
Қайырлы күн, құрметті қонақтар! Біз Сіздерді мектеп әдеби мұражайында 
көруге қуаныштымыз! 

The deposits of our museum are lihked with the life and playwriting of a famous Kazakh 

writer SeitzhanOmarov. 

  Біздің мұражай 1986 жылы Атбасар қаласының № 3 ОМ базасында құрылды.  

Бүгінгі таңда мұражай 6 экспозициядан тұрады. Сіздің алдыңызда"Жазушының өмірі 
мен шығармашылығы"1 экспозициясы бар. Жазушының өмірі туралы біраз айтуға рұқсат 

етіңіз.Сейтжан Омаров 1907 жылы Ақмола облысы Керегетас Атбасар уезінің ауылында 

дүниеге келген. 

Оқуды аяқтағаннан кейін Атбасар, Алексеевка, Совет аудандық газеттері 
редакторының орынбасары, Солтүстік Қазақстан облыстық "Ленин туы"газетінің 

жауапты хатшысы болды. Мұнда жазушының өмірінің ерте кезеңдерінен алынған 

фотосуреттерді көре аласыздар: С. Омаров аудандық комсомол конференциясында, ал 

Сәдібек ауылының мектебінде жазушы – мұғалім, "Социалистік еңбек"газеті 
редакторының орынбасары. Әскери тілші бола отырып, ол майданнан хат жазып, 

отандастардың Жеңіске қосқан үлесін сипаттап жазды. Стендте әскери кезеңнің кейбір 

фотосуреттерін, ал стеллажда – оның далалық дәптерлерінің, блокноттардың 

түпнұсқаларын және кейбір жеке заттарын көруге болады. 

С. Омаровтың кәсіби әдеби қызметі 1937 жылдан басталады. Он жыл бойы ҚазКСР 
Жазушылар одағы басқармасының жауапты хатшысы болды, 1959 жылдан бастап 
Қазақстан Жазушылар Одағының балалар және жасөспірімдер әдебиеті секциясын 
басқарады. 

1938 жылы Сейтжан Омаров "Бақыт"әңгімелерінің алғашқы кітабын шығарады. 
Отыз бес жылдық әдеби қызметі үшін оннан астам әңгімелер мен очерктер жинағы, бес 
повесть жарық көрді, балаларға арналған көптеген әңгімелер мен ертегілер жазылған. 
"Дружба смелых" әңгімелері мен ертегілерінің кітабы орыс, сондай-ақ Молдавия, 
түрікмен, тәжік тілдерінде жарық көрді. 
          С. Омаров аударма саласында да жемісті еңбек етіп келеді-ол Л. Н. Толстойдың 
балалардың әңгімелерін қазақ тіліне аударды. В. Катаевтың "Жалғыз желкенді", "Полктің 
ұлы" повестері және басқа да көптеген шығармаларды аударды. 

Жазушының жақын туыстарымен тығыз қарым-қатынас арқасында біздің 
мұражайға оның үй кітапханасынан кітаптар берілді. Әрбір кітап Біз үшін құнды 
экспонат, өйткені олар әлі күнге дейін жазушының қолының жылуын есте сақтайды. 

Соғыстан кейін Сейітжан Омаров белсенді шығармашылық және зайырлы қызмет 
атқарды. Фотода сіз оның сол кездегі белгілі қайраткерлерімен: француз журналисі 
Эгретто, Аббас Өтембаевпен, Сапаков мырзамен және Малдыбаевпен кездесуін көре 
аласыз. Әрине, жазушының өмірінде оның отбасы маңызды орын алды. Фотосуретте 
оның жұбайы Савьи Хазиохметовна, Керей, Жанай және Мерей ұлдарының ортасында 
көруге болады. Сонымен қатар, С. Омаров оқырмандармен жиі кездесулер өткізді. 
Олардың кейбіреулері суретке түсірілген. 

Жазушының танылуы көптеген грамоталармен, алғыс хаттармен және әртүрлі 
жазушылар одақтары мен ұйымдарының дипломдарымен расталады. Бұл жазушының 
қазақ балалар әдебиетінің дамуына қосқан баға жетпес үлесін тағы да дәлелдейді (екінші 
абзацты оқу). 

Мұражай орталығында біздің ерекше мақтанышымыз - жазушының жазу үстелі 
мен креслосы тұр. Сіз тек елестетесіз!!! Дәл осы үстел басында жазушы қазақ 
әдебиетінің дамуына зор үлес қосқан: "Бақыт", "Батыл Достық", сондай-ақ Орыс 
классиктері мен замандастарының шығармаларын аударған. 



          С. Омаровтың 100 жылдық мерейтойына орай Мұражайға атаулы домбыра, сондай-

ақ С. Омаровтың "Животворный родник"туралы естеліктер жинағы тапсырылды. 
Сондай-ақ, біз жерлестеріміздің костюмі мен таяғын сақтаймыз. 
Жеке стенд жазушының Кеңес Одағының түрлі қайраткерлерімен іскерлік хат алмасуына  

арналған. Бізде Сабит Муканов, Мұстай Кәкім және т. б. өз қол қойған жеделхаттары мен 
хаттары сақталуда. Біздің музейге келушілерге жазушының шығармашылық 
атмосферасын жеткізуге өз жұмысында пайдаланған кейбір жеке заттарын (көзілдірік, 
фотоаппарат және т.б.) көмектеседі. 
 

С. Омаров-Ұлы Отан соғысының қатысушысы.  

Бұл біздің жазушымыз бен мұражайымызды екі есе мақтан тұтамыз деген сөз. Көптеген 
әскери наградалар біздің мұражайда да ұқыпты сақталады. Олардың арасында: 

1) "Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін"медалі. 

2) 2 дәрежелі Отан соғысы ордені. 

3) "Қызыл Жұлдыз" ордені. 

Сондай-ақ, жазушы КОКП партиясының белсенді мүшесі болды, сондықтан мұнда еңбек 
және қоғамдық қызметі үшін де марапаттар ұсынылған.  

   

 Жазушының өмірінің соңғы жылдары оның немерелері: Анар, Данияр, Гүлжамал 
және Ғалымжан. Бұл жерде көптеген отбасылық фотосуреттер бар. Дегенмен, жазушы 
құрметті қонақ ретінде шақырылған кейбір жұмыс кездесулерін көруге болады. Бұл 
біздің жерлестеріміздің суреттерінің бірі. 

Жазушының өлімінен кейін оның балалары біздің мұражайдың мұрағатына С. Омарова, 
сондай-ақ оның өмірден кеткенінен кейінгі маскасы берілді. 

 

Біздің саяхатымызды жазушының сөзімен аяқтағым келеді: 
Уа, келерұрпақ, 
Кемел ұрпақ! 
Менен саған бір хат қалсын. 
Ұнаса жадыңа сақтарсың, 
Ұнатпасаң жыртып тастарсың. 
Ақын бабаң өмірден армансыз өтті, 
Тірлігінде барша мұратына жетті. 
Отанына өз кірпішін қалап кетті. 

Біздің мұражайдың есігі сіздер үшін әрқашан ашық. Сіздермен жаңа кездесулерге дейін 
сәттілікпен қоштасамыз. 
 


