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ДАЙДЖЕСТ #26
2023 АҚПАН

СӘУЛЕТШІ БАҚЫТЖАН ӘШІРБАЕВТЫ ЕСКЕ АЛУ
2023 жылдың 9 ақпанында Шымкент
қаласының Әл-Фараби атындағы орталық
кітапханасында «Шымкентті сүйген жан...».
атты ҚР Құрметті сәулетшісі, мемлекеттік
сыйлық лауреаты Бақытжан Құдайбергенұлы
Әшірбаевтың туғанына 70 жыл толуына
арналған еске алу кеші өтті.

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
ҚР СО Хатшылығы өзінің барлық мүшелерін 2019-2022 ж.
аралығындағы мүшелік жарна бойынша қарыздарын өтеуін
сұрайды. Бір жылға есептеу формуласы: жылына 4 АЕК
Сұрақтар туындаған жағдайда ҚР СО хатшылығына хабарласуға
болады+7 701 711 1787

➢ 14 наурыз – Түркияның табиғи тас өндірушілерімен бетпе-бет
бизнес кездесулер. Толығырақ: w/p +7 926 596 07 73Татьяна.

➢ Saint-Gobain 2023 студенттік байқауы. Тіркелу 2023 ж. 31
наурызында аяқталады. Толығырақ сайтта.

➢ TimberStone конкурсы. Толығырақ сілтемеде.

АНОНС

шәкірттері мен туыстары Бақытжан Құдайбергенұлын біртума
тұлға, дарынды сәулетші ретінде еске алып отырды. Бақытжан
Әшірбаев сәулетшілікпен қатар, поэзия, музыка саласында да
еңбектенді. Музыкалық аспаптарда шебер ойнап, ән де салатын.
Оның тағы бір ерекше қыры – көркемсуретті фото мен кино
түсіруді жақсы көрді. Ол жұмыстарында да айтарлықтай
жетістіктерге жетті. Отырыс барысында сөз алған азаматтар
Бақытжан Әшірбаевты мәңгілік есте қалдыру мақсатында,
Шымкент қаласында ескерткіш белгі орнату және көшеге атын
беруге дайындық жұмыстарын бастауға келісті. ҚР Сәулетшілер
одағы еске алу кешін өткізгені үшін ұйымдастырушыларға алғыс
білдіреді.

2023 жылдың 2-6 шілдесі аралығында Дания астанасы Копенгагенде сәулетшілердің 28-ші дүниежүзілік конгресі өтеді. 2023
жылдың 31 наурызында Конгреске ерте тіркелу мерзімі аяқталады. Тіркелу жарнасы онлайн түрде төлем шотын ресімдеп (банк
аударымы арқылы) немесе кредит картамен (Master Card немесе VISA) еуромен төленуі тиіс. 2023 жылдың 31 наурызына дейін
тіркелгендерге жеңілдіктер қарастырылған (толығырақ №23 дайджесте). ХСО конгресі сайтынан расталған сессиялар мен сөз
сөйлеушілердің атын көре аласыздар. Конгресс бағдарламасы келесі бөлімдерді қамтиды:

ОДАҚТЫҢ ШҚО ФИЛИАЛЫ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
2022 жылдың 26 желтоқсанында ҚР Сәулетшілер одағының
Өскемен қаласындағы филиалын тіркеу аяқталды. Жаңа
филиалдың ресми атауы: «Сәулетшілер одағы» республикалық
қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша
филиалы. Филиал 070010, ШҚО, Өскемен қаласы, Беспалов
көшесі, 51, 229 кеңсе мекенжайымен тіркелді,
arh_uniun_vko@mail.ru, тел.: +7 7232 77 44 63. Төрағасы -
Қасентаев Ержан Ахметбекұлы. Одақтың ШҚО бойынша филиалын
тіркелуімен құттықтаймыз!
2023 жылдың 6 ақпанында Дәулет Серікбаев атындағы ШҚТУ
Сәулет және құрылысы мектебінде сәулет білімі мәселелері
бойынша отырыс өтті. Іс-шараға «Устькаменогорск Архфонд» ШӨБ
директоры Н.Ф. Реутов, «Архимас» ЖШС директоры Г.Ю. Трашков,
«Gamma House» ЖШС директоры Ю.Е. Сизикова мен одақтың
басқа да мүшелері қатысты. Отырыс қатысушылары бакалавриат
пен магистратураның «Сәулет» және «Сәулет ортасының
дизайны» атты оқу бағдарламаларын, түлектердің біліктіліктерін
қарап, осы күнгі нарық талабына сай келетін бағыттарды
анықтады. Кездесу нәтижесі бойынша бағдарламаларды жаңарту
жоспары қойылды.

СӘУЛЕТШІЛЕРДІҢ КОПЕНГАГЕНДЕГІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КОНГРЕСІ

ХСО-ның II ӨҢІРІНІҢ ОНЛАЙН КЕЗДЕСУІ
2023 жылдың 16 ақпанында Одақ хатшысы Олеся Нұрманжанова
Халықаралық Сәулетшілер Одағының II өңірінің онлайн кездесуіне
қатысты. Бұл кездесуде ұйымдастырушы өкілі сәулетшілердің
Дүниежүзілік конгресі туралы мәлімет беріп, қатысушылардың
Конгреске қатысу және орналасу шарттары, конгресс кезіндегі
көрмелер мен іс-шаралар жөніндегі сұрақтарына жауап берді.
Одан әрі қарай Болгария, Украина, Грекия өкілдері сөз алып, өз
Одақтарының қызметі туралы баяндап берді. Кездесу
қатысушыларына сонымен бірге ХСО Кеңесінің қызметі мен
шешімдері, мүшелік жарна төлеу жөнінде мәлімет берілді. II өңір
хатшысы Истеллиана Атанасова «Конгресте біздің өңір елдеріндегі
түрлі жұмыс істеу әдістерімен, сондай-ақ сәулетшілердің өзекті
мәселелерімен, ғаламдық үрдістер мен олардың жергілікті
деңгейдегі ықпалымен бөлісеміз» - деді.

SAINT-GOBAIN КОМПАНИЯСЫНДА ҚОНАҚТА

2023 жылдың ақпанында ҚР Сәулешілер одағы Басқарма мүшелері мен Одақ мүшелерінің қатысуымен ҚР Қала
құрылысы кодексін (ҚР ҚК) талқылау бойынша бірнеше отырыс өтті. Одақтың Басқарма мүшелерінің көбі (офлайн
және онлайн) осы талқылауға қатысқанын айта кету керек. Негізгі талқылауға дейін Одақтың Басқарма мүшелері 9
ақпанда кодекс бойынша бірқатар басты тезистер мен ұсыныстарды қарастырып, ішкі жиын өткізді. Осы күні бас
директоры Бегман Бақытұлы Көлбаев бастаған Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау
институтының (ҚазҚСҒЗЖИ) бір топ басшылары (3 адам) бірінші отырысқа кодекс жобасын ұсынды. Кодекс туралы
мәліметтен кейін Одақ мүшелері оны белсенді талқыға салып, сұрақтары мен ұсыныстарын алға тартты. Жалпы
залдағы және қашықтан қосылған қатысушалар бұл мәселеге аса жоғары қызығушылық танытып, ойларын
жеткізді. Жиынды Одақтың бірінші вице-президенті Ғабит Сұлтанғалиұлы Садырбаев жүргізді. Басқосуға жиналған
барлық қатысушыларға ұсыныстары мен ойларын кодексті әзірлейтін жұмыс тобына жазбаша түрде жинақтап
беруге ұсыныс тасталды. Екінші және үшінші ішкі жиын 14 ақпанда және 21 ақпанда KAZGOR кеңсесінде өтті.
Қатысушылар жобаның құрылымын талқылап, оның әр тармағы бойынша ұсыныстарын енгізіп, кодекске
кіргізілетін тарауларды анықтау жоспарланды. ҚСҒЗЖИ-ге ұсыныстарды тезірек беру үшін Одақ мүшелері өз
араларында жауапты бөлімдерді бөліп алды. Барлық ұсыныстар жиналып, өңделіп Одақ сайтында жарияланатын
болады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КОДЕКСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

2023 жылдың 8 ақпанында Одақ жанындағы Жас
сәулетшілер клубы бір топ сәулетшілермен Saint-
Gobain компаниясының семинарына қатысты.
Компания өкілдері өздерінің ең танымал өнімі мен
Saint-Gobain өнімдерінің көмегімен жасалған
жобалар туралы айтып берді. Семинарда
құрылыстағы жаңа энергия үнемдеуші материалдар

2022 жылдың 23 желтоқсанында Астанада өнер саласындағы UMAI ұлттық сыйлығының жеңімпаздарын
марапаттау салтанаты өтті. ҚР Сәулетшілер одағының өтінішхатымен ҚР Еңбегі сіңген сәулетшісі, ҚР СО мүшесі Сәкен
Нарынов Астанадағы «Алтын жүрек» (2021 ж.) жобасы үшін «Заманауи өнердегі үздік жоба» аталымында UMAI
сыйлығының иегері атанды.
Бес айға созылған конкурсқа 400-ден аса өтініш келіп түсті. Марапаттау рәсімі Астана Опера театрында өтті. Кешті
мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев ашып, байқаудың барлық қатысушыларын құттықтай отырып, өнер
саласының өкілдеріне шығармашылық жолда игі жетістерге жете беруіне тілегін білдірді. 19 лауреат конкурс мүсіні
мен ақшалай жүлдеге ие болды.

СӘУЛЕТШІ СӘКЕН НАРЫНОВ – ӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ UMAI СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ИЕГЕРІ

➢ Partnerships of change (Өзгерістерге жол ашатын серіктестік)
➢ Resilient communities (Тұрақты қауымдастықтар)
➢ Rethinking resources (Қорларға қайта мән беру)

➢ Climate Adaptation (Климатқа бейімделу)
➢ Health (Денсаулық)
➢ Inclusivity (Инклюзивтілік)

мен Қазақстанда осы саланы дамыту мәселесі қозғалды.
Қатысушылардың көзінше дыбысты оқшаулау бойынша тәжірибе
жүргізілді. Дыбыс оқшаулау және жылыту қасиеті бар гипсқатырма
қорапқа дауысы қатты шығып тұрған дыбыс колонкасы салынды.
Жабық қорапта қатты дыбыстың толық жойылғанын бақылау
әсерлі болды. Қонақтарға сонымен бірге құйма еден үшін құрғақ
қоспаны қалай еріту керектігі мен жұмыс алдында дайын өнімнің
аққыштығын қалай тексеру талабы көрсетілді. Сәулетшілер одағы
ұйымдастырушыларға семинарға шақырғаны үшін алғыс білдіреді.

СӘУЛЕТШІ ҒҰМАР НҰРБАЕВ ДҮНИЕДЕН ОЗДЫ
Астана қаласының сәулет қоғамы, достары, әріптестері мен АСТАНАБАСЖОСПАРЫ ұжымы ҚР Құрметті сәулетшісі Ғұмар Қарысұлы
Нұрбаевтың қайтыс болуына (06.02.2023) байланысты туған-туыстары мен жақындарына қайғыларына ортақтасып, қайғырып
көңіл айтады. Ғұмар Қарысұлы еңбек жолын қарапайым сәулетшіден бастап, сәулет шеберханасының басшысы, жобалау
институтының бас сәулетшісіне дейін көтеріліп, 38 жылдан астам сәулетші болып қызмет атқарды. 2001 жылдан бері институтта
АСТАНАБАСЖОСПАРЫ жобалау институтында еңбек ете отырып, бас жоспардың жаңа шеберханасына басшылыққа келді, жаңа
астананың қала құрылысы жобаларын жобалауды ұйымдастырды. Бұдан басқа ол жобалау құжаттамасының мониторингі
шеберханасының жұмысын ұйымдастырды, еліміздің көптеген қалалары мен елдімекендерінің қала құрылысы және сәулет жобаларын
әзірлеуге қатысты (Атырау қаласы, Ақмола облысының елдімекендері). Одақ басшылығы Ғұмар Қарысұлының жақындарына көңіл айтады.
.

Кеште сәулетшінің достары,

ҚР Сәулетшілер одағының президенті Серік Сұлтанғали Одақтың бүкіл мүшелерінің атынан үстіміздегі жылдың ақпанның басында түрік елінің
оңтүстік-шығысында болған жер сілкінісіне байланысты қайғылы оқиғаға байланысты Түркияның сәулетшілер палатасына көңіл айту хатын
жолдады. Хатта «Қазақстанның барлық сәулетшілері түрік халқының көп жапа шеккендеріне байланысты қайғыларына ортақтасып,
көңіл айтады» - делінген. Қазақстан сәулетшілері, сәулет және жобалау компаниялары Түркияның Қазақстандағы елшілігі арқылы қаржылай
көмектерін көрсетті.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ТҮРІК ХАЛҚЫНА КӨҢІЛ АЙТУ ХАТЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ МҮШЕСІ

https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/
https://www.instagram.com/p/Cn1G7_js80L/
http://zvin.mjt.lu/lnk/AV4AADdmZ6gAAcxF2TAAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHboAAX_PwBjRYKlu8QxNKeKRkKKLL-wn64jPgAFvp4/5/mmEp_SysyrwgSvE8W5s4Tg/aHR0cHM6Ly91aWEyMDIzY3BoLm9yZy9yZWdpc3Rlci8
https://kazarch.kz/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%ba-%e2%84%9623-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/
https://kazarch.kz/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%ba-%e2%84%9623-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/
https://uia2023cph.org/programme/
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