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Научно-популярный журнал OYLA снова выходит в печать на
казахском языке
Первый казахстанский научно-популярный журнал для школьников и их родителей
OYLA вновь начнет выходить на казахском языке. Перезапуск журнала на
государственном языке стал возможен благодаря поддержке партнеров, важное место
среди которых занимает общественное объединение «Казахское Географическое
Общество», а также поддержке интернет-сообщества, подписавших петицию о готовности
оформить подписку на казахоязычную версию.
Напомним, что в середине 2016 года редакции пришлось приостановить выпуск
журнала на казахском языке из-за недостаточного количества подписок. Теперь журнал на
казахском языке будет выходить ежемесячно параллельно с русскоязычной версией.
Тираж первого выпуска на государственном языке составил 2500 экземпляров, которые
будут получать казахстанские школы и детские дома. Подписка также доступна для всех
желающих.
“Мы хотим научиться понимать язык науки и технологий и показать его
нашим читателям, чтобы они не боялись учиться, изобретать. Большинство
школьников обучается на государственном языке, и поэтому выпуск журнала на
казахском языке представляет социальную важность. Мы рады сотрудничеству с
нашими партнерами и благодарим их за поддержку в реализации наших идей.
Уверены, что и школы, которые получат OYLA, в скором времени оценят этот
благородный шаг” - сказал главный редактор журнала Гамзат Бияров.
“Мы рады, что нам выпал шанс стать сопричастными к этому проекту с
самого начала. Казахское Географическое Общество поддерживает развитие
географических и смежных наук о природе и обществе. Мы считаем, что
путешествия — это один из способов познания мира, а дети — наше будущее.
Поэтому для нас важно, чтобы подрастающее поколение не переставало мечтать,
развиваться и стремиться познавать новое. Читайте на страницах журнала OYLA
об увлекательных путешествиях, покорениях горных вершин, научных исследованиях
и открывайте мир вместе с КазГео!” - прокомментировал Нурлан Абдуов,
Председатель Попечительского совета ОО “Казахское Географическое Общество”.
OYLA - первый в Казахстане научно-популярный журнал. Целевая аудитория издания –
школьники средних и старших классов, а также взрослые, которые не растеряли
любопытство и тягу к знаниям. OYLA состоит из материалов по направлениям
естественно-научных дисциплин: математики, физики, химии, биологии, астрофизики и
гуманитарных дисциплин: история, риторика, языкознание, а также из статей,
популяризирующих науку. Редакция OYLA взяла на себя ответственность рассказывать
детям о сложных вещах простым языком. В издании приводятся материалы на самые
разные темы: разъяснение фундаментальных теорем и задач из точных наук и истории

их открытия, рассказы о выдающихся ученых, изобретениях, интересных профессиях,
устройстве мира, и многих, многих других.
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OYLA ғылыми-көпшілік журналы қазақ тілінде
қайта басылымға шығарылады

Оқушылар мен ата-аналарға арналған алғашқы ғылыми-көпшілік OYLA журналы
қазақ тіліндегі нұсқасын қайта жандандыратын болады. Журналдың мемлекеттік тілде
шығуы серіктестіктер қолдауының арқасында жүзеге асып отыр, әсіресе «Қазақ
Географиялық Қоғамы» қоғамдық бірлестіктің үлесі зор. Сонымен қатар журналдың қайта
шығуын интернет желісіндегі петицияға қол қойған әлеуметтік желілер пайдаланушылары
қолдады.
Еске салсақ, 2016 жылы жазылушылар саны тым аз болғандығынан OYLA
редакциясы қазақ тіліндегі нұсқасының басылымын тоқтатуға мәжбүр болды. Енді қазақ
тілдегі журнал ай сайын орыс тілдегі нұсқамен қатар шыға бастайды. Алғашқы тираж 2500 дана, олар қазақстандық мектептер мен балалар үйлеріне таратылатын болады.
Сонымен қатар әрбір азамат журналға жеке жазыла алады.
«Біз ғылым мен технологияның тілін үйреніп, оны балаларға жеткізгіміз
келеді. Өйткені өскелең ұрпақ оқу мен жасампаздықтан қорықпауы қажет. Біз қазақ
мектептерде оқитын балалар үшін мемлекеттік тілдегі ақпарат пен дәріс алудың
өте маңызды екенін түсінеміз. Сондықтан да Қазақстанда шығатын бірден бір
ғылыми-көпшілік журналға қолдау көрсеткені үшін серіктестерімізге
ризашылығымызды білдіреміз. Жақында OYLA журналын алатын мектеп
оқушыларының көңілдерінен шығады деген ойдамыз» - деді журналдың бас редакторы
Гамзат Бияров.
«Бұл жобаның іске асуының бастауында болғанымыз — біз үшін аса
қуанышты жайт. Қазақ Географиялық Қоғамы географиялық және өзге де қоғамдық,
табиғаттану ғылымдарының дамуына үнемі қолдау көрсетіп отырады. Бұл — біздің
ең басты міндеттеріміздің бірі. Біз әлемді танудың бірден-бір жолы саяхаттау деп
санаймыз. Ал балалар біздің болашағымыз, ендеше мұндай іс балалардың танымдық
өрісін кеңейтері де сөзсіз. Сондықтан да біз үшін балаларымыздың арман-қиялының
тұсалмауы, жан-жақты толысып, жаңа нәрселерге ұмтылуы аса маңызды. OYLA
журналынан қызықты саяхаттар, қатерлі тау шыңдарын бағындыру, тартымды
зерттеулер туралы оқып, ҚазГео-мен бірге әлемді танудағы көңіл көкжиегін
кеңейтіңіз!» - деді Нұрлан Әбдуов, «Қазақ Географиялық Қоғамы» ҚБ Қамқорлық
Кеңесінің төрағасы.
OYLA - Қазақстандағы алғашқы ғылыми-танымал журнал, орта және жоғарғы сынып
оқушылары мен білімге құштар ересектерге арналған. OYLA журналы жаратылыстану

ғылымдары - математика, физика, химия, биология, астрофизика бағытындағы
мақалалардан, гуманитарлық ғылымдар - тарих, риторика, тіл ғылымдары
бағытындағы және жалпы танымдық мақалалалардан, қызықты оқиғалар, теоремалар
мен есептерді анықтау, өнертабыстар, ғалымдардың ашылулары туралы мәліметтен
тұрады. Біз балаларға күрделі заттарды жеңіл тілмен түсіндіреміз.
OYLA журналының редакциясы
www.OYLA.xyz
info@oyla.xyz
+7 (727) 222 13 20
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