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1. khabar.kz: Концепция молодежной политики 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVOahFcxuI8 

 

 В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы прошла 

международная научная конференция “Символы государственности”, приуроченная к 

празднованию 30-летия государственных символов Республики Казахстан, передает Liter.kz. 

Цель мероприятия – это формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения к государственным символам страны. 

В ходе мероприятия с докладами выступили директор Библиотеки Елбасы Бакытжан 

Темирболат, вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Нургиса Дауешов, вице-

министр информации и общественного развития Республики Казахстан Александр Данилов, автор 

Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков, заместитель 

исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор 

Европейского центра имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор 

Университета Эмиритус Грегори Глисон (Нью-Мексико США), руководитель отдела по связям с 

политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Усубалиев Асиф Адил оглы, проректор по социально-культурному 

развитию Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Дихан Камзабекулы, 

член Правления по вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Северо-

Казахстанского университета имени М.Козыбаева, победитель проекта «100 новых лиц 

Казахстана» Дамель Мектепбаева и др. 

Всего в работе конференции в формате онлайн/оффлайн приняли участие около 200 

человек из числа представителей профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов 

средних учебных заведений, экспертного сообщества, студенты, магистранты и общественные 

деятели. 

По итогам конференции были выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации 

государственных символов Казахстана среди молодежи как в внутри страны, так и за рубежом. 

 

 

2. qazaqstan.tv: Рәміздерге деген сүйіспеншілікті арттыру қажет 
https://qazaqstan.tv/videos/158744 

 

 ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында мемлекеттік рәміздеріміздің 30 

жылдығына орай «Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы өтті. 

Конференция өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерімізге құрметпен қарауын 

нығайтуды көздейді. Оның аясында Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат, 

Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов, деді  Ақпарат және қоғамдық даму вице-

министрі Александр Данилов, Қазақстан мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек 

Мәлібеков, Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары Әлкей 

Марғұланұлы, Қауіпсіздікті зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы еуропалық 

орталықтың профессоры, Эмиритус университетінің профессоры Грегори Глисон (Нью-Мексико, 

АҚШ), Әзербайжан Республикасы Президенті әкімшілігінің Саяси партиялар мен заң шығарушы 

билікпен байланыстар бөлімінің меңгерушісі, саяси ғылымдардың кандидаты  Асиф Адилоглы 

Усубалиев, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректоры Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетінің Инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма 

мүшесі, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Дәмел Мектепбаева, тағы да 

басқалары баяндама оқыды. 
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Онлайн және офлайн үлгіде өткен конференцияға 200-ге жуық  адам қатысты. Олардың 

қатарында жоғары оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, орта оқу орындарының 

мұғалімдері, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері, студенттер мен магистранттар бар. 

Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді 

мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттаудың ұсыныстары 

әзірленді. 

 

 

3. astanatv.kz: Елтаңбада әрбір қазақстандықтың аты жазылған 
https://www.youtube.com/watch?v=oLXtGMJsVQg 

 

 Тұңғыш Президент кітапханасында мемлекеттік рәміздеріміздің 30 жылдығына орай 

«Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы өтті. 

Конференция өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерімізге құрметпен қарауын 

нығайтуды көздейді. Оның аясында Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат, 

Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов, деді  Ақпарат және қоғамдық даму вице-

министрі Александр Данилов, Қазақстан мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек 

Мәлібеков, Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары Әлкей 

Марғұланұлы, Қауіпсіздікті зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы еуропалық 

орталықтың профессоры, Эмиритус университетінің профессоры Грегори Глисон (Нью-Мексико, 

АҚШ), Әзербайжан Республикасы Президенті әкімшілігінің Саяси партиялар мен заң шығарушы 

билікпен байланыстар бөлімінің меңгерушісі, саяси ғылымдардың кандидаты  Асиф Адилоглы 

Усубалиев, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректоры Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетінің Инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма 

мүшесі, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Дәмел Мектепбаева, тағы да 

басқалары баяндама оқыды. 

Онлайн және офлайн үлгіде өткен конференцияға 200-ге жуық  адам қатысты. Олардың 

қатарында жоғары оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, орта оқу орындарының 

мұғалімдері, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері, студенттер мен магистранттар бар. 

Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді 

мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттаудың ұсыныстары 

әзірленді. 

 

 

4. astanatv.kz: На Гербе записано имя каждого казахстанца 
https://www.youtube.com/watch?v=STy9VufazX8 

 

 В Библиотеке Первого Президента состоялась международная научная конференция 

“Символы государственности”, приуроченная к празднованию 30-летия государственных 

символов Республики Казахстан, передает Liter.kz. 

Цель мероприятия – это формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения к государственным символам страны. 

В ходе мероприятия с докладами выступили директор Библиотеки Елбасы Бакытжан 

Темирболат, вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Нургиса Дауешов, вице-

министр информации и общественного развития Республики Казахстан Александр Данилов, автор 

Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков, заместитель 

исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор 

Европейского центра имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор 

Университета Эмиритус Грегори Глисон (Нью-Мексико США), руководитель отдела по связям с 
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политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Усубалиев Асиф Адил оглы, проректор по социально-культурному 

развитию Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Дихан Камзабекулы, 

член Правления по вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Северо-

Казахстанского университета имени М.Козыбаева, победитель проекта «100 новых лиц 

Казахстана» Дамель Мектепбаева и др. 

Всего в работе конференции в формате онлайн/оффлайн приняли участие около 200 

человек из числа представителей профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов 

средних учебных заведений, экспертного сообщества, студенты, магистранты и общественные 

деятели. 

По итогам конференции были выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации 

государственных символов Казахстана среди молодежи как в внутри страны, так и за рубежом. 

 

 

5. egemen.kz: Рәміздерді насихаттау бойынша ұсыныстар 
әзірленді 

https://egemen.kz/article/313943-ramizderdi-nasikhattau-boyynsha-usynystar-azirlendi 

 

Биыл мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына – 30 жыл. Осыған орай Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында «Мемлекеттіліктің рәміздері» 

тақырыбында халықаралық ғылыми конференция өтті. Алқалы жиында отандық және шетелдік 

сарапшы-ғалымдар рәміздердің насихатталуы мен идеологиялық кемшін тұстарын сөз етті. 

Іс-шара жұмысын кітапхана директоры, саяси ғылымдар кандидаты Бақытжан Темірболат 

жүргізді. Ол өз сөзінде мемлекеттік символдарға байланысты пікірін елдің саяси рәміздері 

жастардың өзін-өзі тануының маңызды факторлары ретінде жеткізді. Сонымен қатар Ақпарат 

және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов ел жастарының әлеуметтік портреті 

туралы сөз қозғады. Ал мемлекеттік Елтаңбаның авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Жандарбек Мәлібеков ұлттық рәміздерімізді насихаттау жұмыстарына көңілі толмайтынын 

жеткізді. 

«Барлығы науқан есебінде ғана, рәміздер күніне орай жылына бір апта, он күндей ғана 

кездесулер, өзге де іс-шаралар өткіземіз де қоямыз. Ал олардың мәні мен мағынасын, 

құндылығын балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында, ауыл жастарының бойына сіңдіруіміз 

қажет. Жастар Туды қолдарына алғанда, үйлерінің төріне ілгенде ғана жүрегімен сезінеді. Менің 

Отаным, менің Отбасым, менің Қазақстаным, менің Байрағым, менің Таңбам, менің Елім деген 

түсінік қалыптасады. Жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз, олай болса осы жастар ұйымдары 

бар, комитеті бар солардың жанынан рәміздерімізді насихаттау үшін заңда қандай өзгерістер, 

талаптар қажет екенін анықтайтын комиссия құрылса деген ұсынысым бар. Бір конференциямен 

ғана мәселе шешілмейді», деп пікірі мен ұсынысын білдірді Жандарбек Мәлібеков. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің проректоры, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Дихан Қамзабекұлы да рәмізтанудағы жастардың рөліне 

анығырақ айтсақ, жаңа міндеттеріне тоқталды. 

Конференцияға шетелдік сарапшылар онлайн байланыс арқылы қатысты. Қырғыз 

мемлекеттік заң академиясының кафедра меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы 

Саветбек Абдрасулов мемлекеттік рәміздердің идеологиялық, саяси кемшіліктерін өз елінің 

мысалында баяндады. «Ту туралы айтатын болсақ, қырғыздар ерте заманнан ақ, көк, қызыл және 

қара түсті туды қолданған. Олардың әрқайсысы халықтың белгілі бір күйін білдірді. Қырғыз 

халқы жоқтауды қарамен, сұлулық, өмір мен ерлікті қызылмен, аспан, ақиқат, тектілікті көкпен, 

әділдік, келісім, татулық, бірлік, рухани тазалықты ақпен белгілеген. Ту негізі ақ және ашық көк 

түсті болу керек. Ал бұрынғы Қырғызстанның туында қара түс қолданылды. Бұл жобаны құрарда 

кәсіби мамандардың тартылмағанын көрсетеді. Идеология, саясат тұрғысынан алғанда нені 

көрсетеді? Қара түс – қаралы күн, аза тұтуды меңзейді. Мүмкін, қырғыз халқының аумалы-
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төкпелі кезеңдерді бастан өткергенін көрсеткісі келген болар. Тудың түсі ақ, көк және алтынның 

үйлесімі болуы керек. Көгілдір-көк түсті ту, оның ортасында ақ өңі бар алтын шеңбер және ішінде 

суреті бар. Осы тұрғыда Туды құрастырарда қазақ халқы дұрыс шешім қабылдаған. Еркіндікті бір 

туға сыйғызған. Осы жағынан елдің саяси әлеуетін көруге болады», деді қырғыз ғалымы. Ал 

Джордж Маршалл атындағы Еуропалық қауіпсіздік мәселелерін зерттеу жөніндегі орталықтың 

профессоры, саяси ғылымдар докторы (Нью-Мексико, АҚШ) Грегори Глисон Қазақстанның 

мемлекеттік рәміздерін және жалпы қазақ елін шетел азаматының көзімен сипаттап берді. 

Конференция өскелең ұрпақтың мемлекеттік рәміздерге, еліміздің патриоттық мазмұндағы 

брендтеріне құрметпен қарауын, олардың жасампаздық құндылықтарын нығайтуды мақсат еткен 

еді. Сарапшылар іс-шара жоғары деңгейде өткенін жеткізіп, мақсатына жету келер күннің 

еншісінде екенін айтты. Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша мемлекеттік 

рәміздерімізді мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттау 

бойынша ұсыныстар әзірленді. 

 

 

6. kazpravda.kz: Символы государственности 
 https://kazpravda.kz/n/kazahstan-stoit-na-poroge-kachestvenno-novogo-etapa-svoey-istorii-

bakytzhan-temirbolat/ 

  

1 июня т.г. в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы прошла 

международная научная конференция «Символы государственности», приуроченная к 

празднованию 30-летия государственных символов Республики Казахстан, передает Деловой 

Казахстан. 

 Цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 

к государственным символам страны. 

«Для любой страны государственные символы – это не только естественный атрибут, 

подчеркивающий независимость, эта система глубинных социокультурных и политических 

смыслов. Данные смыслы базируются на историческом фундаменте, несут в себе национальную 

память. Государственные символы являются составной частью имиджа страны, выражением 

патриотизма его граждан, фактором консолидации всего гражданского общества, неотъемлемой 

частью формирования идентичности любой нации и государства. В условиях строительства 

Нового Казахстана, провозглашенного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, 

актуализируется необходимость переосмысления имиджевого содержания государственных 

символов. В ходе конференции предполагается обсудить самый широкий спектр вопросов, 

касающихся роли политической символики как основы социокультурных установок общества; 

значения государственной идеологии и национальной идеи в эпоху глобализации; 

патриотического воспитания подрастающего поколения», – сказал директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат. 

Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов зачитал обращение 

государственного секретаря Ерлана Карина к участникам конференции. 

«Уважаемые участники конференции! В этом году исполняется ровно 30 лет со дня 

принятия государственных символов Республики Казахстан! Уважение к Отчизне, трепетное 

отношение к родной земле начинается с уважения к национальным государственным символам, 

которые являются главными атрибутами суверенитета страны, важнейшим инструментом 

укрепления национального духа и общественного согласия, а также патриотического воспитания. 

Незыблемость нашего голубого флага, золотого герба и гимна олицетворяют собой единство и 

процветание казахстанского народа и высокий статус нашего государства. Уверен, что 

сегодняшняя международная научная конференция «Символы государственности» внесет 

весомый вклад в эту работу. Желаю вам творческих успехов и плодотворного труда на благо 

нашей страны!», – говорится в обращении. 



 7 
 

«Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, ведь государственные символы имеют 

определяющее значение для современной молодежи в плане кодификации принадлежности себя к 

нации. Нынешнее молодое поколение казахстанцев имеет активную гражданскую позицию и 

хочет участвовать в принятии решений на всех уровнях, они хотят, чтобы их голос был услышан. 

И мы должны дать им возможность для реализации своих инициатив. Для этого совместно с 

членами Совета по молодежной политике при Президенте, а также представителями 

гражданского общества и экспертным сообществом будет разработана новая Концепция 

молодежной политики, которая определит глобальное направление и видение того, как 

молодежное движение будет развиваться в будущем», – отметил вице-министр информации и 

общественного развития РК Александр Данилов. 

«Имена наших предков и всех казахстанцев вписаны в историю создания герба. Наш герб – 

это символ тысячелетней истории, духа и сознания, традиций и философии великой казахской 

степи. В новой эпохе, в Новом Казахстане необходимо использовать современные методы 

пропаганды государственных символов. Я считаю, что наш герб, флаг и гимн должны 

присутствовать на каждом официальном и неофициальном мероприятии. Только тогда наши 

символы государственности будут широко распространены среди подрастающего поколения», – 

поделился мнением автор государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков. 

В ходе мероприятия также с докладами выступили заместитель исполнительного 

директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор Европейского центра 

имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор Университета 

Эмиритус Грегори Глисон (Нью-Мексико США), руководитель отдела по связям с политическими 

партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 

Усубалиев Асиф Адил оглы, проректор по социально-культурному развитию Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева Дихан Камзабекулы, член Правления по 

вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Северо-Казахстанского 

университета имени М.Козыбаева, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамель 

Мектепбаева и др. 

Всего в работе конференции в формате онлайн/оффлайн приняли участие около 200 

человек из числа представителей профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов 

средних учебных заведений, экспертного сообщества, студенты, магистранты и общественные 

деятели. 

По итогам конференции были выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации 

государственных символов Казахстана среди молодежи как внутри страны, так и за рубежом. 

 
 
7. aikyn.kz: Мемлекеттік рәміздеріміздің 30 жылдығы 
қарсаңында «Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық 
ғылыми конференциясы өтті 

https://aikyn.kz/199072/memlekettik-remizderimizdin-30-zhyldygy-karsanynda-memlekettiliktin-

remizderi-halykaralyk-gylymi-konferentsiyasy-otti/ 

 

 Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында мемлекеттік рәміздеріміздің 

30 жылдығына орай «Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы өтті. 

Конференция өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерімізге құрметпен қарауын 

нығайтуды көздейді. 

«Кез келген ел үшін мемлекеттік рәміздер тәуелсіздікті айқындайтын атрибут қана емес, 

бұл –  терең әлеуметтік-мәдени және саяси түсініктер жүйесі. Олар тарихқа негізделіп, ұлттық 

жадты сақтап отырады. Мемлекеттік рәміздер – ел келбетінің құрамдас бөлігі, азаматтар 

патриотизмінің көрінісі, бүкіл қоғамды біріктіретін факторы, кез келген ұлт пен мемлекеттің 

болмысын қалыптастырудың құрамдас бөлігі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
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жариялаған Жаңа Қазақстанды құруда мемлекеттік рәміздердің бейнелік мазмұнын қайта қарау 

қажеттілігі өзекті болып отыр. Конференция барысында қоғамның әлеуметтік-мәдени 

қатынасының негізі ретіндегі саяси рәміздердің рөліне қатысты мәселелердің кең ауқымын 

талқылау күтілуде: жаһандану дәуіріндегі мемлекеттік идеология мен ұлттық идеяның маңызы; 

өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру және т.б.», – деп Елбасы кітапханасының директоры 

Бақытжан Темірболат іс-шараны ашты. 

 Қазақстанның Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов Мемлекеттік хатшы 

Ерлан Қариннің қатысушыларға жолдаған сөзін оқыды. 

«Құрметті конференцияға қатысушылар! Биыл мемлекеттілігіміздің мәртебелі символы 

мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына – 30 жыл! Отанды қастерлеу, туған елге деген шынайы 

құрмет – мемлекеттік рәміздерді қадірлеуден басталады. Мемлекеттік рәміздер –  елдіктің, 

егемендіктің басты нышаны, ұлттық рух пен қоғамдық келісімнің, сондай-ақ патриоттық 

тәрбиенің аса маңызды құралы. Көк байрағымыз көкте желбіреп, Елтаңбамыз ел төрінде нық 

тұрып, Әнұранымыз аспанда қалықтаса – ол мемлекет мерейінің үстем, мәртебесі биік екенін, 

халқымыздың бірлік пен берекеде өмір сүріп жатқанын айғақтайды. Бүгін өтіп отырған 

«Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы осы іске елеулі үлес қосады 

деп сенеміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еліміздің өсіп-өркендеуі жолындағы 

жасампаз жұмыстарыңыз жемісті болсын!», – делінген онда. 

«Бүгін біз аса маңызды тақырыпты талқылап отырмыз, өйткені мемлекеттік рәміздер 

қазіргі жастар үшін олардың ұлтқа қатыстылығын кодификациялау тұрғысынан шешуші мәнге ие. 

Қазақстандықтардың қазіргі жас ұрпағы белсенді азаматтық ұстанымға ие және барлық деңгейдегі 

шешімдер қабылдауға қатысқысы келеді, олар өз дауыстарының естілуін қалайды. Ал біз олардың 

бастамаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек. Осы мақсатта Президент жанындағы 

Жастар саясаты жөніндегі кеңес мүшелерімен, сондай-ақ азаматтық қоғам мен сарапшылық 

қоғамдастық өкілдерімен бірлесіп, Жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы әзірленетін болады. 

Бұл тұжырымдама – жастар қозғалысының болашақ жаһандық бағыты мен көзқарасын 

айқындайтын құжат», – деді  Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов. 

«Ата-бабаларымыздың, барлықтарымыздың аттары Елтаңбаның ішінде жазылған. Біздің 

Елтаңбамыз – қадір-қасиеті бар, мың жылдар бойы келе жатқан тарихымыз, рухымыз бен 

санамыз, дәстүрлеріміз бен ұлы даланың философиясын бойына сіңірген рәміз. Жаңа дәуірде, 

Жаңа Қазақстанда мемлекеттік рәміздерді насихаттаудың тың тәсілдерін қолданатын кез келді. 

Менің ойымша, біздің Елтаңба, Ту мен Әнұранымыз әрбір ресми және бейресми іс-шарада, жерде 

қолданылуы тиіс. Сол кезде рәміздеріміз жастар арасында кеңінен тарайды», – деді Қазақстан 

мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков. 

Іс-шара барысында Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары 

Әлкей Марғұланұлы, Қауіпсіздікті зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы еуропалық 

орталықтың профессоры, Эмиритус университетінің профессоры Грегори Глисон (Нью-Мексико, 

АҚШ), Әзербайжан Республикасы Президенті әкімшілігінің Саяси партиялар мен заң шығарушы 

билікпен байланыстар бөлімінің меңгерушісі, саяси ғылымдардың кандидаты  Асиф Адилоглы 

Усубалиев, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректоры Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетінің Инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма 

мүшесі, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Дәмел Мектепбаева, тағы да 

басқалары баяндама оқыды. 

Онлайн және офлайн үлгіде өткен конференцияға 200-ге жуық  адам қатысты. Олардың 

қатарында жоғары оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, орта оқу орындарының 

мұғалімдері, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері, студенттер мен магистранттар бар. 

Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді 

мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттаудың ұсыныстары 

әзірленді. 
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8. liter.kz: 30-летие госсимволов РК: международная 
конференция прошла в Нур-Султане 

https://liter.kz/30-letie-gossimvolov-rk-mezhdunarodnaia-konferentsiia-proshla-v-nur-sultane-

1654085953/ 

 

 1 июня т.г. в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы прошла 

международная научная конференция “Символы государственности”, приуроченная к 

празднованию 30-летия государственных символов Республики Казахстан, передает Liter.kz. 

Цель мероприятия – это формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения к государственным символам страны. 

Для любой страны государственные символы – это не только естественный атрибут, 

подчеркивающий независимость, эта система глубинных социокультурных и политических 

смыслов. Данные смыслы базируются на историческом фундаменте, несут в себе национальную 

память. Государственные символы являются составной частью имиджа страны, выражением 

патриотизма его граждан, фактором консолидации всего гражданского общества, неотъемлемой 

частью формирования идентичности любой нации и государства. В условиях строительства 

Нового Казахстана, провозглашенного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, 

актуализируется необходимость переосмысления имиджевого содержания государственных 

символов. В ходе конференции предполагается обсудить самый широкий спектр вопросов, 

касающихся роли политической символики как основы социокультурных установок общества; 

значения государственной идеологии и национальной идеи в эпоху глобализации; 

патриотического воспитания подрастающего поколения, - сказал в своей приветственной речи 

директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. 

Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Нургиса Дауешов зачитал 

обращение Государственного секретаря Республики Казахстан Ерлана Карина к участникам 

конференции. 

Уважаемые участники конференции! В этом году исполняется ровно 30 лет со дня 

принятия государственных символов Республики Казахстан! Уважение к Отчизне, трепетное 

отношение к родной земле начинается с уважения к национальным государственным символам, 

которые являются  главными атрибутами суверенитета страны, важнейшим инструментом 

укрепления национального духа и общественного согласия, а также патриотического воспитания. 

Незыблемость нашего голубого Флага, золотого Герба и Гимна олицетворяют собой единство и 

процветание казахстанского народа и высокий статус нашего государства. Уверен, что 

сегодняшняя Международная научная конференция “Символы государственности” внесет 

весомый вклад в эту работу. Желаю вам творческих успехов и плодотворного труда на благо 

нашей страны!, - говорится в обращении. 

“Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, ведь государственные символы имеют 

определяющее значение для современной молодежи в плане кодификации принадлежности себя к 

нации. Нынешнее молодое поколение казахстанцев имеет активную гражданскую позицию и 

хочет участвовать в принятии решений на всех уровнях, они хотят, чтобы их голос был услышан. 

И мы должны дать им возможность для реализации своих инициатив. Для этого совместно с 

членами Совета по молодежной политике при Президенте, а также представителями 

гражданского общества и экспертным сообществом будет разработана новая Концепция 

молодежной политики, которая определит глобальное направление и видение того, как 

молодежное движение будет развиваться в будущем,” - отметил вице-министр информации и 

общественного развития Республики Казахстан Александр Данилов. 

 “Имена наших предков и всех казахстанцев вписаны в историю создания герба. Наш герб – 

это символ тысячелетней истории, духа и сознания, традиций и философии великой казахской 

степи. В новой эпохе, в Новом Казахстане необходимо использовать современные методы 

пропаганды государственных символов. Я считаю, что наш герб, флаг и гимн должны 

присутствовать на каждом официальном и неофициальном мероприятии. Только тогда наши 
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символы государственности будут широко распространены среди подрастающего поколения”, - 

поделился мнением автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков. 

 В ходе мероприятия также с докладами выступили заместитель исполнительного 

директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор Европейского центра 

имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор Университета 

Эмиритус Грегори Глисон (Нью-Мексико США), руководитель отдела по связям с политическими 

партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 

Усубалиев Асиф Адил оглы, проректор по социально-культурному развитию Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева Дихан Камзабекулы, член Правления по 

вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Северо-Казахстанского 

университета имени М.Козыбаева, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамель 

Мектепбаева и др. 

Всего в работе конференции в формате онлайн/оффлайн приняли участие около 200 

человек из числа представителей профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов 

средних учебных заведений, экспертного сообщества, студенты, магистранты и общественные 

деятели. 

По итогам конференции были выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации 

государственных символов Казахстана среди молодежи как в внутри страны, так и за рубежом. 

 

 

9. inform.kz: Рәміздерді насихаттау бойынша ұсыныстар 
әзірлеу маңызды – Елтаңба авторы 

https://lenta.inform.kz/kz/ramizderdi-nasihattau-boyynsha-usynystar-azirleu-manyzdy-eltanba-

avtory_a3939523 

 

 НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Мемлекеттік рәміздерді, ұлттық құндылықтарды 

насихаттауға тың серпін беру керек. Бұл туралы елордада «Мемлекеттіліктің рәміздері» атты 

халықаралық ғылыми конференцияда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының 

авторы, қоғам қайраткері, белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібекұлы мәлім етті, деп хабарлайды 

ҚазАқпарат тілшісі. 

«Елтаңбамызда мың жылдан бері келе жатқан рухымыз, санамыз және дәстүріміз, сондай-

ақ Ұлы Даланың философиясы қамтылған. 30 жылдан бері көк байрағымыз көкте желбіреп, әрбір 

жетістігіміз кезінде жоғары көтеріліп келеді. Әнұранымыз шырқалған сайын рухымыз көтеріледі. 

Осы орайда ұлттық құндылықтарымызды терең түсініп, ойлануымыз керек», - деді Жандарбек 

Мәлібекұлы. 

Сонымен қатар белгілі сәулетші Жаңа Қазақстан бағдары аясында мемлекеттік рәміздерді, 

ұлттық құндылықтарды насихаттауға тың серпін беру керек екенін айтты. Осы орайда тиісті 

комиссия құрып, рәміздерді насихаттау тұрғысында ұсыныстар әзірлеу маңызды болып тұр. 

«Жас ұрпаққа балабақшадан бастап, мектеп, жоғары оқу орнында оқыту кезінде басты 

құндылықтарды насихаттаудың қадамдарын пысықтау керек. Әр мейрамда менің Туым желбіреп, 

Елтаңбам төрде тұрса, Әнұраным шырқалса деп армандаймын», - деді Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Елтаңбасының авторы. 

Бұдан бұрын хабарланғандай, аталған халықаралық конференцияда Мемлекеттік хатшы Ерлан 

Қариннің құттықтау хатында ғалымдар тарапынан мемлекеттік рәміздерді тиімді насихаттауға 

және патриоттық тәрбиенің тың тәсілдерін жетілдіруге қатысты іргелі зерттеулер ұсынылуы керек 

екені айтылған. 

Осы жылы наурыз айында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының авторы, 

қоғам қайраткері, белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібекұлы 80 жасқа толды. Президент Қасым-
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Жомарт Тоқаев Жандарбек Мәлібекұлының мерейтойымен құттықтап, жылы лебізі мен ізгі 

тілегін жеткізді. 

Осыдан тура 30 жыл бұрын, нақты айтқанда 1992 жылдың 4 маусымында ҚР Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы туралы», 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы туралы» және «Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы» Заңдарға қол қойған еді. 

Ал «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық Заң 

2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы Заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан 

Республикасында Мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер – бұл 

кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін, оның ажырамас 

атрибуттарының бірі. 

 

 

10. inform.kz: Туған елге деген құрмет рәміздерді қадірлеуден 
басталады – Мемлекеттік хатшы 

https://www.inform.kz/kz/tugan-elge-degen-kurmet-ramizderdi-kadirleuden-bastalady-memlekettik-

hatshy_a3939448 

 

 НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Бүгін елордада «Мемлекеттіліктің рәміздері» атты 

халықаралық ғылыми конференцияның жұмысы басталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.  

Жиын барысында ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешев Қазақстан ҚР 

Мемлекеттік хатшысы Ерлан Қариннің құттықтау хатын оқып берді.  

«Биыл мемлекетіміздің мәртебелі символы – мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 

жыл. Отанды қастерлеу, туған елге деген шынайы құрмет мемлекеттік рәміздерді қадірлеуден 

басталады. Мемлекеттік рәміздер – елдіктің, егемендіктің басты нышаны, ұлттық рух пен 

қоғамдық келсімнің, сондай-ақ патриоттық тәрбиенің аса маңызды құралы. Көк байрағымыз көкте 

желбіреп, Елтаңбамыз ел төрінде нық тұрып, Әнұранымыз аспанда қалықтаса, ол мемлекет мерейі 

үстем, мәртебесі биік екенін, халқымыздың бірлік пен берекеде өмір сүріп жатқанын айғақтайды», 

- деген Е. Қарин құттықтау хатында.  

Осы орайда Мемлекеттік хатшының құттықтау хатында ғалымдар тарапынан мемлекеттік 

рәміздерді тиімді насихаттауға және патриоттық тәрбиенің тың тәсілдерін жетілдіруге қатысты 

іргелі зерттеулер ұсынылуы керек екені айтылған.  

«Бүгін өтіп жатқан «Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы 

осы іске елеулі үлес қосады деп сенеміз», - деді Ерлан Қарин.  

Осыдан тура 30 жыл бұрын, нақты айтқанда 1992 жылдың 4 маусымында ҚР Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы туралы», 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы туралы» және «Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы» Заңдарға қол қойған еді.  

Ал «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық Заң 

2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы Заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан 

Республикасында Мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер – бұл 

кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін, оның ажырағысыз 

атрибуттарының бірі. 

 

 

11. inform.kz: Уважение к Родине начинается с уважения к 
госсимволам – Ерлан Карин 

https://liter.kz/v-biblioteki-elbasy-otkrylas-vystavka-voiny-velikoi-stepi-1651724847/ 
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит международная научная конференция 

«Символы государственности», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал поздравительное письмо от 

Государственного секретаря РК Ерлана Карина. 

«В этом году исполняется 30 лет со дня принятия государственных символов. Истинное 

уважение к Родине начинается с уважения к государственным символам. Государственные 

символы являются главными символами страны, суверенитета, важнейшим инструментом для 

поднятия национального духа, укрепления общественного согласия, а также патриотического 

воспитания. Наш голубой флаг в небе, герб – в самом видном месте, звуки нашего гимна 

свидетельствуют о высоком престиже государства, единстве и процветании народа», - 

процитировал вице-министр Ерлана Карина. 

Госсекретарь отметил, что ученым следует провести фундаментальные исследования по 

вопросам эффективного продвижения государственных символов и разработки новых методов 

патриотического воспитания. 

Ежегодно 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Именно в этот 

день в 1992 году были впервые утверждены новые государственные символы независимой 

республики – герб, флаг и гимн. 

 

 

12. elorda.info: Мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығы 
қарсаңында елордада ғылыми конференция өтті 

https://kaz.elorda.info/aleumet/19374-memlekettik-r-mizderdin-30-zhyldygy-karsanynda-elordada-

gylymi-konferentsiia-otti/ 

 

 Бүгін тұңғыш Президент – Елбасы кітапханасында мемлекеттік рәміздеріміздің 30 

жылдығына орай «Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы өтті, деп 

хабарлады Elorda.info. 

 Конференция өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерімізге құрметпен қарауын 

нығайтуды көздейді. 

 Кез келген ел үшін мемлекеттік рәміздер тәуелсіздікті айқындайтын атрибут қана емес, бұл 

терең әлеуметтік-мәдени және саяси түсініктер жүйесі. Олар тарихқа негізделіп, ұлттық жадты 

сақтап отырады. Мемлекеттік рәміздер – ел келбетінің құрамдас бөлігі, азаматтар патриотизмінің 

көрінісі, бүкіл қоғамды біріктіретін факторы, кез келген ұлт пен мемлекеттің болмысын 

қалыптастырудың құрамдас бөлігі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған Жаңа 

Қазақстанды құруда мемлекеттік рәміздердің бейнелік мазмұнын қайта қарау қажеттілігі өзекті 

болып отыр. Конференция барысында қоғамның әлеуметтік-мәдени қатынасының негізі ретіндегі 

саяси рәміздердің рөліне қатысты мәселелердің кең ауқымын талқылау күтілуде: жаһандану 

дәуіріндегі мемлекеттік идеология мен ұлттық идеяның маңызы; өскелең ұрпаққа патриоттық 

тәрбие беру және т.б., - деп Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат іс-шараны 

ашты. 

Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов Мемлекеттік хатшы Ерлан 

Қариннің қатысушыларға жолдаған сөзін оқып берді. 

Құрметті конференцияға қатысушылар! Биыл мемлекеттілігіміздің мәртебелі символы 

Мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 жыл! Отанды қастерлеу, туған елге деген шынайы 

құрмет – Мемлекеттік рәміздерді қадірлеуден басталады. Мемлекеттік рәміздер –  елдіктің, 

егемендіктің басты нышаны, ұлттық рух пен қоғамдық келісімнің, сондай-ақ патриоттық 

тәрбиенің аса маңызды құралы. Көк байрағымыз көкте желбіреп, елтаңбамыз ел төрінде нық 

тұрып, әнұранымыз аспанда қалықтаса – ол мемлекет мерейінің үстем, мәртебесі биік екенін, 

халқымыздың бірлік пен берекеде өмір сүріп жатқанын айғақтайды. Бүгін өтіп отырған 
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«Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы осы іске елеулі үлес қосады 

деп сенеміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еліміздің өсіп-өркендеуі жолындағы 

жасампаз жұмыстарыңыз жемісті болсын! – делінген Ерлан Қариннің сөзінде. 

Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов жастардың бастамаларын 

жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек екенін айтты. 

Бүгін біз аса маңызды тақырыпты талқылап отырмыз, өйткені мемлекеттік рәміздер қазіргі 

жастар үшін олардың ұлтқа қатыстылығын кодификациялау тұрғысынан шешуші мәнге ие. 

Қазақстандықтардың қазіргі жас ұрпағы белсенді азаматтық ұстанымға ие және барлық деңгейдегі 

шешімдер қабылдауға қатысқысы келеді, олар өз дауыстарының естілуін қалайды. Ал біз олардың 

бастамаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек. Осы мақсатта Президент жанындағы 

Жастар саясаты жөніндегі кеңес мүшелерімен, сондай-ақ азаматтық қоғам мен сарапшылық 

қоғамдастық өкілдерімен бірлесіп, Жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы әзірленетін болады. 

Бұл тұжырымдама – жастар қозғалысының болашақ жаһандық бағытын мен көзқарасын 

айқындайтын құжат, - деді ол. 

Мемлекеттік елтаңба авторы Жандарбек Мәлібековтің айтуынша, елтаңба, ту мен 

әнұранымыз әрбір ресми және бейресми іс-шарада қолданылу тиіс. 

Ата-бабаларымыздың, барлықтарымыздың аттары елтаңбаның ішінде жазылған. Біздің 

елтаңбамыз – қадір қасиеті бар, мың жылдар бойы келе жатқан тарихымыз, рухымыз бен санамыз, 

дәстүрлеріміз бен ұлы даланың философиясын бойына сіңірген рәміз. Жаңа дәуірде, Жаңа 

Қазақстанда мемлекеттік рәміздерді насихаттаудың тың тәсілдерін қолдану кез келді. Менің 

ойымша, біздің елтаңба, ту мен әнұранымыз әрбір ресми және бейресми іс-шарада, жерде 

қолданылу тиіс. Сол кезде рәміздеріміз жастар арасында кеңінен тарайды, - деді Жандарбек 

Мәлібеков. 

Іс-шара барысында Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары 

Әлкей Марғұланұлы, Қауіпсіздікті зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы еуропалық 

орталықтың профессоры, Эмиритус университетінің профессоры Грегори Глисон (Нью-Мексико, 

АҚШ), Әзербайжан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Саяси партиялар мен заң шығарушы 

билікпен байланыстар бөлімінің меңгерушісі, саяси ғылымдардың кандидаты Усубалиев Асиф 

Адилоглы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректоры Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетінің Инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма 

мүшесі, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Дәмел Мектепбаева, т.б. баяндама 

оқыды. 

Онлайн және оффлайн үлгіде өткен конференцияға 200-ге жуық  адам қатысты. Олардың 

қатарында жоғарғы оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, орта оқу орындарының 

мұғалімдері, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері, студенттер мен магистранттар бар. 

Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді 

мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттаудың ұсыныстары 

әзірленді. 

 

 

13. elorda.info: 30-летие госсимволов: международную 
научную конференцию провели в Нур-Султане 

https://elorda.info/kultura/18453-30-letie-gossimvolov-mezhdunarodnuiu-nauchnuiu-konferentsiiu-

proveli-v-nur-sultane/ 

 

 В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы прошла 

международная научная конференция «Символы государственности», приуроченная к 

празднованию 30-летия государственных символов Республики Казахстан, передает Elorda.info. 
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 Цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 

к государственным символам страны. 

«Для любой страны государственные символы – это не только естественный атрибут, 

подчеркивающий независимость, эта система глубинных социокультурных и политических 

смыслов. Данные смыслы базируются на историческом фундаменте, несут в себе национальную 

память. Государственные символы являются составной частью имиджа страны, выражением 

патриотизма его граждан, фактором консолидации всего гражданского общества, неотъемлемой 

частью формирования идентичности любой нации и государства. В условиях строительства 

Нового Казахстана, провозглашенного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, 

актуализируется необходимость переосмысления имиджевого содержания государственных 

символов. В ходе конференции предполагается обсудить самый широкий спектр вопросов, 

касающихся роли политической символики как основы социокультурных установок общества; 

значения государственной идеологии и национальной идеи в эпоху глобализации; 

патриотического воспитания подрастающего поколения», – сказал директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат. 

Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов зачитал обращение 

государственного секретаря Ерлана Карина к участникам конференции. 

«Уважаемые участники конференции! В этом году исполняется ровно 30 лет со дня 

принятия государственных символов Республики Казахстан! Уважение к Отчизне, трепетное 

отношение к родной земле начинается с уважения к национальным государственным символам, 

которые являются главными атрибутами суверенитета страны, важнейшим инструментом 

укрепления национального духа и общественного согласия, а также патриотического воспитания. 

Незыблемость нашего голубого флага, золотого герба и гимна олицетворяют собой единство и 

процветание казахстанского народа и высокий статус нашего государства. Уверен, что 

сегодняшняя международная научная конференция «Символы государственности» внесет 

весомый вклад в эту работу. Желаю вам творческих успехов и плодотворного труда на благо 

нашей страны!», – говорится в обращении. 

«Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, ведь государственные символы имеют 

определяющее значение для современной молодежи в плане кодификации принадлежности себя к 

нации. Нынешнее молодое поколение казахстанцев имеет активную гражданскую позицию и 

хочет участвовать в принятии решений на всех уровнях, они хотят, чтобы их голос был услышан. 

И мы должны дать им возможность для реализации своих инициатив. Для этого совместно с 

членами Совета по молодежной политике при Президенте, а также представителями 

гражданского общества и экспертным сообществом будет разработана новая Концепция 

молодежной политики, которая определит глобальное направление и видение того, как 

молодежное движение будет развиваться в будущем», – отметил вице-министр информации и 

общественного развития РК Александр Данилов. 

«Имена наших предков и всех казахстанцев вписаны в историю создания герба. Наш герб – 

это символ тысячелетней истории, духа и сознания, традиций и философии великой казахской 

степи. В новой эпохе, в Новом Казахстане необходимо использовать современные методы 

пропаганды государственных символов. Я считаю, что наш герб, флаг и гимн должны 

присутствовать на каждом официальном и неофициальном мероприятии. Только тогда наши 

символы государственности будут широко распространены среди подрастающего поколения», – 

поделился мнением автор государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков. 

В ходе мероприятия также с докладами выступили заместитель исполнительного 

директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор Европейского центра 

имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор Университета 

Эмиритус Грегори Глисон (Нью-Мексико США), руководитель отдела по связям с политическими 

партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 

Усубалиев Асиф Адил оглы, проректор по социально-культурному развитию Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева Дихан Камзабекулы, член Правления по 
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вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Северо-Казахстанского 

университета имени М.Козыбаева, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамель 

Мектепбаева и др. 

Всего в работе конференции в формате онлайн/оффлайн приняли участие около 200 

человек из числа представителей профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов 

средних учебных заведений, экспертного сообщества, студенты, магистранты и общественные 

деятели. 

По итогам конференции были выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации 

государственных символов Казахстана среди молодежи как внутри страны, так и за рубежом. 

 

 

14. dknews.kz: Мемлекеттіліктің рәміздері 

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/238244-memlekettiliktin-ramizderi 

 

А.ж. 1 маусымда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасында мемлекеттік рәміздеріміздің 30 жылдығына орай «Мемлекеттіліктің рәміздері» 

халықаралық ғылыми конференциясы өтті, деп хабарлайды Деловой Қазақстан. 

Конференция өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерімізге құрметпен қарауын 

нығайтуды көздейді. 

Кез келген ел үшін мемлекеттік рәміздер тәуелсіздікті айқындайтын атрибут қана емес, бұл терең 

әлеуметтік-мәдени және саяси түсініктер жүйесі. Олар тарихқа негізделіп, ұлттық жадты сақтап 

отырады. Мемлекеттік рәміздер – ел келбетінің құрамдас бөлігі, азаматтар патриотизмінің 

көрінісі, бүкіл қоғамды біріктіретін факторы, кез келген ұлт пен мемлекеттің болмысын 

қалыптастырудың құрамдас бөлігі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған Жаңа 

Қазақстанды құруда мемлекеттік рәміздердің бейнелік мазмұнын қайта қарау қажеттілігі өзекті 

болып отыр. Конференция барысында қоғамның әлеуметтік-мәдени қатынасының негізі ретіндегі 

саяси рәміздердің рөліне қатысты мәселелердің кең ауқымын талқылау күтілуде: жаһандану 

дәуіріндегі мемлекеттік идеология мен ұлттық идеяның маңызы; өскелең ұрпаққа патриоттық 

тәрбие беру және т.б., - деп Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат іс-шараны 

ашты. 

Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов Мемлекеттік хатшы Ерлан 

Қариннің қатысушыларға жолдаған сөзін оқып берді. 

Құрметті конференцияға қатысушылар! Биыл мемлекеттілігіміздің мәртебелі символы 

Мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 жыл! Отанды қастерлеу, туған елге деген шынайы 

құрмет – Мемлекеттік рәміздерді қадірлеуден басталады. Мемлекеттік рәміздер –  елдіктің, 

егемендіктің басты нышаны, ұлттық рух пен қоғамдық келісімнің, сондай-ақ патриоттық 

тәрбиенің аса маңызды құралы. Көк байрағымыз көкте желбіреп, елтаңбамыз ел төрінде нық 

тұрып, әнұранымыз аспанда қалықтаса – ол мемлекет мерейінің үстем, мәртебесі биік екенін, 

халқымыздың бірлік пен берекеде өмір сүріп жатқанын айғақтайды. Бүгін өтіп отырған 

«Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы осы іске елеулі үлес қосады 

деп сенеміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еліміздің өсіп-өркендеуі жолындағы 

жасампаз жұмыстарыңыз жемісті болсын! – делінген Ерлан Қариннің сөзінде. 

Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов жастардың бастамаларын 

жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек екенін айтты. 

Бүгін біз аса маңызды тақырыпты талқылап отырмыз, өйткені мемлекеттік рәміздер қазіргі 

жастар үшін олардың ұлтқа қатыстылығын кодификациялау тұрғысынан шешуші мәнге ие. 

Қазақстандықтардың қазіргі жас ұрпағы белсенді азаматтық ұстанымға ие және барлық деңгейдегі 

шешімдер қабылдауға қатысқысы келеді, олар өз дауыстарының естілуін қалайды. Ал біз олардың 

бастамаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек. Осы мақсатта Президент жанындағы 

Жастар саясаты жөніндегі кеңес мүшелерімен, сондай-ақ азаматтық қоғам мен сарапшылық 
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қоғамдастық өкілдерімен бірлесіп, Жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы әзірленетін болады. 

Бұл тұжырымдама – жастар қозғалысының болашақ жаһандық бағытын мен көзқарасын 

айқындайтын құжат, - деді ол. 

Мемлекеттік елтаңба авторы Жандарбек Мәлібековтің айтуынша, елтаңба, ту мен 

әнұранымыз әрбір ресми және бейресми іс-шарада қолданылу тиіс. 

Ата-бабаларымыздың, барлықтарымыздың аттары елтаңбаның ішінде жазылған. Біздің 

елтаңбамыз – қадір қасиеті бар, мың жылдар бойы келе жатқан тарихымыз, рухымыз бен санамыз, 

дәстүрлеріміз бен ұлы даланың философиясын бойына сіңірген рәміз. Жаңа дәуірде, Жаңа 

Қазақстанда мемлекеттік рәміздерді насихаттаудың тың тәсілдерін қолдану кез келді. Менің 

ойымша, біздің елтаңба, ту мен әнұранымыз әрбір ресми және бейресми іс-шарада, жерде 

қолданылу тиіс. Сол кезде рәміздеріміз жастар арасында кеңінен тарайды, - деді Жандарбек 

Мәлібеков. 

Іс-шара барысында Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары 

Әлкей Марғұланұлы, Қауіпсіздікті зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы еуропалық 

орталықтың профессоры, Эмиритус университетінің профессоры Грегори Глисон (Нью-Мексико, 

АҚШ), Әзербайжан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Саяси партиялар мен заң шығарушы 

билікпен байланыстар бөлімінің меңгерушісі, саяси ғылымдардың кандидаты Усубалиев Асиф 

Адилоглы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректоры Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетінің Инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма 

мүшесі, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Дәмел Мектепбаева, т.б. баяндама 

оқыды. 

Онлайн және оффлайн үлгіде өткен конференцияға 200-ге жуық  адам қатысты. Олардың 

қатарында жоғарғы оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, орта оқу орындарының 

мұғалімдері, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері, студенттер мен магистранттар бар. 

Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді 

мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттаудың ұсыныстары 

әзірленді. 

 

 

15. dknews.kz: Символы государственности 

https://dknews.kz/ru/v-strane/238242-simvoly-gosudarstvennosti 

 

1 июня т.г. в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы прошла 

международная научная конференция «Символы государственности», приуроченная к 

празднованию 30-летия государственных символов Республики Казахстан, передает Деловой 

Казахстан. 

 Цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 

к государственным символам страны. 

«Для любой страны государственные символы – это не только естественный атрибут, 

подчеркивающий независимость, эта система глубинных социокультурных и политических 

смыслов. Данные смыслы базируются на историческом фундаменте, несут в себе национальную 

память. Государственные символы являются составной частью имиджа страны, выражением 

патриотизма его граждан, фактором консолидации всего гражданского общества, неотъемлемой 

частью формирования идентичности любой нации и государства. В условиях строительства 

Нового Казахстана, провозглашенного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, 

актуализируется необходимость переосмысления имиджевого содержания государственных 

символов. В ходе конференции предполагается обсудить самый широкий спектр вопросов, 

касающихся роли политической символики как основы социокультурных установок общества; 

значения государственной идеологии и национальной идеи в эпоху глобализации; 
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патриотического воспитания подрастающего поколения», – сказал директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат. 

Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов зачитал обращение 

государственного секретаря Ерлана Карина к участникам конференции. 

«Уважаемые участники конференции! В этом году исполняется ровно 30 лет со дня 

принятия государственных символов Республики Казахстан! Уважение к Отчизне, трепетное 

отношение к родной земле начинается с уважения к национальным государственным символам, 

которые являются главными атрибутами суверенитета страны, важнейшим инструментом 

укрепления национального духа и общественного согласия, а также патриотического воспитания. 

Незыблемость нашего голубого флага, золотого герба и гимна олицетворяют собой единство и 

процветание казахстанского народа и высокий статус нашего государства. Уверен, что 

сегодняшняя международная научная конференция «Символы государственности» внесет 

весомый вклад в эту работу. Желаю вам творческих успехов и плодотворного труда на благо 

нашей страны!», – говорится в обращении. 

«Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, ведь государственные символы имеют 

определяющее значение для современной молодежи в плане кодификации принадлежности себя к 

нации. Нынешнее молодое поколение казахстанцев имеет активную гражданскую позицию и 

хочет участвовать в принятии решений на всех уровнях, они хотят, чтобы их голос был услышан. 

И мы должны дать им возможность для реализации своих инициатив. Для этого совместно с 

членами Совета по молодежной политике при Президенте, а также представителями 

гражданского общества и экспертным сообществом будет разработана новая Концепция 

молодежной политики, которая определит глобальное направление и видение того, как 

молодежное движение будет развиваться в будущем», – отметил вице-министр информации и 

общественного развития РК Александр Данилов. 

«Имена наших предков и всех казахстанцев вписаны в историю создания герба. Наш герб – 

это символ тысячелетней истории, духа и сознания, традиций и философии великой казахской 

степи. В новой эпохе, в Новом Казахстане необходимо использовать современные методы 

пропаганды государственных символов. Я считаю, что наш герб, флаг и гимн должны 

присутствовать на каждом официальном и неофициальном мероприятии. Только тогда наши 

символы государственности будут широко распространены среди подрастающего поколения», – 

поделился мнением автор государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков. 

В ходе мероприятия также с докладами выступили заместитель исполнительного 

директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор Европейского центра 

имени Джорджа Маршалла по изучению проблем безопасности, профессор Университета 

Эмиритус Грегори Глисон (Нью-Мексико США), руководитель отдела по связям с политическими 

партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 

Усубалиев Асиф Адил оглы, проректор по социально-культурному развитию Евразийского 

национального университета имени Л.Н.Гумилева Дихан Камзабекулы, член Правления по 

вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Северо-Казахстанского 

университета имени М.Козыбаева, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамель 

Мектепбаева и др. 

Всего в работе конференции в формате онлайн/оффлайн приняли участие около 200 

человек из числа представителей профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов 

средних учебных заведений, экспертного сообщества, студенты, магистранты и общественные 

деятели. 

По итогам конференции были выработаны рекомендации по дальнейшей популяризации 

государственных символов Казахстана среди молодежи как внутри страны, так и за рубежом. 
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16. fnn.kz: Жандарбек Мәлібеков: «Тәуелсіздік жылдары 
мемлекеттік рәміздеріміз мақсатымыздың көрінісі ретінде 
халықтың бірігуіне ықпал етті» 

 https://fnn.kz/news/939 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы музейінде Қазақстанның 

мемлекеттік рәміздері күніне арналған «Мемлекеттілік рәміздері» атты халықаралық ғылыми 

конференциясы өтті. 

Іс-шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, отандық және шетелдік жоғары оқу 

орындарының ғылыми қызметкерлері қатысты. 

Жиынға қатысушылар мемлекеттік рәміздердің тарихын, жастарды тәрбиелеудегі рөлін, қоғамда 

мемлекеттік рәміздерді бейнелейтін құндылықтарды нығайту мәселесін талқылады. 

«Мемлекеттік рәміздер ел имиджінің құрамдас бөлігі, азаматтардың патриотизмін 

білдірудің, бүкіл қоғамды топтастырудың факторы. Конференция барысында саяси рәміздердің 

рөлі туралы мәселелерді талқылау ұсынылады», - дейді ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат. 

«Мемлекеттік рәміздеріміз халқымыздың бірлік, ашықтық пен бейбітшілік, ұлттық 

дәстүрлер мен жасампаздыққа ұмтылыс сынды сан ғасырлық рухани құндылығын бейнелейді. 

Дәл осы идеологиялық тұжырымдама мемлекеттік рәміздерімізге енгізілген. Оның құндылығы 

жастарға дұрыс жеткізіліп, қазақстандықтар үшін басты бағдар болып қала беруі өте маңызды. 

Сонда ғана мемлекет дамуда табысқа жетеді», - дейді Нұрсұлтан Назарбаев Қорының атқарушы 

директорының орынбасары Әлкей Марғұланұлы. 

Мемлекеттік рәміздердің құндылығын қоғамда нығайту тақырыбын жалғастыра келе, 

Қазақстанның Мемлекеттік Елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков ғылыми қайраткерлер, 

жастар мен мемлекеттік органдар өкілдерінен құралған комиссия құруды ұсынды. 

 «Комиссияда балабақшаларда, мектептер мен ЖОО-ларда мемлекеттік рәміздердің 

құндылығын тарату, бұл істі ауылда қалай жүргізу және т.б. мәселелер туралы ұсыныстарды 

талқылап, заңнамалық бастамаларды ұсына алатын едік», - дейді Жандарбек Мәлібеков. 

Конференцияны ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Нұрсұлтан Назарбаев Қоры 
және ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен ұйымдастырды. 

 

 

17. fnn.kz: Жандарбек Малибеков: «наши государственные 
символы все годы Независимости служили объединению 
народа, отражением наших устремлений» 

 https://fnn.kz/news/939 

 

В здании Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялась 

Международная научная конференция «Символы государственности», посвященная дню 

государственных символов Казахстана. 

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, научные 

сотрудники вузов Казахстана и зарубежья. 

Участники конференции обсудили историю госсимволов, их значение в воспитании 

молодежи, вопросы по укреплению в обществе ценностей, которые олицетворяют госсимволы. 

Директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Бакытжан Темирболат в своей 

речи отметил: «Госсимволы являются составной частью имиджа страны, выражением 

патриотизма ее граждан, фактором консолидации всего общества. В ходе конференции 

предлагается обсудить широкой спектр вопросов о роли политической символики». 
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Заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей 

Марғұланұлы особо подчеркнул: «Наши государственные символы отражают многовековые 

духовные ценности нашего народа – единство, открытость и мир, национальные традиции и 

стремление к созиданию. Именно эта идеологическая концепция заложена в наших госсимволах. 

Очень важно, чтобы ценности государственных символов всегда правильно доносились до 

молодежи, оставались главным ориентиром для казахстанцев. Только тогда государство сможет 

достигать успехов в развитии». 

Продолжая тему укрепления в обществе ценностей государственных символов, автор 

Государственного герба Казахстана Жандарбек Малибеков предложил создать комиссию, в 

которую вошли бы научные деятели, представители молодежи, госорганов. - Мы могли бы 

обсуждать в этой комиссии предложения о том, как распространять ценности госсимволов в 

детских садах, в школах и вузах, как проводить эту работу на селе и т.д. И могли бы предлагать 

законодательные инициативы по этому поводу, - отметил Жандарбек Малибеков. 

Конференция организована Библиотекой Первого Президента РК – Елбасы при поддержке 

Фонда Нурсултана Назарбаева и Министерства информации и общественного развития РК. 

 

 

18. turkystan.kz: 30 жыл: «Мемлекеттіліктің рәміздері» 
халықаралық ғылыми конференциясы өтті 
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Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында мемлекеттік 

рәміздеріміздің 30 жылдығына қарсаңында «Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми 

конференциясы өтті. 

Конференция өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерімізге құрметпен қарауын 

нығайтуды көздейді. 

«Кез келген ел үшін мемлекеттік рәміздер тәуелсіздікті айқындайтын атрибут қана емес, 

бұл терең әлеуметтік-мәдени және саяси түсініктер жүйесі. Олар тарихқа негізделіп, ұлттық 

жадты сақтап отырады. Мемлекеттік рәміздер – ел келбетінің құрамдас бөлігі, азаматтар 

патриотизмінің көрінісі, бүкіл қоғамды біріктіретін факторы, кез келген ұлт пен мемлекеттің 

болмысын қалыптастырудың құрамдас бөлігі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

жариялаған Жаңа Қазақстанды құруда мемлекеттік рәміздердің бейнелік мазмұнын қайта қарау 

қажеттілігі өзекті болып отыр. Конференция барысында қоғамның әлеуметтік-мәдени 

қатынасының негізі ретіндегі саяси рәміздердің рөліне қатысты мәселелердің кең ауқымын 

талқылау күтілуде: жаһандану дәуіріндегі мемлекеттік идеология мен ұлттық идеяның маңызы; 

өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру және т.б.», – деп Елбасы кітапханасының директоры 

Бақытжан Темірболат іс-шараны ашты. 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов 

Мемлекеттік хатшы Ерлан Қариннің қатысушыларға жолдаған сөзін оқыды. 

 

«Құрметті конференцияға қатысушылар! Биыл мемлекеттілігіміздің мәртебелі символы 

Мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 жыл! Отанды қастерлеу, туған елге деген шынайы 

құрмет – Мемлекеттік рәміздерді қадірлеуден басталады. Мемлекеттік рәміздер –  елдіктің, 

егемендіктің басты нышаны, ұлттық рух пен қоғамдық келісімнің, сондай-ақ патриоттық 

тәрбиенің аса маңызды құралы. Көк байрағымыз көкте желбіреп, елтаңбамыз ел төрінде нық 

тұрып, әнұранымыз аспанда қалықтаса – ол мемлекет мерейінің үстем, мәртебесі биік екенін, 

халқымыздың бірлік пен берекеде өмір сүріп жатқанын айғақтайды. Бүгін өтіп отырған 

«Мемлекеттіліктің рәміздері» халықаралық ғылыми конференциясы осы іске елеулі үлес қосады 
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деп сенеміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еліміздің өсіп-өркендеуі жолындағы 

жасампаз жұмыстарыңыз жемісті болсын!», – делінген онда. 

«Бүгін біз аса маңызды тақырыпты талқылап отырмыз, өйткені мемлекеттік рәміздер 

қазіргі жастар үшін олардың ұлтқа қатыстылығын кодификациялау тұрғысынан шешуші мәнге ие. 

Қазақстандықтардың қазіргі жас ұрпағы белсенді азаматтық ұстанымға ие және барлық деңгейдегі 

шешімдер қабылдауға қатысқысы келеді, олар өз дауыстарының естілуін қалайды. Ал біз олардың 

бастамаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек. Осы мақсатта Президент жанындағы 

Жастар саясаты жөніндегі кеңес мүшелерімен, сондай-ақ азаматтық қоғам мен сарапшылық 

қоғамдастық өкілдерімен бірлесіп, Жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы әзірленетін болады. 

Бұл тұжырымдама – жастар қозғалысының болашақ жаһандық бағытын мен көзқарасын 

айқындайтын құжат», – деді Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-

министрі Александр Данилов. 

«Ата-бабаларымыздың, барлықтарымыздың аттары елтаңбаның ішінде жазылған. Біздің 

елтаңбамыз – қадір қасиеті бар, мың жылдар бойы келе жатқан тарихымыз, рухымыз бен санамыз, 

дәстүрлеріміз бен ұлы даланың философиясын бойына сіңірген рәміз. Жаңа дәуірде, Жаңа 

Қазақстанда мемлекеттік рәміздерді насихаттаудың тың тәсілдерін қолдану кез келді. Менің 

ойымша, біздің елтаңба, ту мен әнұранымыз әрбір ресми және бейресми іс-шарада, жерде 

қолданылу тиіс. Сол кезде рәміздеріміз жастар арасында кеңінен тарайды», – деді Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков. 

Іс-шара барысында Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы директорының орынбасары 

Әлкей Марғұланұлы, Қауіпсіздікті зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы еуропалық 

орталықтың профессоры, Эмиритус университетінің профессоры Грегори Глисон (Нью-Мексико, 

АҚШ), Әзербайжан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Саяси партиялар мен заң шығарушы 

билікпен байланыстар бөлімінің меңгерушісі, саяси ғылымдардың кандидаты Усубалиев Асиф 

Адилоглы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректоры Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетінің Инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма 

мүшесі, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Дәмел Мектепбаева, т.б. баяндама 

оқыды. 

Онлайн және оффлайн үлгіде өткен конференцияға 200-ге жуық  адам қатысты. Олардың 

қатарында жоғарғы оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, орта оқу орындарының 

мұғалімдері, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері, студенттер мен магистранттар бар. 

Ғылыми конференцияның қорытындысы бойынша еліміздің мемлекеттік рәміздерімізді 

мемлекет ішінде және шекарадан тыс жүрген жастардың арасында насихаттаудың ұсыныстары 

әзірленді. 


