Астана –
Елбасының
ерлігі

Столицы Казахстана. Кеңес Аухадиев, Дҥкенбай Досжан, Ӛтеген Әбдіраман, Қожахмет
Баймаханов, Ермекбай Ерманов - Алматы, 2008. - 504 бет.
"Қазақ елінің астаналары" атты жинақ халқымыздың тарихында әрқайсысының өзіндік орны
бар төрт астана жайлы мұрағат деректері негізінде құрастырылған.
Еліміздің тұңғыш астанасы Орынбор жөніндегі деректер Ресей мұрағаттары мен Ресейде жарық
көрген еңбектер арқылы баяндалады.
Орынбордан кейінгі астана атанған Қызылорда қаласы жайлы тарауға Қоқан бектерінің
жергілікті халықты ұзақ жылдар бойы аяусыз қанауы, патша генералы В. А. Перовскийдің әскерімен
бірлесе отырып қоқандықтардың үстемдігінен арылуы жөнінде мол мағлұмат келтірілген. Жетпіс
жыл Қазақстанның астанасы болған Алматы қаласының өсіп-өркендеуі, әлемдегі сұлу қалалардың
біріне айналуы жайлы мемлекет, қоғам қайраткері К. Аухадиевтің нақты деректері оқырман назарын
ерекше ықыласқа бөлейді.

Назарбаев Н. Еуразия жҥрегінде. –Алматы: Атамҧра, 2005. 192 б.

Назарбаев Н. В сердце Евразии. – Алматы: Атамҧра, 2005. –
192 с.

Джаксыбеков А.Р. Так начиналась Астана. Записки первого Акима столицы. Астана, 2008. –
304 с.
Астана - это грандиозный проект Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. О том, как
начиналось ее строительство и становление, рассказывается в предлагаемой читателю переработанной и
дополненной книге первого акима столицы суверенного Казахстана Адильбека Джаксыбекова. В ее основе рабочие записи непосредственного участника описываемых событий, передающие дух того сложного и
интересного времени.

Қабылдинов З.Е. Астана тарихы. — Алматы: Атамҧра, 2017. — 336 б.
Кітап «ЭКСПО-2017» ашылуы қарсаңында және астананың Алматыдан Ақмолаға (Астанаға)
көшірілгеніне 20 жыл толу мерейтойына орай жазылған. Мұнда ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі
Астана қаласының тарихы баяндалады. Автор танымдық мазмұндағы туындыға мұрағат құжаттарына,
жазбаша және фольклор деректеріне М. Әбсеметов, Н.Ж. Агубаев, Г.А. Алпысбаева, К. Әмірова, Б.
Досанова, А. Дубицкий, М. Құсайынов, Ж.К. Қасымбаев, Д. Қамзабекұлы, А. Смайыл, Б. Шахманов және
Астананың тарихын зерттеуші өлкетанушылар мен ғалымдардың енбектеріне сүйенеді.

Кабульдинов З.Е. Астана: прошлое и настоящее. - Астана, 2017. - 344 с.
Книга повествует об истории Астаны с древнейших времен до наших дней. Издается в преддверии
проведения «ЭКСПО-2017» и накануне празднования 20-летия переноса столицы из Алматы в Акмолу
(Астану).
В настоящем издании использованы архивные и письменные материалы, а также фольклорные
источники. Автор опирался и на труды своих предшественников-краеведов и исследователей истории нашей
столицы Абсеметова М., Агубаева Н.Ж., Алпысбаевой Г., Амировой К., Досановой Б., Дубицкого А.,
Какен А., Кусаинова М., Касымбаева Ж., Смайыла А., Шахманова Д. и других.

XX Ғасырдағы Астаналар ауысуы: Халықаралық ғылыми конференцияның баяндамалар
жинағы. Астана: Елорда, 2008. - 328 бет.
Баяндамалар жинағына 2008 жылы 4 шілдеде Астанада өткен Халықаралық: ғылыми конференцияға
жіберілген мәтіндер енгізілді. Оларда XX ғасырда болған астаналар ауысуына қатысты тарихи,
экономикалык, саяси, әлеуметтік, философиялык, мәдени, психологиялык, демографиялық, т.б. мәселелер
қамтылған.

Астана – қазақтың шаңырақ қаласы. Астана: Фолиант, 2005. - 424 б.
"Қазақтың шаңырақ қаласы" атты тарихи-танымдык, жинаққа Астананың тарихы, елорда ретінде
қалыптасу кезеңдері, республикамыздың тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың астана ауысуындағы
тарихи ерлігі мен қайраткерлігі жайлы публицистикалық, зерттеу мақалалары топтастырылып отыр. Еңбекке
сондай-ақ ежелгі Ақмола-Қараөткел өңірінің тарихи тұлғалары туралы ғұмырнамалық, шығармалар, атақты
ақын-жыраулардың, өлең-поэмалары да енген.

Елорда сәулеті. Архитектура столицы. Астана: Фолиант, 2007.-235 б.
Көпшіліктің назарына ұсынылып отырған бұл ғылыми-танымдық еңбек тұтастай Астана сәулетіне
арналған. Кітапта Елордада 1997-2007 жылдар аралығында салынған 25 мемлекеттік маңызы бар
ғимараттардың архитектуралық ерекшеліктері таратылады. Ақорда, Бәйтерек, Бейбітшілік пен келісім
сарайы, Сыртқы істер, Қорғаныс, Көлік және коммуникация т.б. министрліктер мен республикалық
деңгейдегі мекемелер үйлерінің, мәдени-көпшілік шаңырақтарының сәулет жобасы туралы мол мағлұмат
беріледі, құрылыс стилі талданады. Астана сәулеті арнайы зерттелген мұндай еңбек елімізде алғаш рет
дайындалып отыр.

Астана. История столицы и края ХIV-ХIХвв. Сост. Смайыл Алдан.-Астана: Фолиант, 2006. - 292 с.
Данный сборник является вторым произведением многотомника древней и современной истории города
Астаны и его окраины, четвертой книгой серии «Астана жазушыларының кітапханасы». В сборник включены
материалы, найденные в редких фондах Омских и Томских архивов. В частности, «Материалы по киргизскому
землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская
область. Акмолинский уезд», «Памятная книжка. Адрес-календарь Акмолинской области на 1909г.»,
«Киргизские степи Акмолинской области», «Записки Западно-Сибирского отдела императорского Русского
географического общества».
Авторы этих научных трудов охватывают историю края и его население с раннего ХIV века.

Астана. История столицы и края ХVII-ХIХ вв. Составитель Алдан Смайыл.-Астана: Фолиант,
2006. - 408 с.
Данный сборник является первым произведением многотомника древней и современной истории города
Астаны и его окраины. Сборник открывается исследовательской работой И.П. Шангина «Дневные записки
путешествия в степи киргиз-кайсаков Средней орды», опубликованной в 1816 г. Это сочинение, которое еще в
XIX веке являлось ценной редкостью в архивных фондах России, впервые издается в Казахстане. Здесь дана
полная информация о богатых недрах, реках, озерах и природе, а также городах и поселениях на территории
Есиль-Нуры, Акмолы, Караоткеля, Атбасара и Кокшетау.
Учитывая огромный интерес к истории столицы и региона, в сборник включены статьи из книг таких
ученых-путешественников, как Левшин и Броневский, в которых подробно рассказывается о древних
памятниках нашего края.

Астана. История столицы и края. Страна тысячи озер и рек. Астана: Фолиант, 2007. - 634 стр.
Исторический труд горного инженера А.Козырева «Гидрологическое описание южной части
Акмолинской области» является своеобразной энциклопедией рек и озер, гор и караванных путей, флоры
Великой степи, в центре которой расположена столица Республики Казахстан Астана.
Книга издана в 1911 году в Санкт-Петербурге товариществом Р. Голика и А. Вильборга.
Данный труд представляет отчет о произведенных с 1906 по 1908 гг. общих гидрологических
обследованиях края от реки Есиль до реки Шу. Автор, разделив территорию области на такие географические
районы, как Селеты-Улентинский, Озерный, Северный Тенизский, Нуринский, Кулан-Утмесский, Южный
Тенизский, Терсаканский, Кенгирский, Сары-суйский, Южный горный, Коктасский, Северный
Голодностепский и Голодная степь (Бетпакдала), дает полную научную характеристику водных артерий и
степных гор края.
Астана - жыршуағым. Елбасына, елордаға арналған жырлар мен әндер. - Астана: Фолиант, 2006. 240 б.
Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, астананы асқаралы
Алатаудан — қасиетті Сарыарқа төсіне көшіру туралы ұлы бастамасы бүгінде өміршеңдігін көрсетті.
Отанымыздың бас қаласы Астана — XXI ғасырдағы Қазакстанның ең бір сәулетті де, айшықты елордасына
айналып келеді.
Бұл жинаққа негізінен белгілі қазақ, акындарының астаналар ауысуы идеясының өміршеңдігін атап
көрсетуге, келешек ұрпаққа дәріптеуге байланысты, сондай-ақ өзгеше архитектурасымен бүгінде әлем
жұртшылығын сүйсіндіріп отырған Астана қаласы мен есіліп аққан Есіл өзені туралы шуақты сезімдері мен
жүрекжарды толғаныстарға толы, көркем образ, кестелі бейнеге бай жырлары жинақталды.
Аз ғана уақыт ішінде әсем астанаға айналған Елорда туралы шынайы сезіммен ақтарылып, өзгеше ой
түйіп, сыр тербеуге ұмтылған, өлең, өлкесіне жаңадан қанат қаққан талантты жастардың да балауса жырлары
іріктеліп енгізілді.

Акмолинская область: Энциклопедия / Гл. ред. Б.О. Жакып. - Алматы: ТОО «Қазақ
энциклопедиясы», 2009. - 544 с. + 32 с. цв. иллюстрации.
В энциклопедии "Акмолинская область" систематизированы разнообразные сведения о важнейшем
сельскохозяйственном и промышленном регионе нашей страны. Дана информация о географическом
расположении и природных богатствах, административно-территориальном делении и населении,
экономическом и культурном развитии области. Особое внимание было уделено историческим событиям,
имевшим здесь место, и биографиям, как известных личностей прошлого, так и наших современников выдающихся представителей края, государственных и общественных деятелей, героев войны и труда,
работников просвещения, культуры и искусства. В издании использованы ранее малоизвестные и архивные
документы, редкие фотоматериалы, касающиеся прошлого и настоящего Акмолинской области. В очерковых
разделах в достаточно полной степени охвачены вопросы экономики, культуры, образования, здравоохранения,
спорта и др.

Ақмола облысы: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ӛ. Жақып. - Алматы: «Казақ энциклопедиясы» ЖШС,
2009. - 560 бет + 32 бет тҥрлі тҥсті суретті жапсырма.
«Ақмола облысы» энциклопедиясында еліміздің манызды өндірірістік және ауыл шаруашылық аймағы
туралы мәліметтер жүйеленген. Мұнда облыстың әкімшілік-аумақтық бөлінісі, тұрғындары, экономикасы мен
мәдени дамуы, географиялық орналасуы жайында мол ақпарат бар. Кітапта тарихи оқиғалар, өңірден шыққан
мемлекет және қоғам қайраткерлері, соғыс және еңбек ардагерлері, оқу-ағарту, денсаулық сақтау, мәдениет және
өнер қызметкерлері туралы мақалалар берілген. Энциклопедияда бұрын көпшілікке белгісіз мұрағат құжаттары,
фотоматериалдар кеңінен пайдаланылған.
Аймақтың тарихына, әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне, өлкенің өшпес рухани және материалдық
құндылықтарына қызығушылық білдіретін көпшілік окырманға арналған бұл басылымның ғылымиөлкетанымдық мәні зор.
-

А.Ш. Чиканаев. Астана - архитектурная симфония Великой Степи / Авт. А.Ш. Чиканаев - Астана:
Деловой мир Астана, 2009. -164 с.
В книге рассматривается феномен переноса и архитектурно-градостроительного расцвета новой столицы
Казахстана, города Астаны. Автор на основе изучения и осмысления историко-этнографических материалов
прослеживает истоки и предпосылки, явившиеся основой феноменально быстрого и масштабного
архитектурного преобразования некогда захолустного городка в современный столичный мегаполис. Читателя
может заинтересовать профессиональный обзор эволюции планировочной структуры и застройки города, а
также проведенный автором системный анализ современных градостроительных концепций и его прогнозы о
путях и направлениях дальнейшего развития столицы и градостроительства на территории Казахстана.

Ш. Шахай. АСТАНА - ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖҤРЕГІ. Кітап-альбом. - Астана: «Сарыарқа» баспасы,
2012. - 340 б.
Еліміздің бас қаласының Елбасымыздың қажырлы күш-жігерінің арқасында қанатын кеңге жайып бара
жатқан Елорданың кешегісі мен бүгінгісі, оның ертеңгі қадамдары республикаға белгілі фотожурналист, көп
жыл Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің жеке фотосуретшісі қызметін атқарып жүрген Шүкір
Шахайдың «Астана – Қазақстанның жүрегі»| атты фотоальбомында жан – жақты көрсетілген.
Альбом тақырыптарға талғаммен, әрі мазмұндылықпен бөлінген. «Астананың өркендеуі – Қазақстанның
өркендеуі» деген ұғымды терең аша келіп, еліміздің әр аймағы бойынша суреттерді алға тарта отырып, сол
арқылы Елорданың маңыздылығын, алатын орнын, мәртебесін айқындай түседі.

Астана – Республиканың жаңа
тарихы ғана емес, ол сондай-ақ
Еуразиялық
мемлекеттің
әлемдік
қауымдастыққа ену тарихы»
Назарбаев Н.Ә.
«

Астана. Кітап-альбом. – Астана: 2002. – 219 б.
Альбом посвящен 5-ой годовщине столицы независимого Казахстана - Астане, самой молодой в мировом
сообществе столиц, но уже громко заявившей о себе. Мы постарались как можно полнее рассказать о трѐх
временах развития города: истории возникновения поселения-крепости, в короткий срок ставшей значимым
торговым центром Великой Степи, исторической роли, отведенной Акмолинску в советский период, и, наконец,
небывалых по срокам преобразованиях провинциального города в столицу молодого суверенного Казахстана.
В альбоме показаны разительные перемены в облике старого города и масштабы его строительства,
поражающие самое смелое воображение; показаны люди, творящие новейшую историю, влюбленные в свой
город и одухотворенные возложенной на них миссией.

Әлем қазақтары Астанада бас қосты. — Алматы: Дҥниежҥзілік, қазақтарының қауымдастығы
2006. - 200 бет.
2005 жылғы қыркүйектің 28-30 аралығында Астанада әлем қазақтарының III Дүниежүзілік Құрылтайы
өткені белгілі. Қолыңыздағы кітапта сол Құрылтайдың материалдары жинақталған.

Астана: от геополитического статуса к культурному разнообразию. Очерки. - Алматы: 2014. - 428 с.
Научное издание «Астана: от геополитического статуса к культурному разнообразию» посвящено
исследованию художественной жизни Астаны посредством анализа развития изобразительного, сценического и
музыкального искусства. В книге освещены наиболее значимые памятники, события и имена, сыгравшие
важное значение в культурной жизни молодой столицы.

«Летопись Астаны»: Энциклопедия / составитель Адильбек Жакып / издательство «Арай» АО
«Астана полиграфия» - Астана, 2006 - 144 с.
В 1997 году в Казахстане произошло неординарное историческое событие, Президент РК Нурсултан
Назарбаев объявил о переносе столицы из Алматы в тогдашнюю Акмолу.
Со дня переноса прошло уже девять лет. Астана из областного центра превратилась в красивый,
огромный, динамично развивающийся мегаполис, ничуть не уступающий по великолепию своим заокеанским
собратьям.
Сегодня мы представляем на суд читателей «Летопись Астаны» — первую книгу, повествующую в
хронологической последовательности об истории становления и развития нашей молодой столицы.

«МЕМЛЕКЕТ ТӘУЕЛС1ЗДІГІ ЖӘНЕ ЕЛ АСТАНАСЫ: МАҒЫНАЛАР КОННОТАЦИЯСЫ» IV
жыл сайынғы халықар. ғыл. конф-ның баяндамалар жинағы Астана: Елорда, 2011. - 532 бет - қазақша,
орысша, ағылшын тілінде
Аталмыш еңбек - елорда Астана қаласына және Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған IV
жылсайынғы халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы.
Жинақта биыл тәуелсіздіктің 20 жылдығын атап өткелі отырған жаңа мемлекеттердің
саяси,
экономикалық, әлеуметтік саладағы жетістіктері, Қазақстанның тәуелсіздік жылдардағы дамуы, астаналар,
қалалар, мемлекеттер жайында, Астанаға қатысты көптеген тақырыптар қамтылған.

Сборник докладов V ежегодной международной научной конференции «СТОЛИЦЫ
КАК
ЦЕНТРЫ «КУЛЬТУРНЫХ МИРОВ»». Астана: Елорда, 2012.-477с.
В сборник включены статьи, присланные на конференцию «Столицы как центры «культурных миров». В
этом году главными темами конференции были тюркский мир и интеграционные
объединения на
постсоветском пространстве.
В статьях анализируются проблемы тюркского мира в геополитическом, историческом, философском и
культурологическом контекстах, кроме того затрагиваются также вопросы лингвистического единства тюркских
народов. Другая часть статей посвящена анализу экономических, политических правовых и культурологических
проблем СНГ, ЕЭП, ШОС. Отдельный блок составили по традиции статьи, посвященные Астане, в этот раз с
акцентом на проблемы культурного развития Астаны.

Сборник научных статей региональной научно-практической конференции молодых
ученых и аспирантов, посвященной Дню столицы (14-15 июня 1999 года), Акмолинского
аграрного университета им. С. Сейфуллина.- Том 1.- Астана, 1999. -193с.

Сборник научных статей
региональной научно-практической
конференции молодых ученых и аспирантов, посвященной Дню столицы
(14-15 июня 1999 года), Акмолинского аграрного университета
им. С. Сейфуллина.- Том 2.- Астана, 1999. -164с.

«Астана - это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой
созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа,
приступившего в далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в
свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей
свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков».
Н.A.Назарбаев

ТҤГЕЛ С.
АСТАНА - ЖЕРҦЙЫҒЫ ЕЛІМНІҢ . - Астана. Фолиант. - 2007, - 140 б.
Настоящее издание является второй книгой известного публициста, первого пресс-секретаря новой
столицы, победителя международного конкурса "Искусство книги" стран участников СНГ Садыбека Тугела,
посвященной становлению, социально-экономическому и духовному развитию г. Астаны - молодой столицы
суверенного Казахстана. Первая книга "Астана - город солнечной мечты" увидела свет в 2004 году.

«ЖЕРҦЙЫҚ». – Астана. 2008. – 260 б.
Кітап қазақ даласынан бастау алған ізгілік пен рухани келісім жайында сыр шерте отырып, бүкіләлемдік
құндылықтар төңірегінде сөз қозғайды, Қазақстанда қалыптасқан этнос және конфессия аралық келісім моделі Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы баяндайды.

Акордалы Астана, — Алматы: «Аrna-b», 2008. — 106 бет.
Бұл кітапта тарихи аз ғана мерзім ішінде сәулетті де дәулетті қалаға, тәуелсіздігіміздің тірегі мен
еліміздің жүрегіне айналған Астананың айшықты сәттерін ашып көрсететін белгілі мемлекет және қоғам
қайраткерлерінің, әдебиет, мәдениет, ғылым, өнер, спорт және тағы басқа сала майталмандарының ақ тілектері
мен уыз-лебіздері топтастырылған. Онда тәуелсіз Қазақстанның жаңа астанасын қалыптастырудағы Елбасы
Н.Назарбаевтың ерен ерлігі мен еңбегіне айрықша баға берілген.

Патраков В.П.
Астана - начало Евразии / В.П. Патраков. - Алматы: «Алаш» баспасы», 2012. - 112 с.
В книге на основе трудов выдающихся геополитиков XX века и президента Казахстана Н.А.Назарбаева
раскрывается значение геополитического положения Астаны. Показывается, что Астана является
символическим завершением геополитики прошлого века - геополитики силы и одним из начал новой
геополитики, геополитики сотрудничества. В рамках новой геополитики обосновывается центральность
положения Астаны на карте Евразии, ее роль в интеграционных процессах и перспективы будущего развития.

«Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері қол жеткізген ең үлкен
табыстарымыздың бірі – Ұлы дала төрінен жаңа астанамыздың
бой көтеруі дер едім».
Н. Ә. Назарбаев

От Пекина до Астаны: История переносов столиц /Авторский коллектив: И. Тасмагамбетов,
М. Спанов, Ж. Мурзалин и др. - Алматы: Институт развития Казахстана, 2001 - 204 с.
Как известно, в истории человечества было множество моментов, когда та или иная страна нуждалась в
том, чтобы коренным образом изменить сложившуюся ситуацию и найти путь к обновлению общества.
Некоторые решали вопрос путем кровавого террора, другие - плыли по течению. Но есть государства, где
изменения происходили благодаря воле руководства, которое вело общество по дороге реформ. Причем одним
из самых серьезных шагов, которые они предпринимали, были переносы столиц. Как правило - это становилось
своеобразной точкой отсчета строительства нового общества.
История каждого из этих переносов содержит неоценимый опыт для молодой столицы Казахстана Астаны - последней в череде переносов столиц во всемирной истории.

Иманқызы Несібелді
Астана — Ақорда: — Алматы: Сӛздік-Словарь, 2007. - 96 бет.
Егемендігіміздің символы іспеттес, жаңарған қала Астананы және қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді
жырға арқау еткен ақын Несібелді Иманқызы еліміздегі игілікті істерді шаттана өлеңмен өріп, бүгіні мен
болашағын, жарқын келешегін ақындық куат сезімімен, үлкен тебіреніспен жырлайды.

Айтҧлы Н.
Бәйтерек: Поэмалар: Астана: «Кҥлтегін» баспасы, 2004 -64 бет.
Мұқағали Макатаев атындағы сыйлықтын лауреаты Несіпбек Айтұлының бұл жаңа кітабы екі поэмадан
тұрады: біріншісі - Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі 2001 жылы жариялаған
Республикалық әдеби конкурста жүлде алған «Мұкағали - Желтоқсан», екіншісі - «Егемен Қазақстан» газетінде
2003 жылы жарык көріп, онда «қазақ әдебиетінің Тәуелсіздік жылдарындағы толымды табысы» деп бағаланған
«Бәйтерек».
Ақын Алаш ардагерлерінің азаттық жолындағы азапты күресін, ұлттык рух салтанатын, ұрпақ мұратын
тарих тағлымдарымен өзектестіре отырып, ел Тәуелсіздігін баянды етудегі Елбасынын биік тұлғасын, батыл
қадамдарын терең тебіреніспен, өрнекті тілмен төгіле жырлайды.

Аскаров Ерік.
Астана жҧртын айналсам. Ӛлеңдер, поэмалар, айтыстар. - Астана: Елорда, 1999. 242 бет.

Резванцев Б. Б., Резванцев Б. 3.
Сердцевина Евразии (удивительное и прекрасное вокруг новой столицы Казахстана). - Алматы:
Ӛнер, 2003. -192 с., ил.
Сюжет книги, построенный на основе автопутешествий, в том числе и по труднодоступным местам,
позволяет авторам поведать о своих приключениях и в то же время рассказать об уникальных потенциальных
ресурсных возможностях природы, окружающей новую столицу Республики Казахстан. Перед читателями
предстают археологические и исторические памятники мирового значения, месторождения самоцветов и
других подземных богатств, ареалы ценнейшей флоры и фауны, изумительная красота природы.

БЕКСЕЙІТ Сәбит
Астана уақыты. Өлеңдер мен дастандар — Астана: «Астана-полиграфия, 2008-216 бет
Қарағандылық ақын Сәбит Бексейіт өзінің қарымды поэзиясымен оқырмандар жүрегінен орын алған
талантты қаламгерлердің бірі. Сырлы әуендерімен әрдайым ерекшеленетін ақынның аталмыш кітабына
замандастарымыздың тыныс-тіршілігі арқау болған.

Иманғалиев С.
Астаналардағы кӛшелер - Улицы столиц - Streets of capitals / Сәбит Иманғалиев. - Алматы: 2013. 180 бет + 36 бет жапсырма. - (қазақша, орысша, ағылшынша).
Қазақстанның әр кезеңде астанасы болған Қызылорда, Алматы, Астана қалаларындағы көшелер мен
даңғылдар елге танымал белгілі тұлғалардың есімдерімен аталады. Олардың кім болғандығын білу - қазіргідей
ақпарат ағымында жүрген жандарға отанын сүйіп, ұлттық рухының оянуы үшін аса қажет. Осы мақсатта
көшелерге аты берілген үш жүзден аса аты мәлім жандардың суреттері мен өмірбаяндық деректері қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде жинақталып, оқырмандарға ұсынылып отыр.

«АҚОРДА»: Художественный фотоальбом. - Алматы: ОФ «Берел», 2008. - 204 с., илл., каз., англ.,
рус.
Художественный фотоальбом представляет здание Резиденции Президента Республики Казахстан
«АҚОРДА» как целостное архитектурно-художественное произведение. Альбом включает в себя подробный
анализ архитектурного и интерьерного решения, а также описание коллекции художественных произведений

«Астана – не просто новейшая
история Республики, это еще и история
вхождения Евразийского Государства в
мировое сообщество».
Н.А.Назарбаев

Государственная книга Казахстана.
Астана - 10 лет созидания. – Астана,
2008.-285 с.

Астана суретшілері — Художники
Астаны: каталог. — Алматы, 2007, -240 стр.

«АСТАНАЛАР ТУРИЗМ МЕН КӚРМЕЛЕР ОРТАЛЫҚТАРЫ»: VI жыл сайынғы халықаралық
ғылыми конференциялар баяндамалар жинағы / Ғ.Т. Телебаевтың жалпы редакциялауы және кіріспе
сӛзімен = Сборник докладов VI ежегодной международной научной конференции «СТОЛИЦЫ КАК
ЦЕНТРЫ ТУРИЗМА И ВЫСТАВОК» / под общ ред. и с вступит. сл. Г.Т. Телебаева - Астана Елорда,
2013. - 440 б. - қазақша, орысша, ағылшынша
В настоящий сборник вошли тексты докладов, присланные на ежегодную международную конференцию,
которая в 2013 году проходила под названием «Столицы как центры туризма и выставок». На конференцию,
посвященную 15-летию главного города Казахстана, прислали свои работы авторитетные ученые из Турции,
Ирака, Японии, России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, из
Дагестана, Татарстана, Бурятии, из Астаны, Алматы, Тараза, Шымкента, Караганды, Уральска.
В докладах проанализированы: история всемирных выставок и участие в них Казахстана, значение для
страны проведения ЕХРО-2017, перспективы Астаны как места проведения всемирной выставки. Отдельное
внимание было уделено проблемам туризма в контексте EXPO: культурологические аспекты туризма, развитие
туризма в Казахстане, мировые туристические столицы, потенциал Астаны как туристского города, различные
типы туризма (этнотуризм, деловой и культурный туризм). Оживленную дискуссию вызвали доклады,
посвященные культурной среде городов и столиц: создание имиджа на примерах отдельных городов,
культурные «витрины» столиц, музейно-выставочная деятельность в городах, феномены «городов-музеев»
Особое место в дискуссиях заняла тема будущей всемирной выставки в Астане - энергия будущего,
отечественные ученые проанализировали возможности Казахстана в использовании возобновляемых
источников энергии.

«ЭКСПО-2017: әлемдік экономикадағы жаңа мҥмкіндіктер» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік
конференцияның материалдары. - Тараз: Тараз университеті, 2017. - 229 б.

Резванцев Б.Б., Резванцев Б.З. ПОДКОВА СЧАСТЬЯ. Путешествие от южной столицы Казахстана к
северной. Алматы, 1997. - 80 с.
Авторы еще не изданных книг: "За радугой камня. Находки на Шелковом пути" и "По кочевьям Баян Слу"
Б.Б. Резванцев и Б.З. Резванцев опубликовывают свою первую книгу. В книге рассказывается о путешествиях в
экзотические уголки Казахстана. Авторы разыскивают и находят прекрасные цветные камни и самоцветы,
загадочные археологические памятники, описывают красоту нетронутой природы. Книга называется "Подкова
счастья" не только потому, что маршрут автопутешествий на карте напоминает подкову, но в большей степени
потому, что поиск и общение с природой дают ощущение счастья. Приводятся схемы маршрутов, фотографии
пейзажей, самоцветов и археологических находок.

«Нашу республику знают по многим аспектам - как крупное энергетическое государство, ведущую страну по
добыче урановой руды, экспортера пшеницы, обладателя обширных природных ресурсов. Теперь необходимо
показать новую страну, устремленную в будущее. Даже сама концепция Национального павильона демонстрирует,
что Казахстан не останавливается на достигнутом, всегда нацелен двигаться дальше».
Назарбаев Н.А.

Астана - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
ерлігі.
Тәуелсіз
мемлекетіміздің
жаңа
астанасын
қалыптастыру
тұңғыш
Президентіміздің мемлекетті одан әрі нығайту
жөніндегі саяси стратегиясының жемісі.

АСТАНАҒА ҚОШ КЕЛДІҢІ3! Французша-орысша-қазақша,
қазақша-орысша-французша ТІЛДЕСКІШ - Алматы: «Сардар» баспа ҥйі,
2017. — 208 бет.

