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ЗА СВЕТЛИНАТА, КОЯТО ИЗЛЪЧВА…
В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.П.Н. АСЕМГУЛ 

МАЛДАЖАНОВА

Нашата редколегия загуби един все-
отдаен и неповторим колега и приятел 
– проф. д.п.н. Асемгул Малдажанова. Пе-
дагог по призвание и филолог по мисия! 

Отиде си от нас нашият приятел, коле-
га и член на редколегията на списанието – 
професор д.п.н. Асемгул Малдажанова – 
първи заместник-ректор на Евразийския 
национален университет „Нур Султан“ 
– Република Казахстан.

Била е и първи зам.-ректор по учебна-
та работа на Семипалатинския държавен 
университет (2007), както и ректор на съ-
щия университет (2008 – 2010).

Работила е в Министерството на об-
разованието и науката на РК като за-
местник-директор на Департамента по 
организационните и кадрови въпроси, а 
от 2010 г. е назначена за министър на образованието и науката на Ка-
захстан.

Нейната дейност бе подчинена на максимата „Прави това, което е необ-
ходимо. После това, което е възможно, и знай, че няма невъзможни неща!“. 
Блестящ организатор и стратег в сферата на образованието, проф.д.п.н. Мал-
дажанова се отличаваше с високо равнище на професионална експертиза и 
отговорност. 

Тя популяризира нашето списание в евроазиатското и азиатското образова-
телно пространство. Титулувана е и като почетен професор на Югозападния 
университет – Чунцин (Китай).

Проф. д.п.н. Малдажанова не щадеше себе си в полза на делото, безприс-
трастна в професионалните си оценки и отзивчива към колеги и приятели.

Носител на едно от най-високите отличия в Казахстан – орден „Курмет“. 

In Memoriam
В памет на
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За светлината, която излъчва…

Прогресивно мислеща и активно съдействаща за внедряване на образовател-
ните иновации в сферата на образованието.

Скъпа проф. Малдажанова, вие сте от славната кохорта на учените и Учи-
телите, дали своя принос в развитието на междукултурните отношения в сфе-
рата на образованието.

Прекланяме се пред вашата борбеност, кураж и доброта!

Дълбок поклон!
Проф. д-р Ирина Колева
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