Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласындағы тарих ғылымының алдындағы міндеттерді жүзеге асыру аясында «XXI ғасырдың үшінші онжылдығындағы Қазақстан тарих ғылымы дамуының жаңа серпіні» тақырыбында Республикалық ғылыми-практикалық конференция
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2021 жылы 28 қаңтарда Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласынан туындайтын ел тарихшылары алдындағы міндеттерді сараптайтын «XXI ғасырдың үшінші онжылдығындағы Қазақстан тарих ғылымының дамуының жаңа серпіні» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті.
Конференцияның мақсаты – Президенттің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласынан туындайтын ел тарихшылары алдында тұрған міндеттерді нақтылау, Қазақстан тарихы ғылымының шешілмеген мәселелерін көрсету, қазіргі тарихи зерттеулердің жағдайын бағалау және тарих ғылымның дамуы перспективаларын айқындау. Қазақ халқының тарихындағы мемлекеттіліктің дамуының 2,5 мың жылдық сабақтастығын зерттеу жолдарын белгілеу.
Конференция барысында айтылған пікірлер, идеялар мен ұсыныстардың маңызын ескере отыра конференцияға қатысушылар келесі қарарды қабылдайды:
1. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының негізгі аспектілерін кешенді зерттеу арқылы елдің әлеуметтік-экономикалық, рухани-мәдени дамуына ықпал етудің ғылыми-қолданбалық бағыттарын ашу;
2. Институт ұжымы Президент мақаласында көтерілген мәселелер мен ұсыныстарды өзінің ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұндық арқауына айландырып, осы тақырыптардан ғылыми жобалар ұсыну;
3. Институт ұжымы Қазақстанның белгілі тарихшыларымен бірлесе отырып «Қазақстан тарихы» 7 томдық еңбегін заманәуи талаптарға сәйкес жазуды қамтамасыз етуге арналған мақсатты- бағдарламалық жоба ұсыну;
4. Әлем оқырмандарына арналған «Қазақстанның қысқаша тарихы» атты кітабын дайындауды қамтамасыз ететін мемлекеттік тапсырыспен орындалатын ғылыми жобаны ұсынуды Институт басшылығының қамтамасыз етуі;
5. Алматы қаласында 1986 жылғы болған Желтоқсан көтерілісінің 35 жылдығына арналған Республикалық ғылыми практикалық конференцияны өткізу (2021 ж. желтоқсан айында) міндеттеліп, Желтоқсан көтерілісінің «ақ таңдақтарын» зерттеуге арналған ғылыми жобаны дайындау;
6. Семей ядролық полигонының жабылуының 30 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізуді (2021 ж. қыркүйек) жоспарлау;
7. Шығыс халықтарының «Наурыз мейрамы» мерекесін тойлаудың тарихы, ерекшеліктері, мазмұнын байытудың және дамуының концепциясын талқылауға арналған «дөңгелек үстел» өткізуді (2021 ж. наурыз) қамтамасыз ету;
8. Қазақстан халқының тарихи санасын қалыптастырудың, отаншылдықты нығайтудың жолдарын анықтайтын ғылыми зерттеулер тақырыптарын анықтау және осы мәселеге қатысты ғылыми жобалар ұсыну.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Республиканской научно-практической конференций «Новый импульс развития исторической науки Казахстана в третьем десятилетии XXI века» в рамках реализации статьи Президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарт Кемелулы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»).
Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова 28 января 2021 года провел Республиканскую научно-практическую конференцию «Новый импульс развития исторической науки Казахстана в третьем десятилетии XXI века» в рамках реализации статьи Президента РК К.К.Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»).
Цель конференции - конкретизация задач, стоящих перед историками страны, вытекающих из статьи Президента «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), для раскрытия нерешенных проблем исторической науки Казахстана, оценки состояния современных исторических исследований и определение перспектив развития исторической науки. И в целях изучения 2,5 тысяче летней истории преемственности развития государственности казахского народа.
Учитывая важность мнений, идей и предложений, высказанных в ходе конференции, участники конференции принимают следующую резолюцию:
	Раскрыть научно-прикладные направления содействия социально-экономическому, духовно-культурному развитию страны путем комплексного исследования основных аспектов становления и развития Республики Казахстан как независимого государства;
	Коллектив института проблемы, идеи и предложения, поднятые в статье Президента, принять как содержательную основу для научно-исследовательской работы и представить научные проекты по этим темам;
	Коллективу института совместно с известными историками Казахстана представить программно-целевой проект для написания 7-томного труда «История Казахстана» в соответствии с современными требованиями общества;
	Руководству Института обеспечить представление научного проекта, выполняемого по государственному заказу книги «Краткая история Казахстана» для читателей других государств;
	Провести Респуликанскую научно-пратическую конференцию (в декабре 2021 г.), посвященную 35-летию Декабрьского восстания 1986 года в г. Алматы и подготовить научный проект по раскрытию неизвестных проблем, имеющих отношение к Декабрьским событиям, изучению «белых пятен» Декабрьского восстания;
	Запланировать проведение международной научно-практической конференции (в сентябре 2021 г.), посвященную 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона;
	Провести «круглый стол» (в марте 2021 г.) по обсуждению истории «Наурыз мейрамы», и концепции по обогащению содержания и развития «Наурыз мейрамы»;
	Определить темы научных исследований, для раскрытия пути и способов формирования исторического сознания народа Казахстана, укрепления патриотизма и представить научные проекты по данной проблеме.




