
Казахстаника 

1. 

К 

821.512.122.092 

Б-20 

     Ахмет Байтұрсынұлы : Фотожинақ / Ред. алқасы 

Кенжеғали Сағадиев. - Алматы : Орхон, 2017. - 240 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 

233-235. - ISBN 978-601-7558-26-0 : 240т.00т. 

 

Фотожинақта Алматы және Торғай қаласындағы 

Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі қорының мұрағаттық 

деректері, шежірелі фотосуреттері, тарихи тұлғаны өз 

дәуірі мен бүгінгі тәуелсіздік кезеңдегі ұлт ұстазын 

ұлықтаған ресми жиындар мен арнайы ісшаралар 

материалдары топтастырылған. Жинақ танымдық әрі 

тағылымдық мақсатта мұрағат деректері мен тарихи 

қүжаттар негізінде құрастырылған. 

2. 

К 

821.512.122.092 

И-48 

Имаханбет, Райхан. 
     Бес арыс : Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет 

Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек 

Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы / Имаханбет, Райхан, 

Орда, Гүлжаһан; Жауапты ред. Қасымхан Каримов. - 

Алматы : Орхон, 2017. - 100 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). 

- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-7558-25-3 : 100т.00т. 

 

Алаштың аяулы біртуар ұлдары, қазақ қоғамының 

қалыптасу тарихында дара орындары айырықша бес 

арыстың артында қалған әдеби мұрасын өскелең ұрпаққа 

насихаттау мақсатында жаңаша пайыммен жазылды. 

3. 
К 069 

И-48 

Имаханбет,Райхан Сахыбекқызы. 
      Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі : Ұлт ұстазы А. 

Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу тарихы: 

құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі / 

Имаханбет,Райхан Сахыбекқызы; Бас ред.: 

Г.Ж.Орда;Жауапты ред.: А.Ә.Оспанова. - Алматы : Өнер, 

2017. - 288б. : суретті,деректі,құжатты. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-9965-23-416-3 : 288т.00т. 

 

Ғылыми жинақта Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйінің 

жалпы ахуалы,келелі мәселелері, ғылыми мұрасының 

зерттелуі мұрағат деректері негізінде баяндалған. 

4. 
К 323 

Н-191 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

     Эра независимости / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Алматы : ҚАЗақпарат, 2017. - 508 с. : ил. - ISBN 978-601-

06-4712-1 : 8281т.00т. 



 

Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре 

исторической публицистики, отражает авторский взгляд на 

новейшую историю страны и ее будущее. Главное 

внимание обращено на характеристику этапов 

строительства суверенного государства с момента его 

основания, показ внутренней логики и механизмов 

принятия решений в ответ на внутренние и внешние 

вызовы за 26 лет Независимости. В книге показывается 

суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, 

основные принципы, механизмы и движущие силы. 

Большое место занимает рассмотрение трех волн 

модернизации Казахстана. Благодаря Первой и Второй 

модернизациям были успешно решены задачи демонтажа 

тоталитарной системы и строительства рыночной 

экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых 

конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация 

нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 

процветающих государств в условиях новой глобальной 

реальности. 

5. 
К 323 

Н-17 

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. 

     Тәуелсіздік дәуірі / Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. - 

Астана, 2017. - 508 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-

4715-2 : 508т.00т. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты бұл кітабы тарихи 

публицистика жанрында жазылған, ол еліміздің жаңа 

тарихы мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын 

танытады. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен 

бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 

жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-

қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің 

мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады. 

Кітапта «Қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның 

эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері 

сараланған. Қазақстанды жаңғыртудың үш толқыны 

кеңінен ашып көрсетілген. Бірінші және екінші жаңғырту 

аясында тоталитарлық жүйеден түбегейлі ажырап, 

нарықтық экономиканы құру және бәсекеге барынша 

қабілетті елу елдің қатарына қосылу міндеті мерзімінен 

бұрын орындалды. Үшінші жаңғыртудың мақсаты - елімізді 

қалыптасқан жаңа жаһандық ахуал жағдайында жаңғырта 

отырып, әлемдегі ең өркенді 30 мемлекеттің қатарына қосу. 



6. 
К 94 

Т-814 

Тугай, Т.И. 

    Оренбургский путь Ахмета Байтурсынова / Т. И. Тугай. - 

Оренбург: ООО ИПК Университет , 2017. - 188 с.: ил. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 179-187. - ISBN 978-5-4417-

0714-5: 188т.00т. 

 

В книге раскрывается роль Оренбурга в становлении 

и жизненном пути казахского просветителя Ахмета 

Байтурсынова. Проводится историческая реконструкция 

основных этапов его биографии, связанных с обучением, 

началом педагогической деятельности, изданием газеты 

«Казах» и работой в народном комиссариате просвещения 

КАССР. Образ Байтурсынова представлен на фоне 

важнейших событий в истории Казахстана, в эпицентре 

которых находился Оренбург. Значительное внимание 

уделяется его соратникам и предшественникам в системе 

образования. 

 


