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Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен ҚХА
сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті

Ғылыми-

Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен ҚХА Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан
халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы
өтті. Кеңес жұмысына Президент Әкімшілігі, министрліктер мен
ведомстволар өкілдері, ҚР Парламентінің депутаттары, өңірлердегі ғылымисарапшылық топтар жетекшілері, ғылыми және шығармашылық зиялы қауым
және БАҚ өкілдері қатысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Отырыста «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» – 100 нақты қадам
Ұлт жоспарының төртінші институционалдық реформасы – «Біртектілік пен
бірлікті» іске асырудағы ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің міндеттері
қаралды. Қоғамдық келісім және ұлттық бірлік саласындағы ғылыми
зерттеулер, ҚХА жылын ғылыми-сарапшылық тұрғыдан қолдау барысы және
өзге де ұйымдастырушылық мәселелер талқыланды. Мемлекеттік хатшы
ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесі мүшелері жүргізіп отырған жұмыстың
маңызына
тоқтала
келіп,
«Болашағы
біртұтас
ұлт»
төртінші
институционалдық реформасын іске асыру аясындағы Ассамблеяның
ғылыми қауымдастығының міндеттерін атап көрсетті. Азаматтық
қағидаттары негізінде қазақстандық біртектілікті дамыту және нығайту, ел
бірлігі мен қоғамдық келісімді сақтау ісіне қатысты бірқатар тапсырмалар
берді.

http://24.kz/ru/novosti2/obshchestvo/item/71088-assambleya

Расширенное заседание
состоялось в Астане

Научно-экспертного

совета

АНК

В Астане прошло расширенное заседание Научно-экспертного совета
Ассамблеи народа Казахстана с участием Госсекретаря РК Гульшары
Абдыкаликовой, сообщает пресс-служба Акорды. В работе Совета приняли
участие представители Администрации Президента, министерств и ведомств,
депутаты Парламента РК, руководители научно-экспертных групп регионов,
научная и творческая интеллигенция, представители СМИ. В ходе заседания
были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации четвертой
институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана Нации – 100
конкретных шагов «Современное государство для всех», обсуждены научные
исследования в сфере общественного согласия и национального единства,
ход
научно-экспертного
сопровождения
Года
АНК
и
другие
организационные вопросы. Отмечая важность проводимой работы членов
НЭС АНК, Государственный секретарь определила задачи для научного
сообщества Ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной
реформы «Нация единого будущего», дала ряд поручений по развитию и
укреплению казахстанской идентичности на принципах гражданства,
сохранению национального единства и общественного согласия.

http://kazakh-tv.kz/kz/view/news_kazakhstan/page_115639_

ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы
өтті
Қазақстан Халқы ассамблеясы біртектілік пен
бірлікті нығайтудағы нақты жобаны қолға алмақ.
Ұйымның ғылыми-сарапшылық кеңесінде оның
бірқатар
маңызды
тұстары
талқыланды.
Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова ел
бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтуға қатысты
ұйымға нақты тапсырмалар жүктеді. «100 нақты қадам» жоспарында
Қазақстан халқы ассамблеясына «Үлкен Ел-Үлкен Отбасы» атты кең
ауқымды жобаны әзірлеп, жүзеге асыру тапсырылған болатын. Мұны
ұйымның ғылыми қауымдастығы қолға алмақ.
Айдар ӘБУОВ, ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ АКАДЕМИЯ
КАФЕДРАСЫНЫҢ МЕҢГЕРУШІСІ:
- Ұлтаралық татулық мәселесі жалпы сөз емес, оны іске асыру тетіктері
ғылыми талдауды талап етеді. Бүгінгі таңда мұны ескі жүйемен айту емес,
елдегі ғалымдар мен саясаткерлер бас қосып, осы жерде нақты жолдарды
белгілейді.

http://www.almaty.tv/kz/newsline/news/b-g-n-astanada-100-na-ty-adamzhosparyn-ske-asyrud.html

Астанада "100 нақты қадам" жоспарын іске асырудағы ҚХА
рөлі талқыланды
ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында ҚР Мемлекеттік хатшысы
Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясы
Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің
кеңейтілген
отырысы
өтті,
деп
хабарлайды AlmatyNews АА-нің тілшісі ҚХА сайтына сілтеме жасай отырып.
«Отырыста мемлекет құрылысын «Баршаға арналған қазіргі
заманғы мемлекет – 100 нақты қадам" Ұлт жоспарының «Біртектілік
пен бірлік» төртінші институционалдық реформасын іске асырудағы
ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің міндеттері қаралды, қоғамдық
келісім және ұлттық бірлік саласындағы ғылыми зерттеулер, ҚХА
жылын ғылыми-сарапшылық қолдаудың барысы және басқа да
ұйымдастырушылық мәселелер талқыланды», - делінген хабарламада.
Кеңес жұмысына Президент Әкімшілігінің, министрліктер мен
ведомстволардың өкілдері, ҚР Парламентінің депутаттары, өңірлердегі
ғылыми-сарапшылық топтардың жетекшілері, ғылыми және шығармашыл
зиялы қауым, БАҚ өкілдері қатысты.

ПЕЧАТНЫЕ СМИ
http://egemen.kz/2015/06/26/67951

Ел бірлігі – өркендеу кепілі
Кеше Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада Мемлекеттік
хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан халқы
Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесінің (ҒСК) кеңейтілген отырысы
өтті. Оған Президент Әкімшілігінің, министрліктер мен ведомстволардың
лауазымды тұлғалары, депутаттар, өңірлердегі ғылыми-сарапшылық
топтардың жетекшілері, зиялы қауым және БАҚ өкілдері қатысты. Отырыста
«Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» – «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарының төртінші институттық реформасын іске асырудағы
ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің міндеттері, қоғамдық келісім
және ұлттық бірлік саласындағы ғылыми зерттеулер, ҚХА жылына ғылымисарапшылық тұрғыдан қолдау көрсету және өзге де ұйымдастырушылық
мәселелер талқыға түсті. Тарата айтар болсақ, Мемлекеттік хатшы ҚХА
Ғылыми-сарапшылық кеңесі мүшелері жүргізіп отырған жұмыстың
маңызына тоқтала келіп, «Болашағы біртұтас ұлт» төртінші институттық
реформасын іске асыру аясындағы Ассамблея ғылыми қауымдастығының
міндеттерін атап көрсетті. Осы орайда Мемлекеттік хатшы: – Қазақстан
халқы Ассамблеясы жылы аясында iс-шараларды ұйымдастырумен қатар,
ғылыми-сарапшылық бағытты жандандыру көзделген болатын. Өйткені,
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мәңгiлiк Ел» жалпыұлттық идеясын
рухани құндылық ретiнде халық санасына сiңiруде ғылыми негiздi
тереңдетудiң маңызы зор. Мемлекет басшысының бейбiтшiлiк пен келiсiм
саясаты дамудың стратегиялық бағытына айналды. Елбасының бес
институттық реформасы ел дамуының кепілі, – деді. Сондай-ақ, ол
Ассамблея жұмысын ғылыми-сараптамалық сүйемелдеу бiрқатар мiндеттердi
шешуге мүмкiндiк беретiнiн айта келіп, ұлтаралық толеранттылықтың
қазақстандық үлгiсiнiң негiзгi қағидаттарын насихаттаудың және түрлi
әлеуметтiк топтар арасында тұрақты қарым-қатынас негiзiнде әлеуметтiкэкономикалық, саяси дамуды қамтамасыз етудің маңыздылығына назар
аударды.
Бұдан бөлек, Г.Әбдіқалықова жалпыұлттық «Мәңгiлiк Ел» идеясын
алға жылжыту мен оны халық санасына бекiтудiң жаңа әдiстерi БАҚ арқылы
ғана емес, сонымен қатар, киноиндустрияның, компьютерлiк бағдарламалар,
бестселлер-кiтаптардың жаңа пішімдері арқылы жүзеге асуы тиiс екенін сөз
етті. Оның айтуынша, «Мәңгiлiк Елдiң» халықты жұмылдырушы идеялары –
азаматтық теңдiк, еңбекқорлық, шындық, ғылым мен бiлiмге деген
құштарлық, толеранттылық әрбiр қазақстандықтың жеке қасиеттерiне, өмiр
салтына айналуы қажет. Жиын барысында «Ұлт жоспары – мемлекет
құрылысының әрі қарай дамуының 100 нақты қадамы» бойынша «Біртектілік
және бірлік» бағытын жүзеге асырудағы Қазақстан халқы Ассамблеясы
Ғылыми-сарапшылық кеңесінің міндеттері тұрғысында Л.Н.Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры, ҚХА ҒСК төрағасының

орынбасары Ерлан Сыдықов, Білім және ғылым министрлігі Ғылым
комитетінің Философия, саясаттану және дінтану институтының директоры
Зарема Шәукенова сөз сөйледі.
Сонымен қатар, Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің 2014 жылдың 17 маусымында өткен отырысында Мемлекеттік
хатшы тарапынан Білім және ғылым министрлігіне берілген тапсырмалардың
орындалуы туралы және қоғамдық келісім мен ұлттық бірлік саласы бойынша жүргізілген ғылыми зерттеулер жөнінде хабарламалар тыңдалды.
Бұдан басқа, Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына ғылыми-сараптамалық
қолдау көрсету тұрғысында да жауапты тұлғалар тарапынан баяндамалар
оқылды. Жиын соңында Мемлекеттік хатшы Г.Әбдіқалықова азаматтық
қағидаттар негізінде қазақстандық біртектілікті дамыту және нығайту, ел
бірлігі мен қоғамдық келісімді сақтау ісіне қатысты бірқатар тапсырмалар
берді. Кеңес жұмысын Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының
орынбасары Ералы Тоғжанов жүргізіп отырды.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
http://inform.kz/kaz/article/2790468

«Мәңгiлiк ел» идеясын кино мен кiтап арқылы насихаттау
керек - Г.Әбдiқалықова
АСТАНА. ҚазАқпарат - Жалпыұлттық "Мәңгiлiк ел"
идеясын кино мен кiтап арқылы насихаттау керек.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова мәлiм еттi.
"Жалпыұлттық "Мәңгiлiк ел" идеясын алға жылжыту
және халық санасына бекiтудiң жаңа әдiстерi БАҚ
арқылы ғана емес, сонымен қатар киноиндустрияның, компьютерлiк
бағдарламалар, бестселлер-кiтаптардың жаңа форматтары арқылы жүзеге
асуы тиiс. Ақпарат тасымалдаушыларына салынатын жаңа контент,
сюжеттер, миниатюралар, сұхбаттар, сценарийлер керек", - дедi ол бүгiн
Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген
отырысында.
Оның есептеуiнше, сол кезде ғана "Мәңгiлiк елдiң" ұлт топтастырушы
идеялары - азаматтық теңдiк, еңбекқорлық, шындық, ғылым мен бiлiмге
деген құштарлық, толеранттылық әрбiр қазақстандықтың жеке қасиеттерiне,
өмiр салтына айналады.
"Ол үшiн ғалымдардың қыруар еңбегi қажет. Ғалымдардың күш
салуымен аңыз, эпостарымыз бен дәстүрлерiмiз арқылы жас ұрпақтың
бойына "Мәңгiлiк ел" идеясының құндылықтарын енгiзе аламыз", - деп атап
өттi Мемлекеттiк хатшы.

http://inform.kz/kaz/article/2790444

Г Әбдіқалықова ҚХА кеңесі отырысында қазақстандық
біртектілікті дамыту және нығайтуға қатысты тапсырмалар
жүктеді.
АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың
қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылымисарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Бұл
туралы Ақорданың баспасөз қызметінен хабарлады.
Кеңес жұмысына Президент Әкімшілігі, министрліктер мен
ведомстволар өкілдері, ҚР Парламентінің депутаттары, өңірлердегі ғылымисарапшылық топтар жетекшілері, ғылыми және шығармашылық зиялы қауым
және БАҚ өкілдері қатысты.
Отырыста «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» - 100 нақты
қадам Ұлт жоспарының төртінші институционалдық реформасы «Біртектілік пен бірлікті» іске асырудағы ҚХА Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің міндеттері қаралды, қоғамдық келісім және ұлттық бірлік
саласындағы ғылыми зерттеулер, ҚХА жылын ғылыми-сарапшылық
тұрғыдан қолдау барысы және өзге де ұйымдастырушылық мәселелер
талқыланды.
Мемлекеттік хатшы ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесі мүшелері
жүргізіп отырған жұмыстың маңызына тоқтала келіп, «Болашағы біртұтас
ұлт» төртінші институционалдық реформасын іске асыру аясындағы
Ассамблеяның ғылыми қауымдастығының міндеттерін атап көрсетті.
Азаматтық қағидаттары негізінде қазақстандық біртектілікті дамыту және
нығайту, ел бірлігі мен қоғамдық келісімді сақтау ісіне қатысты бірқатар
тапсырмалар берді.

http://bnews.kz/kk/news/post/274123/

Г.Әбдіқалықова ҚХА ҒСК жұмысының қорытындысы туралы
айтты
ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова Қазақстан халқы
Ассамблеясының Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысында
кеңес жұмысының қорытындыларына тоқталды, деп хабарлайды BNews.kz
тілшісі.
«ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің жұмыс істеген уақыты ішінде
қоғамдық ортада бірқатар белгілі нәтижелерге, басқару шешімдерінің
қабылдануына қол жетті. Біріншіден, ұлт саясаты саласында жүйелендірілген
терминологиялық база жаңартылды, қоғам мен саяси кеңістікте азаматтық
және саяси дәреже ретінде ұлт ұғымы бекітілді. Екіншіден, Қазақстан халқы
Ассамблеясы институтының болмысы мен рөлі ғылыми бағаға ие болды.
Жыл сайын оның құрылымдарының жұмысына, жалпы ұлтаралық қарымқатынасқа мониторинг жүргізіледі. Үшіншіден, ҚХА басқару саясатының
өзекті бағыттары бойынша мемлекеттік органдармен жүйелі өзара іс-әрекет
орнатты», – деп Г.Әбдіқалықова қол жеткен жетістіктерге тоқталып өтті.
Кеңейтілген отырыс барысында «Баршаға арналған қазіргі заманғы
мемлекет» Ұлт жоспары – 100 нақты қадамның «Біртектілік пен бірлік»
төртінші институционалдық реформасын жүзеге асырудағы ҚХА ҒСК
міндеттері қарастырылып, қоғамдық келісім мен ұлт бірлігі саласындағы
ғылыми зерттеулер талқыланды.
«Қабылданатын саяси шешімдердің объективті әдісі мен ғылыми
сүйемелденуін қамтамасыз етуге арналған Қазақстандағы әлеуметтік
ғылымдарды дамыту жоспары бірыңғай болашақ ұлттық бағдарламасын
жүзеге асыру бағыттарының бірі болады. Осыған байланысты, «Біртектілік
пен бірлік» бағыты бойынша ұлт жоспарының 100 нақты қадамын жүзеге
асыру аясында ғылыми қауымдастық пен Қазақстан халқы Ассамблеясына
бірқатар міндеттерді анықтап алу қажет», – деген Г.Әбдіқалықова «Мәңгілік
ел» жалпыұлттық идеясын әлеуметтік топтардың санасына жеткізу басты
міндет екенін айтты.

http://almatynews.kz/kz/politika-2/3893-astanada-100-na-ty-adam-zhosparyn-iskeasyruda-y-kha-r-li-tal-ylandy.html

Астанада "100 нақты қадам" жоспарын іске асырудағы ҚХА
рөлі талқыланды
ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында ҚР
Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың
қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясы
Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің
кеңейтілген
отырысы өтті, деп хабарлайды AlmatyNews ААнің тілшісі ҚХА сайтына сілтеме жасай отырып.
«Отырыста мемлекет құрылысын «Баршаға
арналған қазіргі заманғы мемлекет – 100 нақты қадам" Ұлт жоспарының
«Біртектілік пен бірлік» төртінші институционалдық реформасын іске
асырудағы ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесінің міндеттері қаралды,
қоғамдық келісім және ұлттық бірлік саласындағы ғылыми зерттеулер, ҚХА
жылын ғылыми-сарапшылық қолдаудың барысы және басқа да
ұйымдастырушылық мәселелер талқыланды», - делінген хабарламада.
Кеңес жұмысына Президент Әкімшілігінің, министрліктер мен
ведомстволардың өкілдері, ҚР Парламентінің депутаттары, өңірлердегі
ғылыми-сарапшылық топтардың жетекшілері, ғылыми және шығармашыл
зиялы қауым, БАҚ өкілдері қатысты.

http://www.elarna.com/koru_kk.php?id=452204

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара
Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясы
Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті.
Кеңес жұмысына Президент Әкімшілігі, министрліктер мен
ведомстволар өкілдері, ҚР Парламентінің депутаттары, өңірлердегі ғылымисарапшылық топтар жетекшілері, ғылыми және шығармашылық зиялы қауым
және БАҚ өкілдері қатысты.
Отырыста «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» - 100 нақты
қадам Ұлт жоспарының төртінші институционалдық реформасы «Біртектілік пен бірлікті» іске асырудағы ҚХА Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің міндеттері қаралды, қоғамдық келісім және ұлттық бірлік
саласындағы ғылыми зерттеулер, ҚХА жылын ғылыми-сарапшылық
тұрғыдан қолдау барысы және өзге де ұйымдастырушылық мәселелер
талқыланды.
Мемлекеттік хатшы ҚХА Ғылыми-сарапшылық кеңесі мүшелері
жүргізіп отырған жұмыстың маңызына тоқтала келіп, «Болашағы біртұтас
ұлт» төртінші институционалдық реформасын іске асыру аясындағы
Ассамблеяның ғылыми қауымдастығының міндеттерін атап көрсетті.
Азаматтық қағидаттары негізінде қазақстандық біртектілікті дамыту және
нығайту, ел бірлігі мен қоғамдық келісімді сақтау ісіне қатысты бірқатар
тапсырмалар берді.

http://www.inform.kz/rus/article/2790443
25 Июня 2015, 15:42

Госсекретарь РК приняла участие в расширенном заседании
Научно-экспертного совета АНК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара
Абдыкаликова приняла участие в расширенном заседании Научноэкспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, сообщает пресс-служба
Акорды.
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно-экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана
нации - 100 конкретных шагов, обсуждены научные исследования в сфере
общественного согласия и национального единства, ход научно-экспертного
сопровождения Года АНК и другие организационные вопросы.
Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК,
Государственный секретарь определила задачи для научного сообщества
Ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной реформы, дала
ряд поручений по развитию и укреплению казахстанской идентичности на
принципах гражданства, сохранению национального единства и
общественного согласия.

Общенациональную
идею
"Мәңгілік
продвигать в кино и книгах – Г.Абдыкаликова

Ел"

нужно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 25 июня
Общенациональную идею "Мәңгілік Ел" необходимо продвигать в
кино и книгах. Об этом сегодня заявила Государственный секретарь
Казахстана Гульшара Абдыкаликова.
"Новые подходы к закреплению и продвижению общенациональной
идеи " Мәңгілік ел" должны быть обеспечены не только через СМИ, но и
новые форматы киноиндустрии, компьютерных программ, книгбестселлеров. Нужен новый контент, тексты, сюжеты, миниатюры, сценарии,
которые будут переложены на информационные носители", – сказала
Г.Абдыкаликова на заседании научно-экспертного совета Ассамблеи народа
Казахстана в Астане.
И только тогда консолидирующие ценности идеи "Мәңгілік ел" –
гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености, образования,
светскость, толерантность – войдут в образ жизни каждого казахстанца,
когда они будут рационализированы и станут частью повседневной жизни,
отмечает Госсекретарь РК.
"И здесь нужна большая работа наших ученых, которые на основе
истории, легенд, эпосов, преданий, сказаний смогут донести до молодого
поколения содержание, ценности, символы идеи "Мәңгілік Ел"", – заключила
Г. Абдыкаликова.

Г.Абдыкаликова: Пять институциональных реформ стали новой
отправной точкой в развитии современного Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 25 июня
Пять институциональных реформ Главы государства стали новой
отправной точкой в развитии современного Казахстана. Об этом сегодня
заявила Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова.
"При этом ключевым фактором стабильного и устойчивого развития
стали национальное единство и общественное согласие. Эти ценности
заложены в общенациональной идее "Мәңгілік Ел", – сказала
Г.Абдыкаликова на заседании научно-экспертного совета Ассамблеи народа
Казахстана в Астане.
Госсекретарь напомнила, что Глава государства обозначил 7 основ
идеи "Мәңгілік Ел", которые сегодня создают гражданское, духовное и
культурное единство нашего общества. "В данном контексте научноэкспертное сопровождение деятельности АНК позволяет выполнить ряд
общественных значимых задач в публичной сфере", – сказала
Г.Абдыкаликова.
По ее словам, первая задача – продвижение в массовом сознании
базовых принципов казахстанской модели межэтнической толерантности и
общественного согласия Нурсултана Назарбаева.
"Экспертное мнение в СМИ позволит отвечать информационным
потребностям элиты, среднего класса и широких социальных слоев
населения", – отметила Госсекретарь.
Во-вторых, научно-экспертное сопровождение деятельности АНК
позволяет обеспечивать синхронность социально-экономического и
политического развития на основе стабильных социальных отношений
между различными социальными группами общества. "Аналитическое
обеспечение, выработки целей, задач, механизмов государственной политики
позволят выработать конструктивные подходы к переустройству собственной
жизни, моделировать будущее", – добавила Госсекретарь РК.
Третье – обеспечивать широкую научно-информационную поддержку
общественных инициатив государства и гражданских институтов, формируя
культуру доверия, уважения и толерантности.
И четвертое – распространять через научные площадки опыт
Казахстана по созданию эффективной модели единства народа для мирового
сообщества.
"Это позволит Казахстану последовательно развивать внешнюю
многовекторную политику", – подытожила Г.Абдыкаликова.

http://www.zakon.kz/4723445-gossekretar-rk-prinjala-uchastie-v.html

Госсекретарь РК приняла участие в расширенном заседании
Научно-экспертного совета АНК
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно-экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана
Нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех»,
обсуждены научные исследования в сфере общественного согласия и
национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года АНК
и другие организационные вопросы.
Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК,
Государственный секретарь определила задачи для научного сообщества
Ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной реформы
«Нация единого будущего», дала ряд поручений по развитию и укреплению
казахстанской идентичности на принципах гражданства, сохранению
национального единства и общественного согласия.

http://meta.kz/novosti/kazakhstan/987020-gossekretar-rk-prinyala-uchastie-vrasshirennom-zasedanii-nauchno-ekspertnogo-soveta-ank.html

Госсекретарь РК приняла участие в расширенном заседании
Научно-экспертного совета АНК
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно-экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана
Нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех»,
обсуждены научные исследования в сфере общественного согласия и
национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года АНК
и другие организационные вопросы.
Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК,
Государственный секретарь определила задачи для научного сообщества
Ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной реформы
«Нация единого будущего», дала ряд поручений по развитию и укреплению
казахстанской идентичности на принципах гражданства, сохранению
национального единства и общественного согласия.

http://www.nomad.su/?a=3-201506260036

Расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи
народа Казахстана
Г.Абдыкаликова: Новые подходы к закреплению и продвижению
общенациональной идеи "Мангілік ел" должны быть обеспечены не только
через СМИ, но и новые форматы киноиндустрии, компьютерных программ,
книг-бестселлеров. Нужен новый контент, тексты, сюжеты, миниатюры,
сценарии, которые будут переложены на информационные носители
25 июня Расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи
народа Казахстана с участием Государственного секретаря Республики
Казахстан Гульшары Абдыкаликовой
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно-экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы "Идентичность и единство" Плана
Нации – 100 конкретных шагов "Современное государство для всех",
обсуждены научные исследования в сфере общественного согласия и
национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года АНК
и другие организационные вопросы.
Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК,
Государственный секретарь определила задачи для научного сообщества
Ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной реформы
"Нация единого будущего", дала ряд поручений по развитию и укреплению
казахстанской идентичности на принципах гражданства, сохранению
национального единства и общественного согласия.

http://www.bestnews.kz/index.php/bn-vlast/item/1322-abdykalikova-provelazasedanie-nes-ank.html

Абдыкаликова провела заседание НЭС АНК
В Национальной академической библиотеке РК с
участием Государственного секретаря РК Гульшары
Абдыкаликовой состоялось расширенное заседание
Научно-экспертного
совета
Ассамблеи
народа
Казахстана, сообщили Bestnews.kz в пресс-службе
Акорды.
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно-экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана
Нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех»,
обсуждены научные исследования в сфере общественного согласия и
национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года АНК
и другие организационные вопросы.
Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК, Государственный
секретарь определила задачи для научного сообщества Ассамблеи в свете
реализации четвертой институциональной реформы «Нация единого
будущего», дала ряд поручений по развитию и укреплению казахстанской
идентичности на принципах гражданства, сохранению национального
единства и общественного согласия.

http://bnews.kz/ru/news/post/274111/

Госсекретарь РК рассказала об итогах деятельности Научноэкспертного совета АНК
В ходе заседания Научно-экспертного совета Ассамблеи народа
Казахстана (НЭС АНК) Государственный секретарь РК Гульшара
Абдыкаликова рассказала об итогах деятельности Научно-экспертного
совета АНК, передает корреспондент BNews.kz.
«За время работы Научно-экспертного совета АНК удалось достигнуть
определенных результатов в общественной сфере, принятии управленческих
решений. Первое, обновлена систематизированная терминологическая база в
сфере этнополитики, в обществе и политическом пространстве утвердилось
понятие нации как политической и гражданской категории. Второе, сущность
и роль института Ассамблеи народа Казахстана получил научную оценку.
Ведется ежегодный мониторинг деятельности ее структур, межэтнических
отношений в целом», - рассказала Государственный секретарь РК.
Кроме этого, в-третьих, выстроено системное взаимодействие АНК с
государственными органами по наиболее актуальным направлениям
управленческой практики, в частности, с министерством образования и
науки, МКС, МЗСР, МИД РК.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана
Нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех»,
обсуждены научные исследования в сфере общественного согласия и
национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года АНК
и другие организационные вопросы.
Говорили на встрече и об отдельной роли социальных наук.
«Одним из направлений реализации программы Нации единого
будущего станет план развития социальных наук в Казахстане, призванных
обеспечить научную поддержку и объективированный подход к
принимаемым политически решениям. В этой связи необходимо определить
ряд задач для научного сообщества и Ассамблеи народа Казахстана в свете
реализации плана нации 100 конкретных шагов по направлению
«Идентичность и единство», - отметила Гульшара Абдыкаликова.
В этой связи, одна из важнейших задач - донести до самых различных
социальных групп цель общенациональной идеи «Мәңгілік ел».

http://uaport.net/news/kz/t/1506/25/8527624

Расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи
народа Казахстана с участием Государственного секретаря
Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно- экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ. В ходе заседания были рассмотрены
задачи НЭС АНК в реализации четвертой институциональной реформы
"Идентичность и единство" Плана Нации - 100 конкретных шагов
"Современное государство для всех".

http://kazahstan.flynews24.ru/news/195878.html?country=&cat=

Госсекретарь РК приняла участие в расширенном заседании
Научно-экспертного совета АНК
В работе Совета приняли участие представители Администрации
Президента, министерств и ведомств, депутаты Парламента РК,
руководители научно-экспертных групп регионов, научная и творческая
интеллигенция, представители СМИ.
В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в реализации
четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана
нации - 100 конкретных шагов, обсуждены научные исследования в сфере
общественного согласия и национального единства, ход научно-экспертного
сопровождения Года АНК и другие организационные вопросы.
Отмечая важность проводимой работы членов НЭС АНК,
Государственный секретарь определила задачи для научного сообщества
Ассамблеи в свете реализации четвертой институциональной реформы, дала
ряд поручений по развитию и укреплению казахстанской идентичности на
принципах гражданства, сохранению национального единства и
общественного согласия.

