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«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи 
қорық-мұражайы» ММ 

Ұлытау-қазақ халқының алтын бесігі, тарихының діңгегі. Ұлт 
ұясы! Ұлытау - Қазақстанның тарихы жэне географиялық орталы-
гы. Ұлытау ауданында 700-ден астам тарихи, археологиялық және 
архитектуралық ескерткіштер орналасқан. Оның ішінде 13 респуб-
ликалық маңыздағы ескерткіштер бар. Атап айтқанда: Жошыхан, 
Алашахан, Домбауыл, Басқамыр қалашығы, Әулиетау-Ақмешіт, 
Едіге шыңы және т.б. 

«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-
мұражайы Қазақ СРО Министрлер Кеңесінің 1990 жылы 29 қара-
шадағы №466 қаулысымен құрылған. 

Қорық-мұражайдың мақсаты: тарихи-мәдени ескерткіштер-
мен қатар, тарихи ландшафтты қорғап сақтау, насихаттау. 

Қорық-мұражайға қарасты Мәдениет министрлігімен бекітіл-
ген 25 тарихи-мәдени кешен бар. Кешендердің жер көлемі 147246 га. 

Ұлытау өңірі тарихқа толы ескерткіштермен ғана белгілі 
емес, табиғатында да ерекшелігі бар. 90 түрлі емдік қасиеті бар 
жэне реликті өсімдіктер өсіп, жануарлар әлемінде киік, елік, 
қасқыр, түлкі, қабан, сілеусіндер кездеседі. 

Мекеме археологиялық, архитектуралық жэне табиғи ғылы-
ми зерттеу бөлімдерінен тұрады. Штаттық кестеге сәйкес 22 
қызметкер жұмыс істейді. 

Директор Б.С. Қожахметов. 



«Байқоңыр-Қойлыбай» экспедициясы 

Ұлытау жерінде өз тарихымен ерекшеленіп тұрған тарихи 
ескерткіш - Қойлыбай бақсы кесенесі. Ш.Уалиханов «Қойлыбай 
бақсы - бақсылардың бақсысы, әрі пірі» десе, Ә.Марғұлан «Қор-
қыттың қобызын, оның сарынын ең алғаш рет мирас еткен 
кісі - Қойлыбай бақсы» деген пікір айтқан. Биылғы жылы 
демеушілердің көмегімен әулиеге келіп зиярат етушілерге 
орналасатын үй, төсек-жабдығымен, қазан ошағымен салынды. 

Бас қор сақтаушы Н. Раймова 



«Өлкетану- 2010» экспедициясы 

«Өлкетану-2010» экспедициясы «Ұлытау» энциклопедиясы-
на мәлімет жинау мақсатында 15 елді мекенді аралап өтті. «Ұлы-
тау» қорық-мұражай қызметкерлері ауыл халқына жылжымалы 
көрме көрсетіп, қазақтың өткен тарихы мен тұрмыс-салтын 
айқындайтын жәдігерлер жинақтады. Атап айтқанда сандық, 
түлкі ішік, тымақ, жақы, күбі, ертоқым, сырмақ, күміс зергерлік 
бұйымдар т.б. Сонымен қатар Қызылорда, Отырар, Түркістан, 
Алматы қалаларына «Ұлытау» тұсау кесерін көрсетіп, Ұлы Жібек 
жолы бойындағы қалалардан жәдігерлер жинап қайтты. Ал архео-
логия институты (Алматы) көп жылдан бері Талдысай кешенінен 
жиналған мыңнан астам жәдігерлерді табыс етті. 



«Ұлылыққа тағзым» экспедициясы 

«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұра-
жайының ұйымдастыруымен оңтүстік өңірлердегі Қызылорда-
Түркістан-Отырар бағыттарына ғылыми-тәжірибелік экспедиция 
болып өтті. Экспедиция құрамында 7 адам: жетекші - А.Ө. Оспа-
нов, ғылыми жетекші - Н.Б. Раймова, архитектор - Б.Ш. Шайгозова, 
археолог - М.Ж. Абдикаримов, географ - Г.Ә. Балдуова, этнограф -
С.Ә. Байболов жэне ғылыми қызметкер Е.С. Омаровтар болды. 
Экспедицияның мақсаты-әріптес қорық мұражайлармен іс-
тәжірибе алмасу және Ұлы аудың тарихи-табиғи ландшафтын өзге 
елге таныту, насихаттау болатын. 

Экспедициядан алынған нәтижелер: 

Оңтүстік өңірлердегі тағзым орталықтарын көріп, мұра-
жай директоры Б.С.Қожахметовтың Ұлытау баурайында 
«Әулиетау» тағзым орталығын салу жоспарын түсініп, бір 
кісідей қолдау көрсететін болдық. 

Республикалық деңгейдегі 9 қорықтың алдыңғы қатарлы 
Отырар, Түркістан қорық мұражайларының жоспарланған 
жұмыстарымен танысып, пайдалы жақтарын үлгі тұттық. 



Құнды жәдігерлер жинақтау мақсатында, ортағасырлық 

Сауран, Отырар қалаларынан археологиялық қазба жұмыс-
тарынан табылған 30-құмыралар, қыш ыдыстар, 9-мыс 
теңгелер, 2-этнографиялық зергерлік бұйымдар (күміс 
білезік, күміс салпыншақ сырға), 1-жайнамаз алып, елге 
олжалы оралдық. 

Ұлытау - Қазақтың көне астанасы, тарихи-географиялық 

орталығы! Осы шежірелі өлкенің тарихын айқындайтын: 
«Ұлытау», «Ұлылыққа тағзым», «Ұлы Жібек жолы - Ұлытау», 
«Байқоңыр петроглифтері», «Едіге - ұлы тұлға», «Ұлытау -
көне Астана» атты ғылыми мақалалар оңтүстік өңірлердің 
баспазөз беттеріне тапсырылып, жарияланатын болды. 

Экспедиция мүшелері өз міндеттерін ойдағыдай атқарып, 
оңтүстік аймақтардың тарихымен танысып, Арыстанбаб 
әулиенің басына тағзым етіп, Түркістандағы Қожа Ахмет 
Яссауи бабамыздың басына, ондағы жерленген қазақтың 
ұлы хандары мен билері, батырлары мен болыстары, дана 
тұлғаларының басына тәу етіп, имандылық ордасын көріп, 
оның сыртында негізгі жұмысымыздың, Ұлы Жібек жолы 
бойындағы Отырар, Түркістан, Сауран, Сығанақ, Қызылор-
да қалаларының тарихымен, археологиялық, архитектура-
лық ескерткіштермен танысып, үлкен әсер алып қайтты. 

Архитектура бөлімінің меңгерушісі Б. Шайгозова 



Сығанақ қаласына іс-сапар 

Шілде айының 13-18 аралығында Ортағасырлық Сығанақ 

қаласының ХІІІ-ХYIІ ғасырлардағы орталық медресе мешітінің 
қайта жаңғырту жұмыстарына қатысып қайттым. Мақсатым, 
қазақстанның белгілі тарихи орындарының жаңғырту жұмыста-
рынан және тәжірибелі мамандардан іс-тәжірибе алу. Бұл жолы 
жалпы көлемі 18.9x23.Зм мешіттің іргетасын қайта қалпына 
келтіріп қалау тәртібін, оның ертінді қоспаларын және құрылыс 
материалдарын көріп, жеткілікті тәжірибе жинақтадым. 

Осы тұрғыда өз тарихи ескерткішіміздің бірі Ерден мазары-
ның қайта жаңғырту жұмыстарымен үнемі танысып отырдым. 
Ондағы жаңғырту жұмыстарын сәулетші А.Төлебаев жетекшілік 
ететін «Ұлытау Ұлар» фирмасы жүргізуде. Ескерткіштің толық 

құлап қалған күмбезі қайта көтеріліп, қабырғаларының әрбір 
бүлінген жерлерін күйдірілген кірпішпен қалап шықты. Кірпіш 
құйып, күйдіру процесстері сол құрылыс маңында жасалынды. 
Осы процесстен кірпіштің қалай қалыпта құйылып, кептіріліп 
және біршама күндерден кейін арнайы жабық пеште күйдірілген 
түрімен танысып, тәжірибе алдым. 

Архитектура бөлімінің меңгерушісі Б. Шайгозова 



Ұлытаулықтар Ресейде болды 

«Ұлытау» қорық-мұражайы қызметкерлері директор Б.Қо-
жахметовтің жетекшілігімен, 8-12 қыркүйек аралығында бас қор 
сақтаушы Н.Райымова, архитектура бөлімі меңгерушісі Б.Шайго-
зова, археология бөлімі меңгерушісі М.Абдикаримов және туризм 
бөлімі меңгерушісі Е.Омаровтар Ресей мемлекетіндегі Челябі 
облыстық тарихи өлкетану мұражайына және «Арқайым» тағзым 
орталығына жол сапарға барып қайтты. 
Экспедиция нәтижелері: 

• Алдағы 201І жылға жоспарланып отырған қорық-мұражай 
ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп, жаңа экспозиция 
құру үшін, алдыңғы қатарлы Ресей мұражайларының 
тәжірибелерімен таныстық. 

• Қорық-мұражайдың үлкен алдағы жоспары «Ақмешіт-
Әулиетау» тағзым орталығын салу концепциясын дайын-
дауда дүние жүзіне әйгілі «Арқайым» тағзым орталығы-
ның тәжірибесімен таныстық. 

• Ойлаған мақсатқа жету мүмкін екендігі, алыс сапарларға 
қысқа мерзім ішінде нәтижелі барып қайтуға болатындығы 
және үлкен сапарларға бару үшін, демеушілердің қолдауы-
нының болатындығы мүмкін екендігіне көзім жетті. 

Архитектура бөлімінің меңгерушісі Б. Шайгозова 



«Табиғаттану» экспедициясы 

Өткен уақыты: 10-13 шілде аралығы. Мақсаты: Қорық-
мұражай иелігіндегі жануарларды, өсімдіктерді, басқа да жер 
бетіндегі тіршілік иелерін, эсіресе республикалық қызыл кітапқа 
енген табиғи байлықтарды фотосуретке түсіру, ғылыми сипатта-
маларын жазу, өсімдіктерді жинастыру. Экспедиция ұйымдасты-
рушы Алматы география институты, Жезқазған ботаникалық 

бағы. Қорық-мұражайдан қатысушылар Г.А. Балдуова, В. Крюков, 
М. Абдикаримов. 

Экспедиция нәтижелері: 36-дәрілік өсімдіктердің фотосурет-
тері түсірілді, дәрілік өсімдіктер жинақталынды, гербарилер 
жасалынды, ғылыми сипаттамалары жазылды. Ұлытауда өсетін 
дәрілік, эндемик, реликті өсімдіктер тізімі дайындалынды. 
«Әулиетау-Ақмешіт» етегіндегі «Ембұлақ», «Өркештау» ете-
гіндегі «Тасбұлақ» суларының құрамы зерттелді. Құнды 
өсімдіктердің өніп-өсуін, оларды көбейту шаралары жасалынды. 

Табиғат қорғау бөлімінің меңгерушісі Г. Балдуова 


