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«Татулық пен бірлік Қазақстанның басты байлығы» 

Мамырдың 1-ші жұлдызында Қазақстан ең мейірімді және жарқын татулық 

пен бірлік мерекесін өткізді. Бұл достық, түсіністік 

пен бірлік біздің мемлекетімізде тату-тәтті өмір 

сүру үшін ең қажетті мереке, мемлекетімізде 150-

ден астам ұлт өкілдері мекендейді. Әрбір ұлт 

өздігімен ерекше, бірақ бірге Қазақстанда олар 

барлығы бір тату ұлт. Осы татулық пен достығымен 

ерекше мереке – 1 мамыр. 

       Бұл атаулы күнге абонемент бөлімінің 

кітапханашыларымен «Татулық пен бірлік – 

Қазақстанның басты байлығы» атты кітап 

көрмесінің электрондық презентациясы өтті. 

     Презентация мақсаты – аудиторияны осы 

тақырыпта  кітапхана қорындағы бар кітаптармен 

таныстыру. Көрмеде 25-тен астам қазақ және орыс 

тіліндегі кітаптар қойылды, осында Қазақстанда 

татулық пен бірлік астында 150- ден астам ұлт 

өкілдері мекендейтіні туралы, Қазақстан 

Ассамблеясы туралы айтылған. «Қазақстан және 

әлем елдері» кітабында Қазақстанның 

дипломатиялық қарым – қатынас орнатқан 

мемлекеттер жайында жазылған. Аудиторияда ең 

үлкен қызығушылық тудырған баспа қазақстандық қоғам 

қайраткері,саясаткер, ақын,публицист Олег Дымовтың  «Мы, Народ 

Казахстана»,  энциклопедиялық анықтамалық «Народы Казахстана» деген 

кітап. Бұл баспада Қазақстанда тұрып жатқан ұлттардың салт – дәстүрлері 

жайлы мәліметтерді табуға болады. Аталған көрме Мамыр айы бойы жұмыс 

істейді.     
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 28 апреля 2017 года    на абонементе  ОУНБ № 2 для 

сотрудников социальной сферы города состоялась 

электронная презентация книжной выставки на тему  

«Татулық пен бірлік – Қазақстанның басты 

байлығы!».  

      «Татулық пен бірлік – Қазақстанның басты 

байлығы»  

 В первых числах мая Казахстан отмечает один 

из самых добрых и светлых праздников – День 

Единства народов Казахстана. Это праздник дружбы, 

понимания и согласия, которые так необходимы для 

мирной жизни в стране, где проживают более 150 

наций и народностей. Каждый из этих народов 

уникален, но вместе, на территории Казахстана они – 

один дружный народ. И в этом смысл первомайских 

праздников. 

 К этой знаменательной дате библиотекарями 

абонемента была проведена электронная презентация 

книжной выставки на тему  «Татулық пен бірлік – 

Қазақстанның басты байлығы»  

 Цель данной презентации – познакомить аудиторию с книгами, которые 

имеются в фонде нашей библиотеки по данной тематике. 

На выставке было представлено более 25 книг на русском и казахском 

языках, рассказывающих о миролюбивой политике Казахстана, где в мире и 

согласии проживают более 150 наций и народностей, об Ассамблее народов 

Казахстана. В книге «Казахстан и страны мира» «Қазақстан және әлем 

елдері» представлен материал о тех странах, с которыми Казахстан 

установил дипломатические отношения. Большой интерес у аудитории 

вызвала книга казахстанского общетсвенного деятеля; политолога, поэта и 

публициста Олега Дымова «Мы, народ Казахстана...»,  энциклопедический 

справочник  «Народ Казахстана», где можно найти материал о традициях и 

обрядах многих народов, проживающих в Казахстане. Данная выставка будет 

работать в течение всего месяца. 

  


