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KAZMUSEUM.KZ - Бозоқ археологиялық ескерткіші 1998 жылы танымал
ғалым және белгілі археолог Қемал Ақышевтың Есіл өзенінің жоғарғы
жағалауын зерттеуі нәтижесінде табылды. Қазіргі уақытта Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетінің Есіл стационарлық
археологиялық экспедициясының жетекшісі Марал Хабдулинаның
басшылығымен 1999 жылдан бері зерттеу жұмыстары жүргізіліп келеді.
Ескерткіш 40 гектар аумақта орналасқан. Зерттеу нәтижелері тұрғынжай,
шаруашылық және жерлеу ғимараттарынан тұратын ескерткіштің күрделілігін
көрсетті. Орналасқан жердің құрылымдық бөліктері түркі және түркі дәуірінен
кейінгі кезеңдеріндегі осы ескерткіштің тарихының әр кезеңін көрсетеді, оның
ішінде ерте ортағасырда Қазақстан аумағында болған түркі қағанаты (VI-VIII
ғғ.), Қыпшақ хандығы (X-XII ғғ.), Алтын Орда ( XIII-XIV ғғ.) және Қазақ хандығы
(XV-XVI ғғ.). VII ғасырда қоныс аумағында түркілердің қасиетті жері болып
саналған. X-XII ғасырларда қыпшақ тайпаларының әскери басшысының
ордасы. Алтын Орда дәуірінің кесенелері (XIII - XIV ғғ.). Моңғол және түркі
элиталарының жерлеу орындары бар.
Орта ғасырда (XV-XVII ғғ.) мазарлар салынған [1, 2]. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. қыстаулары
табылған. Ескерткіш айналасында ежелгі суару жүйесі анықталды [3].
http://kazmuseum.kz/kazakstan-muzeileri/item/1834-bozok-muzeji
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Бозоқ музейі
қандай болады?
(ФОТО) ескерткіштің
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті
Н.Назарбаев
зерттеуіне тікелей қатысқан. 2003 жылдың ақпанында Қ.Ақышев Президентті
ескерткіштің төрт жылдық жұмыстардың нәтижесімен таныстырды. Кездесу
барысында ескерткіш этимологиясы, ашық аспан астындағы музейді құру
арқылы оны сақтау мәселелері талқыланды. Семантикалық мазмұндағы
ескерткіш атауы Бозок - ашық түсті оқ деп аталатын болды. Н. Назарбаев
Бозоқ туралы мәліметті «Еуразия жүрегінде» атты кітабында ерекше атап өтті
[3, 76 б.].

2004 жылы Бозок қалашығында шетелдік сарапшылардың қатысуымен
халықаралық ғылыми форум өтті. Форумның қорытындысы бойынша
резолюция қабылданды және Бозоқ қалашығының ғылыми және мәдени
маңызы туралы сараптамалық пікірге қол қойылды [4]. Бозоқ қалашығы
материалдары Еуразияның ғылыми археологиялық кеңістігіне еңді.
Тәуелсіздік жылдарында Н.Назарбаев бірқатар ірі бағдарламаларды
қабылдап, жүзеге асырды. 2004 жылдан бастап Қазақстан аумағында тарихи
және мәдени ескерткіштер мен объектілерді қалпына келтіруге бағытталған
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылды. «Мәдени мұра»
бағдарламасына (2006 жылғы 22 маусымдағы № 70-15.6 хаттама) сәйкес,
«Бозоқ» археологиялық ескерткіші негізінде Ұлттық табиғи-тарихи саябағын
құру жоспарланған. 2017 жылғы 12 сәуірде Н. Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы жарық көрді, онда
жаңғыртудың бірінші шарты - өз мәдениетін, өз ұлттық кодын сақтау.
Бағдарламалық мақалада көрсетілген алты жобаның («Сакралды Қазақстан»)
бірінің құрамында «Бозоқ» музей-қорығын құру жоспарланған. Президент
Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында Қазақстан тарихын
зерттеу және Қазақстанның мәдени мұрасын насихаттау басты назарда
болады [5].
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 наурыздағы № 150
қаулысымен
«Бозоқ»
мемлекеттік
тарихи-мәдени
музей-қорық»
республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрылды. Ұйымда танымал ғалымдар,
археологтар мен музей қызметкерлері істейді. Ғалымдар «Ұлы даланың жеті
қыры» мақаласында сипатталған ата-бабаларымыздың жетістіктерін
бейнелейтін «Бозоқ» музей-қорығының сәулет көрінісін құру
тұжырымдамасын қалыптастырды [5].
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Сақтар қонысы осындай жобамен қалпына
келтіріледі

«Бозоқ» музей-қорығы жобасының негізгі мақсаты - Бозоқ ортағасырлық
қалашығын қалпына келтіру және Ботай, Сақ, Хұн, Түркі және Қазақ
хандығының 5 хронологиялық тарихи кезеңдері бейнелейтін қоныстарын
археологиялық саябақ кешенінде көрсету. Бұл ежелгі дәуірдің сол кезеңдегі
ортасына енуге мүмкіндік беретін жанды музей болады. Әлемдік тәжірибеде
соңғы жарты ғасырда осындай музейлердің өркендеуі байқалады. Қазақстанда
240-тан астам музейдің ішінде тек 12 қорық-музей бар, ол музейлердің жалпы
санының 5%-ын құрайды. Елімізде республикалық мәртебесі бар
археологиялық және этнографиялық профильді музейі жоқ [5].
Бозоқ музей-қорығының жобасын жүзеге асыру үшін ғылыми-зерттеу
қызметімен қатар ойын-сауық пен демалыс, спорт пен денсаулық
функциялары маңызды болатын сапалы жаңа форматты жанды музейін құру.

Шеберхана жобасы

Археологиялық саябақты қалпына келтіру Еуразияның ежелгі және
ортағасырлық тарихында отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулеріне
негізделетін болады. Бозоқ қалашығының қалпына келтіру жұмыстары
ескерткіштің археологиялық зерттеулері нәтижесі бойынша жасалады.
Энеолит кезеңінде Ботай қонысының тұрғын үйлері қалпына келтіріледі. Бұл тас дәуірден металл өңдеуге дейінгі технологиялық серпіліс кезеңі - Қазақстан
далаларында (Ботай мәдениеті) мыс және жылқы өсіру мәдениетін
қалыптастыру дәуірі.
Ерте темір дәуірі б.з.д. VIII - V ғғ.–Атқа міну мәдениетінің қалыптасу уақыты.
Сақ кезеңінің қоныстандыру Қазақстанның танымал археологиялық
ескерткіштерін: Шірік-Рабат, Бәбіш-Мола, Баланды-2 (Қызылорда облысы),
Рахат, Боролдай (Алматы облысы) қалпына келтіріледі. Қала инфрақұрылымы
әртүрлі әлеуметтік топтардан, ғибадатхана (Баландай-2), сондай-ақ
металлургиялық (Атасу-1, Мыржық, Семиозерное, Талдысай-1) және қыш
(Бәбіш-Мола-7) шеберханаларын қайта құруды қамтиды (балқыту, құю, соғу)
және қыш (эксперименттік археология әдісі бойынша).
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Хұндар қонысында ЕуразиядаБозоқ
(қорғаныс,
стационарлық
және жылжымалы
үйлер, ғибадатханалар) орналасқан бекіністі қалаларды қалпына келтіру
ұсынылады.

Ежелгі түркі мәдениетінің жазбаша және археологиялық дереккөздер
негізінде түркі қаласын қалпына келтіру, оның ішіндеқаған сарай кешені,
тұрғын үйлер, қолөнершілер кварталы, монша, петроглифтер ораналастыруды
көздейді.
Қазақ хандығының дәуірі еліміздің орталықтарын - Сауран, Сығанақ,
Сарайшық және Түркістан қалаларын зерттеу барысында ашылған
құрылымдардың тарихи қалпына келтіруі таныстырылады.

Ғұндар қонысын осындай жобамен қалпына келтіру жоспарланған

Бозоқ музей-қорығында археологиялық парк, музей-ғимараты, отбасылық
демалыс орталықтары, балаларға арналған жасөспірімдер лагері, амфитеатр,
биопарк, левадалар, саябақ аймақтары, шығыс базарлары, қолөнер
шеберханалары, тақырыптық дәмханалар, шәйхана, алма бақшалары болады.
Толық кешен 300 гектар аумақта орналасады.
Осылайша, Бозоқ ексерткіші ашылғаннан кейін 20 жыл өткен соң, еліміздің
ежелгі және ортағасырлық тарихының жарқын беттерінің бірі болатын,
ғылыми және шығармашылық жобаларды іске асыру үшін платформа
негізінде саналатын Археологиялық саябағы салынатын болады.
Инновациялық жоба ретінде, Бозок елдің туристік картасында тартымды
мәдени инфрақұрылымға айналады.
Бұл 1990-шы жылдардың соңында Кемаль Ақышұлының бастаған шағын
археологтар тобының зерттеуі толығымен бағаланып, тарихи-мәдени мұраны
насихаттау, ұрпақтар арасындағы рухани байланыстың қалыптасуына, сондайақ ата-бабаларымыздың рухани-адамгершілік құндылықтарын Бозоқ музейқорығында таныстыру үшін, жалғастыру керек.
Айнагүл Ғаниева,
тарих ғылымдарының кандидаты
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музейі
қандай болады?
(ФОТО)қалпына келтіру
Басты суретте: М.ХабдуллинаныңБозоқ
жобасы
бойынша
тұрғын-жайды
жоспары. Суреттерді мақала авторы ұсынды.
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ЖАҢАЛЫҚТАР
17/03 Ә.Қастеев атындағы Өнер музейі онлайн тәртіпте жұмыс істейді (/kazakstanmuzeileri/item/1916-a-kasteev-atynda-y-oner-muzeji-onlajn-tartipte-zh-mysistejdi)
17/03 «Асыл мұра» музейлік тарихи-тағылымдық жобасы (ВИДЕО) (/video/item/1915asyl-m-ra-muzejlik-tarikhi-ta-ylymdyk-zhobasy-video)
17/03 Дәстүрлі, аралас және заманауи музей түрлері (/maman-kenesi/item/1914-dastrli-aralas-zhane-zamanaui-muzej-t-rleri)
17/03 Музейлердің штат кестесі туралы (облыс, аудан, ауыл, қорық-музей) (/mamankenesi/item/1913-muzejlerdi-shtat-kestesi-turaly-oblys-audan-auyl-koryk-muzej)
16/03 Абай қорық-музейі интернет ресурстар арқылы қызмет көрсете бастады
(/kazakstan-muzeileri/item/1912-abaj-koryk-muzeji-internet-resurstar-arkylykyzmet-korsete-bastady)
16/03 Ақтөбелік музей мамандары біліктілік арттыру курсына қатысты (/baj-aularbos-oryndar-ta-ylymdamalar/item/1911-aktobelik-muzej-mamandary-biliktilikarttyru-kursynan-otti)
16/03 Музейдегі эпистолярлық мұра: Әбу Сәрсенбаевтың Зейнолла Шүкіровке хаты
(/zhadiger-syry/item/1910-muzejdegi-epistolyarlyk-m-ra-abu-sarsenbaevtyzejnolla-sh-kirovke-khaty)
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(http:// les.udpn.kz/hb-299/kult-nasledie/13-11-2018-02.pdf)
ҚОЛДА БАР ЖӘДІГЕР
Жезқазған музейі Қаныш Сәтбаевтың қолтаңбасы бар экспонатпен толықты (/kolda-barzhadiger/item/1756-zhezkaz-an-muzeji-kanysh-satbaevty-kolta-basy-bar-eksponatpen-tolykty)
Теміртаулық қария 80-нен аса жәдігерді музейге тапсырды (/kolda-bar-zhadiger/item/1713temirtaulyk-kariya-80-nen-asa-zhadigerdi-muzejge-tapsyrdy)
Роза Рымбаева қымбат көйлегін музейге өткізді (ФОТО) (/kolda-bar-zhadiger/item/1696roza-rymbaeva-kymbat-kojlegin-muzejge-otkizdi-foto)
Абай музейі: Әйгерімнің қобдишасы табылды (/kolda-bar-zhadiger/item/1647-ajbaj-muzejiajgerimni-kobdishasy-tabyldy)
Барлық материалды оқу (/koldabar-zhadiger)

ҒАЛЫМ ПІКІРІ

Подготовка музейных специалистов на базе Казахского НУ им. аль-Фараби
(/galym-pikiri/item/1831-podgotovka-muzejnykh-spetsialistov-na-bazekazakhskogo-nu-im-al-farabi)
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музейі қандайдеңгейдегі
болады? (ФОТО)
«Қасиетті Қазақстан» орталығыБозоқ
жалпыұлттық
100 нысанның
тізімін ұсынды (/galym-pikiri/item/1650-kasietti-kazakstan-ortaly-y-zhalpylttyk-de-gejdegi-100-nysanny-tizimin-syndy)

Барлық материалды оқу (/galympikiri)
ЖӘДІГЕР СЫРЫ

Музейдегі эпистолярлық мұра: Әбу Сәрсенбаевтың Зейнолла Шүкіровке
хаты (/zhadiger-syry/item/1910-muzejdegi-epistolyarlyk-m-ra-abusarsenbaevty-zejnolla-sh-kirovke-khaty)
Атырау облыстық музейі күміс коллекциямен толықты (ФОТО) (/zhadigersyry/item/1901-atyrau-oblystyk-muzeji-k-mis-kollektsiyamen-tolykty-foto)
Барлық материалды оқу
(/zhadiger-syry)

КӨРМЕЛЕР

«Ұлы даланың сақ Ұлттық музей: Үкі Әжиұлының 95- Ұлттық музей
«Өнердегі доп» артөркениеті» көрмесі «Елдестірмекжылдық мерейтойына
ашылды елшіден» атты көрмеарналған көрме көрмесін ашты
(/kormeler/item/1906- ашылды
ашылады (/kormeler/item/1879(/kormeler/item/1891lttyk-muzej-onerdegily-dalany-sak(/kormeler/item/1888orkenieti-kormesi- lttyk-muzejki-azhi-lyny-95- dop-art-kormesinashty)
ashyldy) eldestirmek-elshidenzhyldyk-merejtojynaatty-korme-ashyldy) arnal-an-kormeashylady)
Қазақ
карикатурасының
көшбасшысы
(/kormeler/item/1873kazak-karikaturasynykoshbasshysy)
Барлық материалды оқу
(/kormeler)

ЕҢСЕЛІ ЕСКЕРТКІШ

Тарбағатай ауданындағы Ырғызбай ата кесенесі туристік орынға айналмақ
(/e-seli-eskertkish/item/1446-tarba-ataj-audanynda-y-yr-yzbaj-ata-kesenesituristik-oryn-a-ajnalmak)
Ауыл мектебінің мұғалімі сомдаған ескерткіш Қазақстанға танымал болды
(ФОТО) (/e-seli-eskertkish/item/1369-auyl-mektebini-m-alimi-somda-aneskertkish-kazakstan-a-tanymal-boldy-foto)
http://kazmuseum.kz/kazakstan-muzeileri/item/1834-bozok-muzeji
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Бозоқ музейі қандай болады? (ФОТО)

Барлық материалды оқу (/e-selieskertkish)
ТАҒЗЫМ

Ғани Мұратбаевтың қоғамдағы орны мен тұлғалық рөлі және ұрпақтар
сабақтастығы (/ta-zym/item/1871-ani-m-ratbaevty-ko-amda-y-orny-men-t-lalyk-roli-zhane-rpaktar-sabaktasty-y)
ҚР Президенті Қ.Тоқаев ұлы ақын Абайдың қорық-музейін жаңғыртуды
тапсырды (/ta-zym/item/1826-kr-prezidenti-k-tokaev-ly-akyn-abajdy-korykmuzejin-zha-yrtudy-tapsyrdy)
Барлық материалды оқу (/ta-zym)

МУЗЕЙЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ӘРІПТЕСТІК

АҚШ музейінде
Абай музейі Болат
Танымал
Ә. Қастеев атындағы
қазақ өнеріне
Исиннің көрмесін
музейтанушылармен
Өнер музейінің
арналған симпозиум
ашты (/kazakstan- кездесу өтеді
ұжымы 40
өтеді (/kazakstanmuzeileri/item/1889- (/kazakstanтуындыны қайта
muzeileri/item/1875abaj-muzeji- muzeileri/item/1880қалпына келтірді
aksh-muzejindeoskemende-bolattanymal(/kazakstankazak-onerine-arnalisinni-kormesin-muzejtanushylarmenmuzeileri/item/1878an-simpozium-otedi)
ashty)
kezdesu-otedi)
a-kasteev-atynda-yoneri-muzejinizhymy-40-tuyndynykajta-kalpyna- Стамбулда Қазақстан
keltirdi)
музейлерінің
мүмкіндіктері
таныстырылды
(/kazakstanmuzeileri/item/1874stambulda-kazakstanmuzejlerini-mmkindikteritanystyryldy)

МАМАН КЕҢЕСІ
Дәстүрлі, аралас және заманауи музей
түрлері (/maman-kenesi/item/1914-dast-rliaralas-zhane-zamanaui-muzej-t-rleri)
Музейлердің штат кестесі туралы (облыс,
аудан, ауыл, қорық-музей) (/mamankenesi/item/1913-muzejlerdi-shtat-kestesituraly-oblys-audan-auyl-koryk-muzej)

http://kazmuseum.kz/kazakstan-muzeileri/item/1834-bozok-muzeji

БАЙҚАУЛАР, БОС ОРЫНДАР,
ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР
Ақтөбелік музей мамандары біліктілік
арттыру курсына қатысты (/baj-aular-bosoryndar-ta-ylymdamalar/item/1911aktobelik-muzej-mamandary-biliktilikarttyru-kursynan-otti)
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Бозоқ музейі
қандай
болады? арасында
(ФОТО) облыстық
Президент тарихи-мәдени мұра объектілерін
Мектеп
музейлері
қорғау туралы заңға қол қойды (/mamanбайқау өтеді (/baj-aular-bos-oryndar-takenesi/item/1900-prezident-tarikhi-madeni-m- ylymdamalar/item/1903-mektep-muzejlerira-ob-ektilerin-kor-au-turaly-za-a-kol-kojdy)
arasynda-oblystyk-bajkau-otedi)

Барлық материалды оқу
(/maman-kenesi)

Ұлттық музей 5 жылдығын атап өтеді (/bajaular-bos-oryndar-taylymdamalar/item/1890-lttyk-muzej-5zhyldy-yn-atap-otedi)
Барлық материалды оқу (/bajaular-bos-oryndar-ta-ylymdamalar)

ВИДЕО
«Асыл мұра» музейлік тарихи-тағылымдық
жобасы (ВИДЕО) (/video/item/1915-asyl-mra-muzejlik-tarikhi-ta-ylymdyk-zhobasy-video)
Қазақстанға музей ісі туралы заң қажет маман пікірі (/video/item/1702-kazakstan-amuzej-isi-turaly-za-kazhet-maman-pikiri)
"Музейлер мансабы" - "Парасат майданы"
бағдарламасы (/video/item/1701-muzejlermansaby-parasat-majdany-ba-darlamasy)
Барлық видеоны қарау (/video)

Идея авторы Нұрсерік Жолбарыс © 2014-2016 kazmuseum.kz Қазақстан музейлері
(http://zero.kz/?s=64403)
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