ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Для плакатов и открыток

Айдаһар бейнеленген алтын сырғалар

Кескен Күйік қала қалашығынан табылған
моншақтар

Золотые серьги с изображением драконов

Наборы бус из городища Кескен-Куюк кала

The gold earrings with the images of dragons

The set of beads from Kesken-Kuyuk kala site

Арал теңізі түбіндегі Кердері 2 кесенесіндегі
археологиялық қазба жұмыстары

Кескен Күйік қала қалашығынан табылған
ғибадатхана

Археологические раскопки мавзолея Кердери 2
на дне Аральского моря

Храмовое помещение, выявленное на городище
Кескен-Куюк кала

The archeological excavations of the mausoleum
Kederi 2 on the bottom of Aral Sea

The temple premises revealed at the site of KeskenKuyuk kala

Зерттеу мезеті

Жақсы уәждеме - табысты экспедицияның кепілі

Момент исследования

Хорошая мотивация - залог успеха экспедиции

The moment of research

Good motivation – is the success of the expedition
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Оқиғаның қақ ортасында озат кадрды қолға түсіріп,
осыған қатты қуану мүмкін

Қалада дала жетіспейді, ал далада қала жетіспейді

В гуще событий можно уловить отличный кадр.
И порадоваться этому

В городе так не хватает поля, а в поле так не хватает
города

In the midst of events you may catch a great shot.
Be very glad about this

In the city we miss the field, in the field we miss the city

Қабір шұңқырына дейін 3 метр қалды…

Ежелгі обаның құпиясын ғалымдардың үш әулеті
ашуда

До дна могильной ямы оставалось 3 метра…

Три поколения ученых разгадывают тайны древних
курганов

3 meters to the bottom of the burial pit…

Three generations of scientists unraveling the
mysteries of ancient burial mounds

Билік пен археология бір-бірінсіз бола алмайды

Қазақстанның өткені және қазіргі күні Варшавалық
этнографиялық мұражайында

Власть и археология друг без друга не могут

Прошлое и настоящее Казахстана в Варшавском
этнографическом музее

Power and archeology can’t exist without each other

The past and present of Kazakhstan in the Warsaw
Museum of Ethnography
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Күлкі достарды ғана емес, табыстарды да әкеледі :-)

Археологиялық сараптаманың квинтэссенциясы

Улыбка притягивает не только друзей, но и находки
:-)

Квинтэссенция археологической экспертизы
Quintessence of archeological expertise

Smiling attracts not only friends, but also findings :-)

«Мен Қазақстанның тарихына, этнографиясына және археологиясына сарыла қызығамын, Орталық
Азия халықтарының қолданбалы өнер бұйымдарын коллекциясын жинаумен айналысамын».
И.Н. Тасмағамбетов
«Я глубоко интересуюсь проблемами истории, этнографии и археологии Казахстана, увлекаюсь
коллекционированием предметов прикладного искусства народов Центральной Азии».
И.Н. Тасмагамбетов
“I am deeply interested in the problems of history, ethnography and archeology of Kazakhstan, fond of collecting
works of applied art of the peoples of Central Asia.” I.N. Tasmagambetov
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