
Для меня нет ничего дороже, чем 

служить благородному народу, для 

которого его честь превыше 

жизни, который возвысил меня и 

даровал счастье ранее 

недоступное ни одному казаху —

стать во главе строительства 

независимого государства. На 

этом пути я не пожалею ни сил, 

ни знаний, ни опыта, и никогда не 

сверну с него.



66.61(2к)

Қ 18

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2015 жыл. 

— Астана: Деловой Мир Астана, 2016. — 400 б.

ІSВN 978-601-7259-99-0

Бұл кітап 

«Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев. Қызмет хроникасы» 

сериясы бойынша шығарылып 

отырған кезекті басылым болып 

табылады.

Кітапта 2015 жылы елімізде және 

шетелдерде Мемлекет басшысының 

қатысуы- мен өткізілген басты іс-

шаралар жайында баяндалған, 

сонымен қатар осы кезеңце Н.Ә. 

Назарбаевтың сөйлеген 

толыққанды сөздерінің мәтіндері, 

2015 жылы қабылдан- ған 

Қазақстан Республикасының 

маңызы зор заңдары мен Президент 

жарлықтары- ның тізбесі 

ұсынылған, түрлі анықтамалық 

ақпараттар келтірілген.



ББК 63.3 (5 Каз) 

Н 19

Назарбаев Н.

Қазақстан жолы, - Астана, 2007 - 372 б.

ІSВN 9965-442-96-7

Елбасының кітабы Қазақстанның 
қазіргі тарихының аса күрделі де 

жарқын сәттерін баяндайды. Тоғыз 
тараудың әрқайсысы, тәуелсіз жас 

мемлекетіміздің қалыптасу 
жолындағы айшықты қадамдарын 

ашып көрсетеді. Бүл - Қазақстанның 
2030 жылға дейінгі Даму стратегия-
сын жасау жөніндегі жүмыс, қазіргі 
қолданыстағы ел Конституциясын 

қабылдау үрдісі, мүнай-газ 
ресурстарын игеруді бастау, үлттық 
валютаны енгізу және табысты банк 

жүйесін қүру туралы жазылған 
еңбек. Жекелеген тарауларда 

жекешелендіру мен жер реформасын 
жүргізу үрдісі әңгімеленеді, 

елорданы Астанаға көшіру және 
Қазақстан азаматының түңғыш 

ғарышқа үшуы айтылады.

Кітап Президенттің ел жастарына 
арнаған үндеуі түрінде ойлас-
тырылған. Автор бүл кітаптың 

Қазақстан көшбасшыларының жаңа 
буыны үшін қолдан түсірмейтін 

қүралға айналар деп сенеді.



ӨТКЕН КҮННЕН 

АЛЫС ЖОҚ,

КЕЛЕР КҮННЕН 

ЖАҚЫН ЖОҚ. 

Қазақтың халық мақалы



Біздің мызғымайтын және 

даудамайы жоқ өзекті 

ойымыз: үлттың қауіпсіздігі 

мен мемлекеттілігіміздің 

сақталуы. Сөйте түра, бүл 

мәселеде толып жаткан 

түсіндірулер мен нүсқалары 

баршылық: Қазақстан 

халықтары- ның қауіпсіздігін 

қалай және қандай тәсіл-

дермен қамтамасыз етуге 

болады, сөйте отырып 

мемлекетті ыдырауга 

үрындыратын немесе 

мемлекеттілікті, 

тәуелсіздікті және 

дербестікті әлсірететін 

сүргінге (ката- клизмге) 

жоламаудың жолы қайсы.

Назарбаев Н. Ә.

ББК 66.3(2К) Н 17

Назарбаев Н. Ә. Н 17 СЫНДАРЛЫ ОН ЖЫЛ. -
Алматы:

Атамүра, 2003. - 240 бет.

ІSВN 9965-05-757-5



ББК 66.2 (2К) 

Н.19

Н. А. Назарбаев Н19 Эпицентр мира. -

Астана: «Елорда», 2001. - 294 е., илл.

ІSВN 9965-06-072-Х



УДК 323/324 

ББК66.3 (5 ҚАЗ) 

Е50

ЕЛІМ МЕНІҢ ...

ЕЛБАСЫНЫҢ ЕЛ ТАҒДЫРЫ ТУРАЛЫ ТОЛҒАМДАРЫ 
ШЫМКЕНТ. "КІТАП" БАСПАСЫ, 2013.                                 

ІSВN 978-601-7404-25-3



ББК 63.3 (5 Қаз) я 6

Қ 18

Қазақстан. Фотошежіре. Казахстан. Фотолетопись. Т.3

- Алматы: 2005 - 128 бет. (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде)

ІSВN 9965-9804-5-4



ББК 63.3 (5 Каз) 

Ғ 57

XXI век:

Мировая элита о Н.А. Назарбаеве

(на казахском языке)

XXI ғасыр: Әлем саясаткерлері, руханият

жетекшілері, зияткерлері мен кәсіпшілері

Н.Ә. Назарбаев туралы.

Алматы: Атамұра, 2005. — 288 бет.,

суретті.

ІSВN 9965-34-188-3




