Филология ғылымдарының докторы, профессор
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қоғам
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ғылымдарының докторы, профессор
1960 жылы
әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік
университетінің филология факультетін бітірді;
1993 жылы «Жамбыл және оның ақындық айналасы» атты
тақырыпта докторлық диссертация қорғады;
1993 жылы ҚР БжҒМ ЖАК профессоры ғылыми атағын
алды.
Әдебиттанушы-ғалым Б.Кенжебаевтың ғылыми мектебі.
Ғылыми қызығушылығы:
түркология, түркі фольклоры, түркі халықтарының
әдебиеті,
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этнолингвистика
Ғылыми жобалары:
Мырзатай Жолдасбеков
Жетекшілік жасаған жобалары:
ф.ғ.д., профессор
2005 -2008 жж – «Ежелгі түркі руна ескерткіштері»
түркітану кафедрасының меңгерушісі
2009-2011 жж. – «Тәуелсіздік шежіресі»
Байланыс мәліметтері:
2012-2014 жж. – «Түркі геосаяси феномені: тарихы және
эл.почта: zholdasbekov@enu.kz
қазіргі жағдайы»
Іс тәжірбиесі:
2012 жылдан бастап қазіргі таңда түркітану Оқитын курстары:
кафедрасының меңгерушісі;
Түркі халықтарының жазба әдебиеті, Түркі жазба
2006-2012 жж. – Президенттік мәдениет ескерткіштерін зерттеудің мәселелері, Көркем аударма
орталығының директоры;
және әдеби байланыс, Әлем және түркі әдебиетіндегі ортақ
2004-2006 жж. – «Еуразия» гуманитарлық
сюжеттер мен мотивтер
зерттеулер ғылыми орталығының директоры;
2000-2004 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы Ғылыми мақалалары (таңдаулы):
• Асыл арналар. – Астана: Күлтегін, 1986, 1990. – 344 б.
Еуразия Ұлттық университетінің ректоры;
1997-2000 жж. – ҚР СІМ Дипломатиялық • Жүз жыл жырлаған жүрек. – Алматы : Жазушы, 1992. академияның ректоры;
320 с
1993-1997 жж. – Қазақстан Республикасының • Тоқсан толғау. – Алматы: Өнер, 1992. - 232 б. (Н.
Иран Ислам Республикасындағы Төтенше және
Төреқұловпен авторлық бірлестікте)
өкілетті елшісі;
•
Жамбыл және оның ақындық ортасы. – Астана:
1991-1993 жж. – Қазақ КСР ПремьерЖазушы, 1996. – 245 б.
министрінің
орынбасары;
Қазақстан
• Асыл сөздің атасы. – Алматы: Білім, 1996. – 328 с.
Республикасы Президентінің Кеңесшісі;
1988-1990 жж. – Қазақстан Компартиясы • Ел тағдыры - ер тағдыры. – Алматы: Санат, 1997. – 688
Орталық Комитетінің Идеология бөлімінің
б.
меңгерушісі;
• Ел тұтқа. – Астана: Күлтегін, 2012. – 296 б.
1987-1988 жж. – Қазақстанның оқу министрі,
(А.Сейдімбекпен авторлық бірлестікте)
Білім министрінің бірінші орынбасары;
1977-1987 жж. – Талдықорған педагогикалық • Орхон ескерткіштерінің толық атласы. – Астана: KUL
TEGIN, 2005. – 360 б. (Қ.Сартқожаұлымен авторлық
институтының ректоры;
бірлестітке)
1960-1977 жж. – С.М.Киров атындағы Қазақ
мемлекеттік университетінің оқытушысы, аға • Таңдамалы шығармалары. I, II, III, IV, V, VI, VII том. оқытушысы, доценті, филология факультетінің
Астана: Күлтегін, 2012 .
деканы.
• Тәуелсіздік тағылымы. – Астана: Күлтегін, 2012. – 476
Алған сыйлықтары:
б.
- «Халықтар достығы» медалінің иегері • Тәуелсіздік шежіресі. – Астана: KULTEGIN, 2009. - 196
(1986 ж);
б.
-«Құрмет» ордені (1996 ж);
• Атлас Западного Тюркского каганата. – Астана:
«Күлтегін» атындағы сыйлықтың иегері
«Service Press», 2013. – 321 с.
(2004 ж);
• Қазақстан Республикасының тәуелсіздік шежіресі.
–
-«Парасат» ордені (2005 ж);
Астана: Күлтегін, 2011. 10 томдық. (Е.Б.Сыдықовпен
-Барыс» ордені (2011 ж);
авторлық бірлестікте).
-«Қазақстан Халықтары Ассамблеясының»
алтын медалі (2014 ж);

