
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІНЕ ОРАЙ "ЕЛІН СҮЙГЕН ЕЛБАСЫ" 

АТТЫ ВИРТУАЛДЫ КІТАП КӨРМЕСІ 

Көрменің мақсаты: Тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен қалыптасыу 

кезеңіндегі президентіміздің жүргізіп отырған саясатын, іскерлік қабілетін, 

болашаққа бағыт-бағдар берген мемлекет басшысының осы уақытқа дейінгі 

атқарған еңбегін оқырмандарға жеткізу, жас ұрпаққа насихаттау.  

Көрме 2 бөлімнен тұрады. 

 Н.Ә. Назарбаевтың еңбектері 

 Елбасы жолы 

Н.Ә. Назарбаевтың еңбектері. 

Н.Ә.Назарбаев – бірқатар ғылыми еңбектердің және әлеуметтік-экономикалық 

даму мәселелері мен қоғамдық-саяси тақырып бойынша кітаптардың авторы. 

Елбасының қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі және қытай, әзірбайжан, 

белорус тілдеріне аударылған еңбектерін көре аламыз. Н.Ә.  Назарбаев 

ҚазҰУ-да «Қазақстан дағдарыстан кейінгі әлемде: болашаққа 

интеллектуалдық серпіліс» атты дәріс оқыды, ол «ҚР Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың әлемнің жетекші университеттеріндегі дәрістері 

кітабына» енгізілген. 

Елбасы жолы. 

Бұл бөлімде Президенттің отбасы, балалық шағы, туған өлкесі, сыныптастары 

туралы және тұлғалық қасиеттерін баяндайтын Қазақстан ақын-

жазушыларының, саясаткерлердің еңбектері, «Қазақстан ғалымдарының 

биобиблиографиясы» сериясымен Қазақстан Республикасының 20 

жылдығына арналып Орталық ғылыми кітапханасы шығарған 5 томдық 

«Ұлттық Ғылым Академиясының академигі Н.Ә.Назарбаевтың өмірі мен 

қызметі туралы биобиблиографиясы», «1990-2017 жылдарды қамтитын 

Н.Ә.Назарбаевтың қызмет хроникасы» қойылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Н.Ә. Назарбаевтың еңбектері 

 

 

 

Нурсултан Назарбаев: без правых и левых: 

страницы автобиографии, размышления, 

позиция... ответы на вопросы издательства /  

М. : Молодая гвардия, 1991. - 254, [2] с.  

 

Издательство «Молодая гвардия» знакомит 

читателя с популярным политическим деятелем 

– первым Президентом Советского Казахстана 

Н.А. Назарбаевым. На пестром политическом 

небосклоне его звезда для многих излучает 

сейчас свет надежды, утраченной при виде 

непрекращаюшейся амбициозной борьбы 

различных политических течений и их лидеров, 

усиливающей непредсказуемость развития 

событий. В чем причина популярности героя 

книги, сумешего в трудных условиях 

современной жизни консолидировать 

общественные силы республики, направить их в 

русло созидательной работы?  На этот и многие 

другие волнующие вопросы читатель сможет 

найти ответы на страницах издания, 

вклющающего автобиографические очерки Н.А. 

Назарбаева, его размышления над прошлым и 

проблемами наших дней в остром диалоге с 

издательством.  

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан. 

 Абай туралы сөз: монография / Н. 

Назарбаев. - Алматы : Рауан, 1995. - 157, [1] б. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың Абай Құнанбаевтың 150 

жылдығына арнаған баяндамасы енгізілген. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Назарбаев, Нұрсұлтан. 

Тәуелсіздігіміздің бес жылы: ҚР 

Президентінің баяндамаларынан, сөйлеген 

сөздері мен мақалаларынан / Н. Назарбаев. - 

Алматы : Қазақстан, 1996. - 636, [4] б.  

 

Бұл кітапта тәуелсіздіктің бес жылында жеткен 

жетістіктер мен реформалар жайында 

баяндалған. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Қалың елім, қазағым: монография / Н. 

Ә. Назарбаев. - Алматы : Өнер, 1998. - 305, [1] 

б.  

 

Бұл жинаққа Қазақстан Республикасының 

Президенті, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 

төралқасының Төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың қазақ халқының өткен тарихы, 

бүгіні мен болашағы және қазақ диаспорасы 

жайлы әңгіме-сұхбаты, баяндамалары мен 

сөйлеген сөздері енгізілген. 
 

Читать 

 

Назарбаев, Нұрсұлтан.  

Тарих тағылымдары және қазіргі заман. – 

Уроки истории и современность: Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің бес жылдығына 

арналған салтанатты жиналыста жасалған 

баяндама / Н. Назарбаев. – Алматы : 

Қазақстан, 1997. − 128 б.         

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің бес 

жылдығына арналған салтанатты жиналысты 

жасалған баяндама. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Тарих толқынында: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 1999. - 292, 

[2] б.  

 

Кітапта автор өткеннің кейбір іргелі сабақтарына 

жүгіне отырып, қазақ халқының тарихи жолы 

туралы ой толғайды, рухани мұраны дамыту 

мәселесіне тоқталады. 

 

 

 

Читать 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/book/3089
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/book/4556


 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

В потоке истории : монография / Н. А. 

Назарбаев. - Алматы : Атамура, 1999. - 292, 

[4] c.  

 

В этом произведении автор, осмысливая историю 

своего народа, обращается к некоторым 

фундаментальным урокам прошлого, 

размышляет об историческом пути казахского 

народа, останавливается на проблеме развития 

духовного наследия. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Бейбітшілік кіндігі: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Астана : Елорда, 2001. - 300, [3] б.  

 

Кітапта Семей жеріндегі ядролық 

жарылыстардың зұлмат зардаптары, ядролық 

әзәзіл, Қазақстанның ядролық қарусыз 

болашаққа беталысы баяндалады. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

Эпицентр мира: монография / Н. А. 

Назарбаев. - Астана : Елорда, 2001. - 292, [2] с.  

 

Эта книга не о пределах познания и не о рецептах 

для переоценки «ядерных» ценностей. Это 

книга-размышление о прогрессирующей 

опасности диктата силы над разумом и о трудных 

поисках человечеством формулы «ядерной» 

безопасности... 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Жүз жылға татитын он жыл= Десять лет, 

равные столетию : монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2001. - 112 б.  

 

Бұл кітапта Президент Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің он 

жылдығына арналған салтанатты жиналыста 

сөйлеген сөзі енгізілген. 

 

 

 

 

Читать 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/book/3076


 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Сындарлы он жыл : монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2003. - 239, 

[1] б.  

 
Кітапта Қазақстан үшін жаһанданудың әлемдік саяси 

жүйесі мен әлемдік трансұлттық экономика 

процесіне тартылу қаншалықты маңызды деген 

сұраққа жауап ізделінеді, яғни ұлттық, аймақтық 

және жаһандық қауіпсіздік мәселелері 

қарастырылады. Мұнда автор деректі материалдар 

негізінде ХХІ ғасырдың басындағы ұлттық және 

мемлекеттік қауіпсіздікке төнетін барлық қауіп-

қатерлерге жан-жақты баға береді. 

 

Читать 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Критическое десятилетие: монография / Н. А. 

Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2003. - 239, 

[1] с.  

 

Книга Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева посвящена проблемам 

национальной, региональной и глобальной 

безопасности. Она содержит богатый 

фактический материал, на основе которого автор 

дает развернутую оценку вызовам и угрозам 

безопасности в начале ХХІ века. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Еуразия жүрегінде: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Жібек жолы, 2010. - 

297, [11] б. 

 

Нұрсұлтан Назарбаевтың оқырман назарына 

ұсынған жаңа туындысы басынан аяғына дейін 

қазақтың жаңа Елордасы туралы. Қазақ және 

орыс тілдерінде жарық көрген кітап 192 беттен, 

“Астана аңсары”, “Қала шежіресі” және “Елорда 

эстетикасы” деген үш тараудан тұрады. Бұл 

еңбек Президенттің соңғы 10-12 жыл ішінде 

қағазға түсірген жазбалары мен жекелеген 

күнделіктерінің жемісі. 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/book/12393
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Nazarbayev, Nursultan Abishevich. 

The Heart of Eurasia: monograph / N. A. 

Nazarbayev ; gift Foundation of the First 

President of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty : Baspalar uyi, 2010. - 261, [11] p.  

 

Nursultan Nazarbayev's new work is about the new 

Kazakh capital from beginning to end. Published in 

the Kazakh and Russian languages, the book consists 

of 192 pages, three chapters: "Astana Ansary", "City 

Chronicle" and "Aesthetics of the capital". This work 

is the result of the President's notes and individual 

diaries over the past 10-12 years. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Ғасырлар тоғысында: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Жібек жолы, 2010. - 

258, [2] б.  

 

1996 жылдың 23 сәуірі. Мемлекеттік тұрғыдан 

«ненің қалай?» екені, «қайда? қашан?» екені 

нақтылана қоймаған дүдамал кезең «Ғасырлар 

тоғысы» кітабында ел болудың алғашқы 

қадамдары хақында айтылады. Ал 1996 жылдың 

23 сәуірі – кітап  жарық көрген күн. Кітап оқитын 

шақ болмаса да мұндайда қалың оқырманға 

Елбасы жазған еңбек, әрине, қызығушылық 

туғызбай қоймайды. «Енді не болмақ?, Қайтпек 

қажет?» деген тарихи кезеңнің кейіпкерлері 

өздерінің заңды сауалдарына жауап іздейді. 

Президент болса, оқырман-көпшілікке мән-

жайды бірден білдіреді: «Басын ашып алайық: 

бұл кітап өз көзімізбен көргенімізді, өз 

басымыздан кешкенімізді, жүздес-сұхбаттас 

болған тұлғалардың мінездемелерін 

қамтығанымен, мемуар жанрына жатпайды. Егер 

бізге салса, бұл шығарманың жанрын «болашақ 

жайлы естелік» деп санаған орынды сияқты…». 

Олай дейтіні – бүгініне болашақтың көзімен 

қарауды талап еткендігінен. Оның көкейге 

қонымды мына бір сөзі санада сәуле шашып 

тұрады: «Мен – өз халқымның жолында басымды 

бәйгеге тіккен адаммын». 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Тарих толқынында: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Жібек жолы, 2010. - 

230, [2] б.  

 

«Тарих толқынында» – Мемлекет басшысының 

өткен ғасырлар көкжиегіне көз жіберіп, көкей 

суарған кітабы. Қаққанның таңдайын, ұшқанның 

қанатын талдырар атамекенінің кешегісін 

ағымдағысымен тұтастырған зерттеу. Шығарма 

негізгі бөлімінде өткен күннің өрнегін түзген. 

Тарихты кезең-кезеңімен тиянақтаған оқулық 

десе, жарасымды. Ал қорытынды тұсқа келгенде, 

автор әр сөзін санамалап ой түйетін әдісімен 

келер күнге деген асқан алаңдаушылығын 

аңғартады. «Тарих шеңберлері және ұлттық 

зерде» тарауындағы мынау сөз – ойымызға 

тұздық: «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, 

өзіміздің мемлекеттілігімізді ұзақ уақытқа 

меңзеп құрғымыз келсе, онда руханияттың 

бастауларын түсінгеніміз жөн». «Тарих 

толқынында» Президент халықтың қажеттілігі 

ғана емес, міндеті болуға тиіс жайттарды ерекше 

ескерген. «Ал осы міндет біздің алдымызға тек 

қана, бір ғана ұлы мүмкіндік түрінде емес, қатал 

қажеттілік түрінде де қойылып отыр. Оны 

шешсек, біз тарихтың өзімізге шақталған 

мезгіліне сәйкес боламыз, тарихи 

болымсыздықтың бос қуысында босқа қарманып 

жүрмейміз». 

 

Заказать 

онлайн 

 

Nazarbayev Nursultan Abishevich. 

On the threhold of the twenty-first centuiry: 

monograph / N. A. Nazarbaev. - Almaty : 

Baspalar uyi, 2010. - 244, [4] p. 

 

This section includes the most important books of the 

President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 

Nazarbayev during his work and presents great 

interest to a wide range of readers. Catalogue of 

works of the President of Kazakhstan presented in 

chronological order, with the possibility to review 

and read. 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Nazarbayev Nursultan Abishevich. 

The Kazakhstan way: monograph / N. A. 

Nazarbayev ; gift Foundation of the First 

President of the Republic of Kazakhstan. - 

Almaty : Zhibek zholy, 2010. - 414, [2] p.   

 

The book of Elbasy tells about the most difficult and 

brightest moments in the modern history of 

Kazakhstan. Each of the nine chapters reveals 

significant steps on the way to becoming a young 

independent state. These are the work on the 

Development Strategy of Kazakhstan until 2030, the 

process of adoption of the current Constitution of the 

country, the beginning of development of oil and gas 

resources, the introduction of national currency and 

the creation of a successful banking system. In 

separate chapters the processes of privatization and 

land reform are covered, the transfer of the capital to 

Astana and the first flight of a Kazakhstani into space 

are told. The book is conceived as the address of the 

First President to the youth of the country. The 

author hopes that this book will become a desktop 

book for the new generation of leaders of 

Kazakhstan. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Қазақстан жолы: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Жібек жолы, 2012. - 

471, [1] б.  

 

Елбасы кітабы Қазақстанның жаңа тарихындағы 

ең қиын және жарқын сәттер туралы баяндайды. 

Тоғыз тараудың әрқайсысы жас тәуелсіз 

мемлекет болу жолындағы елеулі қадамдарды 

ашып көрсетеді. Бұл Қазақстанның 2030 жылға 

дейінгі даму стратегиясы, елдің қолданыстағы 

Конституциясын қабылдау процесі, мұнай-газ 

ресурстарын игерудің басталуы, ұлттық 

валютаны енгізу және табысты банк жүйесін 

құру бойынша жұмыс. Жеке тарауларда 

жекешелендіру және жер реформасы процестері, 

астананың Астанаға ауысуы және 

қазақстандықтың ғарышқа алғашқы ұшуы 

туралы айтылады. Кітап Тұңғыш Президенттің 

ел жастарына үндеуі ретінде ойластырылған. 

Автор бұл кітап Қазақстан көшбасшыларының 

жаңа буыны үшін жұмыс үстеліне айналады деп 

үміттенеді. 

 

Читать 
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Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Тәуелсіздік белестері: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : Жібек жолы, 2012. - 

341, [3] б.  

 

Кітапқа Қазақстанның саяси және әлеуметтік-

экономикалық даму барысы, сонымен қатар 

Елбасының Жолдауы, түрлі форумдар мен 

сессияларда сөйлеген сөздері топтастырылған. 

 

 

 

 

 

Читать 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Стратегия независимости : монография / Н. 

А. Назарбаев. - Алматы : Жибек жолы, 2012. - 

321, [3] с.  

 

В книге представлены послания, выступления, 

доклады Главы государства об основных 

направлениях внутренней и внешней политики 

Республики Казахстан, о реализации 

долгосрочной стратегии независимости. 

 

 

 

 

Читать 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Ғаламдық қоғамдастықты түбегейлі жаңарту 

стратегиясы және өркениеттер серіктестігі : 

монография / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : 

Жібек жолы, 2012. - 182, [6] б.  

 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кітабы оның 

«Постиндустриялық қоғамды қалыптастыру 

стратегиясы және өркениеттер серіктестігі» атты 

алдыңғы басылымында бастау алған қоғамның 

постиндустриялық даму мәселелерін ғылыми 

зерттеуінің жалғасы болып табылады.Осы 

басылымда автордың бұған дейін әзірленген 

өркениеттер серіктестігінің негіздері 

постиндустриялық даму мәселелерінің 

энергиялық-экологиялық қауіпсіздік, 

технологиялық дамудың біркелкі еместігі, 

экономикалық қатынастардың әділетсіздігі 

сияқты ғалами мәселелерін шешу үшің 

қолданылды. 

 

Заказать 

онлайн 
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Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Стратегия радикального обновления 

глобального сообщества и партнерство 

цивилизаций: монография / Н. А. Назарбаев. 

- Алматы : Жибек жолы, 2012. - 180,[4] с. 

 

В книге представлены послания, выступления, 

доклады Главы государства об основных 

направлениях внутренней и внешней политики 

Республики Казахстан, о реализации 

долгосрочной стратегии независимости. 
 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Туған елім - тірегім: жинақ / Н. Ә. Назарбаев, 

құраст.: М. Қасымбеков, Қ. Әлімқұлов. - Алматы 

: Рауан, 2001. - 125, [3] б. 

 

Бұл кітапқа Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

кітаптарындағы, алқалы жиындар мен 

кездесулерде, ел аумағының әр жерлерінде 

сөйлеген сөздеріндегі өмірдің сан саласын 

қамтитын қанатты сөздері топтастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан. 

Казахстанский путь: монография / Н. А. 

Назарбаев ; отв ред. А. Абдымомунов. - 

Караганда : Арко, 2006. - 369, [3] с.  

 

Книга Главы государства рассказывает о самых 

трудных и ярких моментах в новейшей истории 

Казахстана. Каждая из девяти глав раскрывает 

знаковые шаги на пути становления молодого 

независимого государства. Это работа над 

Стратегией развития Казахстана до 2030 года, 

процесс принятия действующей Конституции 

страны, начало освоения нефтегазовых ресурсов 

ввод национальной валюты и создание успешной 

банковской системы. В отдельных главах 

освещены процессы приватизации и проведения 

земельной реформы, рассказано о переносе 

столицы в Астану и первом полете казахстанца в 

космос.  

 

Заказать 
онлайн 
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Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Қазақстан жолы монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Астана : Арко, 2007. - 369, [3] б.  

 

Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі 

тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін 

баяндайды. Тоғыз тараудың әрқайсысы, тәуелсіз 

жас мемлекетіміздің қалыптасу 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. 

Жекеленген тарауларда жекешелендіру мен жер 

реформасын жүргізу үрдісі әңгімеленеді, 

елорданы Астанаға көшіру және Қазақстан 

азаматының тұңғыш ғарышқа ұшуы айтылады. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Ой бөлістім халқыммен: жинақ  / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы: Мектеп, 2006. - 245, [3] 

б.  

 

Бұл жинаққа Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың кітаптарындағы, баяндамалары 

мен басқа да еңбектеріндегі, алқалы жиындар 

мен ел аумағының алуан аймақтарындағы әр 

түрлі кездесулерде сөйлеген сөздеріндегі 

қанатты қағидалары қамтылып, терең ой-

толғамдары мен тұжырымдары топтастырылған.  

Бұл кітап бұрындары жарық көрген «Туған елім 

– тірегім» (2001) және «Өзекжарды ойлар» (2003) 

жинақтарының заңды жалғасы. Басылым 

Елбасының өмірдің сан-саласын қамтитын жаңа 

ой орамдарымен толықтырылған. 

 

Читать 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Мыслями с народом поделюсь : сборник / 

сост.: М. Касымбеков, А. Молдагаринов, А. 

Кодар. - Алматы : Мектеп, 2007. - 284, [4] с.  

 

В сборник включены изречения Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева, извлеченные из его книг, 

докладов, выступлений.  

Ораторское искусство Нурсултана Назарбаева, 

давно и по достоинству оцененное знатоками 

словесности, является предметом неослабного 

общественного внимания. Многие из его 

Заказать 
онлайн 
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изречений хорошо известны в народе, и не теряя 

печати индивидуальности своего автора, широко 

воспроизводятся в общественно-политической 

практике. 

 

 

Nazarbayev Nursultan Abishevich. 

 Con el pueblo compartire´ mis pensamientos: 

colección / [comp.: M. Kasymbekov, A. 

Moldagarinov, A. Kodar et al.]. - Almaty : 

Mektep, 2007. - 284, [4] p.  

 

En el compendio se han incluido maximas de 

Nursultan Abishevich Nazarbayev, Primer 

Presidente de la Kazajstan, extraidas de sus libros, 

informes, discursos.  

El arte oratorio de Nursultan Nazarbayev, desde hace 

tiempo y mer-ecidamente valorado por expertos en 

literature, es objeto de la permanente atencion social. 

Muchas de sus maximas son bien conocidas por el 

pueblo y, sin perder el sello de individualidad de su 

autor, se reproducen ampliamente en la practica 

sociopolitica. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Жылдар мен ойлар: жинақ / құраст.: М. Б. 

Қасымбеков, А. М. Молдағаринов, Қ. Н. 

Әлімқұлов ; "Назарбаев орталығы" 

көпфункциялы ғыл.-талдамалық және 

гуманит.-ағартушылық мем. мекемесі. - 

Алматы : Алматыкітап баспасы, 2013. - 349, 

[2] б.  

 

Бұл кітапқа Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың әр жылдарда жарық 

көрген кітаптарынан, мақалалары мен сөйлеген 

сөздерінен іріктеліп алынған толғамдары мен 

қанатты сөздері топтастырылып беріліп отыр. 

Түрлі тақырыптарды қамтитын ол ой-

толғаныстар жинақтала келе, оның адам, 

мемлекет қайраткері және саясаткер ретіндегі 

философиялық ұстанымынан хабар беріп қана 

қоймай, сонымен бірге қазіргі таңдағы 

Қазақстанның кең тарихи панорамадағы біртұтас 

келбетін де құрайды. 

 

Читать 
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Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Времена и думы : сборник / сост.: М. Б. 

Касымбеков, А. М. Молдагаринов, Е. А. 

Хасенов ; Многофункциональное науч.-

аналит. и гуманит.-просветительское гос. 

учреждение "Назарбаев центр". - Алматы : 

Алматыкітап баспасы, 2013. - 361, [2] с.  

 

В данной книге собраны мысли и изречения 

Первого Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, извлеченные из его книг, статей и 

выступлений, опубликованных разные годы. 

Посвещенные самой различной тематике, в 

совокупности они не только отражают его 

философское кредо как человека, 

государственного деятеля и политика, но и 

создают целостный портрет современного 

Казахстана в широкой исторической панораме. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 1-т. : 1989-1991. - 611, [1] б.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының бірінші томына Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1989-1991 

жылдар аралығында жұртшылық алдында 

сөйлеген өзекті сөздері кіргізіліп отыр. Онда 

Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланғанға дейін 

қайта құрудың соңғы жылдарында болған 

оқиғалар бейнеленеді, ал бұл кезеңде КСРО-ның 

ыдырауы жағдайында Қазақстан халқының 

егемендік, демократия мен еркін нарық 

пайдасына өз тағдырын өзі анықтауының тарихи 

үдерісі жүріп жатқан болатын. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 2-т. : 1991-1995.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының екінші томына Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991-1995 

жылдар кезеңінде жұрт алдында сөйлеген өзекті 

сөздері енгізілді. Мұнда тоталитарлық жүйе 

қирап, мемлекеттіліктің жаңа үлгісін іздеу мен 

нарықтық экономиканың қалыптасу үдерісі 

Заказать 
онлайн 
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жүрген ең қауырт және айқындаушы кезеңдердің 

бірі – Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы 

жылдарындағы оқиғалар баяндалады. 

 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 3-т. : 1995-1998. - 643, [1] б.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының үшінші томына Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1995-1998 

жылдар кезеңінде жұртшылық алдында сөйлеген 

өзекті сөздері енгізілді. 

Бұл кезеңде 1995 жылғы Конституция негізінде 

саяси, экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық 

салалардағы жүйелі жаңғыртулар одан әрі 

жалғастырылды, «Қазақстан – 2030» 

стратегиялық бағдарламасы қабылданды, 

астананы Алматыдан Ақмола қаласына көшіру 

жүзеге асырылды, 1998 жылғы конституциялық 

реформа жүргізілді. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 4-т., 1-кітап : 1999-2002. - 

666, [2] б.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының төртінші томында 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің көпшілік 

алдында сөйлеген өзекті сөздері ұсынылған, 

оларда елдің тұрақты экономикалық өрлеу 

арнасына шығуы, саяси жүйенің одан әрі 

демократиялануы және АӨСШК, Еуразия медиа-

форумы, Әлемдік және дәстүрлі діндер 

көшбасшыларының съезі сияқты ірі 

халықаралық бастамалардың сыртқы саяси 

деңгейде жүзеге асуы сипатталады. 

Томға енген сөздердің көлемі елеулі екені 

ескеріле отырып, кітап екі бөлімге бөлінді. Бұл 

кітап төртінші томның бірінші бөлімі болып 

табылады, ол 1999-2002 жылдарды қамтиды. 

 

Заказать 
онлайн 
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Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 4-т., 2-кітап : 2003-2005. - 

743, [1] б.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының төртінші томында 

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің көпшілік 

алдында сөйлеген өзекті сөздері ұсынылған, 

оларда елдің тұрақты экономикалық өрлеу 

арнасына шығуы, саяси жүйенің одан әрі 

демократиялануы және АӨСШК, Еуразия медиа-

форумы, Әлемдік және дәстүрлі діндер 

көшбасшыларының съезі сияқты ірі 

халықаралық бастамалардың сыртқы саяси 

деңгейде жүзеге асуы сипатталады. 

Томға енген сөздердің көлемі елеулі екені 

ескеріле отырып, кітап екі бөлімге бөлінді. Бұл 

кітап төртінші томның екінші бөлімі болып 

табылады, ол 2003-2005 жылдарды қамтиды. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 5-т., 1-кітап : 2006-2007. - 

662, [2] б.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының бесінші томында 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

Қазақстанды Орталық Азия өңірінде және ТМД 

кеңістігінде көшбасшы ретінде танытқан 2006-

2009 жылдар арасында халық алдында сөйлеген 

негізгі өзекті сөздері берілген.  

Осы томға енген сөздердің ауқымдылығы 

ескеріліп, ол екі бөлімге бөлінді. Бұл кітап 

бесінші томның бірінші бөлімі болып табылады 

және 2006-2007 жылдарды қамтиды. 

 

Заказать 
онлайн 
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Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 5-т., 2-кітап : 2008-2009. - 

630, [2] б.  

 

«Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп 

томдық басылымының бесінші томында 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

Қазақстанды Орталық Азия өңірінде және ТМД 

кеңістігінде көшбасшы ретінде танытқан 2006-

2009 жылдар арасында халық алдында сөйлеген 

негізгі өзекті сөздері берілген.  

Осы томға енген сөздердің ауқымдылығы 

ескеріліп, ол екі бөлімге бөлінді. Бұл кітап 

бесінші томның екінші бөлімі болып табылады 

және 2008-2009 жылдарды қамтиды. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 6-т. : 2010-2011. - 634, [2] б.  

 

Көп томдық «Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы 

сөздер» басылымының алтыншы томына 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

2010-2011 жылдардағы жұртшылық алдында 

сөйлеген өзекті сөздері енгізіліп отыр. 

Бұл кезең Қазақстан қоғамы үшін тәуелсіздіктің 

20 жылдығы аясында өтті және еліміздің жүрген 

жолын пайымдау, өзіміздің жетістіктеріміз бен 

мүмкіндіктерімізді салиқалы сарапқа салу, 

ағымдағы ахуалды талдау және одан әрі даму 

бағыттарын айқындау уақыты болды. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Таңдамалы сөздер: монография / [жоба 

жетекшісі М. Б. Қасымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2014. 7-т. : 2012-2013. - 583, [1] б.  

 

Көп томдық «Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы 

сөздер» басылымының жетінші томына 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

2012-2013 жылдардағы жұртшылық алдында 

сөйлеген өзекті сөздері енгізіліп отыр, бұл 

кезеңде Қазақстан жұртшылығы «Қазақстан – 

2050» стратегиясы аясында өз дамуының жаңа 

көкжиектерін айқындаған болатын. 

 

Заказать 
онлайн 
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Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев. - 

Астана : Сарыарка, 2010. Т. 1 : 1989-1991. - 

546 с.  

 

В первом томе многотомного издания «Н. А. 

Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 1989-1991 

годов. В нем освещаются события последних 

перестроечных лет до момента провозглашения 

независимости Казахстана, когда в условиях 

распада СССР происходил процесс 

исторического самопределения народа 

Казахстана в пользу суверенитета, демократии и 

свободного рынка. 

 

Читать 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев ; 

[рук. проекта М. Б. Касымбеков]. - Астана : 

Сарыарка, 2010. Т. 2 : 1991-1995. - 670, [1] с.  

 

Во втором томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 1991-1995 

годов. В нем освещаются события первых лет 

независимости Казахстана – одного из самых 

напряженных и определяющих с точки зрения 

государственного строительства этапов, когда 

происходил демонтаж тоталитарной системы и 

шел процесс поиска новой модели 

государственности и становления рыночной 

экономики. 

 

Читать 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев ; 

[рук. проекта М. Б. Касымбеков]. - Астана : 

Сарыарка, 2010. Т. 3 : 1995-1998. - 582, [2] с.  

 

В третьем томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за 1995-1998 годы. 

В этот период на основе Конституции 1995 года 

были продолжены системные преобразования в 

политической, экономической, социально-

гуманитарной сферах, принята стратегическая 

программа «Казахстан – 2030», осуществлен 

Читать 
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перенос столицы из Алматы в Акмолу, проведена 

конституционная реформа 1998 года. 

 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев. - 

Астана : Сарыарқа, 2010. Т. 4, кн. 1 : 1999-

2002. - 519, [1] с.  

 

В четвертом томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 1999-2005 

годов, охарактеризовавшийся выходом страны 

на траекторию устойчивого экономического 

роста, дальнейшей демократизацией 

политической системы и реализацией на 

внешнеполитическом уровне таких крупных 

международных инициатив, как СВМДА, 

Евразийский медиа-форум, съезд лидеров 

мировых и традиционных религий. 

Учитывая значительный объем выступлений, 

вошедших в данный том, он разделен на две 

части. Настоящая книга является первой частью 

четвертого тома и охватывает 1999-2002 годы. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев. - 

Астана : Сарыарқа, 2010.  

Т. 4, кн. 2 : 2003-2005. - 638, [2] с.  

 

В четвертом томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 1999-2005 

годов, охарактеризовавшийся выходом страны 

на траекторию устойчивого экономического 

роста, дальнейшей демократизацией 

политической системы и реализацией на 

внешнеполитическом уровне таких крупных 

международных инициатив, как СВМДА, 

Евразийский медиа-форум, съезд лидеров 

мировых и традиционных религий. 

Учитывая значительный объем выступлений, 

вошедших в данный том, он разделен на две 

части. Настоящая книга является второй частью 

четвертого тома и охватывает 2003-2005 годы. 

 

Заказать 
онлайн 
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Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев ; 

[рук. проекта М. Б. Касымбеков]. - Астана : 

Сарыарқа, 2010.  Т. 5, кн. 1 : 2006-2007. - 526, 

[2] с.   

 

В пятом томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 2006-2009 

годов, ознакоменовавшийся признанием за 

Казахстаном лидерских позиций в 

центральноазиатском регионе и на пространстве 

СНГ. 

Учитывая значительный объем выступлений, 

вошедших в данный том, он разделен на две 

части. Настоящая книга является первой частью 

пятого тома и охватывает 2006-2007 годы. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: сборник / Н. А. Назарбаев. - 

Астана : Сарыарқа, 2010.  

Т. 5, кн. 2 : 2008-2009. - 467, [1] с.  

 

В пятом томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 2006-2009 

годов, ознакоменовавшийся признанием за 

Казахстаном лидерских позиций в 

центральноазиатском регионе и на пространстве 

СНГ. 

Учитывая значительный объем выступлений, 

вошедших в данный том, он разделен на две 

части. Настоящая книга является второй частью 

пятого тома и охватывает 2008-2009 годы. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: монография / [рук. проекта 

М. Б. Касымбеков]. - Астана : Сарыарка, 

2014. Т. 6 : 2010-2011. - 631, [1] с.  

 

В шестом томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 2010-2011 

годы. 

Этот период прошел для казахстанского 

общества под знаком 20-летия независимости и 

Заказать 
онлайн 
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стал временем осмысления пройденного пути, 

непредвзятой оценки своих достижений и 

возможностей, анализа текущего состояния и 

определения направлений дальнейшего 

развития.  

 

 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

Избранные речи: монография / [рук. проекта 

М. Б. Касымбеков]. - Астана : Сарыарка, 

2014. Т. 7 : 2012-2013. - 571, [1] с. 

 

В седьмом томе многотомного издания 

«Н.А.Назарбаев. Избранные речи» представлены 

ключевые публичные выступления Первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за период 2012-2013 

годов, когда казахстанская нация задала для себя 

новые горизонты развития в формате Стратегия 

«Казахстан – 2050». 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Өмір өткелдері : сұхбат кітабы / Н. Ә. 

Назарбаев. - Астана : Фолиант, 2015. - 564, [4] 

б.  

 

Қазақстан Республикасының Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі – өзгеше, 

өнегелі өмір. Екі өркениеттің – Шығыс пен 

Батыстың қиюласқан жерінде, әлемнің екі 

бөлігінің – Азия мен Еуропаның тоғысқан 

тұсында, екі саяси жүйенің – тоталитаризм мен 

демократияның, екі экономикалық жүйенің – 

жоспар мен нарықтың от пен судай шарпысқан 

шағында шарболаттай шыңдалған, өзінің туған 

Қазақстанын бүкіл әлем танитын, құрметтейтін 

елге айналдырған тұлғаның тағылымды тағдыры 

қандай оқырман үшін де қызғылықты. Кітапта 

журналист Сауытбек Абдрахмановқа өзінің өмірі 

жайында әңгімелей отырып, Нұрсұлтан 

Назарбаев заман, қоғам, адам туралы терең 

толғанады. Елбасының сұхбат кітабын ой 

көзімен оқыған адам ғибратты көп тағылым 

алатыны талассыз. 

 

Заказать 
онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Ақыл-парасат кітабы: жинақ / Н. Ә. 

Назарбаев. - Алматы : RS ; Халықаралық 

Абай клубы, 2015. - 313, [3] б. - (Менің 100 

кітабым : әлем халықтарының әдебиеті, 

өнері, тарихы, фәлсафасы, білімі, һәм діні: 

ұлы жазушылар мен ойшылдар кітапханасы 

; № 100). 

 

Ұлы жазушылар мен ойшылдар кітапханасы 

сериясымен шыққан жинақ. 

 

 

 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан. 

Книга раздумий: сборник. № 100 (1) / [идея 

проекта Р. Сейсенбаев ; отв. ред. и сост. К. 

Серикбаева] ; [Междунар. клуб Абая]. - 

Алматы : RS ; Междунар. клуб Абая, 2015. - 

296 с. : ил. - (Менің 100 Кітабым).  

 

Современным казахам не следует предавать 

забвению свои национальные традиции. Дух 

народа, морально-этические ценности казахов 

должны сохраняться и совершенствоваться. Мы 

должны беречь их как зеницу ока. Ибо утрата 

этих ценностей приводит нас к манкуртизму. 

 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Стратегия трансформации общества и 

возрождения Евразийской цивилизации : 

монография / Н. А. Назарбаев. - М. : 

Экономика, 2000. - 543, [1] с.  

 

В книге выдающегося государственного деятеля 

и ученого, Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева содержатся материалы его 

трудов и выступлений по двум проблемам: 

становлению социально ориентированной, 

эффективной рыночной экономики и интеграции 

евразийской цивилизации. Книга дает 

представление о стратегии экономических 

реформ, привлечении инвестиций для 

обеспечения прогрессивных структурных 

сдвигов, механизме ресурсосбережения, 

повышения эффективности системы 

государственного регулирования экономики. 
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Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

В потоке истории: монография / Н. А. 

Назарбаев; пер. на белорус. И. Качатковой. - 

Минск : Мастац. літ., 2002. - 196,[4] c. (на 

белорусском языке) 

 

В этом произведении автор, осмысливая историю 

своего народа, обращается к некоторым 

фундаментальным урокам прошлого, 

размышляет об историческом пути казахского 

народа, останавливается на проблеме развития 

духовного наследия. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Nazarbayev Nursultan Abishevich. 

In the Stream of History: monograph / N. A. 

Nazarbayev. - Beijing : Ulttar, 2005. - 226, [41] s. 

(на китайском языке) 

 

Іs a book by the Head of State, which looks at the 

horizons of past centuries. A study that combines the 

past with the present of the homeland, which will tear 

the palate and the wings of the fly. In the main part 

of the work he created an expression of the past. 

 

 

 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Стратегия радикального обновления 

глобального сообщества и партнерство 

цивилизаций : монография / Н. А. Назарбаев. 

- Астана : Арко, 2009. - 263,[1] с.  

 

Книга Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Абишевича Назарбаева является 

продолжением научных исследований проблем 

постиндустриального развития общества, 

начатых в его предыдущем издании «Стратегия 

становления постиндустриального общества и 

партнерство цивилизаций». 

В настоящей публикации ранее разработанные 

автором основы стратегии партнерства 

цивилизаций применены к решению таких 

глобальных проблем постиндустриального 

общества и современной глобализации, как 

энергоэкологическая безопасность, 

неравномерность технологического развития, 

несовершенство экономических отношений. 

 

Заказать 
онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Nazarbayev N. A. 

Radical renewal of global society: монография / 

translated by Richard Samuel. - London : Stacey 

International, 2010. - 131 p.  

 

In the present book President Nazarbayev carries 

forward the study he has made of the problems of 

development in the post-industrial era, first set out in 

his earlier publication A strategy for the 

establishment of a post-industrial society and 

partnership between global civilizations. 

 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

Глобальная энергоэкологическая стратегия 

устойчивого развития в ХХI веке = Global 

energy and ecological strategy for sustainable 

development in the ХХI century : монография / 

Н. А. Назарбаев. - М. : Экономика, 2011. - 367, 

[1] с. - На англ. и рус. яз.  

 

В данной монографии предлагаются основы 

энергоэкологической стратегии устойчивого 

развития в XXI веке с использованием методов 

формирования глобальной энергетики развития, 

предложенных российскими и казахскими 

учеными, мнений политиков, ученых и 

специалистов различных стран. Автор 

анализирует энергоэкологическую ситуацию в 

мире и ее изменение в XXI веке, предлагает пути 

реализации глобальной энергоэкологической 

стратегии. Эти методы иллюстрируются 

конкретными схемами и алгоритмами 

энергоэкологического развития Казахстана и 

других стран ЕврАзЭС. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Н. Ә. 

G-Global - ХХІ ғасыр әлемі : монография / Н. 

Ә. Назарбаев. - Астана : Деловой мир 

"Астана", 2013. - 213,[1] б.  

 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«G-GLOBAL» − XXI ғасыр әлемі» атты кітабы 

қазіргі заманның жаhандық проблемаларына 

арналған. 

Әр тарауда бес қағидатқа: «эволюция және 

саясаттағы революциялық өзгерістерден бас 

тарту», «әділеттілік, теңдік, консенсус», 

«жаhандық толеранттылық және сенім», 

«жаhандық транспаренттілік», сындарлы 

көпполярлылық» қағидаттарына негізделген 

Заказать 
онлайн 
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Қазақстанның G-Global бастамасының мәні 

ашылады.  

 

 

Назарбаев Н. А. 

 G-Global - мир ХХІ века: монография / М-во 

культуры и информ. РК, Ком. информ. и 

архивов. - Астана : Деловой мир "Астана", 

2013. - 195, [1] с.  

 

Книга Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева «G-GLOBAL» − мир XXI века» 

посвящена глобальным проблемам 

современности. 

В каждой главе раскрывается суть казахстанской 

инициативы G-Global, основанной на пяти 

принципах: «эволюция и отказ от 

революционных изменений в политике», 

«справедливость, равенство, консенсус», 

«глобальная толерантность и доверие», 

«глобальная транспарентность», 

«конструктивная многополярность». 

 

Заказать 
онлайн 

 

Nazarbayev N. A. 

G-Global the world of the XXI century : 

monograph / N. Nursultan. Nazarbayev. - 

Astana : Delovoy Mir Astana, 2013. - 176 p.  

 

The book by the President of Kazakhstan Nursultan 

Nazarbayev entitled «G- 

GLOBAL – the World of the 21 st Century1 is 

dedicated to global issues of the modern world. 

Each chapter of the book contains the essence of 

Kazakhstan G-Global initiative based on five 

principles: «evolution and rejecting revolutionary 

changes in politics», «fairness, equality, consensus», 

«global tolerance and trust», «global transparency», 

«constructive multi-polarity». 

 

Заказать 
онлайн 

 

Nazarbayev Nursultan Abishevich. 

 Avrasiyanin ureyindә: monoqrafiya / [tәrcumә 

edәnlәr E. Z. Qaraxanli] ; Mahmud Kasqari 

adina Beynәlxalq Fond, Beynәlxalq Avrasiya 

Mәtbuat Fondu. - Baki : MBM, 2014. - 212 s. (на 

азербайджанском языке) 

 

Книга президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева «Жизненный путь» переведена на 

азербайджанский турецкий язык. 
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Nursultan Nazarbayev : hәyat yolu / layihә 

meneceri M. B. Kasimbekov; azәrbaycan dilinә 

çevirәni A. E. Göytürk. - Baki : ҪapArt, 2017. - 

295 s. (на турецком языке). 

 

Книга президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева «Жизненный путь» переведена на 

азербайджанский турецкий язык. 

 

 

 

 

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Тәуелсіздік дәуірі: монография / Н. Ә. 

Назарбаев. - Астана : [б. и.], 2017. - 506, [1] б. 

 

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 жаhандық ахуал жағдайында 

жаңғырта отырып, әлемдегі ең өркенді 30 

мемлекеттің қатарына қосу. 

«Тәуелсіздік дәуірі» отандық және шетелдік 

қалың оқырман қауымды қызықтырар туынды. 
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Назарбаев Нурсултан Абишевич. 

Эра независимости : монография / Н. А. 

Назарбаев. - Астана : [б. и.], 2017. - 506, [2] c.  

 

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 

медернизации 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. 

«Эра независимости» будет интересна широкому 

кругу читателей как в нашей стране, так и за 

рубежом.  

 

Заказать 
онлайн 

 

Назарбаев Нұрсұлтан. 

Ұлы Дала ұлағаттары : ойлар, толғаныстар / 

Н. Назарбаев. - Астана : Фолиант, 2019. - 243, 

[5] б.  

 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы Дала 

ұлағаттары» атты бұл кітабына Мемлекет 

басшысының тәуелсіз Қазақ елі, ел мен жер 

тағдыры, ана тіліміздің абыройы, Алматы мен 

Астана қалаларының саяси рөлі, жаhандық 

мәселелер мен әлем, қоғам дамуы туралы  ой-

толғамдары, шетелдегі қандастарымыздың 

тағдыры, жас толқынның алдында тұрған басты 

бағыттар мен міндеттер, адам бойындағы 

имандылық қасиеттер, дін мен дәстүр, киелі 

өнердің өресі, отбасының ынтымағы, қазыналы 

қариялардың қадірі, Мәңгілік Елдің мұраты 

туралы тұжырымды ойлары енген. 
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Лекции Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева в 

ведущих университетах мира: лекция / [рук. 

проекта Б. М. Касымбеков ; редкол.: А. М. 

Рахимжанов, Е. М. Арын, Ж. Р. Жабина ; 

сост. Н. Г. Хамзин]. - Нур-Султан : 

Библиотека Первого Президента РК – 

Елбасы, 2020. - 576 с. 

 

В данном издании собраны лекции Первого 

Президента Республики Казахстан –Елбасы Н. А. 

Назарбаева, прочитанные в ведущих 

университетах, научных центрах и 

национальных академиях мира, раскрывают 

историю становления современной 

казахстанской государственности, анализируют 

приоритеты внутренней и внешней политики 

государства, а также модели экономического и 

социального развития Республики Казахстан. 

Содержание книги сопровождается архивными 

фотоматериалами и информацией о наградах, 

почетных званиях и премиях Нурсултана 

Абишевича Назарбаева за выдающийся вклад в 

развитие образовательных, научных и 

культурных связей между странами, за 

достижения, получившие признание мировой 

научной общественности, за деятельность на 

благо развития отечественной и мировой науки, 

культуры и технологий. 

 

Заказать 
онлайн 

Елбасы жолы 

 

Нұрсұлтан Назарбаев: өмірбаян / Н. 

Назарбаев ; ҚР Мәдениет және ақпарат м-гі, 

Ақпарат және мұрағат комитеті. - Астана : 

Деловой мир Астана, 2013. - 317, [3] б.  

 

Қазақстан Республикасының тәуелсіз даму 

тарихы оның негізін қалаушы әрі Тұңғыш 

Президенті – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

есімімен тікелей байланысты. 

Бұл кітап Н.Ә. Назарбаевтың өмірі мен қызметін 

ресми тарихи-ғұмырнамалық зерттеудің 

алғашқы тәжірибесі деуге болады. Мұнда оның 

қарапайым ауылдағы жасөспірім кезінен бастап, 

ұлт көшбасшысына дейінгі өмір жолы 

баяндалады.  

Басылымда басты назар Н.Ә. Назарбаевтың саяси 

өмірбаянына аударылған, ол Қазақстанның XX-

XXI ғасырлар аралығындағы дамуы кезінде 

болып өткен драмалық және әдеттен тыс 

оқиғалар мен процестердің аясында берілген. 

Ауқымды мұрағат материалдарының негізінде 

Читать 
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әзірленген өмірбаян Қазақстанның ең бертінгі 

тарихы бойынша елеулі құжаттама көзі болып 

табылады. Кітапта фотосуретпен безендірудің 

бай материалдарымен бірге, жеке құжаттарды 

түпнұсқаларымен тең мәндес көшірмелерінің 

алғаш рет ұсынылуы да бұл басылымға айрықша 

құндылық береді. 

 

 

Нурсултан Назарбаев : биогр. / рук. проекта 

М. Б. Касымбков. - Астана : Деловой мир 

"Астана", 2012. - 301, [3] с.  

 

История независимого развития Республики 

Казахстан неразрывно связана с именем ее 

оснавателя и Первого Президента – Нурсултана 

Абишевича Назарбаева. 

Данная книга представляет собой первый опыт 

официального историко-биографического 

исследования жизни и деятельности Н.А. 

Назарбаева. В ней прослежен его жизненный 

путь от простого сельского юноши до 

национального лидера. 

Основное внимание уделено политической 

биографии Н.А. Назарбаева, которая дана в 

исторической ретроспективе драматических и 

неоднозначных событий и процессов, 

сопровождавших развитие Казахстана на рубеже 

XX-XXI  веков. Подготовленная на базе 

обширного массива архивных материалов 

биография является значимым документальным 

источником по новейшей истории Казахстана. 

Особую ценность ей придает то, что в книге 

наряду с богатым фотоиллюстративным 

материалом впервые воспроизведены 

аутентичные копии личных документов. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Nursultan Nazarbayev : biography / [ed. M. 

Kassymbekov]. - 2nd ed. - Astana : Delovoy Mir 

Astana, 2017. - 293, [3] p. 

 

We all come from childhood  − from a magical 

world, the memories of which remain in the memory 

forever. It is this small segment of existence that 

leaves the most important imprint in the formation of 

a person's personality. About the role of parents in 

the fate of the first President of the Republic of 

Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, in the exclusive 

material, which contains excerpts from the book by 

Mahmud Kasymbekov " Nursultan Nazarbayev. 

Biography» 

Заказать 
онлайн 
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Қасымбеков Махмұд Базарқұлұлы. 

Назарбаев моделі : жаңа оқылымдағы 

танымал тарих / М. Б. Қасымбеков, Б. Б. 

Темірболат, Т. Т. Шаймергенов ; ҚР Тұнғыш 

Президенті - Елбасы кітапханасы. - Астана : 

Деловой мир Астана, 2017. - 163 б.  

 

Кітапта жас мемлекеттің табыстарын 

қамтамасыз етіп, қазақстандық күре жолдың 

негізін қалаған Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президентінің басқару шешімдерінің 

алгоритмдері нақты оқиғалармен және 

мысалдармен ашылады. 

Бұл алгоритмді кітап авторлары «Назарбаев 

моделі» ретінде айқындайды. Оны талдау 

барысында заманауи басқару мектебінде 

көпшілікке танымал кейс әдістемесі бірінші рет 

кеңінен қолданылды. 

Кітап транзиттік елдердегі жаңғыртушылық 

өзгерістердің тәжірибесіне қызығушылық 

танытқан оқырмандарға арналған. 

 

Заказать 
онлайн 

 

Касымбеков, М. Б. 

Модель Назарбаева: известная история в 

новом прочтении / М. Б. Касымбеков, Б. Б. 

Темирболат, Т. Т. Шаймергенов. - Астана : 

Деловой Мир Астана, 2016. - 162 с.  

 

В книге на конкретных фактах и примерах 

раскрывается алгоритм управленческих решений 

Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева, заложивших фундамент 

казахстанского пути и обеспечивших успех 

молодого государства. 

Данный алгоритм определен авторами книги как 

«Модель Назарбаева». При ее анализе впервые 

широко использована популярная в современных 

школах управления методика кейсов. 

Книга рассчитана на читателей, интересующихся 

опытом модернизационных преобразований в 

транзитных странах. 

 

Заказать 
онлайн 
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Қазақстандық жол: конституционализм, 

адам, бейбітшілік және өркендеу : мақалалар 

жинағы / [жауапты ред. және алғы сөз авт. Қ. 

Мәми]. - Нұр-Сұлтан : Деловой мир Астана, 

2020. - 378, [6] б. 

 

Бұл кітапта шетел мамандарының қазіргі 

заманғы қазақстандық мемлекеттілікті құрудағы, 

елде демократия стандарттарын, құқық үстемдігі 

мен конституционализм қағидаттарын бекіту 

процестеріндегі Қазақстан Республикасының 

Конституциясының рөлі мен маңызын бағалауын 

көрсететін мақалалар қамтылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Казахстанский путь: конституционализм, 

человек, мир и процветание: сб. ст. / [отв. 

ред., авт. предисл. К. А. Мами]. - Нур-Сұлтан 

: Деловой мир Астана, 2020. - 378, [6] с. 

 

Настоящая книга содержит статьи, отражающие 

оценку зарубежными специалистами роли и 

значения Конституции Республики Казахстан в 

современном построении казахстанской 

государственности, в процессах утверждения 

стандартов едемой демократии, принципов 

верховенства права и конституционализма. 

Заказать 

онлайн 

 

Kazakhstan Way: Constitutionalism, person, 

peace and prosperity [Text] : collection of 

articles / [ed. K. A. Mami]. - Nur-Sultan : 

Delovoi Mir Astana, 2020. - 377, [6] p. 

 

The book reflects foreign experts ' assessment of the 

role and significance of the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan in the modern construction 

of Kazakhstan's statehood, in the processes of 

approving the standards of acceptable democracy, 

the principles of the rule of law and 

constitutionalism. 

Заказать 

онлайн 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 

энциклопедиялық анықтамалығы: 

энциклопедиялық анықтамалық / [жалпы 

ред. басқ.: Қ. Ә. Мәми, З. Ж. Кенжалиев]. - 

Нұр-Султан : Деловой мир Астана, 2020. - 

849, [1] б. 

  

Қазақстан Республикасы Конститутциясының 

энцеклопедиялық анықтамалығында қазіргі 

қолданыстағы Конститутция жобасын әзірлеу 

үрдісіне, заңдылықтың жай күйі туралы 

жолдауларына, Қазақстанның құқықтық 

тарихындағы көне және негізгі  заңдарға, 

Заказать 

онлайн 
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Конститутцияға қатысты басты еңбектерге 

сипаттама береділді. Конститутциялық 

құқықпен айналысушы белгілі ғалымдардың 

өмірбаянымен қатар, таңдаулы ғылыми  

мақалаларына талдау жасалынған. Жалпы 

әлемдік конститутция теориясындағы 

қалыптасқан негізгі ұғым, түсініктер мазмұны 

айқындалады. 

 

 

Роль Первого Президента Республики 

Казахстан в конституционном строительстве 

независимого Казахстана: уроки Елбасы: сб. 

материалов ст. / Конституционный Совет РК 

; [под общ. ред., авт. предисл. К. А. Мами]. - 

Нур-Султан : Деловой мир Астана, 2020. - 624 

с. 
 

В книге представлены материалы, собранные из 

различных источников. В их числе выдержки из 

отдельных книг Н.А. Назарбаева, посвященных 

консолидирующим общество ценностям, теории 

казахстанского конститутционализма и истории 

создания казахстанского Основного Закона; 

фрагменты выступлений Лидера Нации на 

заседаниях различных комиссий и рабочих 

групп, сессиях Парламента и Верховного Совета, 

научных форумах; статьи госслужащих и 

ученых, работавших в эти исторические периоды 

под руководством Президента Республики.  

Заказать 

онлайн 

 

Утверждение верховенства права, 

общечеловеческих ценностей и приоритетов 

современного государства: деятельность 

Конституционного Совета Республики 

Казахстан: монография / Конституционный 

Совет РК ; [под общ. ред., авт. предисл. К. А. 

Мами]. - Нур-Султан : Деловой мир Астана, 

2020. - 463, [1] с. 
 

В ходе конституционных реформ компетенция 

Конституционного Совета постоянно 

расширяется, укрепляются гарантии 

исполняемости его решений. 

Наряду с членами и сотрудниками аппарата 

Совета, авторами включенных в настоящую 

коллективную монографию научных статей 

являются ведущие ученые, представляющее 

различные сферы казахстанской 

юриспруденции. Многие из них выступали 

экспертами и специалистами по конкрентным 

делам, консультировали по сложным аспектам 

конституционного производства и проблематики 

Заказать 

онлайн 
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утверждения режима конституционной 

законности конституционализма. 

 

Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности. 

2018 г.-2019 г. (01.01-20.03): сборник / [рук. М. 

Б. Касымбеков и др.]. - Нур-Султан : Деловой 

мир Астана, 2019. - 384, [4] с. : фот. цв. - 

("Первый Президент РК Н. Назарбаев. 

Хроника деятельности"). 
 

Кітап 2018 жыл мен 2019 жылдың алғашқы 3 

айында елімізде және шетелдерде Елбасының 

қатысуымен өткізілген басты іс-шаралар 

жайында толыққанды баяндалған, сонымен қатар 

осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген маңызы 

зор сөздерінің мәтіндері, осы уақытта 

қабылданған Ел Президенті заңдары мен 

жарлықтарының тізбесі ұсынылған, түрлі 

анықтамалық ақпараттар келтірілген. 

Сондай-ақ кітап мультимедиялық нұсқасы бар 

компакт дискімен жабдықталған. 

Заказать 

онлайн 

 

Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности. 

2019 г. (21.03-31.12): сборник / рук.: М. Б. 

Касымбеков [и др.]. - Нур-Султан : Деловой 

мир Астана, 2020. - 229, [3] с. : фот. цв. - 

("Первый Президент РК Н. Назарбаев. 

Хроника деятельности"). 
 

Кітапта 2019 жылдың соңғы тоғыз айында 

елімізде және шетелдерде Елбасының 

қатысуымен өткізілген басты іс-шаралар 

жайында толыққанды баяндалған, сонымен қатар 

осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сойлеген маңызы 

зор сөздерінің мәтіндері, фотосуреттері, түрлі 

анықтамалық ақпараттар келтірілген. Сондай-ақ 

кітап мультимедиялық нұсқасы бар компакт 

дискімен жабдықталған. 

Заказать 

онлайн 

 

Один год Президента, 2003 = Президенттің бір 

жылы: монография / сост. Ж. К. Туймебаев. - 

Астана: Эдельвейс, 2004. - 766, [2] с. 
 

В данном сборнике, являющимся третьим 

изданием из серии «Один год Президента» 

освещается многогранная 

внутрегосударственная и внешнеполитическая 

деятельность Президента РК Н.А. Назарбаева за 

2003 год. Мероприятия с участием Главы 

государства систематизированы по хронологии и 

тематическим направлениям, что облегчает 

восприятие представленного материала. Кроме 

того в сборник первые включены интервью и 

Заказать 

онлайн 
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статьи Президента за прошедшии период, 

опубликованные в иностранных и отечественных 

печатных средствах массовой информаций. 

 

 

Видова О.И. 

Нурсултан Назарбаев. ( издание третье, 

дополненное)/ серия «След в истории». – 

Ростов-н/Д: «Феникс», 2003. – 448с.  
 

В этой книге автор – доктор филологических 

наук, профессор - рассматривает эволюцию 

становления личности Первого Президента 

Казахстана Н.А. Назарбаева, а также 

предпринимает попытку показать  его роль не 

только в нынешней политике Казахстана, но и в 

контексте политических связей республики с 

другими странами мира. 

Заказать 

онлайн 

 

Жыр арқауы – Елбасы: Мемлекет басшысы 

Н. Ә. Назарбаевқа арналған бата-тілектер, 

өлеңдер, толғаулар, поэмалар және ән 

мәтіндері / [құраст.: М. Б. Қасымбеков, А. М. 

Молдағаринов, А. Сейтақ]. - Астана : 

Фолиант, 2018. - 308, [4] б. 
 

Кітапқа Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевқа арналған әр жылдардағы бата-

тілектер, өлеңдер, толғаулар, поэмалар мен ән 

мәтіндері топтастырылған. 

 
 

Заказать 

онлайн 

 

Зенькович, Николай. Нурсултан Назарбаев: 

новое прочтение биографии / Н. Зенькович ; 

[отв. ред. Л. Незвинская] ; Пресс-служба 

Президента РК, Б-ка Первого Президента РК 

– Лидера нации, Музей Первого Президента 

РК. - Науч.-попул. изд. - М. : Яуза-каталог, 

2017. - 541, [2] c. 
 

Книга о Елбасы – Первом Президенте 

Республики Казахстан Нурсултане Абишевиче 

Назарбаеве. Произведение состоит из двух 

частей. Первая – «Мальчик из Ушконыра», 

рассказывает о детских годах Президента, о его 

большом жизненном пути. Вторая часть, под 

названием «Господин Президент», - о том, как он 

вошел в один ряд с выдающимися людьми 

планеты, которые изменяют мир, делают его 

лучше и добрее. 

Заказать 

онлайн 
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Ел жүрегі – Астана: мақалалар мен сұхбаттар 

жинағы = Сердце страны – Астана : сб. ст. и 

интервью / [құраст.: М. Б. Қасымбеков, А. М. 

Молдағаринов, Ғ. Б. Боранбаева]. - Астана : 

Фолиант, 2018. - 666, [10] б. 

 

Бұл жинақта Астанаға арналып 2017 - 2018 

жылдары мерзімді басылымдарда жарық көрген 

материалдар топтастырылып отыр. 

Кітап елорданаң негізін қалаушы – Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың Астананың 20 жылдық 

мерейтойындағы салтанатты қабылдауда 

сөйлеген сөзімен ашылады. 

Мақалалар мен сұхбаттар авторларының 

көпшілігі – елорданы көшіріп, заманауи 

мегополисті салу жөніндегі ауқымды жобаны 

жүзеге асыруға тікелей әрі белсенді атсалысқан 

азаматтар. Олардың осы жинаққа енгізілген 

естеліктері, ой-пікірлері мен куә болған 

жайттары Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

үшін құнды дерек көзі саналады. Кітап 2 тілде 

жазылған. 

Заказать 

онлайн 

 

"Мәңгілік Ел" идеясы: кеше, бүгін, ертең: 

ұжымдық монография / ҚР Тұнғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы ; [ғыл. ред. 

басқ. Ә. М. Рахымжанов ; ред. алқа: Б. М. 

Қайыпова, Ғ. Т. Телебаев, Г. М. Атабаева]. - 

Нұр-Сұлтан : ҚР Тұңғыш Президенті – 

Елбасы кітапханасы, 2019. - 428, [4] б. 
 

Бұл монографияның негізін 26 қазанда Назарбаев 

орталығында өткен «Мәңгілік Ел идеясы: тарихы 

мен болашағы» атты республикалық ғылыми 

конференцияның баяндамалары құрайды. 

Конференцияға жетпістен астам баяндама келіп 

түсті, олардың жиырма үші іріктеліп, 

толықтырылып, ұжымдық монография ретінде 

шығарылып отыр. 

Монография тарауларында «Мәңгілік Ел» 

идеясының шығу тарихы, оның түркі 

философиясында көрініс табуы, ұлттық идея 

ретінде қалыптасуы және оның басты 

құндылықтарына зерттеу жүргізіледі. Әсіресе, 

«Зайырлы мемлекет», «Астана», «қазақ 

мәдениеті», «мәдени құндылықтар» жеке-жеке 

талданады. 
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онлайн 
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На пути к безъядерному миру: инициативы 

Елбасы: науч. сб. / Б-ка Первого Президента 

РК – Елбасы ; [под общ. ред. А. М. 

Рахимжанов ; рук. науч. проекта М. Б. 

Касымбеков ; сост.: Б. М. Каипов, Н. К. 

Мусина, Г. А. Рамазанов]. - Нур-Султан : Б-

ка Первого Президента РК, 2019. - 411, [1] с. 
 

Научный сборник «На пути к безъядерному 

миру: инициативы Елбасы» раскрывает вклад 

Казахстана в укрепление глобальной ядерной 

безопасности сквозь призму инициатив Елбасы 

Н.А. Назарбаева по созданию зоны, свободной от 

ядерного оружия. Книга подготовлена 

творческим коллективом ученых Библиотеки 

Елбасы под научным руководством доктора 

политических наук, профессора М.Б  

Касымбекова. 

Заказать 

онлайн 

 

Эпоха созидания: сборник / [рук. проекта М. 

Касымбеков и др.]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 

2020. - 403, [5] с. 
 

В книге приведен анализ достижений 

Республики Казахстан на пути суверенного 

развития под руководством Первого Президента 

– Елбасы Н.Ә. Назарбаева. В ней 

рассматриваются ключевые аспекты его 

многогранной плодотворной государственной и 

общественной деятельности почти за три 

десятилетия, определившей долгосрочные 

перспективы Казахстана в ХХІ веке. 

Заказать 

онлайн 

 

Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева: 

история, состояние и перспективы : науч.-

фондовый сб. / Б-ка Первого Президента РК – 

Елбасы ; [рук. работы М. Б. Касымбеков ; 

под науч. ред. А. М. Рахимжанова ; сост.: Н. 

К. Мусина, Г. А. Рамазанова]. - 2-е изд., доп. - 

Нур-Султан : Б-ка Первого Президента РК – 

Елбасы, 2019. - 258, [2] с. 
 

Научно-фондовой сборник «Евразийские 

инициативы Н.А. Назарбаева: история, 

состояние и перспективы», который посвящен 

25-летию идеи евразийской интеграции и 5-

летию подписания Договора о Евразийском 

экономическом союзе. 
В сборнике рассматривается история евразийской 

идеи, состояние современной евразийской 

интеграции, получившей в ХХI веке новый импульс 

и международно-политическое звучание благодаря 

судьбоносным начинаниям Первого Президента 

Республики Казахстан. В книгу включены документы 

из Личного архива Елбасы с его пометками, а также 
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материалы из музейного собрания Библиотеки 

Елбасы. 

Евразийской идее Первого Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева 

посвящены и новые поступления в книжный фонд 

Библиотеки Елбасы. 

 

 

 

Нұрсұлтан Назарбаев: көшбасшылық 

стратегиясы: жинақ / ҚР Тұнғыш Президенті 

– Елбасы кітапханасы; [жоба жетекшісі М. Б. 

Қасымбеков ; ред. алқа Ә. М. Рахымжанов 

және т.б.]. - Нұр-Сұлтан : ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, 2019. 

1-бөлім = Нурсултан Назарбаев: Стратегия 

лидерства = Nursultan Nazarbayev: Leadership 

Strategy. - 281, [3] б.  
 

Басылым 2019 жылдың 21 маусымында Алматы 

қаласында өткен “Кемеңгерліктің 30 жылы” 

халықаралық ғылыми конференциясының 

материалдары бойынша дайындалды. 

Конференция барысында Елбасының қызметі 

мен бастамаларының қазақстандық қоғамның 

тұрақты дамуындағы рөлі мен маңызы туралы 

жетекші отандық және шетелдік мемлекет 

қайраткерлері мен ғалымдарының талдау-

сараптамалық бағалары берілді. Басылымда 

ғылыми қолданысқа қор материалдары - Елбасы 

кітапханасының жеке архивінің құжаттары мен 

музей коллекциялары енгізілген. Қазақстан 

тәуелсіздігінің тарихына қатысты бұл 

материалдар Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

жасампаз дәуірінің негізгі кезеңдерін 

айшықтайды. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Нұрсұлтан Назарбаев: көшбасшылық 

стратегиясы: жинақ / ҚР Тұнғыш Президенті 

– Елбасы кітапханасы; [жоба жетекшісі М. Б. 

Қасымбеков ; ред. алқа Ә. М. Рахымжанов 

және т.б.]. - Нұр-Сұлтан : ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, 2019. 

2-бөлім = Нурсултан Назарбаев: Стратегия 

лидерства = Nursultan Nazarbayev: Leadership 

Strategy. - 263, [1] б. 
 

Басылым 2019 жылдың 21 маусымында Алматы 

қаласында өткен “Кемеңгерліктің 30 жылы” 

халықаралық ғылыми конференциясының 

материалдары бойынша дайындалды. 

Конференция барысында Елбасының қызметі 

мен бастамаларының қазақстандық қоғамның 

тұрақты дамуындағы рөлі мен маңызы туралы 

Заказать 
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жетекші отандық және шетелдік мемлекет 

қайраткерлері мен ғалымдарының талдау-

сараптамалық бағалары берілді. Басылымда 

ғылыми қолданысқа қор материалдары − Елбасы 

кітапханасының жеке архивінің құжаттары мен 

музей коллекциялары енгізілген. Қазақстан 

тәуелсіздігінің тарихына қатысты бұл 

материалдар Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

жасампаз дәуірінің негізгі кезеңдерін 

айшықтайды. 

 

 

Біз білетін Елбасы: жинақ / ҚР Тұнғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы; [жалпы 

ред. басқ. Ә. М. Рахымжанов ; ғыл. ред. Б. М. 

Қайыпова ; құраст.: Л. Ә. Омарова, Г. М. 

Атабаева]. - Нұр-Сұлтан : ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, 2019. - 

(Елбасы замандастары естеліктері). 1-кітап. - 

239, [1] б.  
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

мемлекеттік басқару стратегиясы және лидерлік 

феноменін зерттеу аясында өмірбаяны мен еңбек 

жолын, егемендікті қалыптастыру мен 

дамытудағы тарихи рөлін анықтау мақсатында 

жүргізілген ізденістердің нәтижелерін серия 

ретінде жариялау жоспарлап отыр. Басылымның 

бірінші кітабы Елбасының замандастарынан 

алынған сұхбаттар мен олардың естеліктерін, 

«Мирас» журналының материалдарын, Елбасы 

кітапханасы архивінің фотосуреттері мен 

саналуан деректерін қамтиды. Оның беттерінде 

Тұңғыш Президенттің бала кезі мен жастық 

шағынан соңғы онжылдыққа дейінгі өмірі 

келтірілген. Әр кезеңнің куәгері атанған 

Елбасының ұстаздары, сыныптастары мен 

курстастары, жерлестері мен замандастары, 

мемлекет және қоғам қайраткерлері Тұңғыш 

Президенттің шәкірт, жолдас, дос, тұлға ретінде 

қалай танығанын айтып, тұлғаның бейнесін түрлі 

қырынан ашады. 
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Біз білетін Елбасы: жинақ / ҚР Тұнғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы; [жалпы 

ред. басқ. Ә. М. Рахымжанов ; ғыл. ред. Б. М. 

Қайыпова ; құраст. авт.: Л. Ә. Омарова, Г. М. 

Атабаева]. - Нұр-Сұлтан : ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, 2019. - 

(Елбасы замандастары естеліктері). 2-кітап. - 

165, [1] б. 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

мемлекеттік басқару стратегиясы және лидерлік 

феноменін зерттеу аясында өмірбаяны мен еңбек 

жолын, егемендікті қалыптастыру мен 

дамытудағы тарихи рөлін анықтау мақсатында 

жүргізілген ізденістердің нәтижелерін серия 

ретінде жариялау жоспарлап отыр. Басылымның 

екінші кітабына ғылыми-іздестіру жұмыстарын 

жүргізу барысында Елбасының замандастарынан 

алынған естеліктер мен мәліметтер, Елбасы 

кітапханасы архиві қорынан алынған 

фотосуреттер мен құжаттар, «Мирас» 

журналында жарияланған сұхбаттар енгізілген. 

Естеліктер жинағында Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың қажырлы қайраткерлігі туралы 

баяндалады. Мұнда мемлекет және қоғам, 

мәдениет және өнер қайраткерлері Тұңғыш 

Президент Н.Ә. Назарбаевтың кемел тұлғасының 

қырларымен таныстырып, өздерінің ой-

пікірлерін, қызықты мәліметтерге толы 

мазмұнды естеліктерімен бөліседі. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Біз білетін Елбасы [Мәтін] : жинақ / ҚР 

Тұнғыш Президенті – Елбасы кітапханасы; 

[жалпы ред. басқ. Ә. М. Рахымжанов ; ғыл. 

ред. Б. М. Қайыпова ; құраст.: Л. Ә. Омарова, 

Г. М. Атабаева, Л. В. Флёрко]. - Нұр-Сұлтан : 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы, 2019. - (Елбасы замандастары 

естеліктері).3-кітап. - 285, [1] б. 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президентінің мемлекеттік басқару стратегиясы 

және лидерлік феноменін зерттеу аясында 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өмірбаяны мен еңбек 

жолын, егемендікті қалыптастыру мен 

дамытудағы тарихи тұлғалық рөлін зерделеу 

мақсатында жүргізілген ғылыми жұмыстардың 

нәтижелері жинақ ретінде жарияланып отыр.  

Басылымның үшінші кітабына белгілі мемлекет 

және қоғам қайраткерлерінің естеліктері 
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енгізілді. Елбасы замандастары өздерінің 

естеліктерінде Тұңғыш Президенттің сан-салалы 

жасампаздық қызметі мен ерекше тұлғалық 

қасиеттері, ұйымдастырушылық дарыны туралы 

ой өрбітеді. Сонымен қатар, басылымда Елбасы 

Н. Ә. Назарбаевтың жасампаз көшбасшы 

ретіндегі тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі қол 

жеткізген табыстарындағы тарихи рөлі туралы 

айтылады. 

 

Билік сабақтастығы: лебіздер мен пікірлер 

жинағы = Преемственность власти : сб. 

обращений и откликов / [құраст.: М. Б. 

Қасымбеков және т.б.]. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 325, [7] б. 
 

Тақырыптық жинақ Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті − Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың Мемлекет басшысы 

ретінде өкілеттігін тоқтатуына байланысты 

жолданған хаттар мен жеделхаттардан, осы 

оқиғаға қатысты ой-пікірлерден тұрады. 

Заказать 

онлайн 
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