Все в наших руках
Десять лет назад во время церемонии открытия Национальной
академической библиотеки Президент страны Нурсултан Назарбаев сравнил
новую библиотеку с жемчужиной в степи. И как бывает достаточным
маленькой песчинки для того, что бы со временем сформировалась
жемчужина, так и задача стать новым информационным ресурсом, стать
передовым форпостом библиотечного дела оказалась достаточной для того,
что бы запустить механизмы РОСТА.
Жемчужина степи за десять лет стала достойной своего первого
эпитета, она действительно стала символом нашей устремленности в
будущее.
Нашей не только для сотрудников библиотеки или Министерства
культуры и информации Республики Казахстан, которое является
учредителем Национальной академической библиотеки, нашей для народа
Республики Казахстан, для всех кто понимает, что мир чтения, мир
информации, мир глобального знания невозможен без БИБЛИОТЕК.
Конечно, современная библиотека – это больше чем просто хранилище
книг, современная библиотека – это помощник и проводник политики
государства в области образования, культуры, науки и информатизации
общества.
Но особая аура библиотеки раскрывается тогда, когда читатель берет в
свои руки книгу, когда он доверяет библиотекарю как своему Мастеруучителю, когда он знает, что именно здесь он найдет помощь и поддержку.
В одной старой легенде говорится, что как-то ученик спросил себя: «А
есть ли вопрос, на который мой Мастер не смог бы дать ответа?» И желая
проверить своего Мастера, пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую
бабочку и спрятал её между ладонями. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и
спросил: «Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?»
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое
мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, Мастер
ответил: «Всё в твоих руках».
Действительно, все в наших руках, если мы достойны иметь хорошую
библиотеку, то мы сможем сделать ее лучшей среди лучших, первой среди
равных.

История и истории
Есть история, понятая как История с большой буквы, это история
страны, мира, это история, которая любит цифры и большие имена, а есть
истории маленькие, но очень близкие и родные.
История Национальной академической библиотеки тесно связана со
становлением новой столицы Казахстана как особого политического,
культурного и интеллектуального центра. Такого центра, который должен
показать, что у страны есть ресурсы, есть экономические возможности, есть,
наконец, политическая воля к созданию новой библиотеки.
Так было всегда. Экономический рост государства, политическая
стабильность создавали условия для появления библиотек. История
Александрийской библиотеки тесно переплетается с историей эллинского
мира, история Средних веков немыслима без скрипторий. Так и в наши дни
нерасторжимая близость истории Астаны и истории Национальной
академической библиотеки формируется в реальных буднях строительства
столицы, в повседневности национального государственного строительства.
Памятным для библиотеки является день 10 июня 2004 года, когда
Президент страны Н.А.Назарбаев посетил библиотеку вместе с российской
делегацией во главе с мэром Москвы. Именно тогда Глава государства
отметил, что деятельность НАБ РК придаст дополнительный импульс
развитию культуры и науки в нашей стране. А мэр города Москвы преподнес
библиотеке первый подарок – 3000 прекрасно изданных книг.
Также как большую историю НАБ РК невозможно отделить от истории
столицы, от истории независимости Казахстана, также наши маленькие
истории начинаются с реальных людей, которые были в самом начале пути и
сделали все для того, что бы встретить свой десятилетний юбилей с чувством
гордости за проделанную работу. О Библиотеке, о людях Библиотеки, о
читателях Библиотеки наш указатель.
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годы = Қазақстан Республикасы кітапханаларын жаңартудың 2007—2009 жылдарға
арналған бағдарламасы = Modernization of the library sphere of the republic of Kazakhstan.
Programme 2007—2009 / М-во культуры и информации Респ. Казахстан ; Нац. акад. б-ка
Респ. Казахстан. — Астана, 2007. — 146 с. — Текст парал. каз., рус., англ.
Отголоски Декабря — 20 лет спустя : материалы встречи, посвящ. 20-летию дек.
событий / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2007.
Желтоқсан жаңғырығы — 20 жылдан соң : Желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығына
арналған кездесу материалдары / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. — Астана, 2007.
— 138 б.
Очерки истории казахстанского Интернета / ; Национальная Академическая библиотека
Республики Казахстан. - Астана. : Фолиант, 2007. - 319 с.
Читающее общество — основа конкурентноспособной страны : материалы междунар.
Конгресса чтения / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан ; рук. проекта Р.А. Бердигалиева ; гл.
ред. Р.К. Рахимбекова. — Астана : Фолиант, 2007. — 216 с.
2008
Әуезов М. Қилы заман [Электронды ресурс]: [повесть] / ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасы. – Астана, 2008. – 1 электрон. диск (CD- ROM). – Ену жүйесі:http://nabrk.kz,
еркін. – Тақырыбы экранда.
Ауэзов М. Лихая година [Электронный ресурс] : [повесть] / Нац. акад. б-ка Респ.
Казахстан. — Астана, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Бердигалиева Р. А. Библиотечное поле Казахстана: события и факты : науч. изд. / Р.А.
Бердигалиева ; Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана : Фолиант, 2008. — 336 с.
Қазақстандық кітапхана ісіндегі жүз жас маман: анықтама = Сто молодых библиотекарей
Казахстана: справочник / ред. Р. А. Бердіғалиева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. –
Астана, 2008. – 205 бет. – Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.
Кітапханалардың жаңа форматы : көрмелер каталогы : Жас кітапханашылар слеті, 23
мамыр 2008 жыл . - Астана[б. ж.], 2008. - 12 б.
Материалы Первого слета молодых библиотекарей, Астана, 22—23 май 2008 г. / Нац.
акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2008. — 172 с. — Каз., рус. яз.
Қазақстан жас кітапханашыларының бірінші слетінің материалдары, Астана, 22—23
мамыр 2008 ж. / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. — Астана, 2008. — 172 б.
Сто молодых библиотекарей Казахстана : справочник = Қазақстанның кітапхана ісіндегі
жүз жас маман : анықтама / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан ; гл. ред. Р. А. Бердигалиева.
— Астана, 2008. — 205 с. — Текст парал. каз., рус.

Противостояние Имперской политике: от движения Алаш до Декабрьского восстания :
материалы Респ. науч.-теорет. конф. / Нац. акад. б- ка Респ. Казахстан. — Астана, 2008. —
193 с. — Каз., рус. яз.
Кеңес саясатына қарсылық: Алаш қозғалысынан Желтоқсан көтерілісіне дейін :
Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары / ҚР Ұлттық
академиялық кітапханасы. — Астана, 2008. — 193 б.
2009
Абиш Кекилбаев : библиогр. указ. = Әбіш Кекілбайұлы : библиогр. көрсеткіш / Нац. акад.
б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2009. — 112 с. — Каз., рус. яз.
Акция «Одна страна — одна книга» : исслед. ст. / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан ; рук.
проекта Г. Б. Исаканова ; сост. Б. Карагызулы. — Астана : «Хуснихат», 2009. — 224 с. —
Каз., рус. яз.
«Бір ел — бір кітап» акциясы : зерттеу мақалалар / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы ;
жоба жетекш. Ғ. Б. Исақанова ; құраст. Б. Қарағызұлы. — Астана : «Хұснихат», 2009. —
224 б.
Бердигалиева, Р. А. Библиотечное поле Казахстана: события и факты / Р. А. Бердигалиева.
- Астана. : Фолиант, 2009. – 330с.
Бір ел - бір кітап" акциясы аясында Мағжан Жұмабаевтың махаббат лирикасы бойынша
іс-шараларды ұйымдастыру әдістемелік ұсыныстары / ; Қазақстан Республикасының
Ұлттық академиялық кітапханасы. - Астана. : 2009. - 64 б.
«Бір ел – бір кітап»: зерттеу мақалалар /жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова; құраст. Б.
Қарағызұлы; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: «Хұснихат» баспасы, 2009.
– 224 бет.
М. Жұмабаевтың махаббат лирикасына арналған "Бір ел - бір кітап" акциясы аясындағы
іс-шаралар жоспары : (өткізілетін күндер 21-25 қыркүйек 2009 жыл) / . - [Астана]. : [б. ж.],
2009. - 47 б.
Қазақстандағы кітапханалық зерттеулер = Библиотечные исследования в Казахстане:
ғылыми мақалалар жинағы. / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2008. – 2008
жылдан бастап шығарылды. – жылына 4 рет. – Қазақ, орыс тілдерінде.Шығ. 1. – 2008. – 56
бет. Шығ. 2. – 2008 – 56 бет. Шығ. 1-2. – 2009. – 139 бет. Шығ. 3-4. – 2009. – 107бет.
Книжное царство : науч.-познават., метод. журн. — Пилот.вып. / Нац. акад. б-ка Респ.
Казахстан. — Астана : Хуснихат, 2009 — . — Изд. с 2009 г. — 6 вып. в год. — Каз.,
рус. яз. — 2009. — Пилот. вып.
Кітап патшалығы : ғылыми-танымдық, әдістемелік журнал / ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасы. – Астана : Хұснихат. – 2009 – . – 2009 жылдан бастап шығарылады. –
жылына 6 басылым. 2009. – Пилот вып. 2010. – № 1. – 98 б.
Культурный текст Астаны» : материалы междунар. конф. / Нац. акад. б-ка Респ.
Казахстан. — Астана, 2009. — 218 с. — Каз., рус. яз.
«Астананы мәдени мәтіні» : халықаралық конференциясының материалдары / ҚР Ұлттық
академиялық кітапханасы. — Астана, 2009. — 218 б.

Организация мероприятий в рамках акции «Одна страна — одна книга», посвященных
любовной лирике Магжана Жумабаева : метод. рек. / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. —
Астана, 2009. — 64 с. — Каз., рус. яз.
«Бір ел-бір кітап» акциясы аясында Мағжан Жұмабаевтың махабат лирикасы бойынша ісшараларды ұйымдастыру : әдістемелік ұсыныстары / ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасы. — Астана, 2009. — 64 б.
2010
Астана кітапханалары: анықтамалық = Библиотеки Астаны: справочник / ред. М. Б.
Валиулина; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2010. – 79 бет.
Библиотеки Астаны : справочник = Астана кітапханалары : анықтамалық / Нац. акад. б-ка
Респ. Казахстан ; ред. М.В. Валиулина. — Астана, 2010. — 79 с. — Загл. парал. каз., рус.
Дүкенбай Досжан. Көркемсөз шебері : библиографиялық көрсеткіш / ; құраст. А. Т.
Көшкінова, Д. Кабдрахманова ; ред. Ә. Т. Сүлейменова. - Астана. : [Б.ж.], 2010. - 135 б.
2011
«Жеңістерге жол ашқан жарқын жылдар»: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20
жылдығына арналған әдістемелік құрал/құраст. М. Н. Кенжеева; ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасы. – Астана, 2011. – 40 бет – Қазақ тілінде.
Молдағалиев, Ж. "Мен қазақпын" [Текст] : зерттеу мақалалар / Ж. Молдағалиев ;
Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасы. - Астана : KazServicePrint
LTD, 2011. - 215 с.
2012
Азаттық таңындағы азат жыр : жинақ / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық
кітапханасы ; құраст. А. Есалы ; ред. А. Сейілова. - Астана : Экожан, 2012. - 174 с.
Бөкей, О. Алтайдың ақиық ұлы [Электронный ресурс] : әдістемелік құрал / О. Бөкей ;
Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы. - Астана : [б. ж.], 2012. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на доп.тит.листе : Оралхан Бөкей, талантты жазушы,
Мұзтаудың мұзбалағы, Алтайдың кербұғысы (1943-1993).
Кемел тұлға келбеті : Әбіш Кекілбайұлының 70-жылдық мерейтойына арналған :
Библиографиялық көрсеткіш / - Астана. : [Б. ж.], 2009. - 112 б.
"Қазақстан кітапханалары тәуелсіздік жылдарында: жетістіктері және даму бағыттары"
атты республикалық конференцияның мақалалар жинағы : қызылорда қаласы, 26-27 қазан
2011 жыл / Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан
Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; ред. Ж. К. Шаймұханбетова ;
құраст. М. Б. Валиулина. - Астана : ҚРҰАК, 2012. - 193 б.
Көпшілік кітапханалар жұмысы бойынша КҚХФ Басшылы қ құралы : [жинақ] /
Кітапханалар қауымдастығы мен мекемелерінің халықаралық Федерациясы, Қазақстан
Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; құраст.: К. Кунц, Б. Габбин ; ред. М.
Б. Валиулина. - 2 басылым толық., қараст. - Астана : ҚРҰАК, 2012. - 176 б..

2013
Бөкей Оралхан : Биобиблиографиялық көрсеткіш/құраст. Р.Қ. Рахимбекова, Е.Ж. Әли. –
Астана : Қ.Р. Ұлттық академиялық кітапханасы, 2013. – 244 б.
Клендарь знаменательных ипамятных дат Республики Казахстан на 2014 год
[Электронный ресурс]// сост. А.М.Дюсембаева; ред. Р.К.Рахимбекова. – Астана, 2013. - 1
электронный оптический диск
Мұқан Төлеубаев, композитор, қазақтың жарық жұлдызы (1913-1960): әдістемелік құрал
[Электронды ресурс]/ құрастырушы М. Н. Кенжеева. – Астана, 2013. – 1 электронды
оптикалық диск
Памятники Астаны : каталог-указатель Вып. 2 [Электронный ресурс]/сост.
Р.К.Рахимбекова, Е.М.Загруднева. – Астана, 2013. - 1 электронный оптический диск
Ұлықты өмір, рухты ақын («Бір ел-бір кітап» акциясында Ф. Оңғарсынованың «Дауа»
өлеңдер жинағы бойынша әдістемелік құрал): әдістемелік құрал/құрастырушы Г. Б.
Ихсанова. – Астана, 2013. – 47 б.
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Библиотека = Кiтапхана : науч.-метод. журн. / учредитель Библ. ассоц. Респ. Казахстан,
Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2008 — . — Изд. в 1992—1993 гг. —
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