Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Ғылыми кітапхана

Бөкетов
әлемі
95 жылдығына
арналады
1925-1983

«...Менен кейін не болатынын
білмеймін, бірақ мен еккен
дәннің біреуі өз жемісін
берсе, мен өзімді бақытты
адаммын деп санар едім».
Е.А. Бөкетов

Евней
Бөкетов
1925
жылдың
23
наурызында
Солтүстік
Қазақстан
облысының Бағанаты ауылында дүниеге
келген.
Қорған
облысына
қарасты
Макушинск ауданында алғаш мектеп
табалдырығын аттаған ол соғыс жылдары
бастауыш және орталау мектептің
мұғалімі болған. Одан кейін Қазақтың кенметаллургия институтының металлургия
факультетін
бітіріп,
аспирантураға
қалдырылады.

 1950 - Қазақ тау-кен металлургия
институтын (қазіргі Қазақ ҰТУ) бітірген
 1951-1953 - институттың аспиранты.
 1954-1960
ассистент,
кафедра
доценті, оқу ісі жөніндегі директордың
орынбасары
 1960-1972
Қазақ
КСР
Ғылым
Академиясының Химиялық-металлургия
институтының директоры
 1972-1980 - Қарағанды университетінің
ректоры.

 1980-1983 - Қазақ КСР ғылым академиясының Химиялық-металлургия
институтында аға ғылыми қызметкер, лаборатория меңгерушісі болды
 1970 - Қазақ КСР Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі болып
сайланған
 1969 ж. Ғылым мен техника саласындағы КСРО Мемлекеттік сыйлығы берілді.
Бөкетов химия саласындағы жаңа бағыттың – халькогендер мен
халькогенидтердің химиясы мен технологиясының негізін салған.

Е.А.Бөкетов тек қана химия және металлургия
саласының үлкен ғалымы емес, сонымен қатар
көрнекті
әдебиетші,
шебер
аудармашы,
публицист, сыншы болған. Ол артынан көптеген
ғылыми және әдеби еңбектерін қалдырып кеткен.

Ебіней Арыстанұлы Бөкетовке арналған
көрмелер

“Мен … әдебиетті білмеген
ғалымды асыл мәнінде нағыз
ғалым болады деп айта
алмас едім, үлкен ғалымдар
қашанда мәдениеті жоғары,
әдебиетке жетік болған”.
Е.А. Бөкетов

Академиктің еңбектері
Евней Бөкетов
Атан қомында туған адам: Ғылым, өнер туралы
ойлар. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. —
174 б.
Бұл жинақта белгілі ғалым, әдебиетші әрі
публицист Евней Бөкетовтың өнер-білім,
мәдениет жайындағы әр жылдар жазған ойтолғаныстары
топтастырылған.
Жинақтағы «Атан қомында туған адам»
деген
мақалада
қазақтың
белгілі
ғалымдары
—
Қ.Сәтбаев,
М.Әуезов,
И.Қаракұлов,
Ә.Бектұровтардың
творчестволық
ізденістері,
талғамтаным, тапқан жаңалықтары эсселік
мәнерде сөз болады.

Академиктің еңбектері
Букетов Е.
Алты хат: Повесть.— Алматы: Жалын, 1996.—
272 бет.
Белгілі ғалым, академик Е. Бөкетов оқырман
қауымға әдеби сын мақалалары мен
аударма кітаптары арқылы да көптен
таныс еді. Марқұмның мына «Алты хат»
атты көлемді повесінде жаны таза, рухани
дүниесі бай оқымысты химик Мәжит
Нұрбаевтың балалық шағынан бастап
институт басшысына дейін көтерілгендегі
еңбегі,
ішкі
толғаныстары
мен
тебіреністері
терең
психологиялық
мәнерде шынайы суреттелген.

Академиктің еңбектері

Букетов Е. А.
Собрание сочинений = Шығармалар
жинағы : в 6-ти т. / Е. А. Букетов; ред. Е.
К. Кубеев . - Караганда : Изд-во КарГУ. –
Т.1.- 2005.
Т. 2. - 2005.
Т.3.- 2006.
Т.4.- 2005.
Т.5.- 2007.
Т.6.- 2006.

Евней Букетов. Грани творчества: Очерки. —
2-е изд. — Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. —
126 с.
В книгу ученого, писателя, переводчика Евнея
Арстановича
Букетова
вошли
очеркиразмышления о нашем времени и о творческих
личностях,
ставших
олицетворением
духовных сил народа, о людях, чьи биографии
отразили те перемены, которые произошли в
жизни казахского народа после Октябрьской
революции.
Автор показал его духовный взлет, подъем
науки и культуры.
Он обращается к молодым современникам,
зовет их к высоким нравственным идеалам,
учит
быть
культурными
и
целеустремленными.

Е. Бөкетов. Көкейкесті. Сокровенное. Алматы: ЖШС "Казахстан" баспа уйі", 2000.
432 б.
Кітапқа марқұм жазушы, аудармашы,
белгілі
ғалым,
КСРО
Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, академик Евней
Арыстанұлы Бөкетовтің тірі кезінде
жазылып, осы кезге дейін жарық көрмеген
бір топ сын мақалалары, естеліктері,
жолсапар хикаялары қазақ және орыс
тілінде енгізіп отыр. Шет ел және өзіміздің
қазақ ғалымдары мен жазушылары туралы
естелік-эсселер, жолсапар барысында туған
көркем
баяндаулар
оқушыларды
қызықтырары сөзсіз.

«…Твой славный путь
Мне ясного яснее:
В грядущее
ты вел наш караван.
Уча, стремясь, стихи слагать умея,
Ты был на благо всем нам жизнью дан…».
Салыков К. «Реквием Евнею Букетову»

Бөкетов әлемі
Асанұлы Қ.
Евней Бөкетов — публицист: Оқу құралы. —
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. — 196 б.

Оқу құралы Е.А. Бөкетовтің публицистикалық
шығармашылығын жан-жақты зерттеуге
және ғылыми талдауға құрылған. Кітапта
Е.А.Бөкетовтің
1953—1983
жылдар
аралығында
жарық
көрген
ғылымипублицистикалық шығармалары мен кейінгі
жылдардағы
баспасөзде,
ғылыми
басылымдарда жарияланған материалдары
қарастырылған.

Мир Букетова
Сарсеке М. Евней Букетов /Медеу Сарсеке. — М.:
Молодая гвардия, 2007. — 605 с. ил. — (Жизнь
замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1092).

Евней
Арстанович
Букетов
возглавляя
Карагандинский химико-металлургический институт,
а затем Карагандинский гос. ун-т (ныне носящий его
имя), он много лет посвятил разработке уникальной
технологии извлечения из руд элементов группы
халькогенов и халькогенидов, создал свою научную
школу. Благодаря ему металлургические и
химические заводы Советского Союза получили
лучшую в мире технологию выделения некоторых
редких металлов. Е. А. Букетов был не только
ученым, но и переводчиком, и писателем. Переводил
на казахский язык произведения В. Маяковского, С.
Есенина, А. Блока, С. Надсона, И. Вазова, В. Шекспира, Э. Золя и др.

Мир Букетова
Сарсеке М. Тернии и триумф Евнея
Букетова: Роман-эссе. - 6-е подароч. изд. Караганда: Арко, 2011. - 436 с.
Е.А.Букетов
талантливо
переводил
произведения В. Маяковского, С. Есенина,
А.Блока, С.Надсона, И. Вазова на казахский
язык. На сцене республиканских театров с
успехом шли исторические драмы У.
Шекспира «Макбет» и «Юлий Цезарь» в его
переводе.
Роман-эссе известного казахского писателядокументалиста Медеу Сарсеке без прикрас
и преувеличений, воссоздает драматическую
историю жизни выдающегося ученого,
оставившего после себя яркое научное и
литературное наследие.

Мир Букетова

Букетова Н.И. Евней Букетов на Земле и Небесах.
— Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. — 316 с.

В книге представлены последняя работа
Е.А.Букетова «Нефть, уголь и вода в
химии
и
энергетике»,
повесть
В.П.Малышева «Поступью командора и
пророка», а также отрывки из книги
Н.И.Букетовой «Сны наяву» и рукописи
Мусатая Галыма «Аталар аманаты»

Мир Букетова
Сарсеке М. Евней Букетов. — Астана: Фолиант,
2007. — 648 с.
За свою не столь долгую, но яркую жизнь Е.А.
Букетов внес огромный вклад в развитие
отечественной науки и создал свою научную
школу. В данном своем труде известный
казахстанский писатель М. Сарсеке, хорошо
знавший Е.А.Букетова и поддерживавший
тесные отношения со своим наставником на
протяжении многих лет, сумел правдиво и
образно раскрыть разносторонние грани
неординарной,
уникальной
личности
и
крупного ученого.

Мир Букетова
Юбилейные
Букетовские
чтения:.
Материалы
научной
конференции,
посвященной 70-летию
со
дня
рождения
академика Е.А. Букетова
(16 - 17 марта 1995 года).
- Караганда: Изд-во
КарГУ, 1997.

Наш Букетов: Евней Арстанович Букетов в
воспоминаниях современников / сост. К.А.
Букетов- Караганда : АРКО, 1997. - 116 с.

Бөкетов әлемі
Академик Е. А. Бөкетовтің мерейтойы
(суреттерімен) = Юбилей академика Е.А.
Букетова (с илл.).- Астана: "РУНА" баспасы,
2005 . - 296 б.
2005
жылғы
23
наурызда
Ебіней
Арыстанұлы Бөкетовтің туғанына 80
жыл толды. Егеменді Қазақстан өзінің
ардақты ұлының мерей тойын үлкен
марапатпен атап өтті.
Кітапта академик Е.А. Бөкетовтің 80
жылдық
мерекесіне
республика
жұртшылығы қалай дайындалып өткізгені
жөніндегі
кұжаттар
жинақталып
берілген.

Мир Букетова
Букетов, К. Друг мой,брат мой: воспоминания /
Букетов К. - Караганда: Изд-во КарГУ, 1994. - 117 c.

Первые
очерки
воспоминаний
Камзабая
Букетова об ученом появились в 1988 году на
страницах
газеты
"Индустриальная
Караганда", которые были написаны по просьбе
друзей покойного.
Некоторое время имя Евнея Букетова
замалчивалось, причину читатель узнает,
прочитав эту книгу.
Ценность
настоящих
воспоминаний
представляет то, что его написал родной
брат академика, который вырос вместе с ним,
и отдельные моменты его жизни и
деятельности хорошо известны только ему,
так как почти никого уже нет в живых из
знавших детские и юношеские годы Евнея
Арстановича.

Мир Букетова
Воспоминания о Евнее Букетове / Сост. К.А.
Букетов, В.П. Малышев. - Караганда, 2004. 284 с.
Сборник посвящен памяти выдающего
ученого
и
писателя,
крупного
общественного деятеля и организатора
науки,
образования,
просвещения
в
Казахстане, академика Академии наук
республики, доктора технических наук,
профессора, лауреата Государственной
премии СССР, члена Союза писателей СССР
Евнея Арстановича Букетова.

Мир Букетова
Таланина Н. С. Академик Е. А. Букетов как
популяризатор науки: Научно-популярное
издание. - Караганда: Изд-во Print Shop 2008,
- 67 с.

Издание
является
научно-популярным
сочинением и может быть использовано при
изучении
дисциплины
«Научнопознавательная журналистика», а также
спецкурса,
посвященного
изучению
творчества Е. А. Букетова для студентов,
обучающихся
по
специальности
«Журналистика», для преподавателей, для
всех,
интересующихся
жизнью
и
творчеством Е. А. Букетов.

Бөкетов әлемі
Сәрсеке М. Ебіней Бөкетов: Ғұмырнамалық
деректі хикаят. -Алматы: ЖШС “Қазақстан”
баспа үйі”, 2005. - 504 б.

Студент кезінде ғалымнан дәріс тыңдап
тағлым алған, оның ұлағатты да
шермеңде өміріне куә болған белгілі
жазушы Медеу Сәрсеке әйгілі ғалымның
ғұмыр жолын өзіне жақсы мәлім деректер
мен алуан оқиғаларды қайыра жаңғырту
арқылы тартымды желіде өрбітеді,
ғұмырнама
ерекше
шыншылдығымен
дараланады...

Бөкетов әлемі
Бөкетов Қ. Евней Бөкетов туралы лебіздер мен
пікірлер: Мақалалар, очерктер, естеліктер. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. - 237 б.

Жинаққа Қазақстан Республикасының Ғылым
академиясының
академигі,
техника
ғылымының
докторы,
профессор,
КСРО
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, КСРО
Жазушылар
одағының
мүшесі
Евней
Арыстанұлы Бөкетов туралы өзінің көзі
тірісінде көптеген авторлардың газет,
журналдарда
жарияланған
мақалалар,
очерктер және бұрын баспадан шыққан
кітаптардан қалып қойған замандастарының
естеліктері топтастырылған.

Бөкетов әлемі
Қыры — ғылым, өрі — өлең. Евней Бөкетов
туралы естеліктер. -Қарағанды: ҚарМУ баспасы,
2001. -347 б.

Бұл кітапта аты айдай әлемге мәшһүр аса
көрнекті
ғалым,
Қазақ
ССР
Ғылым
академиясының академигі, КСРО Жазушылар
одағының мүшесі, ірі қоғам кайраткері Евней
Арыстанұлы Бөкетов туралы естеліктер
жинақталған. Олардың көпшілігін Евекеңмен
қызметтес болған ғалымдар, ақын-жазушылар,
қоғам
кайраткерлер,
біразын
ғалыммен
кездескен, оның еткен еңбек, көрсеткен
қызметтерінен әсер алған адамдар және туған
інісі жазған.

Бөкетов әлемі

Евней Арыстанұлы Бөкетовтің әлемі — Мир
Евнея Арстановича Букетова / Бас ред.
Е.Қ.Көбеев. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы,
2015. — 506 б. — қазақша, орысша.
Басылымда
академик
Е.А.Бөкетовтің
жазушы, Орталық Қазақстан білімі мен
ғылымын ұйымдастырушысы және ғалым
ретіндегі сан қырлы әлемін паш ететін
ғылыми және шығармашылық мұрасын
зерттеу мәселелері мазмұндалған.
В книге изложены вопросы изучения научного
и творческого наследия академика Е.А.
Букетова, раскрывающие многогранный мир
ученого, писателя и организатора науки и
образования Центрального Казахстана.

Мир Букетова
Карагандинский государственный университет
имени академика Е. А. Букетова (1972-2012 гг.).
История и современность / Под ред. Е. К.
Кубеева. — Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. —
284 с.
На страницах издания отражены основные
вехи формирования кадрового потенциала,
ведущих научных школ, классических академических
традиций
университета,
определивших признание авторитета и
высокого рейтинга вуза в современном
образовательном сообществе. Представлена
история университета, воплотившаяся в
идее преемственности поколений ученых и
педагогов, внесших достойный вклад в
летопись вуза в разные периоды его истории.

Бөкетов әлемі
Музей ашылған жылы 1268 мұрағат жиналды,
оның ішінде 1157 негізгі қор, университет
тарихынан сәйкесінше 637 негізгі қор және 582
ғ./қос. қор. Ал академик Е.А. Бөкетовтың өмірі
мен қызметі жайлы жиналғаны 631 негізгі қор
және 565 ғ./қос. қор.
Музей
университеттің
20
жылдығына
байланысты 1992 жылы 19 маусымда ашылды,
бұл кезде университет оның есімімен
аталатын.
Өткен 15 жыл ішінде музей бірнеше рет
өзгертілді. 2002 жылы музей қайта кұрылып,
екі дербес музей болып ашылды.
Қазіргі
уақытта
Е.А.
Бөкетовтың
мемориалдық музейі Қарағанды қаласының
тарихи және рухани орталықтарының бірі.

Научное наследие
 Будучи выдающимся ученым,
академик Е.А.Букетов лично
руководил
важнейшими
исследованиями в области
неорганической и физической
химии, электрохимии, им
создана
казахстанская
научная школа по химии и
технологии халькогенов и
халькогенидов.
 В 1969 году за научные
исследования и их успешное
внедрение в производство
Евней
Арстанович
был

удостоен
Государственной
премии СССР.

Анықтамалық жинақ
Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына
арналған Анықтамалық том = Справочный
том к Собранию сочинений Е.А. Букетова /
Бас ред. Е.Қ. Көбеев; жауапты ред. Р.М.
Жұмашев; кұраст. Д.Р. Альмағамбетова және
т.б. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. —
135 б.
Академик Е.А.Бөкетовтің алты томдық
Шығармалар жинағына (Қарағанды, 2005)
арналған аныктамалық том оқырмандарға
академиктің ғылыми, публицистикалық және
көркем-әдеби шығармаларына байланысты
ақпаратты іздеуге көмек ретінде берілген.
Басылымда Шығармалар жинағына енген
ғылыми және әдеби еңбектерінің әліпбилік
көрсеткіші мен оларга қосымша әліпбиліктақырыптық көрсеткіші көрсетілген.
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Ғылыми кітапханасы 2002 жылдан бастап , толық мәтінді
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