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Әлем таныған Қазақстан
Признанный миром Казахстан

Тауелсіздік – бұл мемлекеттіқ саяси және энономикалық еркіндігі. Қазақ жерінде
ежелгі заманнан бері әртүрлі мемлекеттік бірлестіктер өмір сүрген. Ата-бабаларымыз
армандаған іргесі мықты, қуатты мемлекет құру идеясы тек 1991 жылы іске асты. Осы
жылы Қазақстан Республикасынық тауелсіздігі туралы Декларация қабылданды,
қазақстандықтар тәуелсіздігі туралы.

Независимость - это политическая и экономическая самостоятельность государства.
Издревле на территории Казахстана существовали различные государственные
образования. Чаяния и мечты наших предков о создании единого, сильного,
процветающего государства воплотились в жизнь в 1991 году. Именно тогда был принят
Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Тәуелсіздік нышандары =
Символы
независимости:
ғылыми
басылым/Б.Ғ.Аяған
[ж.б.]. - Алматы: Раритет,
2011.-256
б.-(Қазақстан
тәуелсіздігіне 20 жыл).

Үсенов, С. А.
Нұрсұлтан
Назарбаевтың идеялары тәуелсіз
Қазақстанның
идеологиясы. - -Алматы ,
2016.-283 б. - (Тәуелсіз
Қазақстанға-25 жыл).

Независимый Казахстан: День за
днем.Хроника событий:В 4-х т.:
сб.документов/Институт
истории
государства, МОН РК; сост.:Б.Г.
Аяган,А.М. Ауанасова, Н.С.Лапин. Алматы:Раритет,2011.(Қазақстан
тәуелсіздігіне 20 жыл).

В книгах представлены факты и
события,
характеризующие
политические,
социальноэкономические,
культурные
и
внешнеполитические
аспекты
современного Казахстана с 1990
по 2011 годы. Представленные
события
дают
возможность
объективно взглянуть на процессы,
происходившие
в
стране,
в
историческом развитии.
Книги рекомендованы широкому
кругу читателей, интересующихся
историей современного Казахстана.

Иманбетов, А. Н.
"Мәңгілік Ел" идеясы негізіндегі патриоттық
тәрбие : монография . - Карағанды : ҚарМУ
баспасы, 2019. - 148 б.
Кітапта
Қазақстан
Республикасының
тұңғыш
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы - 2050:
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан
халқына Жолдауында «Мәңгілік Ел» идеясын Қазақ
Елінің Ұлттық идеясы етіп жариялауына байланысты осы
идеяның
теориялық
негіздері,
әлеуметтік-саяси
алғышарттарының қалыптасуы және бүгінгі таңда Қазақ
Елінің Ұлттық идеясына айналуы тарихи сабақтастықта
зерделенген.
«Мәңгілік Ел» идеясының үш тұғыры ретінде - Түрік
қағанаты мемлекетінің Күлтегін бітіктасында жария
етілген саяси актісі - манифесі, әл-Фарабидің саяситеориялық философиясы және Жүсіп Баласагұнның
құқыктық-мемлекеттік қағидалары қарастырылған.
«Мәңгілік Ел» идеясы Қазақстанды мекендейтін
барлык ұлттар мен этностық топтардың жалпыұлттық
идеясы болғандықтан, кітапты Қазақстан халқы
Ассамблеясы
мен
жергілікті
этно-мәдени
бірлестіктердің
этносаралық
қатынастар
мен
конфессияаралық толеранттылықты тұрақты етудегі ісшараларында танымдық- әдістемелік кұрал ретінде
пайдалана алады.

Назарбаев , Н. Ә.
Тәуелсіздік дәуірі . - Астана, 2017. - 508 б.

Кітапта «қазақстандық
даму үлгісінің» табиғаты
мен оның эволюциясы,
басты ұстанымдары мен
қозғаушы күштері
сараланған.

В книге показывается суть
«казахстанской модели»
развития, ее эволюция,
основные принципы,
механизмы и движущие
силы.
Назарбаев , Н. А.
Эра независимости . - Астана, 2017. -507 с.

Қозыбаев, М.
Киелі тәуелсіздік : ғылыми басылым. - Алматы :
Баспалар үйі, 2009. - 445 б.

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі,
Қазақстан ғылымына еңбегі сіңген қайраткер,
Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың (1931-2002)
еліміз егемендік алып, тәуелсіздік туын
тіккеннен бергі тұста жарияланған сұхбаттары,
публицистикалық мақалалары, баян- дамалары
енген. Автор ғасырлар бойы халық арман еткен
тәуелсіздік туралы, оның ата тарихы жайлы сыр
шертеді,
тарихтың
«ақтаңдақтарын»
күн
тәртібіне қойып, оны шешуге байланысты
өзіндік көзқарасын баяндайды.

Қазақстан: табысқа жету тарихы әлемдік
қоғамдастық көзімен / ред. Р. Асанбай. Алматы : Таймас, 2005. - 448 б.
Кітапта Казақстан дамуының соңғы бес жылы
қамтылуы кездейсоқ емес. Бұл ерекше уақыт — ел
дамуында жаңа дәуірдің, прогресс пен гүлдену
дәуірінің басталған уақыты.
Тап осы жылдары дамуда неғүрлым әсерлі
табыстарға
қол
жеткізілген
болатын.
Жас
республиканың әлемдік қауымдастыққа сенімді
кіруі,
Казақстанның
орасан
зор
әлеуетінің
көрсеткішіне айналған жаңа астананың қауырт
дамуы, қарқынды экономикалық өрлеу, әлемдік
энергетикалық жүйеге интеграциялану, қаржылықбанктік
жүйе
тиімділігінің
тұрақты
өсуі,
қазақстандық
қоғамды
кезең-кезеңімен
демократияландыру, көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекеттегі азаматтық бейбітшілік пен
келісім, Орталық Азия өңірін тұрақтандыруда
Казақстанның өсе түскен рөлі елдің әлемнің
неғүрлым
серпінді
дамып
келе
жатқан
мемлекеттерінің қатарына косылуына мүмкіндік
берді.

Назарбаев, Н. Ә.
Тәуелсіздік белестері .-Алматы: Атамұра, 2003.-335 б.

Назарбаев, Н. Ә.
Тарих толқынында.-Алматы, 2003. - 286 б.

Назарбаев , Н. Ә.
Ғасырлар тоғысында.-Алматы,2003.-254б.
Назарбаев , Н. Ә.
Бейбітшілік кіндігі. - Алматы, 2003.-255 б.

Kazakhstan 2050: toward a modern society for all /
Nazarbayev university ; ed. A. Aitzhanova [et al.]. - Oxford
:
Oxford
University
Press,
2014.
385
p.
Перевод заглавия: Казахстан 2050: к современному
обществу для всех.
In December 2012, the President of Kazakhstan introduced
“Kazakhstan 2050,” a vision and agenda for the country, which
postulates that Kazakhstan will join the ranks of the top 30
developed countries by 2050, not just in terms of per capita income,
but in terms of broader measures of economic, social, and
institutional development.
Based on a review of Kazakhstan’s socioeconomic development
over the last 20 years and analysis of the outlook of the global
economy, the volume explores how Kazakhstan can build the
foundations for an inclusive modern society in seven priority areas
by building, first of all, a strong human resource base; managing its
energy cesources sustainably; growing a green economy; pursuing
balanced and efficient urban and regional development; creating a
diversified, modern knowledge economy; becoming fully integrated
with the rest of the world; and, underpinning all else, building
effective and inclusive institutions.
Recognizing that there are no blueprints for success, and that
Kazakhstan faces many uncertainties, the book also concludes with a
set of eight principles that can help guide policy makers on a
pathway toward the vision of Kazakhstan 2050.

Ел жүрегі - Астана : мақалалар
мен сұхбаттар жинағы = Сердце
страны-Астана : сб. статей и
интервью / құраст.: М. Б.
Қасымбеков, А.М. Молдағаринов,
Ғ. Б. Боранбаева. – Астана :
Фолиант , 2018. - 672 б.

Национальные
стратегии
модернизации: достижения и
перспективы:
материалы
международной конференции,
посвященной
25-летию
Казахстанского
ин-та
стратегических
исследований
при Президенте РК . - Алматы,
2018. - 419 с.

Лаумулин, М.
Центральная Азия в эпоху трансформации.- НурСултан : КИСИ при Президенте РК, 2020. - 463 с.

Со второй половины 2010-х годов практически во всех
государствах Центральной Азии происходят серьезные
внутриполитические изменения, связанные со сменой
глав государств — в Узбекистане, Кыргызстане и
Казахстане, переориентировкой курса — в Таджикистане и
Туркменистане. Описываемый в книге период носит
крайне сложный и противоречивый характер. Центральная
Азия
движется
в
том
направлении,
которое
подразумевает, что в регионе происходит крупный
геополитический сдвиг, результатом которого станет
ослабление связей с евро-атлантическим сообществом и
усиление влияния и значения Китая. Есть большая
вероятность, что в обозримом будущем главными
партнерами стран Центральной Азии в сферах политики,
экономики и безопасности станут Пекин и Москва.
Будущее стран Центральной Азии зависит от пяти
связанных между собой факторов: смены руководства
(которое уже началось), или перехода к новому
поколению
лидеров;
экономической
ситуации;
эффективности управления; угрозы экстремизма.

Қазақстандық
трансформация
улгісі:
әлеуметтік-саяси
контексті:
Қазақстан
Республикасының
Тәуелсіздік
күніне
арналған =Казахстанская
модель трансформации:
социально-политический
контекст. - Караганда,
2018.

Қазақстанды
үшінші
жаңғыртудың әлеуметтікмәдени аспектілері/ Ж. К.
Әлімбетов [ж.б.]. - Астана
: Еуразиялық интеграция
институты, 2018. - 216 б.

Қазақстан
Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
"Қазақстандықтардың
әлауқатының өсуі: табыс пен
тұрмыс
сапасын
арттыру"
Қазақстан халқына жолдауы.Астана,2018.- 191 б.

Послание
Президента
Республики
Казахстан
Н.А.Назарбаева
народу
Казахстана
"Рост
благосостояния
казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни".
- Астана , 2018. - 191 с.

Плеханов , С.
Не шелковый путь. - М. :
Международные
отношения, 2015. - 479 с. (Мировые лидеры).

Будак , Ф.
Қазақстан:өткені,бүгіні
мен ертеңі : научное
издание. - Анкара : Билинг,
2000. - 358 б.

25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А. Назарбаева (в
оценках экспертов КИСИ при Президенте РК): научное
издание. - Алматы, 2019. - 295 с.

Центральная
Азия
в
условиях
глобальной
трансформации: материалы XV Ежегодной конференции
КИСИ при Президенте РК (г.Астана, 2 июня 2017 г.) . Алматы, 2017. - 167 с.

Tokayev, K. -J.
Reflections at the United Nations: a
collectlon of speeches and articles . - Астана : Foliant , 2014.
- 815 p.

Ulttyq kenes: хроника,
особенности, результаты /
КИСИ при Президенте РК ;
отв. ред. А. Ж. Муканова. Нур-Султан : КИСИ при
Президенте РК, 2020. - 211
с.

Токаев К. -Ж.
Очерки дипломата : в 7 кн.- Алматы : Жибек жолы,
2016. Кн.1 : Преодоление. - 2016. - 430 с.

Токаев К. -Ж.
Очерки дипломата: в 7 кн. Алматы : Жибек жолы, 2016 . Кн.2 : Под стягом
независимости (девяностые
годы XX века). - 2016. - 287 с.

Во второй том семитомного
издания вошли очерки
Касым -Жомарта Токаева,
посвященные
выходу
Казахстана
на
международную
арену
в
качестве
суверенного,
независимого государства.

Қазіргі заманғы Қазақстанды
жаңғырту
мәнмәтінінде
өзгерістерді
басқарудың
қолданбалы
аспектілері.
Астана : Еуразиялық интеграция
институты, 2018. - 128 б.

Прикладные
аспекты
управления изменениями в
контексте
модернизации
современного Казахстана:
метод. пособие- практикум. Астана
:
Институт
Евразийской
интеграции,
2018. - 126 с.

Бірлік пен жасампаздықтың 25 жылы : халықаралық
ғылыми - тәжірибелік конференциясының баяндамалар
жинағы (8 желтоқсан 2016 ж.) = 25 лет единства и
созидания= 25 years of unity and creation/ Мемлекет
тарихы ин-ты, Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Презіденті-Елбасының Кітапханасы. - Астана, 2016. - 354 б.

Казахстан в
современном мире:
реалии и
перспективы/ отв.
ред. Б. К. Султанов. Алматы : КИСИ при
Президенте РК, 2008. 347 с.

Тәуелсіздік шежіресі : 1991- 2000 жж. / құраст. Г.
Теңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін, 2008 - .
1-ші т. - . - 2008. - 423 б.
Тәуелсіздік шежіресі /жобаның авт.
М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М.
Қасымбеков. - Астана : Күлтегін.
2-ші т. : 2001-2005 жж. - 2009. - 237 б.

Тәуелсіздік
шежіресі/ жобаның
авт. М.
Жолдасбеков;
ғылыми кеңесші М.
Қасымбеков. Астана : Күлтегін,
2009 - .
3-ші т. : 2006-2008
жж. - 2009. - 199 б.

Әлем Қазақстан туралы.
Әлем Президент туралы :
1991-1994 ж: хроника,
оқиғалар, айғақтар /
құраст. Г. Тәңірбергенова
[ж.б.]. - Астана : Күлтегін,
2008.

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы : төрт кітаптан тұратын
оқулық/ Т. О. Омарбеков [ж.б.] ; ҚР білім және ғылым мингі, Әл - Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2016.
4- ші кітап Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары
және қалыптасуы

Қазақстан аумағы
б. з. б.
мыңжылдықтардан
ХIII ғасырдың
басына дейінгі
дәуірлерде

Қазақстан ХIII-XVIII ғасырлардың
алғашқы ширегінде

Қазақстан отаршылдық
және тоталитарлық
жүйелер қыспағында

Әлемдік
саясат
шыңында Қазақстанның
БҰҰ
Қауіпсіздік
Кеңесіндегі
қызметі2017-2018 жылдары. Нұр-Сұлтан : Жарқын КО
, 2020.

Казахстан
:
краткий
энциклопедический
словарь/ гл. ред. Б.
Аяган. - Алматы : Алматы
кітап , 2005. - 495 с. : ил.
- (Культурное наследие).

Назарларыңызға рақмет!
Спасибо за внимание!

