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1) (ескіше) мектептегі үзілістің немесе каникулдардың атауы; 2) оқу орындарындағы
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Осы жерде жэне ары қарай кейбір терминдер мен сөздердің түсіндірмелері, сондайақ оқу құралының соңында түсіндірме сөздік аудармашы тарапынан беріледі.
Аударма барысында халыкаралык терминдер саналатын: туризм, рекреация,
база, ресурс, ландшафт, климат, фауна, флора, популяция, пейзаж, атмосфера, экзотика, коммуникация, жэне т.б. сөздерді қазақшаламай пайдаланатынымды ескерткім
келеді, өйткені олардың көпшілігінің оқу құралының соңындағы түсіндірме сөздікте
анықтамалары бар. - О.С.
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Осы басылымның ж арыңқа шыгуы
А ст ана ңаласында ЭКСПО-2017
хальіқаралық көрмесінің өтетін
кезеңіне орайластырылган.
Бұл - Қ азақст анның лайықты бедел-абыройын
күш ейт е түсудің ж аңа серпіні, халы қаралы қ
туризмнің дамуына қозгау салу мүмкіндігі.
Нәтиж есінде, А ст ана барша элем ге танылатын
туризм орталыгына айналатын болады.

¥сынылып отырған оқу құралын жазу барысында авторлар Батыс жэне
отандық (ТМД) әдебиетте жарық көрген теориялық материалдарды пайдаланды. Кітапта нақты бай материал, қорытындылар, жеке бақылаулар жэне
авторлардың еңбектенуі негізінде Қазақстанның географиялық ортасы,
оның табиғи, элеуметтік-экономикалық алғышарттары мен елімізде
туризмнің дамуын айқындап берген тарихи шарттар сипатталады.
Туризмнің XX ғасырдың екінші жартысында бүкіл әлемде жедел
қарқынмен дамуы халық шаруашылығының осы маңызды саласының
Қазақстанда да кұрылуына келтірді: бұнда соңғы уақытта ол ел
экономикасының басқа салаларының арасында басымдыққа ие бағыт
ретінде танылды. Қазіргі таңда Қазақстанның алдында табиғаттың орасан зор ресурстарын және еліміздің тарихи-мәдени мұрасын пайдалану
негізінде туризмнің қазіргі заманға сай жоғары тиімді индустриясын
өркендету міндеті тұр.
Бұл міндетті шешудің аса маңызды бағыттарының бірі болып отандық
туристердің де, шетелдік қонақтардың да сұраныстарына қызмет ете
алатын жоғары білікті мамандарды даярлау саналады. Себебі, адам
факторы - шаруашылық қызметтің осы саласының аса маңызды элементі.
Жоғары оқу орындарының география жэне экономика факультеттерінің
студенттеріне арналып жазылған бұл оқу құралының, элбетте, Қазақстанға, осы елдің туризміне қызығушылық танытатын адамдардың
барлығы үшін үлкен көмек болары сөзсіз. Бұл, бірінші кезекте, жастарға алдағы жақын болашақта еліміздің халық шаруашылығына, оның
ішінде туризмге алдыңғы буындардың орнына еңбек етуге келетін студенттерге, колледждердің, лицейлер мен мектептердің оқушыларына
қатысты. Қолдарыңыздағы осы еңбек оқырмандардың (оның ішінде
отандық та, шетелдік те) кең ауқымына қызықты болатындай баяндалып
жазылған. Оқушылар мен ұстаздар, ғылыммен жэне жобалаумен айналысатын қызметкерлер, кәсіпкерлер мен бизнесмендер, туризм саласының
қызметкерлері және, эрине, туристер бұл кітаптың оқырмандарына айналатынына сенім білдіреміз.
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Бұл басылым Әл-Фараби атьтндағы ҚазҰУ рекреациялык
география және туризм кафедрасынын окытушылары мен
кызметкерлерінін күиі-жігерінін нэтиж есінде, кафедра
профессоры, география ғылымынын докторы Станислав
Рамазанович Ердэулетовтің басшылығымен даярланды.
С.Р.Ердәулетов - туризм географиясының казакстандык
мектебінің негізін еалушы, туризм географиясы бойынша
Казақстан мен Орта Азиядағы алғашкы доктор. Ол «Тұран»
университеті кұрамында - Казақстандағы бірінші туризм
факультетін (1992), Абай атындағы АМУ-да (1992) жэне ӘлФараби атындағы ҚазМУ-да туризм кафедраларын ашуға
(1996), сондай-ақ «25.00.24-экономикалык, әлеуметтік және
саяси география» мамандығы бойынша республикадағы
алғашқы диссерт ациялар корғау женіндегі Диссертация
кеңесін кұруға катысты (1998).
С.Р.Ердэулетом жалпы келемі 600 баспатабактап асатын
400-дей
ғылыми енбектің авторы. Олардың ішінде: 8
юнография, 10 кітап пен брошюра, 18 әдістемелік жумыс, 15 карта мен атлас, 3 окулык, 23 оку
:ұралы жэне 300-ден артык мақала, тезис бар. Оның ғылыми енбектері Қазакетан, Ресей,
)збекстан, Қырғызстан, Турікменстан, Польша (Лодзь, Познань), Италия (Турин), АҚШ
Индианаштатындағы Блумингтон, Огайоштагындагы Боулин Грин)жэнеФ ранция(П ариж)
лдерінде жарияланған.
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