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1. inform.kz: Выставка «Воины Великой степи» открылась в Нур-
Султане 

https://www.inform.kz/ru/vystavka-voiny-velikoy-stepi-otkrylas-v-nur-sultane_a3929868/amp 

 

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы состоялось открытие выставки «Воины Великой степи», посвященной 30-летию создания 

Вооруженных сил Республики Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз 

Доспановой, Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта 

«Казахстанский путь», передает МИА «Казинформ». 

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте батыров 

Великой степи. 

«7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом 

независимости и целостности государства. В условиях же глобальных катаклизмов и 

геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно 

возрастает», – отметил директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат на открытии выставки. 

Он также добавил, что в настоящее время по поручению Главы государства начата 

масштабная реформа Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию 

и перевооружение. 

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной 

безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности 

сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего. 

«Благодарю представителей Библиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают 

историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных Вооруженных Сил. 

Благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность воспитывать чувство патриотизма и любви к 

Родине у молодежи», – подчеркнул Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы, генерал-

лейтенант ВС РК Бахытжан Ертаев. 

Выставка включает в себя 3 раздела: 

– «Роль и место батыров в истории казахской государственности».Имена казахских батыров 

высечены в веках, их подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди славных героев 

того времени известны такие личности, как Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Райымбек батыр, 

Отеген батыр, Наурызбай батыр и другие. 

– «Герои Великой Отечественной войны». Великая Отечественная война явилась огромным 

испытанием для всех жителей Советского Союза, в том числе и для казахского народа. Талгат 

Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова навсегда останутся в 

народной памяти как великие личности, чьи подвиги запечатлены в летописи Второй мировой войны. 

– «Вооруженные Силы Республики Казахстан». 7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Н.А. 

Назарбаев подписал Указы о преобразовании Государственного комитета обороны Республики 

Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан и о создании Вооруженных сил 

Республики Казахстан. 
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2. qazaqstan.tv: «Ұлы дала ұландары» көрмесі ашылды 
https://qazaqstan.tv/videos/157153 

 

 Бүгін ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында Қазақстан Республикасы Қарулы 

күштерінің 30 жылдығы мен Екінші дүниежүзілік соғыстың батырлары Хиуаз Доспанова, Талғат 

Бигелдинов, Мәншүк Мәметованың 100 жылдығына арналған «Ұлы дала ұландары» көрмесі 

ашылды. 

Экспозицияда Ұлы дала батырлары институтынан бастау алған қазақ сарбаздарының 

жауынгерлік ерліктерінің көп ғасырлық тарихын бейнелейтін тарихи, мәдени артефактілер 

ұсынылған. 

Тарихи жадты сақтау, оның мұрасын қазақстандықтардың жас, болашақ ұрпақтарының 

зердесінде қайта жаңғырту – экспозицияның басты міндеттерінің бірі. 

1992 жылғы 7 мамырда Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 

Республикасының Қарулы күштерін құру туралы» Жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев атап өткендей, бұл уақыттың ішінде біздің әскер толықтай қалыптасып, мемлекет 

тәуелсіздігі мен тұтастығының тірегі мен басты кепіліне айналды. Қазір біз куә болып отырған 

жаһандық ахуал мен геостратегиялық тұрақсыздық тұсында әскердің рөлі артып келеді. Сондықтан 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен бүгінде Қазақстан Қарулы күштерін одан әрі жаңғырту мен 

қайта жарақтандыруға бағытталған ауқымды реформа басталды, - деді Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат. 

Кітапхана жинағының материалдары әскери қауіпсіздік саласындағы тарихи мұраны қайта 

жаңғыртып, қазіргі заманғы Қарулы күштерді құру призмасын, кешегі және бүгінгі батырлардың 

ерліктері арқылы қазіргі қазақстандық мемлекеттіліктің ретроспективті көрінісін қалыптастырады. 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының басшылығы мен ұжымына Екінші 

дүниежүзілік соғыс қаһармандарының өмірбаяны мен Қарулы күштердің тарихын дәріптейтіні үшін 

алғыс айтамын. Осындай іс-шаралардың арқасында біз жастардың бойында отансүйгіштік сезімін 

оятуға мүмкіндік алдық, - деді Халық қаһарманы, Қарулы күштердің генерал-лейтенанты Бақытжан 

Ертаев. 

Көрме 3 бөлімнен тұрады. 

 

3. baq.kz: Тұңғыш Президентке сыйлаған заттардан көрме 
ашылды 

https://baq.kz/tungysh-prezidentke-syylagan-zattardan-korme-ashyldy_277477/ 

 

 Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Тұңғыш Президент кітапханасында «Ұлы дала ұландары» атты 

Қазақ тарихындағы батырлар, Ұлы Отан соғысының батырлары және Қарулы күштердің 30 

жылдығына арналған көрме ашылды. 

Кешенді түрде кітапхана қоры, тарихи деректер мен жәдігерлер қорының негізінде осы 

көрмені ұйымдастырып отырмыз. Біздің жинағымыздың ерекшелігі – Елбасына кезінде сыйға 

тартқан заттардан, деректерден, кітаптардан қалыптасуы, – дейді Елбасы кітапханасы директорының 

орынбасары Күләйша Ақтаева.  

Көрме «Қазақ мемлекеттілігі тарихындағы батырлардың рөлі мен орны», «Ұлы Отан 

соғысының батырлары» және «Қазақстан Республикасының Қарулы күштері» бөлімдерінен құралған. 

Экспозицияда Ұлы дала батырлары институтынан бастау алған қазақ сарбаздарының 

жауынгерлік ерліктерінің көп ғасырлық тарихын бейнелейтін тарихи, мәдени артефактілер 

ұсынылған. 
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Әсіресе биылғы жылы болып жатқан оқиғалар ой салып, тарихи санамыз бен саяси 

мәдениетіміздің жағдайын, қиын жағдайлар неден туындап жатқанын зерттеп, сол 

материалдарымызды кешенді түрде көрсеткіміз келді, – деп Елбасы кітапханасы директорының 

орынбасары көрме мақсатын айқындап кетті. 

Айта кетейік, «Ұлы дала ұландары» көрмесі алдағы екі апта бойы елордалықтарға ұсынылады. 

3 тілде экскурсия жүргізіледі. Ал 18 мамырда Щучинск қаласындағы кадет корпусына апарылады.  

 

 

4. elorda.info: Елордада «Ұлы дала ұландары» көрмесі ашылды 
https://kaz.elorda.info/madeniet/18378-elordada-uly-dala-ulandary-kormesi-ashyldy/ 

 

 Бүгін ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында Қазақстан Республикасы Қарулы 

күштерінің 30 жылдығы мен Екінші дүниежүзілік соғыстың батырлары Хиуаз Доспанова, Талғат 

Бигелдинов, Мәншүк Мәметованың 100 жылдығына арналған «Ұлы дала ұландары» көрмесі 

ашылды, деп хабарлады Elorda.info. 

Экспозицияда Ұлы дала батырлары институтынан бастау алған қазақ сарбаздарының 

жауынгерлік ерліктерінің көп ғасырлық тарихын бейнелейтін тарихи, мәдени артефактілер 

ұсынылған. 

Тарихи жадты сақтау, оның мұрасын қазақстандықтардың жас, болашақ ұрпақтарының 

зердесінде қайта жаңғырту – экспозицияның басты міндеттерінің бірі. 

1992 жылғы 7 мамырда Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 

Республикасының Қарулы күштерін құру туралы» Жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев атап өткендей, бұл уақыттың ішінде біздің әскер толықтай қалыптасып, мемлекет 

тәуелсіздігі мен тұтастығының тірегі мен басты кепіліне айналды. Қазір біз куә болып отырған 

жаһандық ахуал мен геостратегиялық тұрақсыздық тұсында әскердің рөлі артып келеді. Сондықтан 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен бүгінде Қазақстан Қарулы күштерін одан әрі жаңғырту мен 

қайта жарақтандыруға бағытталған ауқымды реформа басталды, - деді Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат. 

Кітапхана жинағының материалдары әскери қауіпсіздік саласындағы тарихи мұраны қайта 

жаңғыртып, қазіргі заманғы Қарулы күштерді құру призмасын, кешегі және бүгінгі батырлардың 

ерліктері арқылы қазіргі қазақстандық мемлекеттіліктің ретроспективті көрінісін қалыптастырады. 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының басшылығы мен ұжымына Екінші 

дүниежүзілік соғыс қаһармандарының өмірбаяны мен Қарулы күштердің тарихын дәріптейтіні үшін 

алғыс айтамын. Осындай іс-шаралардың арқасында біз жастардың бойында отансүйгіштік сезімін 

оятуға мүмкіндік алдық, - деді Халық қаһарманы, Қарулы күштердің генерал-лейтенанты Бақытжан 

Ертаев. 

Көрме 3 бөлімнен тұрады. 

 

5. elorda.info: Героическое наследие предков: выставка «Воины 
Великой степи» открылась в Нур-Султане 

https://elorda.info/kultura/17474-geroicheskoe-nasledie-predkov-vystavka-voiny-velikoi-stepi-otkrylas-

v-nur-sultane/ 

 

 В Библиотеки Елбасы открылась тематическая выставка «Воины Великой степи», передает 

Elorda.info.  
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Выставка, которая является продолжением проекта «Казахстанский путь», посвящена 30-

летию создания Вооруженных сил Республики Казахстан, 100-летию героев Второй мировой войны 

Хиуаз Доспановой, Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой.     

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю ратных подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте 

батыров Великой степи. Главная задача вернисажа – сохранение исторической памяти, ретрансляция 

ее наследия будущим поколениям.  

«7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом 

независимости и целостности нашего государства. В условиях же глобальных катаклизмов и 

геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно 

возрастает. В настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа 

Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию и перевооружение», – 

сказал на открытии выставки директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. 

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной 

безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности 

сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего. 

«Благодарю представителей Библиотеки Елбасы за то, что они освещают историю наших 

батыров, героев Второй мировой войны и современных Вооруженных Сил. Благодаря таким  

мероприятиям мы имеем возможность воспитытвать чувство патриотизма и любви к Родине у 

молодежи», – отметил Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы, генерал-лейтенант ВС РК 

Бахытжан Ертаев.  

Выставка включает в себя несколько разделов, повествующих о роли и месте батыров в 

истории казахской государственности, героях Второй мировой войны и истории Вооруженных Сил 

Казахстана. 

 

6. 24.kz: В Библиотеке Елбасы открылась выставка «Воины 
Великой степи 

https://24.kz/ru/tv-projects/kultvoyazh 

  

В Библиотеке Елбасы открылась выставка "Воины Великой степи". 

4 мая в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось открытие 

выставки “Воины Великой степи”, посвященной 30-летию создания Вооруженных сил Республики 

Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз Доспановой, Талгата 

Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта “Казахстанский путь”, 

передает Liter.kz.      

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю ратных подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте 

батыров Великой степи. 

Главная задача выставки – это сохранение исторической памяти, ретрансляция ее наследия 

будущим поколениям. 

7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом 

независимости и целостности нашего государства. В условиях же глобальных катаклизмов и 

геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно 
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возрастает. В настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа 

Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию и перевооружение, – 

сказал на открытии выставки директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. 

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной 

безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности 

сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего. 

Благодарю представителей Библиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают 

историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных Вооруженных Сил. 

Благодаря таким  мероприятиям мы имеем возможность воспитывать чувство патриотизма и любви к 

Родине у молодежи, – отметил Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы, генерал-лейтенант 

ВС РК Бахытжан Ертаев. 

Выставка включает в себя 3 раздела. 

 
7. kazpravda.kz: В Библиотеке Елбасы открылась выставка 
«Воины Великой степи» 

https://kazpravda.kz/search/?sort=views 

Сегодня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось 

открытие выставки «Воины Великой степи», посвященной 30-летию создания Вооруженных сил 

Республики Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз Доспановой, Талгата 

Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта «Казахстанский путь», 

передает Деловой Казахстан. 

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю ратных подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте 

батыров Великой степи. 

Главная задача выставки – это сохранение исторической памяти, ретрансляция ее наследия 

будущим поколениям. 

«7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом 

независимости и целостности нашего государства. В условиях же глобальных катаклизмов и 

геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно 

возрастает.В настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа 

Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию и перевооружение», - 

сказал директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат 

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной 

безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности 

сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего. 

«Благодарю представителей Библиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают 

историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных Вооруженных Сил. 

Благодаря таким  мероприятиям мы имеем возможность воспитытвать чувство патриотизма и любви 

к Родине у молодежи» , - сказал генерал-лейтенант ВС РК Бахытжан Ертаев 

Выставка включает в себя 3 раздела: 

1 раздел – «Роль и место батыров в истории казахской государственности». Имена казахских 

батыров высечены в веках, их подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди 

славных героев того времени известны такие личности, как: Богенбай батыр, Кабанбай батыр, 

Райымбек батыр, Отеген батыр, Наурызбай батыр и др. 
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2 раздел – «Герои Великой Отечественной войны». Великая Отечественная война явилась 

огромным испытанием для всех жителей Советского Союза, в том числе и для казахского народа. 

Талгат Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, и Хиуаз Доспанова навсегда останутся в 

народной памяти как великие личности, чьи подвиги запечатлены в летописи Второй мировой войны. 

3 раздел – «Вооруженные Силы Республики Казахстан». 7 мая 1992 года Первый Президент 

Казахстана Н.А.Назарбаев подписал Указы о преобразовании Государственного комитета обороны 

Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан, о создании Вооруженных 

сил Республики Казахстан. 

 
8. dknews.kz: Елбасы кітапханасында «Ұлы дала ұландары» 
көрмесі ашылды 

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/233321-elbasy-kitaphanasynda-uly-dala-ulandary-

kormesi 

 

 Бүгін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында Қазақстан 

Республикасы Қарулы күштерінің 30 жылдығы мен Ұлы Отан соғысының батырлары Хиуаз 

Доспанова, Талғат Бигелдинов, Мәншүк Мәметованың 100 жылдығына арналған «Ұлы дала 

ұландары» көрмесі ашылды. Көрме «Қазақстан жолы» жобасының аясында ұйымдастырылды, деп 

хабарлайды Деловой Қазақстан. 

Экспозицияда Ұлы дала батырлары институтынан бастау алған қазақ сарбаздарының 

жауынгерлік ерліктерінің көп ғасырлық тарихын бейнелейтін тарихи, мәдени артефактілер 

ұсынылған. 

Тарихи жадты сақтау, оның мұрасын қазақстандықтардың жас, болашақ ұрпақтарының 

зердесінде қайта жаңғырту – экспозицияның басты міндеттерінің бірі. 

«1992 жылғы 7 мамырда Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 

Республикасының Қарулы күштерін құру туралы» жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев атап өткендей, бұл уақыттың ішінде біздің әскер толықтай қалыптасып, мемлекет 

тәуелсіздігі мен тұтастығының тірегі мен басты кепіліне айналды. Қазір біз куә болып отырған 

жаһандық ахуал мен геостратегиялық тұрақсыздық тұсында әскердің рөлі артып келеді. Сондықтан 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен бүгінде Қазақстан Қарулы күштерін одан әрі жаңғырту мен 

қайта жарақтандыруға бағытталған ауқымды реформа басталды», - деді Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат 

Кітапхана жинағының материалдары әскери қауіпсіздік саласындағы тарихи мұраны қайта 

жаңғыртып, қазіргі заманғы Қарулы күштерді құру призмасын, кешегі және бүгінгі батырлардың 

ерліктері арқылы қазіргі қазақстандық мемлекеттіліктің ретроспективті көрінісін қалыптастырады. 

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының басшылығы мен 

ұжымына Ұлы Отан соғысы қаһармандарының өмірбаяны мен Қарулы күштердің тарихын 

дәріптейтіні үшін алғыс айтамын. Осындай іс-шаралардың арқасында біз жастардың бойында 

отансүйгіштік сезімін оятуға мүмкіндік алдық», - деді Халық қаһарманы, Қазақстан Республикасы 

Қарулы күштерінің генерал-лейтенанты Бақытжан Ертаев 

Көрме 3 бөлімнен тұрады. 

1 бөлім – «Қазақ мемлекеттілігі тарихындағы батырлардың рөлі мен орны». Қазақ 

батырларының есімдері ғасырларға таңба болып басылған, олардың ерліктерін Қазақстан елі мен 

халқы әлі күнге дейін дәріптеп келеді. Қазақстан аумағына жоңғар шапқыншылығы кезінде халықтан 

көптеген батырлар шықты. Сол кезеңнің даңқты батырларының арасында Бөгенбай батыр, Қабанбай 

батыр, Райымбек батыр, Өтеген батыр, Наурызбай батыр және т. б. батырлар бар. 



 9 
 

2 бөлім – «Ұлы Отан соғысының батырлары». Ұлы Отан соғысы Кеңес Одағының барлық 

халқы үшін орасан зор сын болды. Қасіретті сын-қатер кезінде бүкіл халық жауға қарсы жұдырықтай 

жұмылды. «Әйел» және «қару» деген үйлеспейтін ұғымдар бірге тоғысты. Қазақстандықтар Мәншүк 

Мәметова, Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова ел тәуелсіздігі мен азаттығы жолында ерлікпен 

күрескен ұлы әйелдер ретінде халық жадында мәңгілік сақталады. Талғат Бегелдинов – аты аңызға 

айналған тұлға, оның өмірі мен ерлігі Екінші дүниежүзілік соғыс жылнамасында жарқын тарих 

болып қалды. 

3 бөлім – «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері». 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қорғаныс 

комитетін Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі етіп қайта құру туралы және Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы Жарлықтарға қол қойды. Қазақстан армиясы 30 

жыл ішінде тарихын іс жүзінде «таза парақтан» бастап, күрделі даму жолынан өтті. 

 

 

9. dknews.kz: В Библиотеке Елбасы открылась выставка «Воины 
Великой степи» 

https://dknews.kz/ru/dk-life/233320-v-biblioteke-elbasy-otkrylas-vystavka-voiny-velikoy 

 

 Сегодня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось 

открытие выставки «Воины Великой степи», посвященной 30-летию создания Вооруженных сил 

Республики Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз Доспановой, Талгата 

Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта «Казахстанский путь», 

передает Деловой Казахстан. 

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю ратных подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте 

батыров Великой степи. 

Главная задача выставки – это сохранение исторической памяти, ретрансляция ее наследия 

будущим поколениям. 

«7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом 

независимости и целостности нашего государства. В условиях же глобальных катаклизмов и 

геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно 

возрастает.В настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа 

Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию и перевооружение», - 

сказал директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат 

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной 

безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности 

сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего. 

«Благодарю представителей Библиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают 

историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных Вооруженных Сил. 

Благодаря таким  мероприятиям мы имеем возможность воспитытвать чувство патриотизма и любви 

к Родине у молодежи» , - сказал генерал-лейтенант ВС РК Бахытжан Ертаев 

Выставка включает в себя 3 раздела: 

1 раздел – «Роль и место батыров в истории казахской государственности». Имена казахских 

батыров высечены в веках, их подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди 



 10 
 

славных героев того времени известны такие личности, как: Богенбай батыр, Кабанбай батыр, 

Райымбек батыр, Отеген батыр, Наурызбай батыр и др. 

2 раздел – «Герои Великой Отечественной войны». Великая Отечественная война явилась 

огромным испытанием для всех жителей Советского Союза, в том числе и для казахского народа. 

Талгат Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, и Хиуаз Доспанова навсегда останутся в 

народной памяти как великие личности, чьи подвиги запечатлены в летописи Второй мировой войны. 

3 раздел – «Вооруженные Силы Республики Казахстан». 7 мая 1992 года Первый Президент 

Казахстана Н.А.Назарбаев подписал Указы о преобразовании Государственного комитета обороны 

Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан, о создании Вооруженных 

сил Республики Казахстан. 

 

10. aikyn.kz: Елбасы кітапханасында «Ұлы дала ұландары» 
көрмесі ашылды 

https://aikyn.kz/194886/elbasy-kitaphanasynda-uly-dala-ulandary-kormesi-ashyldy/ 

 

 Экспозицияда Ұлы дала батырлары институтынан бастау алған қазақ сарбаздарының 

жауынгерлік ерліктерінің көп ғасырлық тарихын бейнелейтін тарихи, мәдени артефактілер 

ұсынылған. 

Бүгін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында Қазақстан 

Республикасы Қарулы күштерінің 30 жылдығы мен Ұлы Отан соғысының батырлары Хиуаз 

Доспанова, Талғат Бигелдинов, Мәншүк Мәметованың 100 жылдығына арналған «Ұлы дала 

ұландары» көрмесі ашылды. Көрме «Қазақстан жолы» жобасының аясында ұйымдастырылды. 

Экспозицияда Ұлы дала батырлары институтынан бастау алған қазақ сарбаздарының 

жауынгерлік ерліктерінің көп ғасырлық тарихын бейнелейтін тарихи, мәдени артефактілер 

ұсынылған. 

Тарихи жадты сақтау, оның мұрасын қазақстандықтардың жас, болашақ ұрпақтарының 

зердесінде қайта жаңғырту – экспозицияның басты міндеттерінің бірі. 

«1992 жылғы 7 мамырда Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 

Республикасының Қарулы күштерін құру туралы» жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев атап өткендей, бұл уақыттың ішінде біздің әскер толықтай қалыптасып, мемлекет 

тәуелсіздігі мен тұтастығының тірегі мен басты кепіліне айналды. Қазір біз куә болып отырған 

жаһандық ахуал мен геостратегиялық тұрақсыздық тұсында әскердің рөлі артып келеді. Сондықтан 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен бүгінде Қазақстан Қарулы күштерін одан әрі жаңғырту мен 

қайта жарақтандыруға бағытталған ауқымды реформа басталды», – деп Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат көрмені ашты. 

Кітапхана жинағының материалдары әскери қауіпсіздік саласындағы тарихи мұраны қайта 

жаңғыртып, қазіргі заманғы Қарулы күштерді құру призмасын, кешегі және бүгінгі батырлардың 

ерліктері арқылы қазіргі қазақстандық мемлекеттіліктің ретроспективті көрінісін қалыптастырады. 

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының басшылығы мен 

ұжымына Ұлы Отан соғысы қаһармандарының өмірбаяны мен Қарулы күштердің тарихын 

дәріптейтіні үшін алғыс айтамын. Осындай іс-шаралардың арқасында біз жастардың бойында 

отансүйгіштік сезімін оятуға мүмкіндік алдық», – деді Халық қаһарманы, Қазақстан Республикасы 

Қарулы күштерінің генерал-лейтенанты Бақытжан Ертаев. 

Көрме 3 бөлімнен тұрады. 

1-бөлім – «Қазақ мемлекеттілігі тарихындағы батырлардың рөлі мен орны». Қазақ 

батырларының есімдері ғасырларға таңба болып басылған, олардың ерліктерін Қазақстан елі мен 

халқы әлі күнге дейін дәріптеп келеді. Қазақстан аумағына жоңғар шапқыншылығы кезінде халықтан 
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көптеген батырлар шықты. Сол кезеңнің даңқты батырларының арасында Бөгенбай батыр, Қабанбай 

батыр, Райымбек батыр, Өтеген батыр, Наурызбай батыр және т. б. батырлар бар. 

2-бөлім – «Ұлы Отан соғысының батырлары». Ұлы Отан соғысы Кеңес Одағының барлық 

халқы үшін орасан зор сын болды. Қасіретті сын-қатер кезінде бүкіл халық жауға қарсы жұдырықтай 

жұмылды. «Әйел» және «қару» деген үйлеспейтін ұғымдар бірге тоғысты. Қазақстандықтар Мәншүк 

Мәметова, Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова ел тәуелсіздігі мен азаттығы жолында ерлікпен 

күрескен ұлы әйелдер ретінде халық жадында мәңгілік сақталады. Талғат Бигелдинов – аты аңызға 

айналған тұлға, оның өмірі мен ерлігі Екінші дүниежүзілік соғыс жылнамасында жарқын тарих 

болып қалды. 

3-бөлім – «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері». 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қорғаныс 

комитетін Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі етіп қайта құру туралы және Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы Жарлықтарға қол қойды. Қазақстан армиясы 30 

жыл ішінде тарихын іс жүзінде «таза парақтан» бастап, күрделі даму жолынан өтті. 

 
11. liter.kz: В Библиотеке Елбасы открылась выставка «Воины 
Великой степи» 

https://liter.kz/v-biblioteki-elbasy-otkrylas-vystavka-voiny-velikoi-stepi-1651724847/ 

В Библиотеке Елбасы открылась выставка "Воины Великой степи". 

4 мая в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось открытие 

выставки “Воины Великой степи”, посвященной 30-летию создания Вооруженных сил Республики 

Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз Доспановой, Талгата 

Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта “Казахстанский путь”, 

передает Liter.kz.      

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю ратных подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте 

батыров Великой степи. 

Главная задача выставки – это сохранение исторической памяти, ретрансляция ее наследия 

будущим поколениям. 

7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о 

создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом 

независимости и целостности нашего государства. В условиях же глобальных катаклизмов и 

геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно 

возрастает. В настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа 

Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию и перевооружение, – 

сказал на открытии выставки директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. 

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной 

безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности 

сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего. 

Благодарю представителей Библиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают 

историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных Вооруженных Сил. 

Благодаря таким  мероприятиям мы имеем возможность воспитывать чувство патриотизма и любви к 

Родине у молодежи, – отметил Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы, генерал-лейтенант 

ВС РК Бахытжан Ертаев. 

Выставка включает в себя 3 раздела: 
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1-й раздел – “Роль и место батыров в истории казахской государственности”. Имена казахских 

батыров высечены в веках, их подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди 

славных героев того времени известны такие личности, как Богенбай батыр, Кабанбай батыр, 

Райымбек батыр, Отеген батыр, Наурызбай батыр и др. 

2-й раздел – “Герои Великой Отечественной войны”. Великая Отечественная война явилась 

огромным испытанием для всех жителей Советского Союза, в том числе и для казахского народа. 

Талгат Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, и Хиуаз Доспанова навсегда останутся в 

народной памяти как великие личности, чьи подвиги запечатлены в летописи Второй мировой войны.     

3-й раздел – “Вооруженные Силы Республики Казахстан”. 7 мая 1992 года Первый Президент 

Казахстана Н.А.Назарбаев подписал Указы о преобразовании Государственного комитета обороны 

Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан, о создании Вооруженных 

сил Республики Казахстан. 

 

 

12. inbusiness.kz: Выставка, посвященная 30-летию создания 
Вооруженных сил РК, открылась в Библиотеке 

https://inbusiness.kz/ru/last/vystavka-posvyashennaya-30-letiyu-sozdaniya-vooruzhennyh-sil-rk-

otkrylas-v-biblioteke 

           Она называется "Воины Великой степи".  

В библиотеке Первого президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось открытие 

выставки "Воины Великой степи", посвященной 30-летию создания Вооруженных сил Республики 

Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз Доспановой, Талгата 

Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта "Казахстанский путь", 

передает inbusiness.kz.     

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие 

многовековую историю ратных подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте 

батыров Великой степи. Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие 

в сфере военной безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской 

государственности сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев 

прошлого и настоящего.  

Выставка включает в себя 3 раздела:  

1 раздел – "Роль и место батыров в истории казахской государственности". Имена казахских 

батыров высечены в веках, их подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди 

славных героев того времени известны такие личности, как: Богенбай батыр, Кабанбай батыр, 

Райымбек батыр, Отеген батыр, Наурызбай батыр и др.  

2 раздел – "Герои Великой Отечественной войны". Великая Отечественная война явилась 

огромным испытанием для всех жителей Советского Союза, в том числе и для казахского народа. 

Талгат Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, и Хиуаз Доспанова навсегда останутся в 

народной памяти как великие личности, чьи подвиги запечатлены в летописи Второй мировой войны.      

3 раздел – "Вооруженные Силы Республики Казахстан". 7 мая 1992 года Первый Президент 

Казахстана Н.А.Назарбаев подписал Указы о преобразовании Государственного комитета обороны 

Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан, о создании Вооруженных 

сил Республики Казахстан. 


