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«Жаңғырту бағыты»
кітап көрмесін өткізуге арналған əдістемелік хат
2012 жылдың 27 қаңтары күні Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев
Қазақстан халқына жыл сайынғы «Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты
бағыты» Жолдауын жариялады
Мемлекет басшысының жаңа Жолдауы дамуымыздың жаңа кезеңіне берілген бағыт жəне жаңа
істің бастауы болды.
Президент белгілеген міндеттерден мемлекетіміздің таяудағы он жылда қандай бағытта
дамитынын тұтас көруге болады.
Прагматизмдігімен жəне мақсаттылығымен ерекшеленетін Жолдау халықтың, тұрғындардың
барлық əлеуметтік топтары тарапынан жоғары бағаға жəне қолдауға ие болды.
Кітапханаларда мемлекетіміздің ресми құжаттарын, экономикасы, əлеуметтік саясаты жəне
еліміздің халықаралық деңгейдегі беделі мен рөлі туралы мерзімді басылымда жарияланған
мақалаларды, кітаптарды қоюға болатын «Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан
дамуының басты бағыты» атты кітап көрмесін ұйымдастыруды ұсынамыз.
Кітап көрмесінің негізіне ҚР Президентінің жолдауынан алынған бөлімдер мен дəйексөздерді
пайдалануды ұсынамыз.
Бөлімдер:
I.
Экономиканы нығайту
II. Қоғамның тұрақтылығын сақтау
III. Халықтың тұрмысын жақсарту
IV. Тыныштық пен келісімге ұмтылу
Дəйексөздер:
Қазақстандық дамудың жаңа кезеңі дегеніміз – бұл экономиканы нығайтудың, халықтың
тұрмысын көтерудің жаңа міндеттері болып табылады.
Н. Назарбаев
«Əлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың он бағыты бойынша қойылған міндеттерді орындап
шыққан кезде біз экономикамызды нығайтып, қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етеміз жəне
халқымыздың тұрмысын арттыра аламыз».
Н. Назарбаев
«Əлеуметтік жаңғырту дегеніміз – жаңа Парламент пен Үкімет жұмысының, Қазақстанның
тағдырына жауапты барлық құрылымның – партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің,
шығармашылық жəне кəсіби одақтардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, еліміздің барлық адал
азаматтарының басты тақырыбы».
Н. Назарбаев
«Қазақстан əлемдік саясаттың беделді мүшесі ретінде бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің жолын қарастыруға белсенді қатысып келеді».
Н. Назарбаев
Көрменің оқырмандардың көңілдерінен шығуы үшін жергілікті мерзімді басылымдарды
пайдалануды ұсынамыз. Көрменің көркін келтіре түсу үшін ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтің
портретін, ҚР мемлекеттік нышандарын, Қазақстан халқының өмірінен алынған əсем безендірілген
суреттерді, Қазақстан Республикасы мен Қостанай облысының экономикалық жəне əлеуметтік
өмірлерінен алынған статистикалық ақпараттарды пайдаланған дұрыс.
Оқырмандардың назарын аудару үшін ұсынылған əдебиеттер бойынша көрменің
тұсаукесерін, шолулар, əңгімелесулер, сондай-ақ ҚР Президентінің Жолдауын түсіндіру бойынша
конференциялар, Жолдауда көтерілген келелі мəселелер бойынша түрлі саланың сұрақтарын
талқылауға арналған дөңгелек үстелдер өткізуді ұсынамыз.
Көрменің жұмыс істеуі барысында оны толықтырып отыруға пайдалануға болатын жаңа
басылымдардың үлгілік тізімін ұсынамыз.

Кітаптар тізімі:
1. «Əлемдік тұлға». – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 228 б.
2. 2020 Стратегиялық жоспары: Көшбасшылыққа бастайтын Қазақстандық жол. – Астана: «Деловой
Мир Астана» ЖШС, 2010. – 178 б.
3. «ХХІ ғасыр – Қазақстанның жұлдызды ғасыры», - Астана: Деловой Мир Астана, 2010. – 336 б.
4. «Кемеңгер»: Н.Ə.Назарбаев əлем назарында. – Бас ред. Б.Ө.Жақып – Алматы: «Қазақ
энциклопедиясы», ЖШС 2010 – 320 б.
5. Қазақстан қоғамы дамуының өзекті мəселелері: мақалалар жинағы
/ Жауап. ред. Б.Қ.Сұлтанов. – Алматы: ҚР Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2010.- 164 б.
6. Қазақстан республикасының Конституциясы. – Астана: Деловой Мир астана, 2010. – 308 б.
7. «Қазақстандағы Президенттік билік: жемісті 20 жыл». – Астана: Деловой Мир Астана, 2010. – 216
б.
8. Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев – Тəуелсіз Мемлекеттің негізін қалаушы /Бас ред. Б.Ө.Жақып. –
Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2010. – 228 б.

9.

Нысанбаев Əбдімəлік.
Тəуелсіздік. Демократия. Гуманизм. 2-ші кітап. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. –
392 б.

10. Тəуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы: Құжаттар жинағының сериясы /Құраст.;
Б.Ғ.Аяған, Х.М. Əбжанов, Д.Б.Аманжолов, Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы: Раритет, 2011, IV т. (20062011жж.).– 336 б.
Баспасөз беттерінде жарияланған Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауының тізімдері.
1. Асанов Тұрарбек.
«Мемлекет дамуының бағытын белгілеген құжат»: [Президент жолдауы туралы: автордың
фотосы бар] / Асанов Тұрарбек // Егемен Қазақстан. – 2012. – 7 ақпан. – 7 б.
2. Ауыл шаруашылығын дамыту: [Президент жолдауындағы тапсырмалардың бірі] / «Егемен
Қазақстан» газетінің редакциясы
// Егемен Қазақстан. – 2012. – 4 ақпан. – 3 б.
3. Əбдіқалықова Гүлшара.
Зейнетақы жүйесін жетілдіру – маңызды міндет: [автордың фотосы бар] / Əбдіқалықова
Гүлшара // Егемен Қазақстан. – 2012. – 3 ақпан. – 7 б.
4. Бекназаров Бектас.
Нақты шаралар кешені: [Президент жолдауы туралы: автордың фотосы бар] / Бекназаров
Бектас // Егемен Қазақстан. – 2012. –
28 қаңтар. – 4 б.
5. Ерғалиев Жабал.
Олжа салар он міндет: [Президент жолдауы туралы: автордың фотосы бар] / Ерғалиев Жабал
// Егемен Қазақстан. – 2012. – 1 ақпан. – 4 б.
6. Жағыпарұлы Жолдыбай.

Уақыт босаңсуды көтермейді: [Үкіметтің кеңейтілген отырысында көтерілген мəселелер] /
Жағыпарұлы Жолдыбай, Əліпбай Сұңғат;
суреттерді түсіргендер Сергей Бондаренко; Болатбек Отарбаев // Егемен Қазақстан. – 2012 . – 28
қаңтар - 1 б.
7. Жəрімбетова Нəзира.
Өңір белгілі бағыттармен дамиды: [Президент Жолдауын талқылау] /Жəрімбетова Нəзира //
Егемен Қазақстан. – 2012. – 8 ақпан. – 3 б.
8. Жəрімбетова Нəзира.
Халықтың денсаулығы мен мемлекеттің игілігі: [Парламент мəжілісінің депутаттары мен
Президент Жолдауын насихаттау мақсатымен Қостанай облысы көп профильді ауруханаларында
болды]
/ Жəрімбетова Нəзира // Егемен Қазақстан. – 2012. – 9 ақпан. – 4 б.
9. Зейнетақы жүйесін жетілдіру: [Президент Жолдауындағы тапсырмалардың бірі] / «Егемен
Қазақстан» газетінің редакциясы
// Егемен Қазақстан. – 2012. – 3 ақпан – 3 б.
10. Индустриялық – инновациялық жобалар / «Егемен Қазақстан» газетінің редакциясы // Егемен
Қазақстан. – 2012. – 31 қаңтар. – 3 б.
11. Қазақстан халқы Ассамблеясының ел азаматтарына үндеуі / Қазақстан халқы Ассамблеясы //
Егемен Қазақстан. – 2012. – 28 қаңтар. – 5 б.
12. Қалижан Уəлихан.
Дағдарыстан шығудың алтын кілті: [Президент Жолдауы туралы: автордың фотосы бар] /
Қалижан Уəлихан // Егемен Қазақстан. – 2012. – 1 ақпан. – 5 б.
13. Қалмақов Ерлан.
Жастар қолдайды: Елбасының Жолдауы - болашағымыздың бағдары / Қалмақов Ерлан //
Қостанай. – (« Қостанай» қосымшасы) . – 2012. – 7 ақпан. – 5 б.
14. Қалмырзаев Əбдеш.
Уақыт талабынан туындаған міндеттер: [Президент Жолдауы туралы: автордың фотосы
бар] / Қалмырзаев Əбдеш // Егемен Қазақстан. – 2012. – 2 ақпан. – 4 б.
15. Қасенова Данагүл.
Жаңа үміт пайда болды: Елбасының Жолдауы – болашағымыздың бағдары / Қасенова
Данагүл // Қостанай. –
(«Қостанай» қосымшасы) . – 2012 – 7 ақпан. – 5 б.
16. Мəми Қайрат.
Дамудың басты бағыты: [Президент Жолдауы туралы: автордың фотосы бар] / Мəми
Қайрат// Егемен Қазақстан. – 2012. – 28 қаңтар. – 4б.

17. Мұқатов Нағашыбай.
Жүректердің нақ төріне жайғасқан: [Президент Жолдауы туралы: автордың фотосы
бар] / Мұқатов Нағашыбай // Егемен Қазақстан. – 2012. – 9 ақпан. – 5 б.
18. Нығматуллин Нұрлан.
Стратегиялық құжат: [Президент Жолдауы туралы] автордың фотосы бар / Нығматуллин
Нұрлан // Егемен Қазақстан. – 2012. –
28 қаңтар. – 4 б.
19. «Оқыту мен жұмысқа орналасуға септесудің тиімді жүйесін жасау»: [Президент
Жолдауындағы тапсырмалардың бірі] / «Егемен Қазақстан» газетінің редакциясы // Егемен
Қазақстан. – 2012. – 2 ақпан. – 3 б.
20. Өмірзақов Ізбақ.
Ел дамуының басты бағыты: [Президент Жолдауындағы тапсырмалардың бірі] / Өмірзақ
Ізбақ // Егемен Қазақстан. – 2012. –
2 ақпан. – 8 б.
21. Салманова Татьяна.
Алға жылжудың тағы бір адымы: [Президент Жолдауы туралы: автордың фотосы бар] /
Салманова Татьяна // Егемен Қазақстан. – 2012. – 31 қаңтар. – 5 б.
22. Тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру:
Егемен Қазақстан. – 2012. – 1 ақпан. – 3 б.

[Президент Жолдауы] //

23. Тұрсынов Сағынбек.
Халық үшін, ел игілігі үшін жасалған: [Президент Жолдауы туралы: автордың фотосы бар] /
Тұрсынов Сағынбек // Егемен Қазақстан. – 2012. – 28 қаңтар. – 4 б.

Құрастырушы: Смағулова З.С.

Государственное учреждение
Костанайская областная универсальная
научная библиотека им. Л.Н. Толстого
Отдел абонементов
Методическое письмо к проведению книжной выставки
«Курсом модернизации»
27 января 2012 года Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев обратился к
народу Казахстана с ежегодным Посланием «Социально-экономическая модернизация –
главный вектор развития страны».
Новое обращение Главы государства стало новой вехой, точкой отсчета, с которой мы
начинаем очередной подъем в нашем развитии.
Обозначенные Президентом задачи дают целостное видение того, как будет
развиваться наше государство в ближайшее десятилетие.
Отличающееся прагматизмом и целенаправленностью, Послание нашло отклик и
одобрение народа, всех социальных групп населения.
Рекомендуем в библиотеках оформить книжную выставку «Курсом модернизации», на
которой можно представить официальные документы нашего государства, книги, статьи из
периодической печати по основным вопросам экономики, социальной политики, о роли и
авторитете страны на международной арене.
Предлагаем в основу книжной выставки взять названия разделов и цитаты из Послания
Президента РК.
Разделы:
I.
Укрепление экономики
II.
Сохранение стабильности в обществе
III. Повышение благосостояния народа
IV. Стремление к миру и согласию
Цитаты:
«Новый этап Казахстанского пути – это новые задачи укрепления экономики, повышения
благосостояния народа».
Н. Назарбаев
«Выполнив задачи по десяти направлениям социально-экономической модернизации, мы
укрепим экономику, сделаем стабильным наше общество, повысим благосостояние нашего
народа».
Н. Назарбаев
«Социальная модернизация – это центральный вопрос деятельности нового Парламента и
Правительства, всех ответственных сил Казахстана – партий, общественных объединений,
творческих и профессиональных союзов, средств массовой информации, всех патриотов
нашей страны».
Н. Назарбаев
«Казахстан как достойный участник мировой политики продолжит активное участие в
определении путей укрепления мира и безопасности».
Н. Назарбаев
Чтобы выставка имела больший успех у читателей, рекомендуем использовать
местную периодическую печать. Для эмоционального воздействия – портрет Президента РК
Н.А. Назарбаева, государственную атрибутику РК и Президента РК, яркие иллюстрации из
жизни народа Казахстана, статистическую информацию о социально-экономической жизни
РК, Костанайской области, региона.
Для привлечения внимания читателей рекомендуем провести презентацию выставки,
обзоры, беседы по представленной литературе, а также, конференции по разъяснению
Послания Президента РК, круглые столы по обсуждению широкого спектра вопросов,
имеющих непосредственное отношение к ключевым проблемам, затронутым в Послании.
Предлагаем примерный список литературы, который в процессе функционирования
выставки должен дополняться новыми изданиями.
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