
1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысының тарихы бойынша

Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архивіндегі

құжаттарға қысқаша шолу

Нұр-Сұлтан – 2020 ж.

Ғазиза Тұрмағанбетқызы ИСАХАН, 
Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің 

Ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы



Архив қоры

Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архивінде

406 797  істі қамтитын 710 қор мемлекеттік сақталуда. 

1939-1945 жылдардың құжаттары 100-ге тарта қор

құрамында бар.



ЦИФРЛАР

 Соғыс басталғанда Ақмолада 32, 5 мың халық болды. 

 Соғыстың алғашқы айында Ақмола облысына  30 мың адам 

эвакуацияланды. 

 Қала халқының саны 1945 жылы 1 қаңтарда  - 80537 адам

 Майданға аттанғандар саны – 9783 адам

 Қайта оралмағандар саны – 7414 адам

 Кеңес Одағының батырлары, Халық қаһарманы – 44 адам

 Даңқ орденін алғандар саны – 7 адам



Ұлы Отан соғысының тарихына қатысты құжаттарды 

орналасу, жинақталу тәртібіне қарай топтастыру

1. Архивтің толықтыру көздері болып табылатын  

мемлекеттік мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар 

қорындағы құжаттар

2. Жеке тектік қор құжаттары;

3. Шетел архивтерінің қорынан алынған құжаттар;

4. Анықтамалық-ақпараттық қор материалдары, жәдігерлер.



Биліктің жергілікті органдары, мекемелер, ұйымдар 

мен кәсіпорындардың қорындағы құжаттар мазмұны

 соғыс жылдарындағы шаруашылық тұрмысты қайта құру; 

 елдің фашистік басқыншыларынан азат етілген аудандарына тұрғындардың 

жәрдемдесуі; майданға көмегі;

 эвакуацияланған тұрғындарды, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, балалар үйлерін және 

мәдени мекемелерді қабылдау және орналастыру;

 қоныстандырылған (спецпоселение) халықтар өкілдерін қабылдау және тұрмыстық 

орналастыру, жұмыспен  қамту;

 жұмысшылар колонналарына жұмылдырылған азаматтардың отбасыларының 

жағдайы;

 жалпы әскери іске үйрету; әуе шабуылына және химиялық қорғанысқа дайындау; 

Отанды қарулы қорғау; 

 өнеркәсіп, ауыл шаруашылығының, көліктің, байланыстың, сауданың және 

тұрмыстық қызмет көрсету жағдайы мен дамуы; 

 мәдени-ағартушы мекемелердің, бұқаралық ақпарат құралдарының, білім беру, 

денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, денешынықтыру және спорт 

мекемелерінің жағдайы мен жұмысы туралы;

 соғыс батырларының құрметіне аталған көшелер, жеңімпаз жауынгерлерді туған 

жерінде қарсы алу, жауынгерлік марапаттар туралы







Ұлы Отан соғысы тақырыбы 

қамтылған жеке тектік қорлар 

 Ұлы Отан соғысынан кейін еңбек жолын ғылым, мәдениет, 

халық шаруашылығының түрлі салаларында жалғастырған 

майдангер тұлғалдардың  жеке тектік қоры;

 Тыл ардагерлері мен соғыс жылдарында түрлі салада 

лауазымдық қызметте болған азаматтардың жеке тектік қоры

 Соғыс ардагерлерінің ұрпақтарының жеке тектік қоры 

 1941-1945жж. Ұлы Отан соғысына қатысушылардың жеке 

тектік құжаттарының коллекциясы (61 қор).



Ұлы Отан соғысына қатысушылардың 

жеке тектік қорындағы құжаттар

 майдангердің өмірбаяны, естеліктері;

 әскери, қоғамдық қызметі туралы құжаттары;

 майдан хаттары, соғыс жылдарындағы фотосуреттері; 

 соғыс және тыл ардагерлері туралы мақалалар, аудио, 

бейне материалдар;

 алғыс хат, медаль, ордендері, куәландырушы құжаттары 

және т.б.



Ақмолада жасақталған дивизиялар

 310-шы атқыштар дивизиясы;

 387-ші атқыштар дивизиясы;

 72-ші (29-шы) гвардиялық атқыштар дивизиясы;

 106-шы атты әскер дивизиясы.



Шетел архивтерінің қорынан алынған құжаттар

Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлігінің орталық архивінен 

алынған Ақмолада жасақталған әскери бөлімшелер мен дивизиялардың 

құжаттары:

 әскери операциялар;

 соғыс оқиғаларының  толық хронологиясы;

 жеке жауынгерлер туралы мәліметтер;

 тарихи формулярлар мен соғыс әрекетінің журналдары;

 әскери әрекеттердің карталары;

 майдандар бойынша Ұлы Отан соғысына қатысқандардың тізімдері;

 екі мәрте Кеңес Одағының Батыры Талғат Бигельдинов, Кеңес 

Одағының батыры, академик-жазушы  Мәлік Ғабдуллин, рейхстагқа ту 

тіккен Рахымжан Қошқарбаев, Кеңес Одағының батыры Төлеген 

Тоқтаров туралы архив деректері.



Шетел архивтерінің қорынан алынған құжаттар

 Беларусь Республикасының Ұлттық архивінен  73 
партизанның жеке іс парақтары алынды.

 Пискарев  бауырластар зиратында жерленген
қазақстандықтар жөнінде де мәлімет
жинақталған.



Анықтамалық-ақпараттық қор 

материалдары, жәдігерлер

 ғылыми, әдеби, деректі басылымдар

 естеліктер, хаттар жинақтары

 құжаттар жинақтары

 анықтамалықтар,

 ғылыми конференция және дөңгелек үстел

материалдары

 фотоальбомдар



РАХМЕТ!


