
<( Үлкен
істер 
күтіп түр»

Қарағанды техникалық 
университетіңде қазақтыңұлы 
ғапымы Қаныш Сәтбаевтың 
100 жьщдьгына арналыл Халы- 
қаралық ғылыми конференция 
өткізілді. ОғанТМД елдерінің 
24 жоғары оқу орнынан жене 
18 ғылыми-зерттеу институты- 
нан екілдер қатысты.

Конференцияны ҚарТУ- 
дың ректоры, техника ғылым- 
дарының докторы, профес- 
сор Григорий Пивень ашты.
Ол конференцияның тақыры- 
бы «Ғылым мен білім -  «Қазақ- 
стан—2030» стратеғиясының 
жетекші факторы» екендігін 
хабарлал, осы конференцияға 
арнайы кітап шығарылғанды- 
ғын айтты. Келемі 836 беттен 
туратын жинаққа 100-ден ас- 
там автордың еңбегі 
енгізілген. Олардың барлығы 
да Қаныш Имантайұлының 
республикадағы, Орталық 
Қазақстандағы геологияның 
тасті және қара металлургия-
Ь ның, тау-кен енеркәоібінің да- 
муындағы ролін ашып керсет- 
кен.

Конференция Қазақстан 
Республикасы Жаратылыста- 
ну ғылымдары академиясы- 
ның Қарағанды филиалының 
төрағасы, техника ғылымда- 
рының докторы, профессор 
С.С.Жетесовтің кіріспе 
сезімен ашылды. Ол Қаныш 
Имантайулының Орталық 
Қазақстан үшін ғылымнык, 
білімнің және ендірістік сала-*1 
ның дамуына өлеулі еңбек 
сіңіргенін атап етті. Оның күш- 
жігерініңарқасында әлі кунге 
дейін Жезқазғаннан мыс, 
Жездіден марганец, Қаражал- 
дантемірөңдірілуде. Орталық 
Қазақстанды гулденген жа- 
сыл желекке айналдыруды ар- 
ман еткен сол жоба бойынша 
қазір Қарағанды Ертіс өзенінің 
суын пайдаланып отыр. Осы 
каналдың бойында кептеген 
жеміс-кекеніс шаруашылық- 
тары орналасқан. Ең алғаш 
рет ешкім біле бермейтін Са-



марқаңд поселкесіңце ірі мө- 
таллургия комбинатын салу 
женіңде де сөз қозғаған Қане- 
кең болатын. Сөйтіп мунда 
өнімі бүкіл әлемге әйгілі Қара- 
гаңды металлургия комбииа- 
ты бой көтерді.

Бурынғы кен техникумын 
кейіннен Қараганды политех- 
никалық институтына айнал- 
дыру жөніндегі Сәтбаевтың 
еңбегін әркім біле бермеуі 
мүмкін. Қанекең 1958 жылы 
бір топ галымдармен бірге по- 
литехникалық институтта бо- 
лып, оқытушыларменстуден- 
ттер апдыңда баяңдама жаса- 
ған еді. Сол кезде республи- 
ка Ғылым Академиясының 
президенті болған Сәтбаев- 
тың осы кездесудегі баяңда- 
масы «За политехнические 
знания» газетінің 3-ші санын- 
да «Үлкен істер күтіп түр» де- 
ген атпен жарияланған екен. 
Сарғыш тартқан газеттің осы 
саны әлі күнге дейін оқу орны- 
ның мүражайыңда сақталған.

Конференцияға қатысу- 
шылар техникалық универси- 
теттің муражайында болып, 
Қ.Сәтбаевқа және оның ізба- 
сарларына арналған көрме ма- 
териалдарын қызықтады. 
Қанекең туралы геологиялық- 
минерапогия ғылымдарының 
докторы, профессорЛ.Ф.Ду- 
млер және басқалар өздерінің 
естеліктерін айтты.
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