
^ ^ У э л и х а н ТОҚПАТАЕВ. 

Облыс әкімінің, об-
лыстық ішкі саясат д е -
партаменті мен ақпарат 
басқармасының баста-
масымен Баспасөз күні 

қарсаңында - 23-25 мау-
сым аралығында 
"Кегілдір бүғаз" демалыс 
үйінде журналистердің 
бірінші облыстық фору-
мы етт і . Шығыс Қазақ-
станның түкпір-түкпірінен 
келген беделді де білікті 
қаламгерлер форумының 
ашылу салтанатына об-
лыс әкімі Талғатбек 
Абайд ілдин мен оның 
орынбасары Александр 
Гречухин қатысты. 

Біз "баспасез билігі-
мен" тиімді әрі жемісті 
ж мыстың арқасында 
сындарлы, әріптестік ди-
алогқа қол жеткіздік, ай-
мақтың ақпараттық 
кеңіст і г ін дамытып, 
қалыптастырдық, деді 
облыс әкімі Талғатбек 
Абайд ілдин форумға 
қатысушыларды қүттық-
тау сез інде . Қаз ір 
жерг іл ікт і б қаралық 
ақпарат қ ралдарының 
езіндік қолтаңбасы жур-
н а л и с т е р д і ң жоғары 

кәсюи шеоерлігі мен бел-
сенді азаматтық т ғырна-
масы негізінде қалыптасып 
отыр. Меніңше, пікірсайыс, 
аналитикалық талдау , 
қоғаммен белсенді қарым-
қатынас орнату біздің 
ақпараттық саясатымыз-

дың езегі болуы тиіс. Жал-
пы, БАҚ пен қоғамдық 
қатынастар ішкі саяси 
емірден жырақ болмауы 
тиіс." 

Біздің алдымызда 
ауқымды да ж а у а п -
кершіліг і мол ж мыстар 
т р. Журналистердің б л 
форумы бәрімізді сындар-
лы әріптестікке ыңғайлап, 
әрбір қаламгёрге шығар-
машылық екпін береді деп 
сенемін. Осы форум журна-
л и с т е р д і ң кәсіптік ше -
берлігін шыңдауға, пікір 
алмасып, қоғамдық ой-са-
наның топтасуына қызмет 
етері сезсіз. 

Т. Абайділдин б л жол-
ғы Шығыс Қазақстан облы-
сы әкімінің сыйлығын алу 
сайысына журналистердің 
аз қатысқанын, . келер 
жылы сыйақының кебейті-
летінін де атап керсетті. 
Ол сайыс жеңімпаздарына 
облыс әкімінің сыйлықта-
рын салтанатты түрде та-
быс етті. 

"Облыстың тарихы мен 
мәдениеті" номинациясы 
бойынша облыстық "Ди-
дар" газеті бас редакторы-
ның орынбасары Айтм -
хамбет Қасымовқа, 
"Қоғамдық-саяси тақыры-
бы" номинациясы бойынша 

облыстық "Рудный Алтай" 
газеті бас редакторының 
орынбасары Виктор Топор-
ковқа, "Ауылдағы әлеу-
меттік-экономикалық ре-
формаларды ақпараттық 
қамтамасыз ету" номина-
циясы бойынша Шемонаи-
хада шығатын "ЛЗ сегодня" 
газетініңжурналисі Надеж-
да Кокоринаға, "Жастар 
мен балалар тақырыбы" 
номинациясы бойынша 
Куршім аудандық "Рауан -
Заря" газеті "Болашақ" 
қосымша бетінің редакто-
ры Аяужан Ләзімхановаға, 
"Мораль және рухани про-
блемаларды ашып көрсе-
ту" номинациясы бойынша 
ЖШС "КТВ-5" телекомпа-
ниясының" журналисі Бо-
лат Салықбаевқа, "Аймақ-
тың экономикасын дамыту" 
номинациясы бойынша 
"Қазақстан радиосы мен 
теледидары республика-
лық корпорациясы" АҚ 
Шығыс Қазақстан филиа-
лының жаңалықтар қыз-

метінің редакторы Гүлфа-
риза Рамазановаға, "Аза-
маттық және лтаралық 
келісімді нығайту" номина-
циясы бойынша "Реал-
тайм" студиясының дирек-
торы Саид Фазыловқа дип-
лом мен ақшалай сыйлық-
тар тапсырылды. 

Қазақстан Республика-
сы Ақпарат министрлігі 
б қаралық ақпарат қ рал-
дары департаментінің ди-
ректоры Ж. Қурманғалиева 
форумға қатысушыларды 
қуттықтап, бір топ журна-
листі министрдің грамота-
сымен марапаттады. Сон-
дай-ақ, "Қазақ ақпараттық 
агентт і г і " АҚ вице-прези-
денті Э. Раева, ҚазМУ жур-
налистика факультетінің 
к а ф е д р а м е ң г е р у ш і с і Л. 
Ахметова, республикалық 
"Казахстанская правда" га-

•зет ін ің бөлім- редакторы-
ның орынбасары Э.,.Жыл-
қыбаев журналистерді төл 
мерекесімен қ ттықтады. 

Форумға қатысушылар 
келесі күндері "Қазақстан 
қоғамындағы БАҚ-тарды 
дамыту", "БАҚ және сай-
лау", "Мемлекеттік идеоло-
гияны қалыптастыру", 
"БАҚ менеджменті", "Элек-
трондық БАҚ-тардағы жа-
ңалықтар", "Журналистің 
азаматтық т ғырнамасы" 
және тағы басқа тақырып-
тарды талқылады, пікір, 
тәжірибе алмасты. 
Пікірсайыс клубтары мен 
шеберлік сыныптарының 
ж мыстарын Астана мен 
Алматыдан келген қонақ-
тар, облысымызға таны-
мал тәжірибелі журналис-
тер жүргізді. Сейтіп, жур-
налистер қауымы бой 
сергітіп, ой сергітіп қайтты. 
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