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Лайықты болашаққа сенімді болайық



Нұрсұлтан Назарбаев: Халыққа арнау. Слово к народу. – Астана: Күлтегін, 2007. – 592б.
Жинаққа әлемдік қоғамдастық мойындаған тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттігін  қалыптастырған  

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөйлеген сөздері мен сұхбаттары енді. 
Еңбекте Қазақстан Мемлекетінің  тәуелсіздігі мен егемендігінің іргетасын қалап, баянды ету жолында алтын әріппен 

жазылар 2006 жылдың тарихи фактілері мен оқиғалары қамтылды. 
Қазіргі кезеңдегі отандық тарихқа қызығушы  оқырман қауым бұл жинақпен таныса отырып, ел Президентінің 2006 

жылғы сөздеріндегі көпқырлы стратегиялық басымдықтар мен Қазақстанның дамуы мен жетістіктерінің сырына жан-
жақты қаныға алады.

Бұл кітап мектеп оқушылары мен студенттерге, жоғары оқу орындарының ұстаздарына, ғылыми қызметкерлерге және 
отандық тарихқа қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналған. 

Лидер  глобального антиядерного движения. Лидер нации. – Астана: ТОО Деловой мир Астана, 2010. – 192с.
Данная книга посвящена деятельности Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, который за 20 лет создал 

сильное, процветающие государство и внес неоценимый вклад в процес глобального ядерного разоружения. 
Своим мнением относительно заслуг казахстанского Лидера делятся видные российские ученые, политики и 

общественные деятели.

Могильницкий Валерий Михайлович. «Наш Назарбаев»: Худож.-докум.кн. – Караганда: Гласир, 2008. – 220с.
Книга известного казахстанского писателя – публициста Валерия Михайловича Могильницкого «Наш Назарбаев» 

написана на основе его очерков о Нурсултане  Абишевиче, опубликованных в газетах «Труд» (Москва), «Старна и мир» 
(Алматы), «Вести Сарыарки» (Караганда) и других изданиях. В ней он показывает огромную созидательную роль нашего 
Президента в становлении и развитии Карагандинской области Республики Казахстан.



Тәуелсіздіктің 20 жылдығы - ел тарихының жарқын беті



Тәуелсіздік толғауы. – Астана:  2002. – 376б.
Ел газеті «Егемен Қазақстанның» бетінде 2001 жылы «Тәуелсіздік толғауы», «Мемлекеттің мерейлі мерекесі», «Тәуелсіздік 

талаптары», «Тұлғалар толғанысы» айдарларының аясында жарияланған таңдаулы мақалалардың басы біріктірілген бұл кітап 
қалың оқырман қауымға, саясаткерлерге, ғалымдарға, мектеп мұғалімдеріне, студенттер мен оқушыларға, жалпы, тәуелсіздік 
тарихымен тереңірек танысқысы келген көзі қарақты жұртшылықтың баршасына арналған. 

Назарбаев Н.Ә.  Тәуелсіздік белестері. – Алматы: Атамұра, 2003. – 336б.

История становления независимости Казахстана: Сб. Выступлений и статей / Под общ.ред. А.С. Сағынғали, Б.М. Каиповой. 
– Астана: Таймас, 2008. – 400с.

Настоящий сборник подготовлен в рамках реализации научного проекта «История становления независимого Казахстана» научной 
программы «Политические инициативы Первого Президента Республики Казахстан в становлении и развитии независимого 
Казахстана» музея Первого Президента Республики Казахстан. В сборник вошли работы известных политических и государственных 
деятелей страны, ведущих ученых, посвященные основным этапам становления и развития независимого Казахстана. 

Назарбаев Н. Жүз жылға татитын он жыл. – Астана: Елорда, 2001. – 95с.

Табеев Қ.Т. Қазақтың желтоқсаны:  Деректі хикаяттар мен мақалалар. – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – 328б.
Кітапта ХХ ғасырдың соңына қарай әлемнің Еуразиялық бөлігін тұтастай алып жатқан кеңестік қызыл империяның іргесін 

шайқалтқан, төрткүл дүниеге серпін берген әйгілі 1986 жылдың Желтоқсан оқиғасы баяндалады. Ұлт республикаларын жетпіс 
жылдан астам уақыт бойы тас бұғауда ұстап, сан мыңдаған адамның тағдырын күйреткен тоталитарлық мемлекеттегі ең алғашқы 
бас көтерген, ұрпаққа ұран болған тәуелсіздік қарлығаштары – қазақ жастарының ерлігі, оларды қолдаған бүкіл халықтың тағдыр-
тауқыметі суреттеледі. 

Морозов А.А. Казахстан за годы независимости. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2005. – 236с.
Данное издание имеет целью представить обобщенный образ современного Казахстана. В книге показаны основные шаги 

на пути становления и построения государственности, акцентируется внимание на роли республики в мировом сообществе, 
раскрываются вопросы  политической, экономической,  культурной и общественной жизни современного Казахстана. Издание 
знакомит с историей страны, современным административно-территориальным делением республики, с ее многочисленным и 
многонациональным населением, государственным устройством и предназначено для широкого круга читателей, специалистов, 
студентов, а также всех интересующихся современным развитием  Республики Казахстан.



Ынтымағы жарасқан елдің ырысы мол



Елбасы жолдады – елді қолдады. І том. /Құраст: Г. Тәңірбергенова., т.б. – Астана: Күлтегін, 2008. – 312б.
Бұл көптомдық еңбек «Тәуелсіздік шежіресі», «Елбасы жолдады-елді қолдады», «Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент 

туралы», «Елмен сырласу» атты төрт түрлі сериямен жарық көріп отыр. 
І томында  тәуелсіз Қазақстан Республикасында нарықтық экономика мен демократиялық қоғам құруға бағытталған реформаларды 

батыл жүргізіп, Қазақстанның заман талабына сай ілгерілеуіне  жол бастаған, мемлекеттігіміздің қалыптасуы мен дамуына бүкіл 
әлемдік қауымдастық мойындаған орасан зор әрі көрнекті  үлес қосқан Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1996-2008 
жылдар аралығындағы Қазақстан халқына Жолдаулары жинақталды. 

Кітапта осы Жолдауларда түйінделген мемлекет пен қоғамның көпқырлы және көп аспектілі тұрғыда оңтайлы қалыптасуына, 
еліміздің жылдан-жылға нық басып өрлеуіне, өркендеуіне, тұрақты экономика мен демократиялық қоғам құруға бағытталған, 
басқаша айтқанда, қоғамның қозғаушы күшіне айналған бағдарламалардың стратегиялық басымдықтары жүйелі баяндалған.

Кітап саясаттанушыларға, Қазақстанның қазіргі кезеңдегі тарихын зерттеушілерге, ізденушілерге, сондай-ақ қалың оқырман 
қауымға арналады.

Тәуелсіздік шежіресі: 1991-2000ж. Іт. /Құраст. Г. Тәңірбергенова., т.б. – Астана: Күлтегін, 2008. – 424б.
«Қазақстан Республикасы» сериясының «Тәуелсіздік шежіресі» атты екі томдық басылымның басты құндылығы – Отан тарихына 

деген қызығушылықты оятуға, тәуелсіз мемлекеттің саяси мұрасын қадір тұтуға, Елбасына деген құрмет сезімін, өскелең ұрпақтың 
туған жерге деген сүйіспеншілігі мен отансүйгіштігін бойына сіңіретіндігінде,  елдегі және әлемдегі түбегейлі қоғамдық-саяси 
қайта құрулардың жалпы үрдісімен біте қайнасып жатқан Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі даму динамикасын жіті көзбен 
қадағалауға мүмкіндік беретіндігінде.

Басылымда материалдар хронологиялық принциппен берілді.

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы: 1991 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. /Құраст. Г. Тәңірбергенова., 
т.б. – Астана: Күлтегін 2008. – 328б.

«Қазақстан Республикасы» сериясына кіретін «Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы» атты басылымның мақсаты – 
Қазақстандағы оқиғалар және Қазақстан туралы, оның Көшбасшысы – Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н. Назарбаев 
туралы қазақ, орыс, ағылшын, неміс және т.б. тілдердегі кең көлемдегі деректерді жинақтау және жүйелеу. Көптомдық кітап отандық 
және шетелдік БАҚ дерек көздері мен жарияланымдарынан, ҚР Президентінің Мұрағаты қорларынан алынған құжаттардан және 
Н.Ә. Назарбаевтың көшбасшылық феноменіне арналған кең көлемді материалдардан түзілді.

«Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы» көптомдық жас мемлекеттің өміріндегі ұлы өзгерістерді, ұлтты қайта 
өрлетудегі Елбасының ұлан-ғайыр еңбегін, дүниежүзілік қауымдастықтың осыны қалай мойындап отырғанын дәлелдейтін 
құжаттарға, дерекнамаларға негізделінген.



Ел тұтастығы мен бірлігінің негізі



Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Астана: Деловой Мир Астана, 2010. – 306б.
Бұл қазақша, орысша, ағылшынша – үш тілдегі  кітап Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдық мерейтойына 

орай жарық көріп отыр. Басылым Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы» кітабындағы 1995 
жылғы Конституцияға арналған мақаласымен басталады. Кітапқа Қазақстан Республикасының Конституциясы соңғы өзгертулер 
мен толықтырулар ескеріле отырып, толық енгізілді.

Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: Доверие, традиции, транспарентность, толерантность. Путь в Европу. 
Казахстан – Председатель ОБСЕ. – Астана: ТОО Деловой Мир Астана, 2010. – 194с.

Предлагаемая вниманию читателей книга повествует о ключевом внешнеполитическом успехе Республики Казахстан – 
председательстве в ОБСЕ.

2010 год стал триумфальным для молодого государства. Эти 365 дней запомнятся человечеству большим количеством масштабных 
международных событий. Главным из них, безусловно, является Астанинский Саммит глав государств ОБСЕ, не проводившийся 
11 лет. Не исключено, что это событие станет предисловием новой эпохи в истории Организации. 

   
2020 Стратегиялық жоспары: Көшбасшылыққа бастайтын Қазақстандық жол. – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 

178б.
Оқырман қауымға ұсынылып отырған бұл кітаптың  құрамына Ресейдің жетекші экономистері, тарихшылары және политологтары 

енген авторлық ұжым дайындады. Кітапта Президент Н.Ә. Назарбаевтың  республиканы 2020 жылға дейінгі  Даму стратегиясын 
айқындайтын «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына 
Жолдауына толық талдау жасалған.



Бүгінгі  жасампаздық пен жарқын болашақ кепілі



ХХІ ғасыр – Қазақстанның жұлдызды ғасыры. – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 336б.
Қазақстан Республикасы Президентінің бірегей фотосуреттері топтастырылған бұл кітапта Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

оқырмандарына тек Мемлекет басшысы ғана емес, сонымен қатар, өз елінің шынайы патриоты, халқының кемел көшбасшысы 
ретінде  ой толғайды. 

Жинақта Елбасы Н.Назарбаевтың Отан, Қазақстан халқы, ұлт мәдениетінің ерекшеліктері жайындағы кестелі сөздері, орамды 
ой – тұжырымдары берілген.

Қазақстан жолы. – Астана: 2007. – 372б.
Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін баяндайды. Тоғыз тараудың әрқайсысы, тәуелсіз 

жас мемелекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Бұл  - Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын жасау жөніндегі жұмыс, қазіргі қолданыстағы ел Конституциясын қабылдау үрдісі, мұнай-газ ресурстарын игеруді 
бастау, ұлттық валютаны енгізу  және табысты банк жүйесін құру туралы жазылған еңбек. Жекелеген тауарларда жекешелендіру 
мен жер реформасын жүргізу үрдісі әңгімеленеді, елорданы Астанаға көшіру және Қазақстан азаматының тұңғыш ғарышқа ұшуы 
айтылады. 

Кітап Президенттің ел жастарына арнаған үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларының 
жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін құралға айналар деп сенеді. 

Қазақстандағы Президенттік билік: жемісті 20 жыл. – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 216б.
Басылым Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың қызметі, реформалары және бастамаларына 

сарапшылардың берген бағасы, Ресейдің жетекші саясаткерлерінің, ғалымдардың салыстырмалы сараптамасы келтірілген.
Кітап ғылыми, педагогикалық қауымға және студенттер аудиториясына, сондай-ақ, Қазақстанның қазіргі заман тарихына 

қызығатындарға арналған.

Президентская власть в Казахстане: 20 лет успеха. - Москва, 2010. – 214с.
Издание посвящено 20-летию учреждения института Президента Республики Казахстан. В книге представлены экспертные оценки, 

сравнительный анализ ведущих российских политологов, ученых о деятельности, реформах и инициативах Первого Президента 
Республики  Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Книга адресуется научной, педагогической и студенческой аудитории и всем интересующимся современной  историей Казахстана.



Елдікке қызмет еткен  ерлік



Ел мәртебесі – ел мәртебесі: Кітапальбомы. – Алматы: Өнер, 2007. - 120б.
ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басы – сан ғасырлық тарихы бар Қазақстан үшін айырықша шешуші кезең болып қалыптасты. 

Біздің жаңа мемлекетіміз тәуелсіздігіне толық қол жеткізе отырып, шұғыл қарқынмен дамуда, сөйтіп, қазіргі өркениетті әлемнен 
өзінің лайықты орнын иеленеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап бүкіләлемдік 
деңгейдегі ғаламдық саясатты ұдайы ұстана отырып, өзінің көрегендік шешімдері арқылы елімізді түбегейлі жалпыұлттық 
мұраттарға сенімді түрде бастап келеді.

Бұл кітап – альбом – Елбасымыздың өзін таңдап сайлаған халқының және әлем жұртшылығының  алдындағы орасан зор еңбегін 
баяндап беретін  ерекше сипатты басылым. Президентке берілген жоғары наградалар сол зор еңбектің айқын дәлелі болып табылады. 

Басылым оқырмандардың кең ауқымына: саясаткерлерге, тарихшыларға, зерттеуші-мамандарға арналған, бұл әсіресе болашағы 
қазір дайындалып жатқан бүгінгі өскелең ұрпағымызға айырықша пайдалы болатыны анық.  

Астана: Энциклопедия. – Алматы: Атамұра, 2008. – 576б.
Астана энциклопедиясының оқырмандары республика астанасының тарихы, экономикасы, тұрғындарының құрамы,  мәдениеті, 

білімі, ғылымымен танысып, жақын маңдағы географиялық орындары, табиғаты мен табиғи ресурстары, архитектуралық кешендері, 
тарихи және мәдени ескерткіштері жөнінде біле алады. Энциклопедияда Астана (Ақмола Целиноград) тарихымен тығыз байланысты 
тарихи тұлғалардың, ғылым, білім, мәдениет, өнер, медицина саласы қайраткерлерінің өмірі мен қызметі жөнінде көптеген жеке 
мақалалар берілген.

Алтын Арна. – Астана: Фолиант, 2005. – 208с.
 В книге посвященной 70-летию трубопроводного транспорта Казахстана, наряду с краткой историей  возникновения и развития 

магистральных нефтепроводов на примере  акционерного общества «Казтрансойл» рассказывается о современном состоянии 
транспортировки нефти, перспективах развития компании, а также о ее социальном партнерстве с казахстанским обществом.



Тәуелсіздік танымы қазіргі Қазақстан



Қазақстан: табысқа жету тарихы әлемдік қоғамдастық көзімен. – Алматы: Таймас, 2005. – 448б.
Кітапта Қазақстан дамуының соңғы бес жылы қамтылуы кездейсоқ емес. Бұл ерекше уақыт – ел дамуында  жаңа дәуірдің, прогресс 
пен гүлдену дәуірінің басталған уақыты. 
Бес жыл ішінде Қазақстан жүріп өткен жол кітапта құрғақ сандар мен фактілер түрінде емес, нақты адамдардың: саясаткерлердің,  
бизнесмендердің, беделді халықаралық құрылымдар басшыларының, журналистердің субъективті, жанды, көбіне  өте бір сезімтал 
бағалаулары тұрғысынан көрінеді. Болашақ ұрпақ өткен күндердің келбетін өз алдына  елестетеді, қазіргі саясат туралы, Қазақстан  
жүріп өткен жолдың күрделілігі мен ауқымдылығы туралы талқылай алатын болады.     

Тоқаев Қ. Нұр мен көлеңке. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір». – 2008.- 576б.
Белгілі саясаткер, дипломат Қасым – Жомарт Тоқаевтың «Нұр мен көлеңке» кітабы Қазақстанның сыртқы саясатының орнығу, даму 
және нығаю тарихына арналған. Автор президент Н. Назарбаевтың көп қырлы халықаралық қызметі жөнінде кеңінен әңгімелейді. 
Кітапта қазіргі заманғы көрнекті саясаткерлер мен дипломаттардың дара тұлғалары жайында аса тартымды баяндалады. Автор 
әлемдік саясаттану әдебиетінде жарияланбаған бірегей материалдар мен мәліметтерді негізге алып, оларды орайлы пайдалана 
білген. Кітапта бірқатар тарихи фактілер бар, бұлар бүгінгі таңдағы Қазақстанның дамуы туралы оқырмандарға мол танымдық 
дерек береді. 
Қасым – Жомарт Тоқаевтың бұл еңбегі тарих пен саясаттану мәселелерімен айналысатын көпшілік оқырмандарға арналған. 
      
Әлемдік тұлға. – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 228б.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік бейбітшілікке бағытталған жаһандық сипаттағы қызметтері жан-жақты 
сарапталған бұл жинақта Еуразия кеңістігіндегі 9 мемлекеттің зиялы қауым өкілдерінің мақалалары топтастырылған. 
   
Қазақстан - Ресей қатынастары. 2008. Құжаттар мен материалдар жинағы. – Казахстанско - Российские отношения. 2008. 
Сборник документов и материалов. – М.: Вега, 2009. – 408с.
Сборник является продолжением серии Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, в которых публикуются 
основные документы и материалы о казахстанско – российских отношениях в текущем году.

      



В сборник содержится перечень межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, подписанных 
в 2007. – 2008.гг, тексты договоров и соглашений, выступивших в силу, выступления, статьи, интервью первых руководителей 
государств, общественных и политических деятелей, материалы СМИ.

Суверенный Казахстан на рубеже тысячелетий: Сборник научных статей. – Астана: Елорда, 2001. – 272с.
Анализируются основные этапы десятилетнего пути, который прошел Казахстан как независимое государство с момента обявления 

суверенитета. Подводятся некоторые итоги преобразвоаний, которые были  проведены в области государственнего  строительства и 
во внутриполитической  сфере в целом, осмысливается сущность направленность и основные этапы казахстанской экономической 
реформы. Важное значение придается определению места и роли Казахстана в системе международных отношений.

Книга предназначена для политологов, экономистов, историков, специалистов – международников, всех тех, кто интересуется 
вопросами становления независимости страны. 

      
Токаев К.  Преодоление. Дипломатические  очерки. – Алматы: САК-ПН ПИК «СAUHAR», 2003. – 656с.
В новой книге известного политического деятеля, дипломата, доктора политических наук Касымжомарта Кемелевича Токаева 

«Преодоление» содержится глубокий, интересный анализ становления и развития внешней политики независимого Казахстана. 
Данный труд принципиально отличается от предыдущих монографий, вышедших из-под талантливого пера К. Токаева. «Преодоление» 
является уникальной книгой, потому что в ней впервые в мировой политической литературе подробно описываются события, 
связанные с внешнеполитической деятельностью Президента Н. Назарбаева, его переговорами и контактами с государственными 
деятелями современного мира. При этом опытный дипломат К. Токаев отходит от привычного для многих авторов сухого стиля 
изложения, ярко описывает сложнейшие перипетии, которые сопутсвовали решению актуальных международных  проблем. Автор 
не уходит и от такой многотрудной темы, как международный терроризм, анализирует его истоки и проявления. В книге  содержится 
автобиографические эпизоды и личные наблюдения, что несомненно вызовет читательский интерес к предлагаемому изданию. 

Книга «Преодоление»адресована широкому кругу читателей, в том числе  специалистам – международникам, студентам и 
учащимся.
   



Казахстан сегодня: монография / Под общ.ред. Б.К.Султанова. -  Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009. – 416с.
Коллективная монография имеет целью представить обобщенный образ современного Казахстана. В книге акцентируется 

внимание на роли Казахстана в мировом сообществе, раскрываются  вопросы политической, экономической и общественной 
жизни современного казахстанского общества. Издание знакомит с историей страны, а также современным административно – 
территориальным делением республики, населением, государственным устройством. 

В книге показаны основные шаги Казахстана на пути становления государственности, подводятся промежуточные итоги развития 
республики за годы независимости. 

Коллективная монография предназначена, в первую очередь, для иностранного читателя, недостаточно знакомого с Республикой 
Казахстан, ее историей и современным положением. Представленное издание будет также полезно для отечественных политологов, 
научных работников, госслужащих, студентов и  преподователей вузов, а аткже широкого круга читателей.

К председательству Казахстана в ОБСЕ: сборник  документов и материалов / под общ. ред. Б.К. Султанова. – Алматы: 
КИСИ при Президенте Республики Казахстан, 2009. – 340с.

Сборник документов и материалов посвящен сотрудничеству Казахстана с ОБСЕ в сфере безопасности, экологии и экномики, а также 
в гуманитарной области. В сборник  включены выступления Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева  и государственных 
деятелей РК, а также наиболее важные документы, дающие представление о той серьезной работе, которую выполняет  Казахстан 
в своем стремлении достигнуть  устойчивого  внутренного  развития и соответствия высоким стандартам современного мирового 
сообщества.Книга предназначена для политологов, историков, экономистов, специалистов-международников, сотрудников  
государственных учреждений, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами  международных  отношений, внешней и внутренней политикой Республики Казахстан.



Дамудың заңды белесі



Назарбаев Н.Ә.  Сындарлы он жыл. – Алматы: Атамұра, 2003. – 240б.

Назарбаев Н.Ә. Критические десятилетие – Алматы: Атамұра, 2003. – 240с.

Бәйтерек. Поэма және мақалалар. Әдеби – публицистикалық жинақ. – Астана: Күлтегін, 2003. – 168б.
Еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жайында көз көрген, өзімен бірге қызметтес, пікірлес болған 
замандастары көптеп жазып келеді. Қолыңыздағы кітап – соның заңды жалғасы.
Бұл кітапта – Президент өз қолымен құрып, үнемі қамқорлық жасап келе жатқан, жыл сайын қанат жайып өркендеп келе жатқан 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ғалымдарының Елбасы жайындағы жүрекжарды сөздері мен «Бәйтерек» атты 
жаңа поэма жарияланды. 
    
Қазақстан қоғамы дамуының өзекті мәселелері: мақалалар жинағы / жауап.ред. Б.Қ. Сұлтанов. – Алматы: ҚР Президентінің 
жанындағы ҚСЗИ, 2010. – 164б.
Жинаққа ҚСЗИ қызметкерлерінің бүгінгі Қазақстан дамуының өзекті мәселелеріне арналған ғылыми мақалалары топтастырылған. 
Ғылыми басылымға елімізде демократиялық үрдістердің орнығуы мен саяси институттардың дамуы, Қазақстанның әлемнің жетекші 
мемлекеттері мен халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығының жандануына және Қазақстанның 2010 жылғы ЕҚЫҰ – дағы 
төрағалығына, сондай-ақ аймақтық қауіпсіздікті  қамтамасыз етуге арналған еңбектер енгізілген.
Мақалалар жинағы саясаттанушыларға, халықаралық қатынастар мамандарына, аймақтанушыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, 
жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне және Қазақстан Республикасының бүгінгі дамуының өзекті мәселелері 
қызықтыратын қалың оқырманға арналған. 

Қасымбеков М. Жан жадыратар жасын сөз. – Астана: Фолиант, 2010. – 80б.
Бұл кітапта нақты деректер мен оқиғалар арқылы Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірінде әзілдің қаншалықты 
орын алатыны туралы әңгіме болады.



Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию: материалы «круглого 
стола» / Отв.ред. Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009. – 164с.

«Круглый стол», посвященный Посланию Президента РК Н.А. Назарбаева «Через кризис к обновлению и развитию», был 
организован Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК совместно  с Университетом «Туран» и 
Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК. 
В сборник включены: текст Послания Президента РК Н.А. Назарбаева «Через кризис к обновлению и развитию»; материалы 
«круглого стола», посвященного обсуждению приоритетовобщественного развития, озвученных в Послании Президента РК народу 
Казахстана. 
Сборник предназначен для специалистов в сфере политологии, истории, экономики; государственных служащих, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами соврменного экономического 
и политического развития Казахстана.



Жасампаздыққа жігерлендірер жолдау



Первый  Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности.1990-1991 годы.-Астана:Деловой  
Мир Астана, 2010.-490с.

Данная книгаоткрывает серию «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.Хроника деятельности».
В книге подробно отражены основные мероприятия с участием Главы государства внутри страны и зарубежом в 1990-1991 годах, 

а также представлены тексты наиболее зничимых выступлений Н.А.Назарбаева за указанный период, дан перечень законов и указов 
Президента страны, принятых в 1990-1991 годах, содержится разнообразная справочная информация.

Первый  Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности.2009 год.-Астана: Деловой Мир 
Астана,2010.-382с.

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника 
деятельности».

В книге  подробно отражены основные мероприятия с участием Главы государства внутри страны и за рубежом в 2009 году, а 
ткже представлены тексты наиболее зничимых выступлений Н.А.Назарбаева за указанный период, дан перечень законов и указов 
Президента страны, принятых в 2009 году, содержится разнообразная справочная информация.



Тұлға және тарих



Алаш қозғалысы. / Құраст. Е. Тілешев., Д. Қамзабек ұлы., И. Нұрахмет. – Алматы: Сардар, 2008. – 324б.

Бұл анықтамалыққа Алаш қайраткерлерінің мөмірбаяны, «Алаш» қозғалысына, партиясына қатысты ұғымдар мен атаулар, сол 
кезеңнің тарихи-қоғамдық, мәдени, әдеби дамуын байқататын еңбектер енгізілді. Алаш қозғалысына қатысқан тұлғалардың деректі 
тізімі жасалып, ұсынылды. Сондай-ақ Алаш қозғалысын, оның қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген 
ғалымдар жөнінде де мәліметтер берілді. 

   Анықтамалық оқытушыларға, ізденушілерге, мектеп оқушыларына, студенттерге, магистранттарға, ұлтының тарихын танимын 
деген жалпы көпшілікке арналған.  

Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.1: Жалайыр. – Алматы: «Алаш» тарихи –зерттеу орталығы, 2008. – 400б.

«Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде» ғылыми-зерттеу жобасы аясында Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат 
министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің «Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару» бағдарламасы бойынша жарық 
көріп отырған «Жалайыр» атты зерттеудің бірінші, екінші, үшінші томдарында ерте ортағасырлардан ХХ ғасырдың  басына дейінгі 
Жалайыр тайпасының тарихы баяндалған. 

Әртүрлі деректер мен нақты зерттеулерді талдау негізінде  жалайырлардың арғы бабаларының тарихи тағдыры, олардың 
Мәуереннахр, Иран және Ирак жеріндегі, Шағатай ұлысы мен Алтын Орда құрамындағы және олар ыдырағаннан кейінгі Ноғай 
Ордасы, Ақ Орда, Моғолстан, Әмір Темір және оның ұрпақтары мемлекеті, Қазақ хандығы тұсындағы этникалық процесстердегі, 
ұлт-азаттық қозғалыстарындағы орны мен рөлі көрсетілген. Тарихымызда зерттеле қоймаған «ақтаңдақ» мәселелер – қазақ 
халқының этникалық негізін қалаған ру тайпаларының бірі Жалайырлардың этникалық тамыры, тайпаның шежіре деректері, түркі 
халықтарында және қазақ жерінде шашырай орналасуының себеп-салдары және т.б. көптеген тың мәліметтер негізінде баяндалған. 

Том тарихи суреттермен, карталармен, ғылыми аппаратпен, көресткіштермен жабдықталған. Тарихшыларға, Отан тарихы  
пәнінің оқытушыларына, еліміздің, қазақ халқының күрделі тарихының этникалық мәселелері қызықтыратын оқырмандардың 
қалың тобына арналған.



Жолдасов С., Жолдасов Б. Қазақстан тарихы мен мәдениетінің очерктері: ХҮІІІ-ХІХ ғасырлар. – Алматы: ҚазАқпарат, 2007. 
– 358б.
    «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша «Қазақстан тарихы мен мәдениетінің очерктері (ХҮІІІ-ХІХ ғасырлар)»  тақырыбына 
арналып шығарылып отырған бұл еңбекте еліміздің өміріндегі аса бір дүбірлі дәуірдегі халқымыздың бастан кешкен тарихы мен 
мәдениетінің жайы, оның қайталанбас тұстары баяндалады.
   Кітап жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттерге, мектеп мұғалімдеріне, ізденушілерге және елміздің тарихымен  
тереңірек танысқысы келген қалың оқырманға арналған. 

Берденова К.Ә. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. – Алматы: Экономика, 2008. – 384б.
     Осы аталған еңбек ерте кездегі түрік, моңғол дәуірлерімен қазақ мемлекеттігінің  қалыптасу және даму кезеңін қамтыған. 
Сонымен қатар қазіргі кезеңге дейінгі қазақ  қоғамындағы  өзгерістер жан –жақты қарастырылған. Әр тарау мазмұнына байланысты 
тест сұрақтары, кестелер және суреттер арқылы толықтырылып, кредиттік технология жүйесіне сәйкес мультимедиялық әдістермен 
берілген.
     Лекциялар курсы жастардың рухани жетілуіне және тарихи даму жолдарына тереңірек үңілуге бағыт-бағдар береді.
    Танымдық мазмұны бар аталмыш кітап экономикалық жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған. 

Махаева А.Ш. Ұлы жібек жолы.  – Астана. - Арман-ПВ, 2009. – 152б.
      Басылым «Оқушы кітапханасы» топтамасының кезекті бір томы болып саналады. Оқу құралында тарих, география, 
биология пәндеріне қосымша білім беретін Ұлы жібек жолының қалыптасуы, қызметі, маңызы қарастырылады. Оқу құралы 
республикамыздағы жалпы білім беретін мектептің жоғарғы сынып оқуышыларына және арнаулы орта оқу орындарының 
студенттеріне және Ұлы жібек жолы тарихын білуге құштар оқырмандарға арналған.



Рухани - мәдени құндылықтар – адамзаттың басты байлығы



Әбсаттар қажы Дербісәлі. Қазақстан мешіттері мен медреселері: Рухани шамшырақтар (ІХ-ХХғ). – Алматы: Аруна, 2009. – 
496б.  
      Қолыңыздағы дүние – ІХ-ХХ ғасырлардағы Қазақстан мешіттері мен медреселері және сол мерзімде ғұмыр кешкен ислам 
ғұламалары мен ата дінімзіге қызмет еткен рухани шамшырақтар жайлы баяндайтын тұңғыш еңбек. 
   Нәжімеденов Ж. Қоңыр үнді домбыра (Мыңжылдықтар тарихы): Монография. 5-ші басылымы. – Алматы: Дайк – Пресс, 
2008. – 448б.
     Белгілі музыкант, өнертану ғылымдарының кандидаты, доцент Жұмагелді Нәжімеденовтің қолдарыңыздағы кітабында 
халқымыздың киелі саз аспабы – домбыраның бұрауы, құлақ күйі және жалпы акустикалық сипаты ғылыми негізде қарастырылған. 
Халық күйшілері ойнаған және фабрикалық домбыралардың дыбыстарын компьютерлік технологиялар негізінде зерттеп салыстыру 
арқылы олардың спектральді құрамы, спектрограммасы, обертондар үйлесімі т.б. ерекшеліктері тұңғыш рет пайымдалған. 
Нәтижесінде, қоңыр деген күрделі де құдіретті ұғымның үнге қатысты қыры мен сыры біршама ашылып, жеке және оркестрлік 
орындауға пайдаланылатын аспап жасауға негіз боларлық үлгілердің (эталон) параметрлері анықталған.
   Кітап музыканттарға, аспатану мен музыка акустикасы бойынша мамандарға, жоғары музыкалық оқу орындарының педагогтары 
мен студенттеріне және магистрлерге арналған. Сонымен бірге ғылыми тілде жазылғандығына қарамастан, ұлт өнеріне жанашыр 
кез келген азамат үшін аларлық тағылымы мол кітап деп ойлаймыз. 
Төлебиев Ә.Т., Әлмұханбетов Б.А. Өнер тарихы.  – Астана: Арман-ПВ, 2009. – 304б.
    Басылым «Оқушы кітапханасы» топтамасының кезекті бір томы болып саналады. Оқу құралында тарих, бейнелеу өнері, музыка 
пәндеріне қосымша білім беретін өнер тарихы толық жазылған. 
«Жазира Жайық»  Батыс Қазақстан суретшілері. – Орал, 2010. – 200б.
   Бұл кітап-альбомда Ақ Жайық өңірі суретшілерінің көркемсурет туындылары топтастырылған. Жинаққа белгілі кәсіби 
суретшілермен қатар болашағынан үміт күттіретін жас қылқалам шеберлерінің шығармалары да енгізілді, түрлі бағытта жазылған 
туындылардан көрнекі иллюстрациялар берілді. Альбом оқушылар мен студенттерге көрнекі құрал есебінде ұсынылады және де 
зерттеушілер мен өнерсүйер көпшілікке арналады. 
Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі. – Алматы, 2009.  
«Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі» аталатын бұл антологияға Шығыс Қазақстан, Жетісу, Арқа, Қаратау, Сыр, Батыс Қазақстан, 
Маңғыстау өңірлерінде қалыптасқан күйшілік дәстүр үлгілері толық қамтылып, дәстүрдің жалғасы іспетті. Қазіргі саз, жаңа заман 
күйлерінің таңдаулы нұсқалары енді. Сондай-ақ шетелде қазақтардың атажұртқа қайта оралған күй мұрасы да осы басылым арқылы 
халқымыздың рухани игілігіне айналмақ.  
     Қазақтың асыл мұра, күй қазынасын барынша мол қамтыған бұл тұрпаттағы аса көлемді антология тұңғыш рет шығарылып отыр.


