
Асқақтай бер, 

Алаштың астанасы!
6 шілде – Елорда күні

электрондық тұсаукесер





... Ерке Есіл жағасында бой көтерген, 

ерекше сәулеттік ландшафты бар, 

бірегей мүсіндік нышандары сап 

түзеген, жоғары технологиялы 

болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, 

өзінің жаңа астанасы мен өз елін 

шексіз мақтаныш тұтатын көп 

ұлтты және көп дінді халқы бар әсем 

де мейірлі астанамыз, міне осындай 

қала.

ҚР-ның тұңғыш президенті 

Н.Ә.Назарбаев



Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 

Қазақстан Республикасының президенті



Нұр-Сұлтан (бұрынғы атаулары: Целиноград, Ақмола, Астана) —
Қазақстан Республикасының елордасы. Қалада 1 032 475 адам тұрады 

(1 қаңтар 2018)[5]. Қазір қаланың аумағы 710 км2 алып жатыр. Қала 

Қазақстанның орталық бөлігінің солтүстігінде Ақмола 

облысында, Есіл өзенінің алабындағы өзен маңы жазықтығында 

орналасқан.

Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясы Мемлекеттің 

бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. 

Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. 

Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. 

Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы Жарлығымен Ақмоланың атауы 

Астана болып өзгертілді. Жаңа астананың халықаралық тұсаукесері 

1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен 

«әлем қаласы» атағын алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан 

бастап Астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының 

мүшесі.

2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев қаланың атын экс-президент Н. Назарбаевтың құрметіне Нұр-
Сұлтан деп өзгертуге бұйрық берді.

Азияның ең солтүстігінде орналасқан елорда. Қала төрт ауданнан —

«Алматы», «Сарыарқа», «Есіл» және «Байқоңыр»[1]ауданынан тұрады.
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Жаңа астана –Тәуелсіз 

Қазақстан үшін 

жарқын келешектің 

нышаны.

ҚР-ның тұңғыш президенті 

Н.Ә.Назарбаев







Айталы А.

Байсалды ел байқаусыз қате жібермес. –

Алматы: “Таймас ” баспа үйі, 2008. – 328 бет 

+ 8 жапсырма бет.

Кітапқа белгіолі саясаткер, ҚР-сы Мәжілісінің 

екінші, үшінші шақырылымының депутаты, ел 

азаматы Аманкелді Айталының әр жылдары 

бұқаралық ақпарат құралдарына берген 

сұхбаттары, мақалалары беріліп отыр. Оқырман 

бұл кітаптан ғалым, қайраткер, халық 

қалаулысы, ел ағасының әлеуметтік – ұлттық 

мәселелер, туған тілдің тағдыры және бүгінгі 

таңдағы басқа да ас аөзекті , шетін мәселелер 

жайлы ой – пікірн, терең толғаныстарын, нақты 

ұсыныстарын оқып біле алады. Жалпы оқырман 

қауымға арналған.



Астанаға қош келдіңіз!: 

испанша-орысша-қазақша, 

қазақша-орысша-испанша 

тілдескіш / [авт.: Г. 

Қасымберкебаева, С. Исакова].-
Алматы: Сардар, 2017.- 208 б.

«Астанаға қош келдіңіз!» 

деп аталатын бұл құралда елімізге 

келген шетелдік азаматтардың 

қарым-қатынасына ең қажетті 

тақырыптар қамтылды. Бұл құрал 

Астанада өткен тарихи шара –

ЭКСПО көрмесімен тұспа-тұс 

дайындалып отыр. Бұл көптілді 

тілдескіштер Астанаға келген 

қонақтар мен шетелдік туристерге 

танымдық әрі практиқалық көмек 

беретін өте пайдалы құрал болады



Аяган Б.Г. И др.

Новейшая история Казахстана (1991-
2014).
Научнор-популярное издание. / Б.Г. 

Аяган, А.М. Ауанасова, 

А.М.Сулейменов. – Алматы: Атамұра, 

2014, - 368с.

Книга посвящена истории независимого 

Казахстана. В издании рассмотрен 

широкий круг актуальных вопросов: 

кризис и распад системы советского 

социализма, становление и возрождение 

основ государственности , политическое,  

социально – экономическое, 

духовноосвещены основные этапы 

развитие Казахстана с начала 90-х гг. ХХ 

столетия до наших дней. В издании 

освещены основные этапы развития 

современного казахстанского общества. 



Акмола: энциклопедия / гл. ред. Р. Н. 

Нургалиев.- Алматы: Атамұра, 1996.

Издательство «Атамура» совместно с 

Главной редакцией «Қазақ 

энциклопедиясы» и рабочей группой и 

литераторов при Акмолинской областной 

администрации подготовило к выпуску 

региональную энциклопедию «Акмола». 

Это второе в республике подобное издание,  

ранее вышла энциклопедия 

«Карагандинская область». Акмолинская 

область- крупный сельскохозяйственный и 

промышленный регион Казахстана. О  ее 

истории,  культуре, промышленном, 

сельскохозяйственном потенциале, о людях, 

внесших заметный вклад в развитие 

целинного Приишимья, разносторонне и 

интересно расказывает энциклопедия. Из 

дание богато иллюстрировано слайдами, 

фотоснимками.



Ахметов Әділ. 

Еуразия коды. Бесінші өркениет қарсаңында / 

Ахметов Әділ; алғы сөзін жазғ.: Ғ. Шалахметов.-
Астана: Деловой мир Астана, 2012.- 268 б.

Бұл басылымда Христофор Колумб заманында жаңсақ 

түйінделген байырғы америкалық «үндістердің» түпкі 

тегі о баста Жаңа әлемге Еуразия кіндігіндегі Алтайдан 

келіп қоныстанған прототүріктер екендігі, ғылымда 

қалыптасып қалған еуроцентристік сыңаржақ әрі 

шындыққа жанаспайтын ескі көзқарастан тазартылып, 

әлемде соңғы бес ғасыр бойы үзбей жүргізіліп келе 

жатқан антропологиялық, археологиялық, 

палеонтологиялық, генетикалық және лингвистикалық 

зерттеулерден сүзіп алынған бұлтартпайтын айғақтардың 

негізінде жан-жақты дәлелденеді. Кітаптың өзегі де, 

арқауы да, бас кейіпкер де –Еуразия. Автор Еуразияның 

өткеніне терең бойлап, нақты ғылыми дәйектермен қатар 

қисынды гипотезалар мен футуристік ой-пікірлерді де 

назардан шет қалдырмай, Еуразия жүрегінде орналасқан 

әрі болашақ өркениет қарсаңында тұрған Еліміздің 

жарқын  Болашағына да батыл барлау жасайды.



Артық ғылым 

кітапта,

Ерінбей оқып 

көруге.

Абай Құнанбаев



Джаксыбеков А. Р.

Так начиналась Астана: записки 

первого акима столицы / 

Джаксыбеков А. Р.- Астана, 2008. –

304 с.

Астана – это грандиозный проект 

Президента РК Н. Назарбаева. О 

том, как начиналоссь ее 

строительство и становление, 

рассказывается в предлагаемой 

читателю переработанной и 

дополненной книге первого акима 

столицы суверенного Казахстана 

Адильбека Жаксыбекова. В ее 

основе – рабочие записи 

непосредственного участника 

описываемых событий, передающие 

дух того сложного и интересного 

времени.



Назарбаев Н. Ә.

Еуразия жүрегінде / Назарбаев Н. 

Ә.; ред.: Ә. Пірманов.- Алматы: 

Атамұра, 2005.- 192 б.

Бұл кітап ерке Есіл жағасында бой 

көтерген, ерекше сәулеттік 

ландшафты бар, бірегей мүсіндік 

нышандары сап түзеген, жоғары 

технологиялы болашаққа ұмтылған, 

өзгені сыйлап, өзінің жаңак астанасы 

мен өз елін шексіз мақтаныш тұтатын 

көп ұлтты және көп дінді халқы бар 

әсем де мейірлі астанамыз туралы 

кітап.



Назарбаев Н. А.

В сердце Евразии / Назарбаев Н. 

А.- Алматы: Атамұра, 2005.- 192 с.

Книга Президента Казахстана 

Н. Назарбаева- это книга о прекрасном и 

мирном городе Астане с оригинальным 

архитектурным ландшафтом, 

уникальными структурными символами, 

с устремлениями в будущее, с 

многонациональным населением, 

которому свойственны исключительное 

чувство взаимного уважения, чувство 

национального достоинства и 

бесконечной  гордости за свою столицу 

и за свою страну.



Назарбаев Н.

Қазақстан жолы, - Астана, 2007 – 372 б.

Елбасының кітабы Қасақстанның қазіргі 

тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін 

ьбаяндайды. Тоғыз тараудың әрқайсысы, 

тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасуы 

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 тарауларда жекешелендіру мен 

жер реформасын жүргізу үрдісі  

әңгімеленеді, елорданы Астанаға көшіру 

және қазақстан азаматының тұңғыш 

ғарышқа ұшуы айтылады. Кітап 

Президенттің ел жастарына арналған 

үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл 

кітаптың Қазақстан көшбасшыларының 

жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін 

құралға айналар деп сенеді.



Патраков В. П.

Астана - начало Евразии / Патраков В. П.- Астана: 

Алаш, 2012.- 112 с.

В книге на основе трудов выдающихся геополитиков 20 

века и президента Казахстана Н. Назарбаева 

раскрывается значение геополитического положения 

Астаны. Показывается, что Астана является 

символическим завершением геополитики прошлого 

века – геополитики силы и одним из начал новой 

геополитики сотрудничества. 

Главной задачей автора данной книги было показать 

общую логику развития

геополитической мысли, воплотившуюся в рождении 

Астаны.Книга состоит из следующих частей: «Человек в 

поисках центра», «Предчувствие Астаны», «Рождение 

Астаны», Будущеее Астаны».

Книга выпущена по программе «Издание социально-
важных видов литературы» Комитета информации и 

архивов Министерства культуры и информации 

Республики Казахстан.



Стратегиялық жоспары: Көшбасшылыққа 

бастайтын Қазақстандық жол. – Астана: 

“Деловой мир Астана” ЖШС, 2010. – 178 
бет.

Оқырман қауымға ұсынылып отырған бұл кітапты 

құрамына Ресейдің жетекші экономистері, 

тарихшылары және политологтары енген авторлық 

ұжым дайындады. Кітапта Президент Нұрсұлтан 

Әбішұлы назарбаевтың республикасының 2020 

жылға дейінгі Даму стратегиясын айқындайтын 

“жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу –

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері”  / 29.10.2010/ 

атты Қазақстан халқына Жолдауына толық талдау 

жасалған.



Кітап – ақылды 

қуаттандыратын 

құрал.

А.Я.Коменский



Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. 

Оқиғалар хроникасы: Құжаттар 

жинағының сериясы / Құраст. Б.Ғ. Аяған, 

Х.М. Әбжанов, Б.Б. Еңсепов. Б.Ғ. 

Аяғанның ред. – Алматы: Раритет, 2011. І 

т. (1990-1995жж.). – 320 б.

Кітап тәуелсіз Қазақстанның 20 жылдық 

тарихындағы маңызды деректерді жинақтаған 

алғашқы ақпараттық – анықтамалық 

басылым. Шежіреге енген оқиғалар мен 

үдерістер еліміздің тәуелсіздік 

жылдарындағы қоғамдық – саяси, ішкі 

әлеуметтік – экономикалық және мәдени 

өзгерістерді қамтиды. Оқиғалар хроникасы 

студенттер мен магистранттарға, 

ізденушілерге, сондай – ақ тәуелсіз Қазақстан 

тарихына қызығушылық танытқан оқырман 

қауымға арналған.



Ұлы дала елі / страна великой степи /

A country of the great steppe. 
/ Амангелді Мұқан. – Алматы. 

“Сардар” баспа үйі, 2017. – 240 бет. –

Қазақша, орысша, ағылшынша.

Бұл кітапта халықтың жадында көне зааннан 

сақталған дәстүрлі өнерінен бастап 

еуропалық калассикалық үлгілер,заманауи 

озық бағыттар кеңінен қамтылған. Дала 

халқы өзінде бар ата кәсіптерін, алдыңғы 

буынның тұрмыстық қолданыс қажетіне деп 

жасаған дүниелерін көркем – мәдени мұралар 

құндылығына дейін жеткізе алған шебер де 

талантты халық. Кітапта ҚР-сы жайлы 

мәліметтер 

/ мемлекеттік құрылымы, тарихы, табиғаты, 

экономикасы, әдет – ғұрпы, салт – дәстүрі, 

мәдениеті, турізімі, көрікті тарихи, табиғи 

жерлері және ұлттық тағамдары мен 

ойындары т.б./ соңғы мәліметтер бойынша 

берілген.



Шаймерденов Е.Ш.

Елтаным. – Алматы: “Экономика”, 2005. – 304 бет.

Ел – ұлттық дүниетанымымыздағы ұлы 

ұғымдардың бірі. Арғықазақ сөзінен бастап күні бүгінге 

щейін еш өзгеріссіз қауым, қағанат, ел – жұрт, отан, мемлекет 

мағынасында қолданылып келеді. Елдік мінез, елдік дәстүр, 

елдік мұрат, елдік намыс, елжандылық, отаншылдық тәрізді 

рухани құндылықтардың өзегі де – осы сөз, осы ұғым. 

Кітап ҚР-сы  Мемлекеттік рәміздері туралы жан 

– жақты ғылыми – көркем пайымдау арқылы 

замандастарымыздың бойында мемлекеттік мұраттарға 

адалдық, елдік аңсарларға сүйіспеншілік және отаншылдық 

сезімдерін оятуға бағытталған. Тілі – шұрайлы, ділі – таза, 

діңі – мықты. Елдігімізге қатысты кең мағлұмат беретін терең 

интелектуалдық еңбек деп бағалауға лайық туынды. Жүрек 

қайнарында суғарылған сезім сөзі ретінде ажарлы һәм әсерлі.

Ойды қозғап, сезімге сәуле түсіретін рәмізбаян 

студенттер мен оөқушыларға, педагогтарға, 

саясаттанушыларға, вексилологтар мен геральдистерге, 

жүрегі елім деп соққан барша оқырман қауымға арналады.



Кітап ғасырларға 

сапар шеккен ақыл 

ескерткіші.

У. Девенант








