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ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ 
ОРТАЛЫҒЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ПРОКУ-
РАТУРАСЫНЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ДІН 
САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ БІРНЕШЕ НОМИНАЦИЯ 
БОЙЫНША ЖУРНАЛИСТЕР АРАСЫНДА 
ҮЗДІК МАТЕРИАЛДАРҒА БАЙҚАУ ЖА-
РИЯЛАЙДЫ.

Байқау мерзімі 2018 жылдың 25 қазаны 
мен 25 қарашасы аралығын қамтиды. Байқау-
ға 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 25 қа-
рашасына дейінгі аралықта бұқаралық ақпа-
рат құралдарында жарық көрген материалдар 
қатыса алады. Жеңімпаздарды марапаттау 27 
қараша күні Алматы қаласында өтеді. 

Байқау жүлдесінің жалпы қоры – 1 000 000 
теңге.

Байқаудың мақсаты: 
– Қазақстан Республикасы жұртшылығы-

ның назарын дін саласындағы мемлекеттік 
саясаттың өзекті мәселелеріне аудару. 

– Бұқаралық ақпарат құралдары, яғни 
журналистер арқылы тұрғындарды мемлекет-
тік саясаттың дін саласындағы әртүрлі бағыт-
тары, қоғамдағы конфессияаралық келісімнің 
нығайтылуы және сақталуына бағытталған 
маңызды іс-шаралар жөнінде хабардар ету. 

– Дін саласындағы өзекті мәселелер бо-
йынша материалдарды жариялайтын БАҚ пен 
журналистерді қолдау.

Байқау номинациялары:
Діни экстремизмнің алдын алуға байла-

нысты байқау келесі номинациялар бойынша 
жүргізіледі:

– ең үздік әлеуметтік ролик;
– ең үздік телевизиялық бағдарлама;
– ең үздік радиобағдарлама;
– интернет ресурстағы қазақ тіліндегі ең 

үздік мақала;
– интернет ресурстағы орыс тіліндегі ең 

үздік мақала;
– мерзімді басылымдардағы қазақ тілінде-

гі ең үздік мақала;
– мерзімді басылымдардағы орыс тіліндегі 

ең үздік мақала;
– әлеуметтік желілердегі ең белсенді қол-

жетімді топ; 
– ең белсенді блогер. 
Жеңімпаздар барлық номинациялар бо-

йынша бағалы сыйлықтармен, сонымен қатар 
5 (бес) ынталандыру сыйлығымен марапат-
талады.

Байқау шарттары:
Алматы қаласында тіркелген немесе Ал-

маты қаласында тілшілер қосыны бар БАҚ-
тағы кез келген журналист, сондай-ақ, ға-
лым, көсемсөзгер, қаламгер қатыса алады. 

БАҚ басшылығының 
рұқсаты талап етіл-
мейді. Байқау екі 
тілде өтеді. Байқауға 2018 жылдың 1 қаңта-
рынан 25 қарашасы аралығында жарияланған 
материалдар қабылданады.

Басты қойылатын талап – Қазақстанның 
зайырлы мемлекеттік құрылымын қарапайым 
әрі ұғынықты тілмен түсіндіру, мемлекеттік 
саясаттың заңнамалық талаптарын ұғындыру, 
дін атын жамылған экстремистік ағымдарды 
әшкерелеу, дәстүр мен діннің өзара байла-
нысын жеткізу, діни экстремизмнің алдын 
алу, теріс діни топтардың идеологиясы мен 
олардың зияндығын ашып көрсету. Қандай да 
бір діни ұстанымды немесе дінді насихаттауға 
бағытталған материалдар қабылданбайды.

Байқауға қатысушылар Ұйымдастыру ко-
митетінің uzhzo2005@mail.ru электронды пош-
тасына (байланыс телефоны: 87775654078) 
мынадай материалдарды жіберуі тиіс:

1). Автор туралы мағлұмат /туған жері, 
күні, айы, жылы, телефон/;

2). Байқау материалы жарияланған БАҚ-
тың pdf-нұсқасы немесе скриншоты, пор-
тал-сайттағы материалдың скриншоты немесе 
электронды сілтемесі (бар болған жағдайда), 
теле-радиобағдарламалардың mp4-нұсқасы 
немесе электронды сілтемесі (бар болған 
жағдайда);

3). Автор әр номинацияға 1 немесе 2 ма-
териал ұсына алады;

4). Бір автор бірнеше номинацияға қатыса 
алады;

5). Барлық материалда байқаудың қандай 
номинациясына ұсынылатыны туралы ақпарат 
болуы міндетті. Номинациясы көрсетілмеген 
материал байқауға жіберілмейді.

Байқауға ұсынылған материалдар қайта-
рылмайды.

Байқау кезеңдері:
1. Байқауға қатысушылардан материал-

дарды қабылдау (қосымша есептегенде 25 
қараша күні, түнгі сағат 24:00-ге дейін);

2. Материалдарды сараптау және жеңім-
паздарды анықтау (26-қараша);

3. Байқау жеңімпаздарын салтанатты ма-
рапаттау (27-қараша).

Байқау жеңімпаздарын марапаттау:
Байқауды ұйымдастыру комитеті жүргізіп, 

жеңімпаздарды 5 немесе 7 адамнан тұратын 
қазылар алқасы таңдайды. Байқау жеңім-
паздары арнайы номинациялар бойынша 
таға йындалған ақшалай жүлделермен және 
арнайы дипломдармен марапатталады.

Ұйымдастыру комитеті: 
87775654078

дасы. Осылайша қара шаңы-
рақ әлемдік ғылыми-білім беру 
кеңістігінде жоғары бәсекеге 
қабілеттілігін тағы бір мәрте 
дәлелдеді.

Рейтинг сауалнамаларында 

университеттер тарапынан жүр-
гізілген академиялық зерттеу-
лердің саны және әлемдік беделі 
ескерілді.

Рейтингте ҚазҰУ 19-орын ды 
иемденді. Шығыс Еуропа мен Ор-

талық Азияның үздік 300 жоғары 
оқу орындарының қатарына қа-
зақстандық 25 ЖОО ғана енді.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі 

Тереңінен үнілсек, қазаққа бітімгершілік жат 
емес. Бабаларымыз дауды да, келіспеушілікті де 
созбалаңға салмай, ағайын арасындағы татулықты 
сақтай отырып, бейбіт түрде шешкен. Тіпті, құн 
дауының өзі тараптарды татуластыру арқылы бейбіт 
мәреге жеткен. Сонда темір торсыз-ақ тентекті 
түзеген, тараптарды бірден мәмілеге келтірген дала 
заңының құдіреті неде?!

Осы сұраққа жауап іздегенде, ең алдымен, 
ағайын арасындағы сыйластық ойға оралады. 
Өйткені, ол заманда да тентектер, ол кезде де 
келіспеушіліктер болған. Жерін тартып алып, малын 
барымталап, әлсізге күш көрсетпек болған жуан 
жұдырықтар қай кезде де кездескен. Бірақ, барын 
біреуге қолды еткен ағайынның өзі ашу шақырып, 
істі насырға шаптыруға тырыспаған. Ортаға кісі 
салып, мәселені мейлінше бейбіт шешуге күш салған. 
Ал, бізде көршілер арасындағы келіспеушіліктің өзі 
сотта шешіліп жатады. Мәселен, қоршауды орнынан 
қозғау, қоқыс төгу, белгіленген жерден өтіп кету 
деген сияқты түйткілдерді ақсақалдарды ортаға са-
лып-ақ шешуге болмай ма?! Жоқ, бізде қасарысқан 
қос тарап міндетті түрде сотқа келіп, мәселесін үлкен 
мінберде талқылауы керек. Одан кейін жерін, үйін 
тастап басқа жаққа көшіп кетсе бір сәрі. Осылайша, 
болмашы дауды қуып жүргендер «Көрші ақысы, 
тәңір ақысы», «Үй алар болсаң, алдымен көршінді 
таңда» деген халық даналығын ескермейтін сияқты. 
Ертеңін ойлаған адам көршісімен жауласпас болар. 
Өйткені, үлкендер бір-бірімен араз болған соң, 
ертең олардың баласы, немересі бір-біріне қырын 
қарайды. Мұның барлығы сот отырысы барысында 
азаматтардың қаперіне салынады. Бірақ, содан 
нәтиже шығарып, көршілердің кешірімге келуі сирек. 
Бұл қарапайым ғана мысал. Ал, «үйімнің төбесін 

бүлдірдің, қоршауын қираттың» деп қасқайып сотқа 
келетіндерді медиацияға шақыру мүмкін болмай 
отырғанда, басқа құқықбұзушылықтар бойынша 
ортақ мәмілеге келтірудің қаншалықты қиын тиетіні 
айтпаса да түсінікті. Кешірім берудің азаюы кісілік 
қасиеттің кеміп бара жатқанын көрсететіндей.

Мемлекет басшысының соттан тыс келісімге 
келудің озық әлемдік тәжірибелерін енгізу және 
соттардың қатысуынсыз дауларды шешу тетіктерін 
жетілдіру жөніндегі тапсырмаларын іске асыру 
шеңберінде Қазақстан Республикасының Жоғар-
ғы Сотымен «Татуласу орталығын» құру жобасы 
ұсы нылған. Бұл орталықта нотариустар, пси хо-
логтар, сот орындаушылары көмек көрсете тінін, 
жоба нәтижесі қоғамдағы даукестік деңгейін 
төмендетіп, дауды шешу мәдениетін қалыптас-
тыратынын тілге тиек ете кету керек. Осыған орай, 
қазіргі таңда аудан әкімшілігімен бірлесе отырып 
аталмыш шараны іске асыру мақсатында Жосалы 
кенті орталығында орналасқан «Ардагерлер үйі» 
ішінен арнайы «Сотсыз татуласу» бөлмесі ашылып, 
медиаторлардың  тұрақты түрде жұмыс жасауына 
барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар, аудан 
көлеміндегі тұрғындар арасында сотқа дейінгі 
татуласу орталығының екі жаққа тиімділігі туралы 
насихат жұмыстары жүргізілді. 

Айта кетсек, өткен 2017 жылмен салыстырғанда 
биыл азаматтардың сотқа жүгіну көрсеткіштері 
едәуір азайған. Оған  халықтың өз дауларын сотқа 
дейінгі татуласу орталығының көмегіне жүгіну 
арқылы шешуі себеп болса керек.  

          Аида МЫРЗАҒҰЛОВА,
Қармақшы аудандық сотының бас маманы 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
халықаралық QS (Quacquarelli 
Symonds) рейтингісінде Шығыс 
Еуропа және Орталық Азия-
дағы 20 үздік университеттің 
қатарына енген Қазақстан ЖОО 
арасындағы бірінші білім ор-


