
NEWSLETTER 

Dear Colleagues!  

 

The Editorial Board of International Scientific Journal «World of Big Altai» starts admission 

of materials for publication in 2016. 

4 thematic issues are to be published; the description of the themes and requirements to sci-

entific materials for admission are given below. 

In addition, each of the four issues will include publications devoted to the commemorative 

historical date - the 100th anniversary of the folk uprising in 1916. Also in each of the issues, 

there will be published articles-submissions, reflecting the results of scientific research on ur-

gent problems of Altai studies and Turkic studies. 

Requirements for registration and review procedure can be found at http://

www.altaytanunits.com/. 

Should you have any questions, contact at:  

altaytanu@gmail.com, elenasavchuk@yandex.kz. 

 

 

Issue 1 

Contemporary Islam: cultural and political mobilization in the XXI century 

 

The first issue of International Scientific Journal «World of Big Altai» in 2016 will be devoted 

to the review of the latest trends in the geopolitics of Islam, the analysis of religious practices 

in the Greater Altai: urban-rural, center-periphery, cross-border links. At the present stage, 

self-organization of the faithful in the information field and in social networks takes many 

forms: charity, training and education, promotion of sacred texts and personalities. 

Muslim architecture has made a new round of the development in the region of the Greater 

Altai; in every country, it has its own specifics, founders, patrons and the geography of space 

sacralization. 

One of the modern trends of Islam in the post-Soviet period was a return to the tradition of 

halal, which took its place not only in the daily practice of the Muslims, but is also rapidly de-

veloping in the industrial sector in the region. 

Among contemporary issues are religious associations, their role and communication in the 

social field, the media: newspapers, TV, radio - as tools to familiarize the society with reli-

gious literature, traditions. They highlight political debates and technologies; function as 

spokesmen for the views of local elites about global developments. 

One of the important trends in Islamic studies today is the history of religion, history of hagi-

ography, the study of Islamic tradition, law and literature in retrospect. This aspect is the in-

tellectual basis; it accompanies unfolding political and public debate about the conflict of lo-

cal Muslim traditions with cultural practices exported from the Middle East. 

 

Roundtalk: Political myths about Islam: content and technology. 

Deadline: 20.02.2016 

 

Issue 2 

The era of revolutions in the XXth century. The cross-border transit of ideas and identifica-

tion practices: global and personal experience 

 

The second issue of the Journal will be devoted to understanding the phenomenon of revolu-

tion - as social and cultural modernization, as transformation of the worldview accompany-

ing it. 



Transit of Marxism and technologies of proletarian power to inland, to the east, for liberation 

from traditionalism and religion - «Soviet Sharia». The imperial centralism and unitarian-

ism. Soviet federalism, national self-determination and nation-building, nationals and politi-

cal orientation, ethnic elite and political programs. Trend of «colonial revolution" in Asia. 

New cultural revolutionary strategies of the former metropolitan countries and former colo-

nies. Publishing and literature during the revolution. The discourse of revolution in poetry 

and prose. Description of the changing realities in the materials of travels, scientific expedi-

tions, military campaigns, in private correspondence. 

 

Roundtalk: Revolutionary populism and mass consciousness in historical retrospective. 

Deadline: 20.05.2016 

 

 

Issue 3 

The memorial landscape and memory: personal and collective 

 

The issue is devoted to the analysis of memorial practices of the past and present. How 

memory is used in the construction of identity and representation of the past, what historical 

trauma remembers the society. Methods and methodology of memory study. 

Museum as a cultural constitution of the nation. National Museums: achievements and pro-

spects in the process of interaction with the nation and the state. 

Museum practices in the collective memory: the state and the society. The role of museums in 

the deconstruction of the Soviet past: issues of social and historical amnesia. 

New technologies in the modernization of museums; the concepts of the development and ex-

pansion of the memorial space in the urban culture. The models of Eurasian international co-

operation of museums in the field of cultural exchange at the presentation: Turkic civiliza-

tion, nomadic civilization, Slavic culture, Contemporary Art. 

Modern onomastics and toponymy are actualized in the public debate, where the leading role 

is played by the state. The latest period of history has created a considerable reservoir of new 

place names, which is symbolic for this stage. 

 

Roundtalk: Museums around the perimeter of the Altai: innovative concepts of memory. 

Deadline: 20.08.2016 

 

 

Issue 4 

East-West: cross-border models of cooperation and cultural exchange 

 

In the latest issue of the Journal in 2016, we are going to publish articles on the research of 

young scientists: anthropologists, ethnologists and historians who took part in International 

Summer School «East-West: Cross-border Models of Cooperation and Cultural Exchange» 

on the basis of Sarsen Amanzholov East-Kazakhstan State University. 

 

 



 АҚПАРАТ ХАТ  
Қымбатты әріптестер! 

 
«Үлкен Алтай әлемі» Халықаралық ғылыми журналының редакциясы 2016 жылға 
материалдарды қабылдауды бастайды. 
4 тақырыптық номер шығару жоспарланып отыр, қабылданатын ғылыми материал-
дарда көтерілетін мәселелердің сипаттамасы төменде ұсынылған. 
Сонымен қатар әрбір номерде биылғы тарихи оқиға – 1916 жылғы ұлт азаттық 
көтерілістің 100 жылдығына арналған мақалалар да беріледі. 
Сондай-ақ әрбір номерде алтайтану мен түркітанудың өзекті мәселелеріне байланы-
сты ғылыми зерттеулердің нәтижелерін көрсететін мақала-ұсынымдар да жариялана-
тын болады. 
Мақалаларды безендіруге қойылатын талаптар мен рецензиялау барысы жай-
лы http://www.altaytanunits.com/ сайтында жазылған. 
Барлық сұрақтарыңыз бойынша  altaytanu@gmail.com,  elenasavchuk@yandex.kz  ад-
рестеріне хабарласуларыңызға болады. 
 
 

1 Шығарылым.  
Қазіргі Ислам: ХХІ ғасырда мәдени және саяси жұмылдыру 

 
2016 жылы «Үлкен Алтай әлемі» журналының бірінші шығарылымы ислам геосаяса-
тындағы заманауи трендтерге сипаттама беруге, Үлкен Алтай: қала-ауыл, орталық-
шалғай, трансшекаралық байланыстар кеңістігіндегі діни тәжірибелерге талдау жа-
сауға арналады. 
Бүгінгі күнде ақпараттық айдын мен әлеуметтік желілердегі дінге сенушілердің 
өзіндік ұйымдасулары түрлі формаларда жүзеге асуда: қайырымдылық, оқыту және 
тәрбиелеу, қасиетті мәтіндер мен тұлғаларды насихаттау. 
Үлкен Алтай аймағында мұсылмандық сәулет жаңаша бағытта дами бастады, әр елде 
оның өз ерекшеліктері, құрылтайшылары, меценаттары және кеңістікті сакралдау 
географиясы бар. 
Посткеңестік кезеңдегі мұсылмадық трендердің бірі - Халал дәстүріне қайта келу бол-
ды, ол исламның күнделікті тәжірибесінде ғана емес, сонымен қатар тез аймақтың 
өнеркәсіп секторында да қарқынды дами бастады. 
Қазіргі күннің өзекті мәселелері қоғамдық-діни бірлестіктер, олардың әлеуметтік са-
ладағы рөлі мен қатынасы, бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады: діни 
әдебиетпен, дәстүрлермен қоғамды таныстыру құралы ретіндегі газеттер, теледидар, 
радио саяси пікірталастар мен технологияларды жарыққа шығарады, жаһандық 
оқиғалар туралы жергілікті элита өкілдерінің пікірлерін жеткізу құралы болып табы-
лады. 
Бүгінгі күнде исламтанудың маңызды бағыттарының бірі дін тарихы, агиография та-
рихы, ислам дәстүрлерін, ретроспективадағы заң мен әдебиеті зерттеу болып табыла-
ды. Бұл аспект зияткерлік негіз болып табылады және Таяу Шығыс мәдени тәжіри-
бесімен экспортталған жергілікті мұсылмандық дәстүрлердің арасындағы қайшы-
лықтар жайлы саяси және қоғамдық пікірталастарды көрсетеді. 
Дөңгелек үстел: Ислам жайлы саяси мифтер: мазмұны мен технологиялары. 
Мерзімі: 20.02.2016 ж. 

 

2 Шығарылым 

ХХ ғасырдағы төңкеріс кезеңі. Идеялар мен идентификация тәжірибелерінің 

трансшекаралық тразиті: жаһандық және жеке тәжірибелер 

 
Журналдың екінші шығарылымы дүниетаным трансформациясына алып келетін 
әлеуметтік жаңғырту ретіндегі революция феноменін түсінуге арналады. 



Жеке бастардың, орталықтың, аймақтың қақтығысы, ұлттық (автохтонды) және өзге 
ұлттық (жат мәдениеттік) топтар, азаматтық қарсы тұрулар, өзіндік сәйкестіліктің 
жаңа түрлерін іздеу. Төңкерістік дәуірдің әлеуметтік мәдени жаңғыруының импера-
тивтері мен құндылықтары, азаматтық пен патриоттықтың жаңа дәстүрлері мен ны-
шандарын қалыптастыру. 
Төңкерістік идеялардың қалыптасуы мен дамуы, олардың жеке тәжірибе және адам-
дардың ішкі қиналыстары арқылы көрініс беруі. Зиялылардың футуристік дискуссия-
лары және төңкерісшілердің «қиялдан» туған саяси тәртіптегі тәжірибелері. 
Үгiт пен насихат, жаңа ұрандар мен өтініштер тәрізді өкіметтің төңкерістік 
«технологиялары», мерекелік рәсімдер мен рәміздердің идеологиясы. Төңкерістің ақпа-
рат өрісі: негізгі және жер асты. Эпистолярлық, мемуарлық жанр, плакат өндірісі, 
мәдени технологиялар. Төңкерістің саяси рәміздері. 
Марксизм мен пролетарлық өкіметтің дәстүрлілік пен «кеңестік шариғат» дінінен 
босану мақсатында континенттің түбіне қарай және шығысқа қарай транзиті. Импери-
ялық централизм мен унитаризм. Кеңестік федерализм, ұлттық өзін-өзі анықтау және 
ұлтқұрылысы, националдар мен саяси бағдарлар, этникалық элита және саяси бағдар-
ламалар. Азиядағы «отарлық төңкеріс» тренді. Экс-метрополия және экс-отаршылдық 
жаңа мәдени төңкерістік стратегиялары. 
Төңкеріс кезіндегі баспа әрекеті мен әдебиет. Поэзия мен прозадағы төңкеріс дискурсы. 
Саяхаттар, ғылыми экспедициялар, әскери жорықтар және жеке хаттар материалда-
рындағы өзгеріп отыратын шындықтың сипаттамасы. 
Дөңгелек үстел: Тарихи ретроспективадағы төңкерістік популизм және бұқаралық са-
на. 
Мерзімі: 20.05.2016 ж. 
 

3 Шығарылым 
Мемориалдық ландшафт және жады: жеке және ұжымдық 

 
Шығарылым өткен шақ пен қазіргінің мемориалдық тәжірибесін талдауға арналады. 
Жадтың өкілдікті құрылымдауы мен өткен шақты қайта жаңғыртуы, қоғам есіндегі 
тарихи жарақаттар. Жадыны зерттеу әдістері мен әдіснамасы. 
Мұражай - ұлттың мәдени конституциясы ретінде. Ұлттық Мұражайлар: ұлт пен мем-
лекеттің өзара әрекеті үдерісіндегі жетістіктері мен даму болашағы. 
Ұжымдық жадыдағы мұражай тәжірибесі: мемлекет пен қоғам. Кеңестік өткен шақты 
қайта құрылымдаудағы мұражайлардың рөлі: әлеуметтік және тарихи амнезия мәселе-
лері. 
Мұражайларды жаңғыртудағы жаңа технологиялар, урбанистік мәдениеттегі мемори-
алдық кеңістікті кеңейтуді дамыту мен кеңейту тұжырымдамасы. Түркі өркениетін, 
көшпенділер өркениетін, славян мәдениетін, Қазіргі заманғы өнерді, Contemporary Art-
ты көрсету бойынша мәдени алмасу саласындағы мұражайлардың халықаралық 
ынтымақтастығының еуразиялық үлгісі. 
Қазіргі заманғы ономастика мен топонимика мемлекет жетекші рөл атқаратын қоғам-
дық пікірталастарда өзектендіріле түседі, тарихтың жаңа кезеңі бүгінгі күнге лайық 
символдық мәні бар жаңа географиялық атаулардың ауқымды қабатын құрған. 
Дөңгелек үстел: Алтай периметрі бойынша мұражай: жадының жаңғырған кон-
цептілері. 
Мерзімі 20.08.2016 ж. 
 

4 Шығарылым.  
Шығыс-Батыс: серіктестіктің трансшекаралық модельдері және мәдени алмасулар 

 
2016 жылғы журналдың соңғы шығарылымында Шығыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситеті Сәрсен Аманжолова базасында өтетін «Серіктестіктің трансшекаралық мо-
дельдері және мәдени алмасулар» Халықаралық жазғы мектебіне қатысқан жас антро-
полог-ғалымдардың, этнологтар мен тарихшылардың зерттеу мақалаларын жариялау 
жоспарлануда.  



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 
Редакция Международного научного журнала «Мир Большого Алтая» открывает при-
ем материалов для публикации в 2016 году.  
Запланирован выпуск 4 тематических номеров, описание проблематики, принимаемых 
научных материалов, приведено ниже.  
Кроме того, в каждом из четырех номеров будут представлены публикации, посвящен-
ные памятной исторической дате - 100-летию народного восстания 1916 года. Так же в 
каждом номере будут публиковаться статьи-представления, отражающие результаты 
научных исследований по актуальным проблемам алтаеведения и тюркологии. 
Требования к оформлению и процедура рецензирования описаны на сайте http://
www.altaytanunits.com/.  
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по адресам: altayta-
nu@gmail.com,  elenasavchuk@yandex.kz.  
 
 

Выпуск 1 
Современный Ислам: культурная и политическая мобилизация в XXI в. 

 
Первый выпуск журнала «Мир Большого Алтая» в 2016 году будет посвящен обзору со-
временных трендов в геополитике ислама, анализу религиозных практик на простран-
стве Большого Алтая: город-село, центр-периферия, трансграничные связи. На совре-
менном этапе самоорганизация верующих в информационном поле и в социальных се-
тях принимают самые различные формы: благотворительность, обучение и просвеще-
ние, популяризация святых текстов и персоналий.  
Новый виток развития получила мусульманская архитектура в регионе Большого Ал-
тая, в каждой стране она имеет свою специфику, учредителей, меценатов и географию 
сакрализации пространства. 
Одним из современных трендов ислама в постсоветский период стал возврат к тради-
ции халал, которая заняла прочное место не только в повседневной практике мусуль-
ман, но и стремительно развивается в индустриальном секторе региона. 
Актуальными вопросами современности являются религиозные общественные объеди-
нения, их роль и коммуникации в социальном поле, средства массовой информации: 
газеты, телевидение, радио – как инструменты, которые знакомят общество с религи-
озной литературой, традициями, они освещают политические дискуссии и технологии, 
являются выразителями мнений местных элит по поводу событий глобального мас-
штаба. 
Одним из важных направлений в исламоведении сегодня является история религии, 
история агиографии, изучение мусульманских традиций, права и литературы в ретро-
спективе. Этот аспект является интеллектуальной основой и сопровождает развернув-
шиеся политические и общественные дебаты о конфликте местных мусульманских 
традиций с экспортируемыми с Ближнего Востока культурными практиками.  
Круглый стол: Политические мифы об исламе: содержание и технологии.   
Deadline: 20.02.2016 г.  
 

Выпуск 2 
Эпоха революций в ХХ веке. Трансграничный транзит идей и практик идентифика-

ции: глобальный и личный опыт 
 

Второй выпуск журнала будет посвящен осмыслению феномена революции – как соци-

окультурной модернизации, как сопутствующей ей трансформации мировоззрения. 

Конфликт идентичностей, центра и региона, национальные (автохтонные) и инонацио-

нальные (инокультурные) группы, гражданское противостояние, поиск новых форм  



самоидентификации. Императивы и ценности социокультурной модернизации револю-
ционной эпохи, формирование новых традиций и символов гражданственности и пат-
риотизма. 
Формирование и развитие революционных идей, их выражение через личный опыт и 
переживания человека. Футуристические дискуссии интеллектуалов и практики рево-
люционеров в «воображаемом» политическом порядке. Революционные «технологии» 
власти, такие как агитация и пропаганда, новые лозунги и призывы, идеология празд-
ничных ритуалов и символов. Информационное поле революции: мейнстрим и анде-
граунд. Эпистолярный, мемуарный жанр, плакатное производство, культурные техно-
логии. Политические символы революции. 
Транзит марксизма и технологий пролетарской власти вглубь континента, на восток, 
для освобождения от традиционализма и религии – «советский шариат». Имперский 
централизм и унитаризм. Советский федерализм, национальное самоопределение и 
нациестроительство, националы и политические ориентиры, этническая элита и поли-
тические программы. Тренд «колониальной революции» в Азии. Новые культурные 
революционные стратегии экс-метрополий и экс-колоний. Издательская деятельность 
и литература периода революций. Дискурс революции в поэзии и прозе. Описание ме-
няющейся реальности в материалах путешествий, научных экспедиций, военных похо-
дов, в частной переписке.  
Круглый стол:  Революционный популизм и массовое сознание в исторической ретро-
спективе. 
Deadline: 20.05.2016 г. 
 
 

Выпуск 3 
Мемориальный ландшафт и память: личное и коллективное 

 
Выпуск посвящен анализу мемориальных практик прошлого и настоящего. Как па-
мять используется в конструировании идентичности и репрезентации прошлого, какие 
исторические травмы помнит общество. Методы и методология исследования памяти. 
Музей – как культурная конституция нации. Национальные музеи: достижения и пер-
спективы развития в процессе взаимодействия с нацией и государством. 
Музейные практики в коллективной памяти: государство и общество. Роль музеев в 
деконструкции советского прошлого: вопросы социальной и исторической амнезии.  
Новые технологии в модернизации музеев, концепции развития и расширения мемори-
ального пространства в урбанистической культуре. Модели евразийского международ-
ного сотрудничества музеев в области культурного обмена по презентации: тюркской 
цивилизации, кочевой цивилизации, славянской культуры,  Contemporary Art. 
Современная ономастика и топонимия актуализируется в общественных дискуссиях, 
где ведущую роль играет государство, новейший период истории создал немалый пласт 
новых топонимов, который символичен для данного этапа.  
Круглый стол:  Музеи по периметру Алтая: инновационные концепты памяти. 
Deadline: 20.08.2016 г. 
 

Выпуск 4 
Восток-Запад: трансграничные модели сотрудничества и культурный обмен 

 
В последнем выпуске журнала в 2016 году запланированы публикации статей по иссле-
дованиям молодых ученых-антропологов, этнологов и историков, принявших участие 
в Международной летней школе «Восток-Запад: трансграничные модели сотрудниче-
ства и культурный обмен», на базе Восточно-Казахстанского государственного универ-
ситета имени Сарсена Аманжолова. 
 


