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2022 ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2022 ЖЫЛЫ АРАМЫЗДАН КЕТКЕН СӘУЛЕТШІЛЕР ҚР СО МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

Құрметті сәулетшілер, Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшелері

Биыл ҚР Сәултшілер одағының қызметін дамыту бойынша көп жұмыс атқарылды: ҚР барлық облыстарынан 120 адам, соның ішінде 90 делегат
қатысқан Сәулетшілердің XVII Съезі өтті. Одақ қызметіне қатысты бірқатар маңызды шешім қабылданған XVII Съездің барлық
ұйымдастырушылары мен қатысушыларына алғысымды білдіремін.
Одақтың барлық филиалдарының жұмысын да атап өткім келеді. Олар жер-жерлерде мемлекеттік органдармен үлкен жұмыс атқарып жатыр,

Құрметпен, 
Сұлтанғали Серік, ҚР СО президенті

2022 жылдың қорытындысымен Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшелері орындаған жұмыстарының есебін берді. 

Есептерді Одақ сайтынан көруге болады Есептерін ұсынған Басқарма мүшелеріне алғыс білдіреміз!

СӘУЛЕТШІ СӘКЕН НАРЫНОВ ҚАЗАН ҚАЛАСЫНДА ҚОНАҚТА

сәулетінің ғажайыбы» атты лекциясын өткізді. Сәкен Жомартұлы келушілерді
сәулет, монументті мүсін саласындағы өзінің көп жылдық
шығармашылығымен, эксперименттік тұжырымдамаларымен және
патенттелген өнертабыстарымен таныстырды.

Студенттер, әсіресе, жылжымалы көлемді блок (1981 ж. патент), саздан
жасалған экологиялық тұрғын үй, Гизадағы Үлкен мысырлық мұражай
жобасы мен басқа да көптеген әзірлемелерге қызығушылық танытты.

Сәкен Нарыновтың пәнаралық әдіспен жобаланған, тек қызметі, эстетикасы
жағынан ғана емес, сонымен бірге орындалуы жағынан күрделі техникалық
өнертабыстары тыңдаушыларды өте қатты таң қалдырды. .

2022 жылдың 8 қарашасында ҚР еңбегі сіңген
сәулетшісі, ҚР Сәулетшілер одағының мүшесі
Сәкен Жомартұлы Нарынов Қазан Мемлекеттік
Сәулет және Құрылыс Университетіне (ҚМСҚУ)
қонаққа келді. С.Нарынов университет
басшылығымен кездесіп, онда «Сәкен Нарынов

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС СӘУЛЕТШІСІ
2022 жылдың қарашасында Алматы облысы
әкімінің өкімімен ҚР Сәулетшілер одағының
Басқарма мүшесі Болат Аманжолұлы
Мұсылманбеков Алматы облыстық Сәулет және
қала құрылысы басқармасының басшысы болып
тағайындалды. Болат Аманжолұлына
республикамыздың маңызды өңірін дамыту және
Қазақстан Республикасының сәулет және қала құрылысы саласында алдына
қойған мақсаттарын іске асыру жолында сәттілік тілейміз.

ВЕНЕЦИЯДАҒЫ СӘУЛЕТ БИЕННАЛЕСІ 2023
18-ші Халықаралық сәулет көрмесі 2023 жылдың 20 мамыры мен 26 қарашасы аралығында өтеді (алдын ала ашылуы — 2023 жылдың 18-19
мамырында). «Болашақ зартханасы» атты көрме Венецияның Джардини, Арсенале және басқа әр түрлі алаңдарында өтеді. Көрмеге академик,
педагог және бестселлер-жазушы Лесли Локко жетекшілік етеді. Африка құрлығы – келешектің бас кейіпкері ретінде көрме тақырыбының
аясында қарастырылады. Көрме билеттерін мына сілтеме бойынша сатып алуға болады. Толығырақ көрме сайтында www.labiennale.org, е-mail
info@labiennale.org.

СОХҚ БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН МАРАПАТТАУ
2022 жылдың қазан айының басында Астана қаласында ең
үздік жобаланған және орындалған жұмыстар (құрылыстар)
үшін Сәулетшілер Одақтарының Халықаралық
Қауымдастығының (СОХҚ) ХХХ шолу конкурсының
қорытындысы бойынша марапаттар табыс етілді.
Сәулетшілер Одақтарының Халықаралық Қауымдастығының
Гран-приі мен «Алтын медаль» дипломы «Ақтау
қаласындағы балалар мен жасөспірімдердің жаппай
демалуына арналған оқушылар сарайы» жобасы үшін

«D Architects +Рartners» сәулет бюросының авторлар ұжымына берілді.
Жоба авторы: Ердененов Дәурен. Сәулетшілер: Суанбек Жүсіп, Егінбай
Данияр. СОХҚ 30 жыл тарихында Қазақстан сәулетшілерінің 11 нысаны Гран-
при мен Алтын медальға қол жеткізген.
Әріптестерімізді айтулы халықаралық байқаудағы жетістіктерімен
құтықтаймыз!

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК КОНГРЕСІ 2023
Халықаралық Сәулетшілер Одағының (ХСО) дүниежүзілік 28-ші конгресі 2023 жылдың 2-6 шілдесі аралығында өтеді. Конгресс тақырыбы

«Тұрақты келешек— ешкім артта қалмасын». ХСО құрылыс және сәулет қауымдастықтарының сәулетшілері мен кәсіби мамандарын

Копенгагенде өтетін дүниежүзілік конгресіне шақырады. ХСО конгресіне билеттерді мына сілтемеден алуға болады. Конгрестің негізгі

баяндамашыларының қатарында сәулет, саясат, ғылым мен бизнес салаларының жетекші сарапшылары кіреді, солардың бірі – Бьярке Ингельс

(дат сәулетшісі, BIG компаниясының негізін құрушы) пен Урсула фон дер Ляйен (неміс және Еуропа саясаткері, Еуропалық комиссия төрайымы). Негізгі
баяндамалармен қатар конгресс бағдарламасы тұрақты келешекке септігін тигізетін сәулет пен жасанды орта зерттелетін сессиялардың кең ауқымын қамтитын
болады. Конгрессің алдын ала бағдарламасы мына сілтемеде.

А.А.ПЕТРОВА МЕН Б.А.ГЛАУДИНОВ МЕРЕЙТОЙЛАРЫ
Биыл қазанның 8-інде Қазақстанның
еңбегі сіңген сәулетшісі, халық
арасында «Үш батыр» атанып кеткен
тұрғын-үй кешені, Алматы мақта
комбинатының Мәдениет үйі,
Панфилов көшесіндегі Алматы теле-
фон станциясының авторы Петрова Альбина Анатольевна 90 жасқа толды.
Ал 13 қарашада Қазақстанның алғашқы сәулет докторы, ҚазБСҚА
профессоры, Қазақстан сәулетінің тарихы мен теориясы саласындағы
жетекші маман Глаудинов Бекрімжан Абақұлы 80 жас мерейтойын атап өтті.
2022 жылдың 21 желтоқсанында ҚР Сәулетшілер одағының Басқарма
мүшелері Петрова Альбина Анатольевна мен Глаудинов Бекрімжан Абақұлын
мерейтойлары мен келе жатқан жаңа жылмен құттықтады.
Дайджест редакциясы мерейтой иелерін шын жүректен құттықтап, мықты
денсаулық, қажымас қайрат пен отбасыларына амандық тілейді!

қоғамдық тыңдаулар мен әр түрлі зерттеулерге қатысады. Студенттерге арнап практикалар мен шығармашылық конкурстар өткізіледі. Осы орайда Жас
сәулетшілер клубы өзін көрсете алды. Сонымен бірге қалалардың бас жоспарларын түзету жөнінде талқылаулар жүргізіледі, филиал төрағалары Сәулет және
құрылыс бөлімдерінің жұмысын жақсарту жөнінде әкімшіліктерге хат жолдайды.
Қазіргі таңда ҚР Сәулетшілер одағы Парламентке ұсынатын Сәулет және қала құрылысы туралы жаңа заңын даярлау жұмыстарын аяқтауға жақын. Бұл заң қала
құрылысы саласында шешім қабылдағанда сәулетшілердің рөлін күшейтуі тиіс. Құрылыс комитеттерінің жанынан мамандар өздерінің кәсіби дағдыларын
жетілдіріп, кәсіпқой мамандардан тәжірибе алатындай сәулетші, жобалаушыларды оқытып, олардың біліктілігін арттыру бойынша оқыту орталықтарын ашу
ұсынылып отыр.
Сіздерді келе жатқан 2023 жаңа жылмен құттықтаймын. Сіздерге келер жылы жаңа белестерді бағындыруға және алдарыңызға қойған батыл мақсаттарыңызға
жетулеріңізге тілектеспін! 2023 жылы тілектеріңіз орындалып, ой-жоспарларыңыз іске асатын жыл болсын! Бәріміз еліміз үшін еңбек етеміз! Күшіміз – бірлікте!

8 Шеберлік сабағы өткізілді

10 ақпараттық дайджест шығарылды

15 жаңа мүше қабылданды

32 сәулеттік кездесу өткізілді

3 наурызда
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының XVII съезі ұйымдастырылып,
сәтті өткізілді

16-17 мамыр
А.Ә.Тәтіғұлов Халықаралық Сәулетшілер Одағының Бас ассамблеясына қатысты

19 мамыр
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының I Пленумы ұйымдастырылып,
өткізілді

16 қыркүйек
2022 жылғы Жас сәулетшілер кубогы сапалы ұйымдастырылып, өткізілді

Одақ хатшылығы 2019-2022жж. мүшелік жарна бойынша қарыздарыңызды
жабуды сұрайды.
Бір жылға есептеу формуласы: жылына 4 АЕК

Барлық сұрақтарды ҚР СО хатшылығына +7 701 711 1787
нөміріне хабарласып қоя аласыздар. 

➢ Абдалиев Әбдікәрім Абдалыұлы – Алматы қ.
➢ Ахметов Болат – Алматы қ. 
➢ Быков Александр Борисович – Павлодар қ.
➢ Кекілов Жамбыл Шаханұлы – Алматы қ.
➢ Коржемпо Александр Иванович – Алматы қ.
➢ Лебедев Сергей Алексеевич – Қараганды қ.
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