
Қазіргі Қазақстан мәдениетінің 

басты құндылықтары



Демократия

Адамдық 
ынтымақтастық пен 
бірге өмір сүрудің тиімді 
түрлерін нығайтуға 
бағытталған 
утилитарлық құрал 
болып табылады, кейде 
тарихта  қоғамның 
неғұрлым көп бөлігінде 
азаматтық құқықтарды  
барынша мол беретін 
билік жүйесі ретінде 
анықталады.





Нарық.
Мәдениет пен нарықтың 

арақатынасы туралы 

әртүрлі, кейде бір-біріне 

қарама-қарсы 

көзқарастар бар. Алайда, 

бір нәрсені анық айта 

аламыз: адамзат әлі күнге 

дейін адамдық әрекетті 

ынталандыру мен 

коғамдық байлықты 

бөлудін нарықтан 

жетілген тәсілін ойлап 

тапқан жоқ.



Нарық – бұл 
демократиялық құрал, 
онда әрбір тұтынушының 
дауыс құқығы бар. 
Мемлекеттік 
артықшылықтар, 
жеңілдіктер, коррупция 
және тыйымдармен 
шектелмеген нарық 
жүйесінде байлыққа 
жетудің бірден-бір жолы 
бар. Ол –
тұтынушылардың талап-
мұқтаждарын дер кезінде 
аңғарып, оларды өтеу 
мақсатында тынбай еңбек 
ету.



Ұлттық құндылық және нарық
Дәстүрлі тарихи дамудың 

жемісі ретіндегі ұлттық 

мәдениеттің басты 

құндылықтарын таза 

нарықтық бағамен өлшеуге 

келмейді. Сол себепті 

шектеусіз нарықтық 

қатынастар жағдайында 

ұлттық құңдылықтардың 

кейбіреулері нарықка 

икемделе алмай, 

қолданыстан шығып, 

мұражайлық, 

этнографиялық 

құндылықтарға айналып 

кетеді.



Орнықты даму.
Жаңа өркениеттің басым құндылықтарының біріне  «орнықты 
даму» концепииясы жатады. Ең алдымен, орнықты даму 
концепциясын адамзат тарихында алғашқы рет Рим 
клубының өкілдерінің тұжырымдап бергенін еске алған жөн.  
Рим клубының оң баяндамаларында қазіргі экологиялык 
жағдайды талдау негізінде Батыс өркениетінің ғылыми-
техникалық экспансиясының нәтижесінен туындаған казіргі 
әлемнің жүйелік дағдарысы туралы қорытынды жасалды.



Қоршаған орта мен орнықты даму

Орнықты даму 
концепциясының жаңа 
мыңжылдықтың                                      
табалдырығындағы қазіргі 
адамзат болмысының өзекті 
мәселесі екендігі              
1992 жылы Рио-де-Жанейро 
қаласында өткен қоршаған 
орта мен орнықты даму 
жөніндегі халықаралық 
конференцияда аталып өтті. 
Осы жиын қабылдаған 
Декларациядан үзінділер 
келтірейік.



Рио-92 декларациясында нашар дамыған елдердің жалпы 
кешеуілдеуін тоқтатуға үлкен көңіл бөлінді. Әлем барған 
сайын жалпы ғаламдық сипатқа ие болып отыр. Жоғарыда 
аталған құжатта орнықты дамудың мынадай басты 
алғышарттары аталып өтеді:

адамдық – «үздіксіз дамудың түйінінде адамдар тұруы қажет»;

экологиялық – «қоршаған ортаны қазіргі және келешек 
ұрпақтар үшін сақтау міндет»;

экономикалық – «даму, тұтыну үшін мұқтаждық»;

әлеуметтік – «кедейлік пен қайыршылықты жеңу»;

құқықтық – «қоршаған ортаны қорғау саласында тиімді заңдар 
жүйесін жасау»;

халықаралық ынтымақтастық пен әріптестік – «мемлекеттер 
мен халықтар арасындағы сұхбаты жаңа деңгейге көтеру» 
(Ноосфера — устойчивое развитие. – Алматы, 1996. № 9. –35 
б.).




