


(1927—2006)  
 жазушы, әдебиет зерттеушісі, 

 ұстаз,  
филология ғылымының докторы 

 профессор,  
Қазақстан Ұлттық Ғылым 

академиясының академигі,  
Қазақстанның Халық жазушысы,  

Қазақ және Қырғыз 
Республикаларының  

еңбек сіңірген ғылым қайраткері. 
 



 
 «Ұшқын» және «Жалын» романдарының, «Адам», 

«Сыр» атты жинақтарына енген әңгіме-очерктері 

мен Қазақтың М.Әуезов атындағы академиялық 

және бірнеше облыстық театрлардың сахналарында 

қойылған «Сөнбейтін от» драмасының авторы. 

«Менің Әуезовым» романы үшін 1998 жылы 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығы 

берілді. Өмірінің соңына дейін Қазақ мемлекеттік 

ұлттық университеті жанындағы филология 

ғылымдары докторы дәрежесін тағайындау 

жөніндегі тұрақты диссертациялық кеңестің 

төрағасы қызметін атқарған. 

 



 
 1927 жылы 12 желтоқсанда Атырау облысында дүниеге келген. 
Орта білімін Доссардағы Абай атындағы қазақ мектебінде 
алады.1943-1945 жж. Эмбыда мұнай өндірісі саласында жұмыс 
істеді.1945 ж. С.М. Киров атындағы ҚазҰУ-дың филология 
факультетіне түсті. 1950 жылы үздік бітіріп шығып, мұғалім 
болып жұмыс істейді. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 50 
жылдан аса еңбек етті және кафедра ассистенті (1950-1952 
жж.), аға оқытушы (1952-1962 жж.), доцент (1962-1972 жж.), 
профессор (1972-1975 жж.), 1975 жылдан бастап 2000 жж. 
дейін қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болды. Қазіргі 
уақытта әдебиет және фольклористика теория кафедрасының 
құрметті меңгерушісі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің, Қорқыт-Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің және Х. Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. 
Ұлы жазушы М.О. Әуезов 100 жылдық мерейтойына арнап 
жазған «Менің Әуезовым» атты роман-эссесі жазушы-
академиктің ұлылығын танытты. 

 





Қабдолов, З. 

 Әуезов.- Алматы: Санат.  

1997.- 352 бет. 

 Академик-жазушының  

беллетристикалық Һәм 

 публицистикалық  

туындылары тұтаса, өзара  

сабақтаса келіп, 

 ғұлама ғалымның дана  

дидарын  

тұлғаландырады да,  

оқушыны 

кемеңгер жазушының адам  

таң қалғандай  

әсемдік әлеміне алып кіреді. 
 



Қабдолов, З. 

          Сөз өнері.- Алматы: Санат,  

2002 .- 360 бет. 

          «Сөз өнерінде» әдебиет 

теориясының,  

шығармашылық 

психологиясының және жазушы 

шеберлігінің өзекті мәселелері 

өзара сабақтастырыла тарихи 

тұрғыдан  

жан-жақты байыпталып, бай әрі 

бағалы 

деректер негізінде нұсқалы, 

нәзік һәм терең 

талданады. 



Қабдолов, З. 

     Біз жанбасақ... Дилогия. – Алматы:  

Жазушы, 1974.- 439 б. 

 
      Зейнолла Қабдоловтың бұл дилогиясы 

оның оқиға арнасы мен образ жүйесі өзара 

өзектес екі романының тұтасуынан туды. 

«Ұшқын» бірінші кітап, «Жалын» екінші 

кітап. «Біз жанбасақ...» - дилогияның аты 

ғана емес, екі кітаптың өнбойында желі  

тартып жатқан идеялық арқау, летмотив. 

еңбегі мен ерлігі арқылы бүгіннен ертеңге, 

яки алға, арманға, асыл мұратқа  

аттайтындар – манаураған Марғаулар емес, 

жалындаған Сардарлар мен Қабендер екені 

даусыз. 

 

 

 



 
Қабдолов, З. 

         Екі томдық таңдамалы 

шығармалар:  

Романдар.- Алматы: Өнер, 2010.- 440 б. 

– (Қазақтың 100 романы) 

         Белгілі жазушы, 

ғалым Зейнолла 

Қабдоловтың екі томдық 

таңдамалысының бірінші 

томына оқырмандарға 

кеңінен танымал екі – 

«Ұшқын» мен «Жалын» 

романдары 

топтастырылды. 
 



 



 





, 

Қабдолов, З. 

     Дана дидар. Романдар, жолжазбалар, 

Аудармалар. – Астана: Астана полиграфия, 

2009.- 384 б. 

       Академик-жазушы Зейнолла 

Қабдоловтың 

бұл жинағына «Менің Әуезовым» роман-

эссесінің 

екінші кітабы, «Махамбет» романы (екеуі де  

аяқталмай қалған), Мәскеу, Харьков, Ялта,  

Евпатория сапарларынан жазған жолжазба 

күнделігі, 

сондай-ақ, автор аударған Сергей 

Михалковтың  

«Қаламмен жазылғанды...», Назым 

Хикметтің  

«Қылша мойын талша (Дамокл семсері)» 

атты  

драмалық шығармалары енгізілді. 

Оқырманға бұрын  

жарияланбаған көркемдік және танымдық- 

тағылымдық мәні зор дүниелер ұсынылып 

отыр. 

 

       



 



 



 



 

 



 
 Қызмет уақыты: 

 Күн сайын сағат  - 10:00 – 18:00 

 Сенбі, жексенбі – демалыс күні 

 Әр айдын соңғы жұмасы – тазалық күні. 

 

 Әдебиет сүйер зерделі оқырмандарымыз, сіздерді 

А 4/1 аудиториясында күтеміз. 

 

 Назар аударғаныңызға   РАХМЕТ! 

 Құрастырушы: кітапханашы Абильдинова Ж.К. 

 


