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1. inform.kz: 7 желтоқсанда елордада өтетін маңызды шаралар 
аңдатпасы 

https://www.inform.kz/kz/7-zheltoksanda-elordada-otetin-manyzdy-sharalar-andatpasy_a3871090 

  

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «ҚазАқпарат» Халықаралық ақпарат агенттігі 3 желтоқсан күні 

елордада өтетін маңызды шаралар аңдатпасын ұсынады. 

 9.00-де «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «Алтын сапа» байқауының жеңімпаздарын 

марапаттау рәсімін өткізеді. 

 10.00-де Бейбітшілік және келісім сарайында ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында 

«Конфессияаралық келісім – Қазақстан Тәуелсіздігінің негізі» атты халықаралық конференция өтеді. 

 11.00-де Қазақстандағы Беларусь елшілігі қос мемлекеттің 30 жылдық тұрақты әрі сенімді 

серіктестігі туралы брифинг өткізеді. 

 12.30-да ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде «Мемлекет 

басшысының Жолдауы аясында Жамбыл облысының дамуы туралы» баспасөз мәслихаты өтеді. 

Спикер: Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев. Көрсетілім сілтемелері: 

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz. 

 15.00-де Достық үйінде «Отандастар қоры» КеАҚ қаламгер қандас, ақын, «Тұлға-достық» 

қоғамдық қорының директоры Мұратхан Шоқанның «Қандастар үлесі» атты жаңа кітабының 

тұсаукесерін өткізеді. 

 15.00-де ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында 

ұйымдастырылған «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық конкурсының жеңімпаздарын 

салтанатты марапаттау рәсімі өтеді. 

 15.00-де «Hilton Astana» қонақүйінде қазақстандық бизнес және шетелдік инвесторлар 

қауымдастығы үшін Тәуелсіздіктің отыз жылдығына арналған басты оқиғалардың бірі – жаһандық 

инвестициялар бойынша жыл сайынғы төртінші дөңгелек үстел отырысы («Kazakhstan Global 

Investment Roundtable» - KGIR) өтеді. 

 15.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Отырар» кітапханасында 

«Адалдық - ардың ісі» атты республикалық тәжірибелік дөңгелек үстел отырысы өтеді. 

 17.00-да ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде «2 млрд ағаш 

отырғызу жұмыстарының барысы туралы» баспасөз мәслихаты өтеді. Спикерлер: ҚР Экология, 

геология және табиғи ресурстар министрлігінің вице-министрі Әлия Шалабекова; ҚР Экология, 

геология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

комитеті төрағасының міндетін атқарушы Ерлан Құтпанбаев. Көрсетілім сілтемелері: 

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz. 

 19.00-де «Үш неміс сонатасы» үрлемелі музыка кеші өтеді. Танымал қазақстандық 

музыканттар Жанар Жылтыркөзова (флейта), Алмаз Тоқпанов (кларнет), Қалқаман Дүйсенбаев 

(валторна), Ұлан Құлмаметов (фортепиано) үш неміс композиторының үрлемелі аспаптарға арналған 

сонаталарын орындайды. 

 19.30-да «Қазақстан» орталық концерт залында Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 

Қазақконцерт ел мәдениетінің өркендеуіне зор үлес қосқан өнер тұлғаларына арналған «Елім деп 

соққан жүректер» атты үлкен мерекелік концерт ұсынады 

 

 

https://www.inform.kz/kz/7-zheltoksanda-elordada-otetin-manyzdy-sharalar-andatpasy_a3871090
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2. inform.kz: Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 
декабря 

https://www.inform.kz/ru/anons-naibolee-vazhnyh-sobytiy-v-kazahstane-7-dekabrya_a3870968 

  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» 

предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря. 

 НУР-СУЛТАН 

 В 9:00 в Конгресс-центр EXPO Национальная палата предпринимателей «Атамекен» проводит 

церемонию награждения победителей конкурса «Алтын сапа». 

 В 10:00 во Дворце мира и согласия в преддверии 30-летия Независимости РК пройдет 

международная конференция «Межконфессиональное согласие - основа независимости Казахстана». 

 В 11:00 посольство Беларуси в РК проводит брифинг по теме «30 лет надежного и 

стабильного партнерства Беларуси и Казахстана». 

 В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. 

Тема: «О развитии Жамбылской области в рамках Послания Главы государства». Ссылки на 

трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz. 

 В 15:00 в Доме ружбы «Фонд Отандастар» совместно с коллективом МСО «Общественное 

согласие» (Дом дружбы) при акимате города Нур-Султана писатель, поэт, член Союза писателей 

Казахстана, директор общественного фонда «Тулга-Достык» Муратхан Шокан представит новую 

книгу «Вклад соотечественников», изданную в честь 30-летия Независимости Республики 

Казахстана. 

 В 15:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится 

торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса «Независимость 

Казахстана и Елбасы» среди работников средств массовой информации, посвященного 30-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

 В 15:00 в отеле «Hilton Astana» состоится одно из главных событий для казахстанского 

бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов, посвященное тридцатилетию Независимости 

Республики Казахстан – Четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям 

(«Kazakhstan Global Investment Roundtable» - KGIR). 

 В 15:00 в библиотеке «Отырар» Евразийского национального университета имени пройдет 

республиканский практический круглый стол «Адалдық-ардың ісі», организованный проектным 

офисом «Әдеп». 

 В 17:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. 

Тема: «О ходе работ по посадке 2 млрд деревьев».Ссылки на трансляцию: 

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz. 

 В 19:00 пройдет вечер духовой музыки «Три немецкие сонаты». Известные казахстанские 

музыканты Жанар Желтыргузова (флейта), Алмаз Токпанов (кларнет), Калкаман Дюсембаев 

(валторна), Улан Кульмаметов (фортепиано) исполнят сонаты для духовых инструментов трех 

немецких композиторов. 

 В 19:30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» в честь 30-летия Независимости 

Қазақконцерт представит столичным зрителям большой праздничный концерт «Елім деп соққан 

жүректер», посвященный памяти легендарных деятелей культуры страны. 

 АЛМАТЫ 

 В 15:00 в Международном центре сближения культур в Алматы пройдет пресс-конференция с 

автором сценария и режиссером фильма «Бату. Исторический детектив» Рашидом Нугмановым 

(знакомым зрителям по культовому фильму «Игла») и продюсером картины – Анной Чакиртовой. 

Мероприятие приурочено к завершению этапа постпродакшна документальной кинокартины 

https://www.inform.kz/ru/anons-naibolee-vazhnyh-sobytiy-v-kazahstane-7-dekabrya_a3870968
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3. kaz.caravan.kz: Елордада "Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы" 
байқауының жеңімпаздары марапатталды 

https://kaz.caravan.kz/zhangalyqtar/elordada-qazaqstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-bajjqauynyng-

zhengimpazdary-marapattaldy-291299/ 

  

«Алтыншы рет өткізіліп отырған байқау Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін, Елбасының 

идеялары мен бастамаларын насихаттауға бағытталған. Еліміздің жетістіктері Нұрсұлтан 

Назарбаевтың ұлт көшбасшысы ретіндегі қызметінің нәтижесі. Отандық БАҚ тәуелсіздіктің маңызды 

игіліктерінің бірі болып табылады», - деді ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының 

директоры Темірболат Бақытжан құттықтау сөзінде. 

 2021 жылдың маусым айында жарияланған байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен, сонымен 

қатар Әзірбайжан, Ұлыбритания, Израиль, Иран, Канада, Ресей, Тәжікстан, Түркия және Украина 

елдерінің БАҚ өкілдерінен өтінімдер келіп түсті. 

 Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары Игорь Рогов та «Жыл санап 

байқауға БАҚ журналистері үлкен қызығушылық танытып келеді. Биыл Қазақстанның барлық 

өңірінен, сонымен бірге шетелден 400-ден астам жұмыс ұсынылды. Журналистің еңбегінде елдің 

тарихы, даму кезеңі көрініс табады, байқау сонысымен құнды. Бұған қоса, журналистер қоғамдағы 

адамгершілік құндылықтардың сақталуына, Қазақстанның өзге елдермен достық қарым-

қатынасының нығаюына ықпал етеді», - деп байқаудың маңызын ерекше атады. 

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» номинациясында Абай Отар («Egemen 

Qazaqstan», Нұр-Сұлтан), «Үздік телевизиялық материал» номинациясында Інжу Қабылдина («Хабар 

агенттігі», Нұр-Сұлтан), «Үздік радиоматериал» номинациясында Салтанат Сәдібекова (Қазақ 

радиосы, Нұр-Сұлтан), «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясында Әсел Әлішева 

«Деловой Казахстан» АТП, «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясында Muhammed 

Ruzubay (Business Türk, Түркия) байқау жеңімпазы атанды. 

 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар, төсбелгілер мен дипломдар табысталды. 

 

 

4. egemen.kz: «Egemen Qazaqstan» газетінің тілшісі халықаралық 
конкурста жеңімпаз атанды 

https://egemen.kz/article/298467-egemen-qazaqstan-gazetininh-tilshisi-khalyqaralyq-konkursta-

dgenhimpaz-atandy 

 

 «Egemen Qazaqstan» газетінің тілшісі Абай Отар ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасында БАҚ қызметкерлері арасында ұйымдастырылған «Қазақстан Тәуелсіздігі және 

Елбасы» халықаралық конкурсының «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» аталымында 

жеңімпаз атанды. Сондай-ақ бүгін байқаудың биылғы жүлдегерлері марапатталды, деп 

хабарлайды Egemen.kz. 

 «Бұл шара жыл сайын Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіліп, жақсы дәстүрге айналды. Биыл 

конкурсымыз 6-шы рет өтуде және Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. 

Байқау Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін насихаттауға, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары мен бастамаларын ілгерілетуге бағытталған. Тегінде, 

оны құрайтын тарихи мұра.  

 Бұл рәсімнің Тұңғыш Президент күні мен Тәуелсіздік күні арасында өтуінің терең символдық 

мәні бар. Өйткені, Тәуелсіздік және Елбасы Н.Назарбаев ұғымдары бір-бірімен тығыз 

https://kaz.caravan.kz/zhangalyqtar/elordada-qazaqstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-bajjqauynyng-zhengimpazdary-marapattaldy-291299/
https://kaz.caravan.kz/zhangalyqtar/elordada-qazaqstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-bajjqauynyng-zhengimpazdary-marapattaldy-291299/
https://egemen.kz/article/298467-egemen-qazaqstan-gazetininh-tilshisi-khalyqaralyq-konkursta-dgenhimpaz-atandy
https://egemen.kz/article/298467-egemen-qazaqstan-gazetininh-tilshisi-khalyqaralyq-konkursta-dgenhimpaz-atandy
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байланысты. Себебі біздің еліміздің барлық жетістіктері Н.Назарбаевтың Қазақстан көшбасшысы 

ретіндегі қызметінің тікелей нәтижесі болып саналады. Отандық БАҚ та – біздің Тәуелсіздігіміздің 

маңызды құндылықтарының бірі. Соңғы 30 жылда олар елмен бірге үлкен жолдан өтті, шынайы 

төртінші билікке айналып, танымал журналистер тобын құрды», деді «ҚР Тұңғыш Президенті – 

Елбасы кітапханасы» ММ директоры Бақытжан Тілеуболат салтанатты рәсімде.  

 Сонымен бірге, конкурс комиссиясының мүшесі Дархан Мыңбай қазіргі әлемде БАҚ-тың 

алатын орны, маңызы ерекше екенін, сондықтан мұндай байқауларды өткізу қажет екенін атап өтті.  

 «Бұл байқау 2016 жылдан бері өткізіп келеді және жыл сайын сапасы да артып келеді. Яғни 

тек хабарды жасаушылар ғана емес, оны тұтынатын адамдардың да талғамы көтеріліп келеді. 

Байқаудың тағы бір ерекшелігі – тек Қазақстаннан емес, әлем журналистері де қатыса алады. Бұл 

Қазақстанды әлемге танытудың бір жолы деп білеміз. Биыл ТМД елдерінен, Канада мен Израильден 

материалдар келіп түсті. Бұл Қазақстанға, Қазақстанның экономикасына қызығушылықтың артуынан 

деп есептеймін. Журналистикада, экономикада және барлық салада шекара жоқ заманда мұндай 

конкурстардың пайдасы зор деп ойлаймын. Ол тілшілер мен контенттің сапасын көтеруде де үлкен 

рөл ойнайды», деді Дархан Мыңбай.  

 Ең алдымен «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» аталымында І орын түркиялық Business 

Turk журналының қызметкері Мұхаммед Рузубайға берілді.  

 ІІ орын – ұлыбританиялық Ник Филдингке (East-West Review Journal) және ІІІ орын ресейлік 

Андрей Выползовқа (Российско-Казахстанский пресс центр, газета «Аргументы и факты») берілді.  

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» бойынша «Егемен Қазақстан» газетіның 

журналисі Абай Отар топ жарды.  

 ІІ орынды Игорь Прохоров («Казахстанская правда» газеті),  

 ІІІ орын Ғалым Қожабеков («Астана ақшамы» газеті) иеленді.  

 «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» аталымында Әсел Әлішева («Деловой Казахстан» 

газеті), Татьяна Казанцева («Литер» газеті) және Атсалим Идигов («Огни Алатау» газеті) І, ІІ және ІІІ 

орындармен марапатталды.  

 «Үздік телевизиялық материал» номинациясында «Хабар» агенттігінен Інжу Қабылдина І 

орын алды.  

 Astana TV тілшісі Ирина Янинина мен «Qazaqstan Saryarqa» тілшісі Виталий Несіпбаев ІІ және 

ІІІ орындарды иеленді.  

 «Үздік радиоматериал» аталымында І орын – Салтанат Сәдібековаға (Қазақ радиосы),  

 ІІ орын – Альмира Елімсаринаға (Қазақ радиосы) және ІІІ орын Евгения Гришанинаға (Радио 

НС) табысталды.  

 Жүлдегерлерге бірінші орын үшін 1 миллион теңге, екінші орын үшін – 700 мың теңге және 

үшінші орынға – 500 мың теңгеден ақшалай сертификат табысталды. 

 

5. khabar.kz: Проект телеканала «Хабар» «Елбасы. Летопись 
Независимости» признан Лучшим телевизионным материалом 
года 

 https://khabar.kz/ru/news/novosti-o-deyatelnosti/item/137279-proekt-telekanala-khabar-elbasy-letopis-

nezavisimosti-priznan-luchshim-televizionnym-materialom-goda 

 

 В столице сегодня наградили журналистов-победителей Международного конкурса 

«Независимый Казахстан и Елбасы».  В 2021 году для участия в творческом состязании поступило 

больше 400 работ из 10 стран мира, среди них Россия, Турция, Азербайджан, Израиль, Канада. 

Конкурс проходил по нескольким номинациям, победителями в которых стали журналисты из 

отечественных и зарубежных печатных, интернет-изданий, а также радио и телевидения. Лучшим 
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телевизионным материалом стал проект телеканала «Хабар» «Елбасы. Летопись Независимости». 

Это цикл, состоящий из 15 документальных фильмов, которые повествуют о становлении нашей 

страны. Инжу Кабылдина, программный директор канала «Хабар»: – Это было очень неожиданно, 

волнительно. Мы очень гордимся. Вообще в любом конкурсе нужно участвовать, чтобы хотя бы 

показать результаты своего труда. В данном случае проекты АО «Агентство «Хабар» – это не мои 

личные труды. Но победа – это, конечно, очень приятный бонус к участию. Андрей Выползов, 

призёр в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ», Россия: – На самом деле история 

Казахстана до такой степени удивительная, непознанная, самобытная. Практически в ежедневном 

режиме все это читаю, анализирую. Нам нужно, даже начиная от бытового уровня и заканчивая 

какими-то государственными проектами, очень взаимопроникать. 

 

 

6. qazaqstan.tv: «Қазақстан тәуелсіздігі және Елбасы» 
халықаралық конкурсы мәреге жетті 

https://qazaqstan.tv/news/149271/ 

 

 Нұр-Сұлтанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы «Қазақстан тәуелсіздігі 

және Елбасы» халықаралық конкурсы мәреге жетті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында өткен 

шығармашылық байқауға еліміз бен алыс жақын шетелдерден жүзге жуық өтініш келіп түскен. Үздік 

деп танылған шығарма авторлары 5 номинация бойынша марапатталды. Үздік шетелдік басылым 

номинациясы бойынша бірінші орынды түркиялық журналист Мухаммад Рузубай жеңіп алды. Ал ең 

үздік басылым мақаласы бойынша жүлделі орын Абай Отарға бұйырды. Үздік телевизиялық 

материал марапатын Инжу Қабылдинаға жеңіп алса, Салтанат Сәдібекованың еңбегі үздік 

радиоматериал атанды. Конкурс жеңімпаздары арнайы төсбелгімен және Тұңғыш Президент 

қорының бағалы сыйлықтарымен марапатталды. 

Дархан Мыңбаев, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

Мұндай байқаулар өте қажет деп ойлаймын, өйткені қазір әлемде БАҚ-тың маңызы, алатын 

орны, қоғамның алдыңғы шебінде жүретін болғандықтан, мұндай байқауларды өткізу маңызды деп 

білемін. 2016 жылдан бері өткізіліп келе жатқан байқау ғой, шындығында сапасы өсіп келе жатыр. 

 

 

7. ktk.kz: Призеров конкурса «Независимость Казахстана и 
Елбасы» наградили в Нур-Султане 

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2021/12/07/197876/ 

 

 В столице наградили призеров шестого по счету международного творческого конкурса 

«Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников СМИ. Сразу в четырех номинациях 

премировали журналистов казахстанских телеканалов, газет, информационных порталов и 

радиостанций. А зарубежные медиа отметили в пятой номинации. Один из ее победителей предпочел 

получить приз из рук самих организаторов. 

 Андрей Выползов, победитель конкурса (Калининград):  

 – Эмоции крайне положительные, чувствую прилив сил. Я в июле приехал в первый раз и 

просто был поражен вашим городом. Я ходил дня, наверное, три здесь, ну, вот просто жадно смотрел 

на все архитектурные сооружения. И на основе вот этих впечатлений, и на основе общения с 

нурсултанцами написал статью. И эту статью отправил на конкурс.  

https://qazaqstan.tv/news/149271/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2021/12/07/197876/
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 Победители получили денежные сертификаты на миллион, 700 и 500 тысяч тенге, а также 

нагрудные знаки и дипломы. Всего на суд жюри были представлены 400 работ, из них отобрали 15. 

Примечательно, что география конкурса с каждым разом становится шире. Три года назад он стал 

международным. Организаторы – Библиотека Первого Президента и Фонд Нурсултана Назарбаева – 

объясняют это тем, что Казахстаном активно интересуются за рубежом. Заявки в этом году подали не 

только журналисты всех регионов страны, но и из Великобритании, Израиля, Канады, Турции и 

стран СНГ. Свои работы они посвятили 30-летию независимости.  

 Игорь Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева:  

 – Это свидетельство того, что журналисты не просто знают нашу страну, что знают жители 

других континентов, что они знают тонкости быта, тонкости культуры народа Казахстана. Они умело 

показывают это всё. Здесь оценивались именно профессионализм, эрудиция каждого из участников.  

 
 

8. astanatv.kz: Телеканал "Астана" победил в конкурсе СМИ 
«Независимость Казахстана и Елбасы» 

https://astanatv.kz/ru/news/65069/ 

 

 Победителей конкурса СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы» наградили в столице. 

Состязание среди журналистов организовано Библиотекой Первого Президента, Фондом Нурсултана 

Назарбаева и проводится в пятый раз. В этом году участие приняли не только отечественные 

журналисты, но и зарубежные. Победителей определили по пяти номинациям. В числе номинантов 

оказалась и наша коллега Ирина Якунина - корреспондент из Восточного Казахстана. Работы на 

участие в конкурсе подали более 400 акул пера и микрофона. Лучшие из них награждены денежными 

призами и памятными значками. 

 
 

9. astanatv.kz: "Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы" 
халықаралық конкурсының жеңімпаздары анықталды 

http://astanatv.kz/kz/news/65053/ 

 

 Ел астанасында БАҚ өкілдері марапатталды. Елбасы кітапханасы және Тұңғыш Президент 

қоры ұйымдастырған халықаралық конкурстың жеңімпаздары анықталды. 5-ші жыл жалғасын тапқан 

байқауға, тек отандық емес, әлемдегі белді БАҚ өкілдері де қатысты. Үміткерлер: "Қазақстан 

Тәуелсіздігі және Елбасы" тақырыбында мақала жазып, бейнематералдар әзірлеген. 5 номинация 

бойынша жеңіпаздардың есімі белгілі болды. Астана телеарнасының тілшісі Ирина Якунина - «Үздік 

теледидар материалы» номинациясы бойынша 2-шы орынға ие болды. Айта кетейік, бұл жолғы 

жарысқа 400-ден аса жұмыс түскен.  

 Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ, ҚР ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТЫ:  

 Конкурстың географиясы өсіп келе жатыр. Бұрын мына ТМД елдерінде ғана қатысатын болса, 

қазір  дамыған елдерден де қатысып жатыр. Мұхиттың ар жағынан қатысып жатыр. Мәселе, бұл 

жерде тек қана журналистерге сыйлық беріп, болмаса ол емес, жалпы әлемнің Қазақстанға деген 

қызығушылығын таныту.  

https://astanatv.kz/ru/news/65069/
http://astanatv.kz/kz/news/65053/
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10. kaz.elorda.info: «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 
байқауының жеңімпаздары анықталды 

https://kaz.elorda.info/tauelsizik-30-jyl/13292-kazakstan-t-uelsizdigi-zh-ne-elbasy-baikauynyn-

zhenimpazdary-anyktaldy/ 

 

 Елбасы кітапханасында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында өткен «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 

халықаралық конкурсының жеңімпаздары мен жүлдегерлері марапатталды, деп хабарлайды 

Elorda.info. 

 Жыл сайынғы Конкурс еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін көрсету, Қазақстан 

мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен бастамаларын 

кеңінен тарату мақсатында өткізіледі. Іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы кітапханасы мен Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырады.  

 2021 жылы конкурсқа 400-ден астам жұмыс келіп түсті. Авторлар саны 91 адамды құрады. 

Байқауға Қазақстанның түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Түркия, Ұлыбритания, Ресей, Израиль, Иран, 

Канада, Әзербайжан, Тәжікстан және Украина елдерінің журналистерінен жұмыстар келіп түсті.  

 Іс-шараны ашқан Елбасы кітапханасының директоры, Конкурстық комиссияның тең төрағасы 

Бақытжан Темірболат қазақстандық БАҚ-тарды ел тәуелсіздігінің жоғары жетістіктерінің бірі деп 

атап өтті.  

 «Бүгінгі салтанатты іс-шараның екі маңызды мемлекеттік мерекелер арасында өтуінің мәні 

зор. Өйткені, егемендік пен Елбасы егіз ұғым. Еліміздің барлық жетістіктері – Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан көшбасшысы ретіндегі қызметінің нәтижесі. Отыз жыл ішінде отандық БАҚ елмен бірге 

орасан күрделі жолдан өтіп, белгілі журналистердің тұтас шоғыры қалыптасты. Жыл сайын біздің 

байқауға қатысушылардың саны артып, ауқымы кеңеюде. Барлық қатысушыларға алғысымды 

білдіріп, шығармашылық табыс тілеймін. Келе жатқан Тәуелсіздік күні құтты болсын! Барлық 

қазақстандықтарға амандық, денсаулық пен бақ-береке тілеймін!», – деді Б.Темірболат.  

 «Хабар» агенттігі Басқарма төрағасы, Конкурстық комиссия мүшесі Ерлан Бекхожин биыл 

келіп түскен жұмыстардың жоғары сапасын ерекше атап өтті.  

 «Биылғы байқау жүлдегерлерінің айы оңынан туды, өйткені бұл – олардың ел Тәуелсіздігінің 

30 жылдығындағы жетістігі. Байқау халықаралық дәрежеге ие болған сәттен бастап шетелдерден 

көптеген материалдар келіп түсті. Бұл дегеніңіз – бүкіл әлемде Қазақстан халқы мен Елбасына деген 

қызығушылық артып келеді деген сөз», – деді Е. Бекхожин.  

 «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша жүлделі орындар 

төмендегідей бөлінді: 1 орын – Мухаммед Рузубай («Business Türk» журналы, Түркия), 2 орын – Ник 

Филдинг («East-West Review» журналы, Ұлыбритания), 3 орын – Андрей Выползов (Ресей-Қазақстан 

баспасөз орталығы, «Аргументы и Факты» газеті, Ресей).  

 «Мен «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» байқауының жүлдесін алғаныма қуаныштымын. 

Бұл халықаралық байқау мен өте жақсы көретін елде ұйымдастырылған, өйткені Қазақстан – менің 

тарихи отаным. 28 жыл ішіндегі шығармашылық жолымда менің көптеген жұмыстарым мен 

жобаларым түркі әлемінің тарихынан нәр алды. Ұлы Абай, Шыңғыс Айтматов туралы көбірек 

қаузаймын. Менің шығармашылығымда Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың феномені туралы 

мақалалардың орны ерекше, – деді М.Рузубай.  

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» номинациясы бойынша 1 орынды – Абай Отар 

(«Egemen Qazaqstan» газеті, Нұр-Сұлтан қ.), 2 орынды – Игорь Прохоров («Казахстанская правда» 

газеті, Нұр-Сұлтан қ.), 3 орынды – Ғалым Қожабеков («Astana aqshamy» газеті, Нұр-Сұлтан қ.) жеңіп 

алды.  

https://kaz.elorda.info/tauelsizik-30-jyl/13292-kazakstan-t-uelsizdigi-zh-ne-elbasy-baikauynyn-zhenimpazdary-anyktaldy/
https://kaz.elorda.info/tauelsizik-30-jyl/13292-kazakstan-t-uelsizdigi-zh-ne-elbasy-baikauynyn-zhenimpazdary-anyktaldy/
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 «Елбасы кітапханасы ұйымдастыратын конкурсқа жыл сайын мақалаларымды жолдап 

тұратынмын. Биыл еңбегім еленіп, жүлдегерлер қатарынан көрінгеніме өте қуаныштымын. 

Әріптестерімді бүгінгі марапаттарымен құттықтаймын. Алдағы келе жатқан Тәуелсіздік күні құтты 

болсын», – деді А.Отар.  

 «Үздік телевизиялық материал» номинациясы бойынша 1 орын – Інжу Қабылдинаға («Хабар» 

телеарнасы, Нұр-Сұлтан қ.), 2 орын – Ирина Якунинаға («Astana tv» телеарнасы, Өскемен қ.), 3 орын 

– Виталий Несіпбаевқа («Qazaqstan SARYARQA» телеарнасы, Қарағанды қ.) бұйырды.  

 «Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығындағы Елбасы кітапханасының конкурсы, тіпті ерекше 

естіледі және ондағы жеңіс – әрқайсымыз үшін үлкен жетістік. Баршаңызды келе жатқан Тәуелсіздік 

күнімен құттықтаймын. Қазақстанымыз өсіп, өркендей берсін!», – деді байқаудың жеңімпазы 

В.Несіпбаев.  

 «Үздік радиоматериал» номинациясы бойынша 1 орынды – Салтанат Сәдібекова (Қазақ 

радиосы, Нұр-Сұлтан қ.), 2 орынды – Алмира Елімсарина (Қазақ радиосы, Нұр-Сұлтан қ.), 3 орынды 

– Евгения Гришанина (N-S радиосы, Алматы қ.) алды.  

 «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша 1 орынды – Әсел Әлішева 

(«Деловой Казахстан» АСП, Алматы қ.), 2 орынды – Татьяна Казанцева ( «Литер» газеті, Нұр-Сұлтан 

қ.), 3 орынды – Атсалим Идигов («Огни Алатау» газеті, Талдықорған қ.) иемденді.  

 «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық конкурсының лауреаттарына ақшалай 

сыйақылар, төсбелгілер мен дипломдар табыс етілді. Салтанатты іс-шарада қазақстандық эстрада 

жұлдыздары өнер көрсетті 

 
 

11. elorda.info: Победителей международного конкурса 
журналистских работ «Независимость Казахстана и Елбасы» 
наградили в Нур-Султане 

http://elorda.info/raznoe/11768-pobeditelei-mezhdunarodnogo-konkursa-zhurnalistskikh-rabot-

nezavisimost-kazakhstana-i-elbasy-nagradili-v-nur-sultane/ 

 

 В Библиотеке Елбасы состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призеров международного конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников СМИ, 

посвященного 30-летию Независимости Казахстана, передает Elorda.info. 

 Ежегодный конкурс проводится с целью освещения достижений страны за годы 

независимости, популяризации «модели Назарбаева», идей и инициатив Елбасы как основы 

казахстанской государственности. В своей приветственной речи к участникам конкурса директор 

Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат отметил, что казахстанские СМИ являются одним из 

важнейших достояний Независимости Казахстана.  

 «Глубоко символично, что нынешняя церемония проводится между двумя важными 

государственными датами. Ведь понятия «Независимость» и «Елбасы» неразрывно связаны, 

поскольку все достижения страны являются результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в 

качестве лидера Казахстана. За прошедшие 30 лет отечественные СМИ вместе со страной прошли 

колоссальный путь, взрастив целую плеяду известных журналистов. С каждым годом растет число 

участников конкурса, расширяется география. Хочу поблагодарить всех участников и пожелать 

творческих успехов», – поздравил участников церемонии Бакытжан Темирболат.  

 Председатель правления агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин подчеркнул высокий уровень 

конкурсных работ этого года.  

http://elorda.info/raznoe/11768-pobeditelei-mezhdunarodnogo-konkursa-zhurnalistskikh-rabot-nezavisimost-kazakhstana-i-elbasy-nagradili-v-nur-sultane/
http://elorda.info/raznoe/11768-pobeditelei-mezhdunarodnogo-konkursa-zhurnalistskikh-rabot-nezavisimost-kazakhstana-i-elbasy-nagradili-v-nur-sultane/
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 «Призы и победа для нынешних финалистов будут особенными, потому что это их 

достижение в год 30-летия Независимости страны. С момента, как конкурс стал международным 

поступает много зарубежных материалов, значит страна интересна миру, интересен Елбасы, 

интересен народ», – сказал Ерлан Бекхожин.  

 В номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» места распределились следующим 

образом: 1 место – Мухаммед Рузубай (журнал Business Türk, Турция), 2 место – Ник Филдинг 

(журнал «East-West Review», Великобритания), 3 место – Андрей Выползов (Российско-

Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и Факты», Россия).  

 «Конкурс проходит в стране, которую я очень люблю, Казахстан – моя историческая родина. 

За 28 лет творческого пути многие мои работы и проекты были вдохновлены именно историей 

тюркского мира. Я пишу о великом Абае, о Шынгысе Айтматове. Особое место в моем творчестве 

занимают статьи о Казахстане и феномене Нурсултана Назарбаева», – сказал Мухаммед Рузубай.  

 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах»: 1 место – Абай Отар (газета Egemen 

Qazaqstan, г. Нур-Султан), 2 место – Игорь Прохоров (газета «Казахстанская правда», Нур-Султан), 3 

место – Галым Кожабеков (газета Astana aqshamy,  Нур-Султан).  

 «Я не в первый раз участвую в Конкурсе Библиотеки Елбасы, но награда мне присуждена 

впервые, чему я очень рад. Благодарю организаторов за высокую оценку моего труда. Поздравляю 

всех лауреатов с победой и с наступающим Днем Независимости, желаю всем новых ярких 

творческих успехов!» – поделился Абай Отар.  

 В номинации «Лучший телевизионный материал» победителем стала Инжу Кабылдина 

(телеканал «Хабар», Нур-Султан), 2 место – Ирина Якунина (телеканал Astana tv,  Усть-

Каменогорск), на 3 месте расположился Виталий Несипбаев (телеканал Qazaqstan SARYARQA, 

Караганда).  

 «В год 30-летия Независимости Казахстана конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» 

звучит по-особому и победа в нем – это большое достижение для каждого из нас. Всех поздравляю с 

наступающим Днем Независимости. Пусть растет и процветает наш Казахстан!», – поздравил всех 

призер Конкурса В. Несипбаев.  

 В номинации «Лучший радиоматериал» 1 место – Салтанат Садибекова (Қазақ радиосы, Нур-

Султан), 2 место – Алмира Елімсарина (Қазақ радиосы,  Нур-Султан), 3 место у Евгении Гришаниной 

(Radio N-S,  Алматы).  

 В номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ»  1 место получила Асель Алишева (ИАП 

«Деловой Казахстан»,  Алматы), 2 место – Татьяна Казанцева (газета «Литер», Нур-Султан), 3 место 

– Атсалим Идигов (газета «Огни Алатау», Талдыкорган).  

 Лауреатам конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы»  вручили денежные призы и 

нагрудные знаки. Церемония сопровождалась музыкальными номерами артистов казахстанской 

эстрады 

 

 

12. dknews.kz: «Деловой Қазақстан» журналисі - «Қазақстан 
Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық байқауының жеңімпазы 
атанды 

https://dknews.kz/kz/aza-tilindegi-ma-alalar/209949-delovoy-kazakstan-zhurnalisi-kazakstan-

tauelsizdigi 

 

 Елбасы кітапханасында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында өткен «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 

https://dknews.kz/kz/aza-tilindegi-ma-alalar/209949-delovoy-kazakstan-zhurnalisi-kazakstan-tauelsizdigi
https://dknews.kz/kz/aza-tilindegi-ma-alalar/209949-delovoy-kazakstan-zhurnalisi-kazakstan-tauelsizdigi
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халықаралық конкурсының жеңімпаздары мен жүлдегерлері марапатталды, деп хабарлайды Деловой 

Қазақстан.  

 Жыл сайынғы Конкурс еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін көрсету, Қазақстан 

мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен бастамаларын 

кеңінен тарату мақсатында өткізіледі. Іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы кітапханасы мен Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырады.  

 2021 жылы конкурсқа 400-ден астам жұмыс келіп түсті. Авторлар саны 91 адамды құрады. 

Байқауға Қазақстанның түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Түркия, Ұлыбритания, Ресей, Израиль, Иран, 

Канада, Әзербайжан, Тәжікстан және Украина елдерінің журналистерінен жұмыстар келіп түсті.  

 Іс-шараны ашқан Елбасы кітапханасының директоры, Конкурстық комиссияның тең төрағасы 

Бақытжан Темірболат қазақстандық БАҚ-тарды ел тәуелсіздігінің жоғары жетістіктерінің бірі деп 

атап өтті. «Бүгінгі салтанатты іс-шараның екі маңызды мемлекеттік мерекелер арасында өтуінің мәні 

зор.  Өйткені, егемендік пен Елбасы егіз ұғым. Еліміздің барлық жетістіктері – Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан көшбасшысы ретіндегі қызметінің нәтижесі. Отыз жыл ішінде отандық БАҚ елмен бірге 

орасан күрделі жолдан өтіп, белгілі журналистердің тұтас шоғыры қалыптасты. Жыл сайын біздің 

байқауға қатысушылардың саны артып, ауқымы кеңеюде. Барлық қатысушыларға алғысымды 

білдіріп, шығармашылық табыс тілеймін. Келе жатқан Тәуелсіздік күні құтты болсын! Барлық 

қазақстандықтарға амандық, денсаулық пен бақ-береке тілеймін!», – деді Б.Темірболат.  

 «Хабар» агенттігі Басқарма төрағасы, Конкурстық комиссия мүшесі Ерлан Бекхожин биыл 

келіп түскен жұмыстардың жоғары сапасын ерекше атап өтті. «Биылғы жылғы Конкурс 

жүлдегерлерінің айы оңынан туды, өйткені бұл олардың ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығындағы 

жетістігі. Байқау халықаралық дәрежеге ие болған сәттен бастап шетелдерден көптеген материалдар 

келіп түсті. Бұл дегеніңіз – бүкіл әлемде Қазақстан халқы мен Елбасына деген қызығушылық артып 

келеді деген сөз», – деді Е. Бекхожин.  

 «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша жүлделі орындар 

төмендегідей бөлінді: 1 орын – Мухаммед Рузубай («Business Türk» журналы, Түркия), 2 орын – Ник 

Филдинг («East-West Review» журналы, Ұлыбритания), 3 орын – Андрей Выползов (Ресей-Қазақстан 

баспасөз орталығы, «Аргументы и Факты» газеті, Ресей).  

  «Мен «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» байқауының жүлдесін алғаныма қуаныштымын. 

Бұл халықаралық байқау мен өте жақсы көретін елде ұйымдастырылған, өйткені Қазақстан – менің 

тарихи отаным. 28 жыл ішіндегі шығармашылық жолымда менің көптеген жұмыстарым мен 

жобаларым түркі әлемінің тарихынан нәр алды. Ұлы Абай, Шыңғыс Айтматов туралы көбірек 

қаузаймын. Менің шығармашылығымда Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың феномені туралы 

мақалалардың орны ерекше, – деді М.Рузубай.  

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» номинациясы бойынша 1 орынды – Абай Отар 

(«Egemen Qazaqstan» газеті,  Нұр-Сұлтан қ.), 2 орынды – Игорь Прохоров («Казахстанская правда» 

газеті, Нұр-Сұлтан қ.), 3 орынды – Ғалым Қожабеков («Astana aqshamy» газеті, Нұр-Сұлтан қ.) жеңіп 

алды.  

  «Елбасы кітапханасы ұйымдастыратын конкурсқа жыл сайын мақалаларымды жолдап 

тұратынмын. Биыл еңбегім еленіп, жүлдегерлер қатарынан көрінгеніме өте қуаныштымын. 

Әріптестерімді бүгінгі марапаттарымен құттықтаймын. Алдағы келе жатқан Тәуелсіздік күні құтты 

болсын», – деді А.Отар.  

 «Үздік телевизиялық материал» номинациясы бойынша 1 орын – Інжу Қабылдинаға («Хабар» 

телеарнасы, Нұр-Сұлтан қ.), 2 орын – Ирина Якунинаға («Astana tv» телеарнасы, Өскемен қ.), 3 орын 

– Виталий Несіпбаевқа («Qazaqstan SARYARQA» телеарнасы, Қарағанды қ.) бұйырды. «Қазақстан 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығындағы Елбасы кітапханасының конкурсы, тіпті ерекше естіледі және 

ондағы жеңіс – әрқайсымыз үшін үлкен жетістік. Баршаңызды келе жатқан Тәуелсіздік күнімен 

құттықтаймын. Қазақстанымыз өсіп, өркендей берсін!», – деді байқаудың жеңімпазы В.Несіпбаев.  
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 «Үздік радиоматериал» номинациясы бойынша 1 орынды – Салтанат Сәдібекова (Қазақ 

радиосы, Нұр-Сұлтан қ.), 2 орынды – Алмира Елімсарина (Қазақ радиосы, Нұр-Сұлтан қ.), 3 орынды 

– Евгения Гришанина (N-S радиосы, Алматы қ.) алды.  

 «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша 1 орынды – Әсел 

Әлішева («Деловой Казахстан» АСП, Алматы қ.), 2 орынды – Татьяна Казанцева ( «Литер» газеті, 

Нұр-Сұлтан қ.), 3 орынды – Атсалим Идигов («Огни Алатау» газеті, Талдықорған қ.) иемденді.  

 «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық конкурсының лауреаттарына ақшалай 

сыйақылар, төсбелгілер мен дипломдар табыс етілді. Салтанатты іс-шарада қазақстандық эстрада 

жұлдыздары өнер көрсетті.  

 «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық конкурсы алғаш рет 2016 жылы 

жарияланды.  

 Конкурс 5 номинация бойынша өткізіледі: «Үздік телевизиялық материал», «Үздік 

радиоматериал», «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала», «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік 

жарияланым», «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым». Конкурсқа жеке және ұжымдық жұмыстар 

қабылданады.  

 2019 жылы Конкурс халықаралық байқау мәртебесіне ие болып, оған Әзербайжан, 

Ұлыбритания, Германия, Израиль, Иран, Канада, Ресей, Румыния, Тәжікстан, Түркия, Өзбекстан, 

Украина және Жапония  елдерінен БАҚ өкілдері қатысты.  

 Алты жыл ішінде Конкурсқа 2,5 мыңнан астам өтінім келіп түсті. Осы уақыт ішінде 90 адам 

(2021 жылды қоса есептегенде) Конкурстың жеңімпаздары атанды. Жүлделі орындарды иеленген 

конкурсанттарға арнайы төсбелгілер, дипломдар мен ақшалай сыйақылар беріледі 

 

 

13. fnn.kz: Елордада «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 
байқауының жеңімпаздары марапатталды 

https://fnn.kz/news/834 

 

 Бүгін Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған БАҚ қызметкерлері 

арасында «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық байқауының жеңімпаздарын 

салтанатты марапаттау рәсімі өтті. 

 «Алтыншы рет өткізіліп отырған байқау Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін, Елбасының 

идеялары мен бастамаларын насихаттауға бағытталған. Еліміздің жетістіктері Нұрсұлтан 

Назарбаевтың ұлт көшбасшысы ретіндегі қызметінің нәтижесі. Отандық БАҚ тәуелсіздіктің маңызды 

игіліктерінің бірі болып табылады», - деді ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының 

директоры Темірболат Бақытжан құттықтау сөзінде.  

 2021 жылдың маусым айында жарияланған байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен, сонымен 

қатар Әзірбайжан, Ұлыбритания, Израиль, Иран, Канада, Ресей, Тәжікстан, Түркия және Украина 

елдерінің БАҚ өкілдерінен өтінімдер келіп түсті. 

 Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары Игорь Рогов та «Жыл санап 

байқауға БАҚ журналистері үлкен қызығушылық танытып келеді. Биыл Қазақстанның барлық 

өңірінен, сонымен бірге шетелден 400-ден астам жұмыс ұсынылды. Журналистің еңбегінде елдің 

тарихы, даму кезеңі көрініс табады, байқау сонысымен құнды. Бұған қоса, журналистер қоғамдағы 

адамгершілік құндылықтардың сақталуына, Қазақстанның өзге елдермен достық қарым-

қатынасының нығаюына ықпал етеді», - деп байқаудың маңызын ерекше атады. 

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» номинациясында Абай Отар («Egemen 

Qazaqstan», Нұр-Сұлтан), «Үздік телевизиялық материал» номинациясында Інжу Қабылдина («Хабар 

агенттігі», Нұр-Сұлтан), «Үздік радиоматериал» номинациясында Салтанат Сәдібекова (Қазақ 

https://fnn.kz/news/834
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радиосы, Нұр-Сұлтан), «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясында Әсел Әлішева 

«Деловой Казахстан» АТП, «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясында Muhammed 

Ruzubay (Business Türk, Түркия) байқау жеңімпазы атанды. 

 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар, төсбелгілер мен дипломдар табысталды 

 

 

14. fnn.kz: В столице состоялась церемония награждения 
победителей конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» 

https://fnn.kz/ru/news/834 

 

 Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного 

конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников СМИ, посвященного 30-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

 Директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Темірболат Бақытжан в своей 

поздравительной речи отметил: «Конкурс проводится Библиотекой Первого Президента РК – Елбасы 

и Фондом Нурсултана Назарбаева уже в шестой раз и направлен на популяризацию достижений 

независимого Казахстана, идей и инициатив Елбасы. Достижения нашей страны являются 

результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве лидера Казахстана. И отечественные 

СМИ являются одним из важнейших достояний независимости». 

 Нынешний конкурс объявлен в июне 2021 года на рассмотрение конкурсной комиссии 

поступили заявки со всех регионов страны, а также от представителей СМИ Азербайджана, 

Великобритании, Израиля, Ирана, Канады, России, Таджикистана, Турции и Украины. 

 Значимость конкурса особо подчеркнул в своей речи заместитель исполнительного директора 

Игорь Рогов: «Приятно отметить, что конкурс из года в год продолжает вызывать высокий интерес со 

стороны журналистов СМИ. В этом году на конкурс было подано свыше 400 работ из всех регионов 

Казахстана, а также из зарубежья. Конкурс ценен тем, что в работах журналистов отражается история 

страны, вехи ее развития. Вместе с этим журналисты способствуют сохранению в нашем обществе 

нравственных ценностей, укреплению дружественных взаимоотношений Казахстана с другими 

странами». 

 Победителями конкурса признаны: в номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» - Абай 

Отар («Egemen Qazaqstan», Нур-Султан), «Лучший телевизионный материал» - Инжу Кабылдина 

(«Агентство «Хабар», Нур-Султан), «Лучший радиоматериал» - Салтанат Садибекова (Қазақ 

радиосы, Нур-Султан), «Лучшая публикация в интернет-СМИ» - Асель Алишева ИАП «Деловой 

Казахстан», «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» - Muhammed Ruzubay (Business Türk, Турция). 

 Призерам и победителям вручены денежные призы, нагрудные знаки и дипломы 

 

 

15. dknews.kz: Журналист «Делового Казахстана» - победитель 
Международного конкурса «Независимость Казахстана и 
Елбасы» 

https://dknews.kz/ru/v-strane/209948-zhurnalist-delovogo-kazahstana-pobeditel 

 

 В Библиотеке Елбасы состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призеров Международного конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников 

средств массовой информации, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, 

передает Деловой Казахстан.  

https://fnn.kz/ru/news/834
https://dknews.kz/ru/v-strane/209948-zhurnalist-delovogo-kazahstana-pobeditel
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 Ежегодный Конкурс проводится с целью освещения достижений страны за годы 

независимости, популяризации «модели Назарбаева», идей и инициатив Елбасы как основы 

казахстанской государственности. Организаторы мероприятия – Библиотека Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Нурсултана Назарбаева.  

 В своей приветственной речи к участникам конкурса директор Библиотеки Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы, сопредседатель Конкурсной комиссии Бакытжан 

Темирболат отметил, что казахстанские СМИ являются одним из важнейших достояний 

Независимости Казахстана.  

  «Глубоко символично, что нынешняя церемония проводится между двумя важными 

государственными датами. Ведь понятия «Независимость» и «Елбасы» неразрывно связаны, 

поскольку все достижения страны являются результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в 

качестве лидера Казахстана.  

 За прошедшие 30 лет отечественные СМИ вместе со страной прошли колоссальный путь, 

взрастив целую плеяду известных журналистов. С каждым годом растет число участников нашего 

Конкурса, расширяется география. Хочу поблагодарить всех участников и пожелать творческих 

успехов. С наступающим Днем независимости! Мира и благополучия, здоровья и благоденствия всем 

казахстанцам!», – поздравил участников церемонии Б. Темирболат.  

 Председатель правления агентства «Хабар», член Конкурсной комиссии Ерлан 

Бекхожин подчеркнул высокий уровень конкурсных работ этого года. «Призы и победа для 

нынешних финалистов будут особенными, потому что это их достижение в год 30-летия 

Независимости страны. С момента, как Конкурс стал международным поступает много зарубежных 

материалов, значит страна интересна миру, интересен Елбасы, интересен народ», – сказал Е. 

Бекхожин.  

 В номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» места распределились следующим 

образом: 1 место – Мухаммед Рузубай (журнал «Business Türk», Турция), 2 место – Ник Филдинг 

(журнал «East-West Review», Великобритания), 3 место – Андрей Выползов (Российско-

Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и Факты», Россия).  

  «Конкурс проходит в стране, которую я очень люблю, Казахстан – моя историческая родина. 

За 28 лет творческого пути многие мои работы и проекты были вдохновлены именно историей 

тюркского мира. Я пишу о великом Абае, о Шынгысе Айтматове. Особое место в моем творчестве 

занимают статьи о Казахстане и феномене Нурсултана Назарбаева», – сказал М. Рузубай.  

 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах»: 1 место – Абай Отар (газета «Egemen 

Qazaqstan», г. Нур-Султан), 2 место – Игорь Прохоров (газета «Казахстанская правда», г. Нур-

Султан), 3 место – Галым Кожабеков (газета «Astana aqshamy», г. Нур-Султан). «Я не в первый раз 

участвую в Конкурсе Библиотеки Елбасы, но награда мне присуждена впервые, чему я очень рад. 

Благодарю организаторов за высокую оценку моего труда. Поздравляю всех лауреатов с победой и с 

наступающим Днем Независимости, желаю всем новых ярких творческих успехов!» – поделился А. 

Отар.  

 В номинации «Лучший телевизионный материал» победителем стала Инжу 

Кабылдина (телеканал «Хабар», г. Нур-Султан), 2 место – Ирина Якунина (телеканал «Astana tv», г. 

Усть-Каменогорск), на 3 месте расположился Виталий Несипбаев (телеканал «Qazaqstan 

SARYARQA», г. Караганда).  

  «В год 30-летия Независимости Казахстана Конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» 

звучит по-особому и победа в нем – это большое достижение для каждого из нас. Всех поздравляю с 

наступающим Днем Независимости. Пусть растет и процветает наш Казахстан!», – поздравил всех 

призер Конкурса В. Несипбаев.  
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 В номинации «Лучший радиоматериал» 1 место – Салтанат Садибекова (Қазақ радиосы, г. 

Нур-Султан), 2 место – Алмира Елімсарина (Қазақ радиосы, г. Нур-Султан), 3 место у Евгении 

Гришаниной (Radio N-S, г. Алматы).  

 В номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ» 1 место получила Асель Алишева (ИАП 

«Деловой Казахстан», г. Алматы), 2 место – Татьяна Казанцева (газета «Литер», г. Нур-Султан), 3 

место – Атсалим Идигов (газета «Огни Алатау», г. Талдыкорган).  

 Лауреатам конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» были вручены денежные призы и 

нагрудные знаки. Церемония сопровождалась музыкальными номерами артистов казахстанской 

эстрады 

 

 

16. qmonitor.kz: Победителей конкурса СМИ «Независимость 
Казахстана и Елбасы» наградили в столице 

https://qmonitor.kz/news/3134 

 

 В Библиотеке Елбасы наградили победителей международного конкурса среди СМИ 

«Независимость Казахстана и Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Считаю необходимым такие конкурсы, как «Независимость Казахстана и Елбасы». Мы 

проводим конкурс с 2016 года, и с каждым годом повышается качество предоставляемых 

материалов. То есть, повышается качество не только тех, кто пишет, создает эти материалы, но и 

также потребителей. Еще одна особенность конкурса заключается в том, что принимают участие 

конкурсанты не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Таким образом, мы можем прославить 

Казахстан за рубежом. Увеличивается количество конкурсантов из России, СНГ, также принимают 

участие журналисты из Канады и Израиля. Это показывает заинтересованность зарубежных СМИ к 

нашей стране. Подобные конкурсы способствуют повышению качества контента, материалов 

журналистов. Были представлены различные статьи, каждую просмотрели, проанализировали члены 

жюри. Думаю, они дали справедливую оценку», - сказал член конкурсной комиссии Дархан Мынбай. 

 Отметим, что основная цель конкурса - популяризация достижений Казахстана в годы 

независимости, продвижение идей и инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева как основа казахстанской государственности, а также содействие творческой 

самореализации и профессиональному росту журналистов. 

 «Глубоко символично, что нынешняя церемония проходит между двумя историческими для 

нашего государства датами – День Первого Президента и День Независимости. Ведь понятия 

независимость и Елбасы неразрывно связаны, поскольку все достижения нашей страны являются 

прямым результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. Следует 

отметить, что сами отечественные СМИ являются одним из важнейших достояний нашей 

независимости. За прошедшие 30 лет они вместе со страной прошли колоссальный путь, 

превратившись в подлинную четвертую власть и взрастив целую плеяду известных журналистов», - 

отметил директор «Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы» Бакытжан Темирболат. 

 Победителей конкурса определили по пяти номинациям: «Лучшая публикация в зарубежных 

СМИ», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший 

телевизионный материал» и «Лучший радиоматериал». 

 Третье место в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» занял Андрей 

Выползов, Российско-Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и факты», второе место - Nick 

Fielding, East-West Review Journal United Kingdom. Первое место присудили Мухаммеду Рузубаю, 

журнал «Business Turk». В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» третье место занял 

Галым Кожабеков, газета «Астана акшамы». Второе место - Игорь Прохоров, газета «Казахстанская 

https://qmonitor.kz/news/3134
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правда» и первое место присудили Абаю Отару из газеты «Егемен Қазақстан». Почетное третье 

место в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» занял Атсалим Идигов, газета «Огни 

Алатау», 2 место - Татьяна Казанцева, газета «Литер», и первое место – Асель Алишева из газеты 

«Деловой Казахстан». Третье место в номинации «Лучший телевизионный материал» присудили 

Виталию Несипбаеву с телеканала «Qazaqstan Saryarqa», второе место - Ирина Янинина, Astana TV и 

первое место – Инжу Кабылдина из агентства «Хабар». Третье место в номинации «Лучший 

радиоматериал» заняла Евгения Гришанина, RADIO N-S, второе место - Альмира Елимсарина, 

«Қазақ радиосы», а первое место присудили Салтанат Садибековой, «Қазақ радиосы 

 

 

17. inform.kz: Победителей конкурса СМИ «Независимость 
Казахстана и Елбасы» наградили в столице 

https://www.inform.kz/ru/pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy-nagradili-v-

stolice_a3871450 

 

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Библиотеке Елбасы наградили победителей 

международного конкурса среди СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы», передает 

корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Считаю необходимым такие конкурсы, как «Независимость Казахстана и Елбасы». Мы 

проводим конкурс с 2016 года, и с каждым годом повышается качество предоставляемых 

материалов. То есть, повышается качество не только тех, кто пишет, создает эти материалы, но и 

также потребителей. Еще одна особенность конкурса заключается в том, что принимают участие 

конкурсанты не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Таким образом, мы можем прославить 

Казахстан за рубежом. Увеличивается количество конкурсантов из России, СНГ, также принимают 

участие журналисты из Канады и Израиля. Это показывает заинтересованность зарубежных СМИ к 

нашей стране. Подобные конкурсы способствуют повышению качества контента, материалов 

журналистов. Были представлены различные статьи, каждую просмотрели, проанализировали члены 

жюри. Думаю, они дали справедливую оценку», - сказал член конкурсной комиссии Дархан Мынбай. 

 Отметим, что основная цель конкурса - популяризация достижений Казахстана в годы 

независимости, продвижение идей и инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева как основа казахстанской государственности, а также содействие творческой 

самореализации и профессиональному росту журналистов. 

 «Глубоко символично, что нынешняя церемония проходит между двумя историческими для 

нашего государства датами – День Первого Президента и День Независимости. Ведь понятия 

независимость и Елбасы неразрывно связаны, поскольку все достижения нашей страны являются 

прямым результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. Следует 

отметить, что сами отечественные СМИ являются одним из важнейших достояний нашей 

независимости. За прошедшие 30 лет они вместе со страной прошли колоссальный путь, 

превратившись в подлинную четвертую власть и взрастив целую плеяду известных журналистов», - 

отметил директор «Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы» Бакытжан Темирболат. 

 Победителей конкурса определили по пяти номинациям: «Лучшая публикация в зарубежных 

СМИ», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший 

телевизионный материал» и «Лучший радиоматериал». 

 Третье место в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» занял Андрей 

Выползов, Российско-Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и факты», второе место - Nick 

Fielding, East-West Review Journal United Kingdom. Первое место присудили Мухаммеду Рузубаю, 

журнал «Business Turk». 

https://www.inform.kz/ru/pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy-nagradili-v-stolice_a3871450
https://www.inform.kz/ru/pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy-nagradili-v-stolice_a3871450
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 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» третье место занял Галым Кожабеков, 

газета «Астана акшамы». Второе место - Игорь Прохоров, газета «Казахстанская правда» и первое 

место присудили Абаю Отару из газеты «Егемен Қазақстан». 

 Почетное третье место в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» занял Атсалим 

Идигов, газета «Огни Алатау», 2 место - Татьяна Казанцева, газета «Литер», и первое место – Асель 

Алишева из газеты «Деловой Казахстан». 

 Третье место в номинации «Лучший телевизионный материал» присудили Виталию 

Несипбаеву с телеканала «Qazaqstan Saryarqa», второе место - Ирина Янинина, Astana TV и первое 

место – Инжу Кабылдина из агентства «Хабар». 

 Третье место в номинации «Лучший радиоматериал» заняла Евгения Гришанина, RADIO N-S, 

второе место - Альмира Елимсарина, «Қазақ радиосы», а первое место присудили Салтанат 

Садибековой, «Қазақ радиосы». 

 

 

18. atr.kz: «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» байқауының 
биылғы жеңімпаздары марапатталды 

https://atr.kz/zhanalyqtar/qazaqstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-bajqauynyn-biylgy-zhenimpazdary-

marapattaldy/ 

 

 ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында БАҚ қызметкерлері арасында 

ұйымдастырылған «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық конкурсының жеңімпаздары 

марапатталды. 

 «Бұл шара жыл сайын Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіліп, жақсы дәстүрге айналды. Биыл 

конкурсымыз 6-шы рет өтуде және Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. 

Байқау Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін насихаттауға, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары мен бастамаларын ілгерілетуге бағытталған. Тегінде, 

оны құрайтын тарихи мұра. Бұл рәсімнің Тұңғыш Президент күні мен Тәуелсіздік күні арасында 

өтуінің терең символдық мәні бар. Өйткені, Тәуелсіздік және Елбасы Н. Назарбаев ұғымдары бір-

бірімен тығыз байланысты, өйткені біздің еліміздің барлық жетістіктері Н. Назарбаевтың Қазақстан 

көшбасшысы ретіндегі қызметінің тікелей нәтижесі болып саналады. Отандық БАҚ та – біздің 

Тәуелсіздігіміздің маңызды құндылықтарының бірі. Соңғы 30 жылда олар елмен бірге үлкен жолдан 

өтті, шынайы төртінші билікке айналып, танымал журналистер тобын құрды», – деді «ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы» ММ директоры Бақытжан Тілеуболат салтанатты рәсімде. 

Сонымен бірге, конкурс комиссиясының мүшесі Дархан Мыңбай қазіргі әлемде БАҚ-тың алатын 

орны, маңызы ерекше екенін, сондықтан мұндай байқауларды өткізу қажет екенін атап өтті. «Бұл 

байқау 2016 жылдан бері өткізіп келеді және жыл сайын сапасы да артып келеді. Яғни тек хабарды 

жасаушылар ғана емес, оны тұтынатын адамдардың да талғамы көтеріліп келеді. Байқаудың тағы бір 

ерекшелігі – тек Қазақстаннан емес, әлем журналистері де қатыса алады. 

 Бұл Қазақстанды әлемге танытудың бір жолы деп білеміз. Биыл ТМД елдерінен, Канада мен 

Израильден материалдар келіп түсті. Бұл Қазақстанға, Қазақстанның экономикасына 

қызығушылықтың артуынан деп есептеймін. Журналистикада, экономикада және барлық салада 

шекара жоқ заманда мұндай конкурстардың пайдасы зор деп ойлаймын. Ол тілшілер мен контенттің 

сапасын көтеруде де үлкен рөл ойнайды», – деді Д. Мыңбай. 

 Ең алдымен «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» аталымында І орын түркиялық Business 

Turk журналының қызметкері Мұхаммед Рузубайға берілді. ІІ орын – ұлыбританиялық Ник 

Филдингке (East-West Review Journal) және ІІІ орын ресейлік Андрей Выползовқа (Российско-

Казахстанский пресс центр, газета «Аргументы и факты») берілді. «Газеттер мен журналдардағы 

https://atr.kz/zhanalyqtar/qazaqstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-bajqauynyn-biylgy-zhenimpazdary-marapattaldy/
https://atr.kz/zhanalyqtar/qazaqstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-bajqauynyn-biylgy-zhenimpazdary-marapattaldy/
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үздік мақала» бойынша «Егемен Қазақстан» газетіның журналисі Абай Отар топ жарды. ІІ орынды 

Игорь Прохоров («Казахстанская правда» газеті), ІІІ орын Ғалым Қожабеков («Астана ақшамы» 

газеті) иеленді. 

 «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» аталымында Әсел Әлішева («Деловой Казахстан» 

газеті), Татьяна Казанцева («Литер» газеті) және Атсалим Идигов («Огни Алатау» газеті) І, ІІ және ІІІ 

орындармен марапатталды. «Үздік телевизиялық материал» номинациясында «Хабар» агенттігінен 

Інжу Қабылдина І орын алды. 

 Astana TV тілшісі Ирина Янинина мен «Qazaqstan Saryarqa» тілшісі Виталий Несіпбаев ІІ және 

ІІІ орындарды иеленді. «Үздік радиоматериал» аталымында І орын – Салтанат Сәдібековаға (Қазақ 

радиосы), ІІ орын – Альмира Елімсаринаға (Қазақ радиосы) және ІІІ орын Евгения Гришанинаға 

(Радио НС) табысталды. Жүлдегерлерге бірінші орын үшін 1 миллион теңге, екінші орын үшін – 700 

мың теңге және үшінші орынға – 500 мың теңгеден ақшалай сертификат табысталды. 

 

 

19. inform.kz: В столице наградили победителей конкурса СМИ 
«Независимость Казахстана и Елбасы» 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-

elbasy_a3871450 

 

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Библиотеке Елбасы наградили победителей 

международного конкурса среди СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы», передает 

корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Считаю необходимым такие конкурсы, как «Независимость Казахстана и Елбасы». Мы 

проводим конкурс с 2016 года, и с каждым годом повышается качество предоставляемых 

материалов. То есть, повышается качество не только тех, кто пишет, создает эти материалы, но и 

также потребителей. Еще одна особенность конкурса заключается в том, что принимают участие 

конкурсанты не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Таким образом, мы можем прославить 

Казахстан за рубежом. Увеличивается количество конкурсантов из России, СНГ, также принимают 

участие журналисты из Канады и Израиля. Это показывает заинтересованность зарубежных СМИ к 

нашей стране. Подобные конкурсы способствуют повышению качества контента, материалов 

журналистов. Были представлены различные статьи, каждую просмотрели, проанализировали члены 

жюри. Думаю, они дали справедливую оценку», - сказал член конкурсной комиссии Дархан Мынбай. 

 Отметим, что основная цель конкурса - популяризация достижений Казахстана в годы 

независимости, продвижение идей и инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева как основа казахстанской государственности, а также содействие творческой 

самореализации и профессиональному росту журналистов. 

 «Глубоко символично, что нынешняя церемония проходит между двумя историческими для 

нашего государства датами – День Первого Президента и День Независимости. Ведь понятия 

независимость и Елбасы неразрывно связаны, поскольку все достижения нашей страны являются 

прямым результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. Следует 

отметить, что сами отечественные СМИ являются одним из важнейших достояний нашей 

независимости. За прошедшие 30 лет они вместе со страной прошли колоссальный путь, 

превратившись в подлинную четвертую власть и взрастив целую плеяду известных журналистов», - 

отметил директор «Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы» Бакытжан Темирболат. 

 Победителей конкурса определили по пяти номинациям: «Лучшая публикация в зарубежных 

СМИ», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший 

телевизионный материал» и «Лучший радиоматериал». 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy_a3871450
https://www.inform.kz/ru/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy_a3871450
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 Третье место в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» занял Андрей 

Выползов, Российско-Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и факты», второе место - Nick 

Fielding, East-West Review Journal United Kingdom. Первое место присудили Мухаммеду Рузубаю, 

журнал «Business Turk». 

 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» третье место занял Галым Кожабеков, 

газета «Астана акшамы». Второе место - Игорь Прохоров, газета «Казахстанская правда» и первое 

место присудили Абаю Отару из газеты «Егемен Қазақстан». 

 Почетное третье место в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» занял Атсалим 

Идигов, газета «Огни Алатау», 2 место - Татьяна Казанцева, газета «Литер», и первое место – Асель 

Алишева из газеты «Деловой Казахстан». 

 Третье место в номинации «Лучший телевизионный материал» присудили Виталию 

Несипбаеву с телеканала «Qazaqstan Saryarqa», второе место - Ирина Янинина, Astana TV и первое 

место – Инжу Кабылдина из агентства «Хабар». 

 Третье место в номинации «Лучший радиоматериал» заняла Евгения Гришанина, RADIO N-S, 

второе место - Альмира Елимсарина, «Қазақ радиосы», а первое место присудили Салтанат 

Садибековой, «Қазақ радиосы». 

 

 

20. astana-akshamy.kz: Тәуелсіздік және елбасы – егіз ұғым 
https://www.astana-akshamy.kz/tauelsizdik-zhane-elbasy-egiz-ughym/ 

 

 ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы кітапханасында БАҚ қызметкерлері арасында 

ұйымдастырылған «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық конкурсының жеңімпаздары 

анықталды. Жүлдегерлер қатарында «Астана ақшамы» газеті бас редакторының орынбасары, 

әріптесіміз Ғалым Қожабеков «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» номинациясы бойынша 

жүлделі болды. 

 ҚР Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында өткен бұл шараны Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы кітапханасы мен Нұрсұлтан Назарбаев Қоры 

ұйымдастырды. Еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін көрсету, Қазақстан 

мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен бастамаларын 

кеңінен тарату мақсатында өткізіліп отырған конкурсқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен, сондай-ақ 

Түркия, Ұлыбритания, Ресей, Израиль, Иран, Канада, Әзербайжан, Тәжікстан және Украина 

елдерінің журналистерінен 400-ден астам жұмыс келіп түскен. 

 – Бұл шара жыл сайын Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіліп, жақсы дәстүрге айналды. Биыл 

конкурсымыз 6-шы рет өтуде және Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. 

Бұл рәсімнің Тұңғыш Президент күні мен Тәуелсіздік күні арасында өтуінің терең символдық мәні 

бар. Өйткені Тәуелсіздік және Елбасы Н.Назарбаев ұғымдары бір-бірімен тығыз байланысты, – деді 

ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы кітапханасы» ММ директоры Бақытжан Тілеуболат салтанатты 

рәсімде. 

 Байқаудың жеңімпаздары 5 номинация бойынша марапатталды. 

  «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша 1-орын – Мухаммед 

Рузубайге («Business Türk» журналы, Түркия) бұйырса, 2, 3-орын – Ник Филдинг («East-West 

Review» журналы, Ұлыбритания) пен Андрей Выползовқа (Ресей-Қазақстан баспасөз орталығы, 

«Аргументы и Факты» газеті, Ресей) бұйырды. 

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» номинациясы бойынша  Абай Отар («Egemen 

Qazaqstan» газеті, Нұр-Сұлтан қ.) 1-орын алды. 2-орынды – Игорь Прохоров («Казахстанская правда» 

https://www.astana-akshamy.kz/tauelsizdik-zhane-elbasy-egiz-ughym/
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газеті, Нұр-Сұлтан қ.), 3-орынды – Ғалым Қожабеков («Astana aqshamy» газеті, Нұр-Сұлтан қ.) жеңіп 

алды. 

 «Үздік телевизиялық материал» номинациясы бойынша 1-орын – Інжу Қабылдинаға («Хабар» 

телеарнасы, Нұр-Сұлтан қ.) берілсе, 2-орын – Ирина Якунинаға («Astana tv» телеарнасы, Өскемен қ.), 

3-орын – Виталий Несіпбаевқа («Qazaqstan SARYARQA» телеарнасы, Қарағанды қ.) бұйырды. 

 «Үздік радиоматериал» номинациясы бойынша 1-орынды – Салтанат Сәдібекова (Қазақ 

радиосы, Нұр-Сұлтан қ.), 2-орынды – Алмира Елімсарина (Қазақ радиосы, Нұр-Сұлтан қ.), 3-орынды 

– Евгения Гришанина (N-S радиосы, Алматы қ.) иеленді. 

 «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» номинациясы бойынша 1-орынды – Әсел Әлішева 

(«Деловой Казахстан» АСП, Алматы қ.), 2-орынды – Татьяна Казанцева («Литер» газеті, Нұр-Сұлтан 

қ.), 3-орынды – Атсалим Идигов («Огни Алатау» газеті, Талдықорған қ.) иемденді. 

 – 2016 жылдан бастап өткізіп келе жатқан бұл байқаудың жыл сайын сапасы да артып келеді. 

2019 жылдан бастап халқаралық деңгейге көтерілген байқауға тек Қазақстаннан емес, әлем 

журналистері де қатыса алады. Бұл Қазақстанды әлемге танытудың бір жолы деп білеміз. 

Журналистикада, экономикада және барлық салада шекара жоқ заманда мұндай конкурстардың 

пайдасы зор деп ойлаймын. Ол тілшілер мен контенттің сапасын көтеруде де үлкен рөл атқарды, – 

деді Парламент Мәжілісінің депутаты Дархан Мыңбай. 

 

 

21. kazpravda.kz: Отмечены успехи журналистов 
https://www.kazpravda.kz/articles/view/otmecheni-uspehi-zhurnalistov 

 

 В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и призеров международного конкурса «Независимость 

Казахстана и Елбасы» среди журналистов, посвященного 30-летию Независимости Казахстана. 

 Этот ежегодный конкурс проводится с целью освещения достижений нашей страны за годы 

независимости, популяризации «модели Назарбаева», идей и инициатив Елбасы как основы 

казахстанской государственности. Организаторы мероприятия – Библиотека Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Нурсултана Назарбаева.  

 В своей приветственной речи к участникам конкурса директор Библиотеки Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы, сопредседатель конкурсной комиссии Бакытжан 

Темирболат отметил, что казахстанские СМИ являются одним из важнейших достояний 

независимости Казахстана.  

 – Глубоко символично, что нынешняя церемония проводится между двумя важными 

государственными датами. Ведь понятия «независимость» и «Елбасы» неразрывно связаны, 

поскольку все достижения страны являются результатом деятельности  

 Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. За прошедшие 30 лет отечественные 

СМИ вместе со страной прошли колоссальный путь, взрастив целую плеяду известных журналистов. 

С каждым годом растет число участников нашего конкурса, расширяется его география. Хочу 

поблагодарить всех участников и пожелать творческих успехов. С наступающим Днем 

Независимости! Мира и благополучия, здоровья и благоденствия всем казахстанцам! – сказал 

Бакытжан Темирболат.  

 Председатель правления агентства «Хабар», член конкурсной комиссии Ерлан Бекхожин 

подчеркнул высокий уровень конкурсных работ этого года.  

 – Призы и победа для нынешних финалистов будут особенными, потому что это их 

достижение в год 30-летия Независимости страны. С момента, как конкурс стал международным, 

https://www.kazpravda.kz/articles/view/otmecheni-uspehi-zhurnalistov
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поступает много зарубежных материалов, значит, страна интересна миру, интересен Елбасы, 

интересен народ, – сказал Ерлан Бекхожин.  

 В номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» места распределились следующим 

образом: 1-е место – Мухаммед Рузубай (журнал Business Türk, Турция), 2-е место – Ник Филдинг 

(журнал East-West Review, Великобритания), 3-е место – Андрей Выползов (Российско-

Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и Факты», Россия).  

 – Конкурс проходит в стране, которую я очень люблю, Казахстан – моя историческая родина. 

За 28 лет творческого пути многие мои работы и проекты были вдохновлены именно историей 

тюркского мира. Я пишу о великом Абае, о Шынгысе Айтматове. Особое место в моем творчестве 

занимают статьи о Казахстане и феномене Нурсултана Назарбаева, –  

 сообщил Мухаммед Рузубай.  

 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах»: 1-е место – Абай Отар (газета «Egemen 

Qazaqstan», г. Нур-Султан), 2-е место – Игорь Прохоров (газета «Казахстанская правда», г. Нур-

Султан), 3-е место – Галым Кожабеков (газета «Astana aqshamy», г. Нур-Султан).  

 – Я не в первый раз участвую в конкурсе Библиотеки Елбасы, но награда мне присуждена 

впервые, чему я очень рад. Благодарю организаторов за высокую оценку моего труда. Поздравляю 

всех лауреатов с победой и с наступающим Днем Независимости, желаю всем новых ярких 

творческих успехов! – поделился Абай Отар.  

 В номинации «Лучший телевизионный материал» победителем стала Инжу Кабылдина 

(телеканал «Хабар», г. Нур-Султан), 2-е место – Ирина Якунина (телеканал Astana TV, г. Усть-

Каменогорск), на 3-м месте расположился Виталий Несипбаев (телеканал «Qazaqstan Saryarqa», г. 

Караганда).  

 – В год 30-летия Независимости Казахстана конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» 

звучит по-особому, и победа в нем – это большое достижение для каждого из нас. Всех поздравляю с 

наступающим Днем Независимости. Пусть растет и процветает наш Казахстан! – поздравил призер 

конкурса Виталий Несипбаев.  

 В номинации «Лучший радиоматериал»: 1-е место – Салтанат Садибекова (Қазақ радиосы, г. 

Нур-Султан), 2-е место – Алмира Елімсарина (Қазақ радиосы, г. Нур-Султан), 3-е место у Евгении 

Гришаниной (Radio N-S, г. Алматы).  

 В номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» 1-е место получила Асель Алишева 

(ИАП «Деловой Казахстан», г. Алматы), 2-е место – Татьяна Казанцева (газета «Литер», г. Нур-

Султан), 3-е место – Атсалим Идигов (газета «Огни Алатау», г. Талдыкорган 

 

 

22. kz.redtram.com: «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 
байқауының биылғы жеңімпаздары марапатталды 

https://kz.redtram.com/news/politics/607963020/ 

 

 НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында БАҚ 

қызметкерлері арасында ұйымдастырылған «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық 

конкурсының жеңімпаздары марапатталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.  

  «Бұл шара жыл сайын Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіліп, жақсы дәстүрге айналды. Биыл 

конкурсымыз 6-шы рет өтуде және Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. 

Байқау Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін насихаттауға, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары мен бастамаларын ілгерілетуге бағытталған. Тегінде, 

оны құрайтын 

 

https://kz.redtram.com/news/politics/607963020/
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23. inform.kz: «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» байқауының 
биылғы жеңімпаздары марапатталды 

https://www.inform.kz/kz/kazakstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-baykauynyn-biylgy-zhenimpazdary-

marapattaldy_a3871469 

 

 НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында БАҚ 

қызметкерлері арасында ұйымдастырылған «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» халықаралық 

конкурсының жеңімпаздары марапатталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат. 

 «Бұл шара жыл сайын Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіліп, жақсы дәстүрге айналды. Биыл 

конкурсымыз 6-шы рет өтуде және Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. 

Байқау Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін насихаттауға, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары мен бастамаларын ілгерілетуге бағытталған. Тегінде, 

оны құрайтын тарихи мұра. Бұл рәсімнің Тұңғыш Президент күні мен Тәуелсіздік күні арасында 

өтуінің терең символдық мәні бар. 

 Өйткені, Тәуелсіздік және Елбасы Н. Назарбаев ұғымдары бір-бірімен тығыз байланысты, 

өйткені біздің еліміздің барлық жетістіктері Н. Назарбаевтың Қазақстан көшбасшысы ретіндегі 

қызметінің тікелей нәтижесі болып саналады. Отандық БАҚ та – біздің Тәуелсіздігіміздің маңызды 

құндылықтарының бірі. Соңғы 30 жылда олар елмен бірге үлкен жолдан өтті, шынайы төртінші 

билікке айналып, танымал журналистер тобын құрды», - деді «ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы» ММ директоры Бақытжан Тілеуболат салтанатты рәсімде. 

 Сонымен бірге, конкурс комиссиясының мүшесі Дархан Мыңбай қазіргі әлемде БАҚ-тың 

алатын орны, маңызы ерекше екенін, сондықтан мұндай байқауларды өткізу қажет екенін атап өтті. 

 «Бұл байқау 2016 жылдан бері өткізіп келеді және жыл сайын сапасы да артып келеді. Яғни 

тек хабарды жасаушылар ғана емес, оны тұтынатын адамдардың да талғамы көтеріліп келеді. 

Байқаудың тағы бір ерекшелігі – тек Қазақстаннан емес, әлем журналистері де қатыса алады. Бұл 

Қазақстанды әлемге танытудың бір жолы деп білеміз. Биыл ТМД елдерінен, Канада мен Израильден 

материалдар келіп түсті. Бұл Қазақстанға, Қазақстанның экономикасына қызығушылықтың артуынан 

деп есептеймін. Журналистикада, экономикада және барлық салада шекара жоқ заманда мұндай 

конкурстардың пайдасы зор деп ойлаймын. Ол тілшілер мен контенттің сапасын көтеруде де үлкен 

рөл ойнайды», - деді Д. Мыңбай. 

 Ең алдымен «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» аталымында І орын түркиялық Business 

Turk журналының қызметкері Мұхаммед Рузубайға берілді. ІІ орын – ұлыбританиялық Ник 

Филдингке (East-West Review Journal) және ІІІ орын ресейлік Андрей Выползовқа (Российско-

Казахстанский пресс центр, газета «Аргументы и факты») берілді. 

 «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала» бойынша «Егемен Қазақстан» газетіның 

журналисі Абай Отар топ жарды. ІІ орынды Игорь Прохоров («Казахстанская правда» газеті), ІІІ 

орын Ғалым Қожабеков («Астана ақшамы» газеті) иеленді. 

 «Ғаламтор БАҚ-тағы үздік жарияланым» аталымында Әсел Әлішева («Деловой Казахстан» 

газеті), Татьяна Казанцева («Литер» газеті) және Атсалим Идигов («Огни Алатау» газеті) І, ІІ және ІІІ 

орындармен марапатталды. 

 «Үздік телевизиялық материал» номинациясында «Хабар» агенттігінен Інжу Қабылдина І 

орын алды. Astana TV тілшісі Ирина Янинина мен «Qazaqstan Saryarqa» тілшісі Виталий Несіпбаев ІІ 

және ІІІ орындарды иеленді. 

 «Үздік радиоматериал» аталымында І орын – Салтанат Сәдібековаға (Қазақ радиосы), ІІ орын 

– Альмира Елімсаринаға (Қазақ радиосы) және ІІІ орын Евгения Гришанинаға (Радио НС) 

табысталды. 

https://www.inform.kz/kz/kazakstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-baykauynyn-biylgy-zhenimpazdary-marapattaldy_a3871469
https://www.inform.kz/kz/kazakstan-tauelsizdigi-zhane-elbasy-baykauynyn-biylgy-zhenimpazdary-marapattaldy_a3871469
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 Жүлдегерлерге бірінші орын үшін 1 миллион теңге, екінші орын үшін – 700 мың теңге және 

үшінші орынға – 500 мың теңгеден ақшалай сертификат табысталды 

 

 

24. casian.info: В столице наградили победителей конкурса СМИ 
«Независимость Казахстана и Елбасы» 

https://casian.info/kz/society/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-

elbasy-49384.html 

 

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Библиотеке Елбасы наградили победителей 

международного конкурса среди СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы», передает 

корреспондент МИА «Казинформ». 

 Отметим, что основная цель конкурса - популяризация достижений Казахстана в годы 

независимости, продвижение идей и инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева как основа казахстанской государственности, а также содействие творческой 

самореализации и профессиональному росту журналистов. 

 «Глубоко символично, что нынешняя церемония проходит между двумя историческими для 

нашего государства датами – День Первого Президента и День Независимости. Ведь понятия 

независимость и Елбасы неразрывно связаны, поскольку все достижения нашей страны являются 

прямым результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. Следует 

отметить, что сами отечественные СМИ являются одним из важнейших достояний нашей 

независимости. За прошедшие 30 лет они вместе со страной прошли колоссальный путь, 

превратившись в подлинную четвертую власть и взрастив целую плеяду известных журналистов», - 

отметил директор «Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы» Бакытжан Темирболат. 

 Победителей конкурса определили по пяти номинациям: «Лучшая публикация в зарубежных 

СМИ», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший 

телевизионный материал» и «Лучший радиоматериал». 

 Третье место в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» занял Андрей 

Выползов, Российско-Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и факты», второе место - Nick 

Fielding, East-West Review Journal United Kingdom. Первое место присудили Мухаммеду Рузубаю, 

журнал «Business Turk». 

 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» третье место занял Галым Кожабеков, 

газета «Астана акшамы». Второе место - Игорь Прохоров, газета «Казахстанская правда» и первое 

место присудили Абаю Отару из газеты «Егемен Қазақстан». 

 Почетное третье место в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» занял Атсалим 

Идигов, газета «Огни Алатау», 2 место - Татьяна Казанцева, газета «Литер», и первое место – Асель 

Алишева из газеты «Деловой Казахстан». 

 Третье место в номинации «Лучший телевизионный материал» присудили Виталию 

Несипбаеву с телеканала «Qazaqstan Saryarqa», второе место - Ирина Янинина, Astana TV и первое 

место – Инжу Кабылдина из агентства «Хабар». 

 Третье место в номинации «Лучший радиоматериал» заняла Евгения Гришанина, RADIO N-S, 

второе место - Альмира Елимсарина, «Қазақ радиосы», а первое место присудили Салтанат 

Садибековой, «Қазақ радиосы». 

 

https://casian.info/kz/society/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy-49384.html
https://casian.info/kz/society/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy-49384.html
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25. qazaqparat.kz: В столице наградили победителей конкурса 
СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы» 

http://www.qazaqparat.kz/ru/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-

elbasy_a3871450 

 

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Библиотеке Елбасы наградили победителей 

международного конкурса среди СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы», передает 

корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Считаю необходимым такие конкурсы, как «Независимость Казахстана и Елбасы». Мы 

проводим конкурс с 2016 года, и с каждым годом повышается качество предоставляемых 

материалов. То есть, повышается качество не только тех, кто пишет, создает эти материалы, но и 

также потребителей. Еще одна особенность конкурса заключается в том, что принимают участие 

конкурсанты не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Таким образом, мы можем прославить 

Казахстан за рубежом. Увеличивается количество конкурсантов из России, СНГ, также принимают 

участие журналисты из Канады и Израиля. Это показывает заинтересованность зарубежных СМИ к 

нашей стране. Подобные конкурсы способствуют повышению качества контента, материалов 

журналистов. Были представлены различные статьи, каждую просмотрели, проанализировали члены 

жюри. Думаю, они дали справедливую оценку», - сказал член конкурсной комиссии Дархан Мынбай. 

 Отметим, что основная цель конкурса - популяризация достижений Казахстана в годы 

независимости, продвижение идей и инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева как основа казахстанской государственности, а также содействие творческой 

самореализации и профессиональному росту журналистов. 

 «Глубоко символично, что нынешняя церемония проходит между двумя историческими для 

нашего государства датами – День Первого Президента и День Независимости. Ведь понятия 

независимость и Елбасы неразрывно связаны, поскольку все достижения нашей страны являются 

прямым результатом деятельности Нурсултана Назарбаева в качестве Лидера Казахстана. Следует 

отметить, что сами отечественные СМИ являются одним из важнейших достояний нашей 

независимости. За прошедшие 30 лет они вместе со страной прошли колоссальный путь, 

превратившись в подлинную четвертую власть и взрастив целую плеяду известных журналистов», - 

отметил директор «Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы» Бакытжан Темирболат. 

 Победителей конкурса определили по пяти номинациям: «Лучшая публикация в зарубежных 

СМИ», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший 

телевизионный материал» и «Лучший радиоматериал». 

 Третье место в номинации «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» занял Андрей 

Выползов, Российско-Казахстанский пресс-центр, газета «Аргументы и факты», второе место - Nick 

Fielding, East-West Review Journal United Kingdom. Первое место присудили Мухаммеду Рузубаю, 

журнал «Business Turk». 

 В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» третье место занял Галым Кожабеков, 

газета «Астана акшамы». Второе место - Игорь Прохоров, газета «Казахстанская правда» и первое 

место присудили Абаю Отару из газеты «Егемен Қазақстан». 

 Почетное третье место в номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» занял Атсалим 

Идигов, газета «Огни Алатау», 2 место - Татьяна Казанцева, газета «Литер», и первое место – Асель 

Алишева из газеты «Деловой Казахстан». 

 Третье место в номинации «Лучший телевизионный материал» присудили Виталию 

Несипбаеву с телеканала «Qazaqstan Saryarqa», второе место - Ирина Янинина, Astana TV и первое 

место – Инжу Кабылдина из агентства «Хабар». 

http://www.qazaqparat.kz/ru/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy_a3871450
http://www.qazaqparat.kz/ru/v-stolice-nagradili-pobediteley-konkursa-smi-nezavisimost-kazahstana-i-elbasy_a3871450
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 Третье место в номинации «Лучший радиоматериал» заняла Евгения Гришанина, RADIO N-S, 

второе место - Альмира Елимсарина, «Қазақ радиосы», а первое место присудили Салтанат 

Садибековой, «Қазақ радиосы». 

 


