
 

1.  

 

330 

А-94 

Ахмедьярова, Мынавар Валиахметқызы 

Экономикалық теория : Оқу құралы / Ахмедьярова, 

Мынавар Валиахметқызы , Жоламанов, Ербол Мейрамұлы , 

Оралтаев, Тлеуберген; ҚР БҒМ Т. Рысқұлов атындағы Жаңа 

экономикалық университеті . - Алматы, 2016. - 283б. : кесте. - 

Библиогр.:б.280-281. - ISBN 978-601-222-126-8 : 4250т.00т. 

Оқу құралында ҚР БҒМ бекіткен Мемлекеттік білім беру 

стандартында анықталған бөлімдер бар. Экономикалық теория 

курсы реттеліп баяндалған, категорияларды, заңдарды, 

формалар мен әдістерді зерттеуге маңызды мән берілген, оның 

ішінде нарық пен нарық механизм мәселелері бірінші орында 

тұр 

2.  

338 

А-97 

Ашанұлы, Құрманғали 

Қазақ кәсіпкерінің әліппесі / Ашанұлы, Құрманғали ; 

Жауапты редакторы: Талапбек Тынысбек. - Алматы : Мерей , 

2016. - 120 б. : кесте. - Сыйға алынды. - ISBN 9965-21-229-5 : 

120т.00т. 

Халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, әлеуметтік жағдайын 

көтерудің көзі шағын және орта кәсіпкерлерлікте болып тұр. 

Шағын кәсіптің өркендеуіне кедергілер көп. Ұсынылып 

отырған Құрманғали Ашанұлының бұл кітабы шағын 

кәсіпкерліктің төңірегінде қордаланған мәселені шешу жөнінде 

ерекше құнды. 

3.  

811.512.122`35 

Ә-14 

Әбділәшімұлы, Дүйсенәлі 

Ескі қазақ жазба тілі / Әбділәшімұлы, Дүйсенәлі; Жауапты 

ред.: Ж.Манкеева. - Алматы : Елтаным , 2016. - 240 б. : кесте. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 232-233 (27 атау). - ISBN 978-

601-7849-19-9 : 240т.00т. 

Қытай Халық Республикасы Бейжің қаласындағы Орталық 

ұлттар университеті қазақ филологиясы факультетінің доценті, 

тарих ғылымдарының докторы Әбділәшімұлы Дүйсенәлі - 

Орталық Азия Қазақ хандығының тарихы, шағатай түркі тілі 

және оның жазба нұсқалары, ескі қазақ жазба тілі және оның 

жазба нұсқалары, қазақ деректануы т.с.с. мәселелермен 

айналысып, нақты дәйектер негізінде Қазақ хандығының 

тарихы, тіл тарихын тереңдей зерделеп жүрген ғалым. 

Ұсынылып отырған еңбекте ескі қазақ жазба тілінің әліпбиі, 

таңбалар, шартты белгілер берілген. 

4.  

94 

Ә-14 

Әбдіуақап, Қара 

Қазақтардың түркияға көші (Қожан уәзір ақсақалдың 

ауызша деректері) / Әбдіуақап, Қара; Жауапты ред.: Тұрсын 

Жұртбай; Л.Н. Гумилов атындағы ун-ті жанындағы "Отырар 

кітапханасы" ғылыми орталығы. - Алматы : Орхон, 2016. - 136 

б. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.110-111. - ISBN 978-601-301-

780-8 : 136т.00т. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы және Зуқа 

Сәбитұлының туғанына 150 жыл толуына орай оқырманға 

ұсынылап отырған бұл кітапта, қазақтардың 1937 жылы 

Шығыс Түркістаннан басталып, 1950 жылдары Түркияға 

барған көші, ол елдегі тұрмыс-тіршілігі осы көштің бел 

ортасында жүріп жетекшілік жасаған Қожан Секейұлы 



ақсақалдың аузынан баяндалады 

5.  

342 

Ә-47 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 

Республикасының Кодексі - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 428б. - 

1350т.00т. 

Заңдармен енгізілген өзгертулер және толықтырулармен 

беріліп отыр 

6.  

342 

Ә-47 

Әкімшілік рәсімдер туралы. Қазақстан 

Республикасының Заңы - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 20 б. - 

270т.00т. 

Осы Заң басқару қызметін ұйымдастыруды жетілдіруге, 

мемлекеттік органдардың іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз 

етуге, басқарушылық шешімдерді жедел қабылдауға, 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, 

мемлекеттік мүдделерді қорғауға, мемлекеттік қызметшілердің 

лауазымдық өкілеттікті қызметтен тыс мақсаттарда 

пайдалануына жол бермеуге жәрдемдесетін әкімшілік 

рәсімдерді белгілеуге бағытталған. 

7.  

012 

Б-38 

Бейісқұлов Тоқтар Әбдірахманұлы = Бейскулов Токтар 

Абдрахманович. Академик Академии гуманитарных наук : 

Гуманитарлық ғылымдар акад.академигі / Құраст.: Е.Т. 

Бейісқұлов, А.Ж. Сақанова. Жауапты ред. Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР 

БҒМ, "Ғылым ордасы" РМК ОҒҚ . - Алматы, 2016. - 152 б. : 

сурет. - (Қазақстан ғылымының көрнекті қайраткерлері). - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 123-145. - ISBN 978-601-7815-

25-7 : 152т.00т. 

Бұл көрсеткіш- "Қазақстан ғылымдарының 

биобиблиографиясы" сериясының жалғасы- Филология 

ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның әлеуметтк ғылымдар 

академиясының құрмет мүшесі, Қазақ қатынас жолдары 

университетінің профессоры, Гуманитарлық ғылымдар 

академиясының академигі Бейісқұлов Тоқтар 

Әбдірахманұлына арналған. Библиографияға ғылымның өмірі 

мен еңбегін сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері тізімі 

және ол туралы әдебиеттер енгізілген. 

8.  

821.512.122 

Б-38 

Бейсенбекқызы, Еркежан 

Көктем қыздың ерніндегі күбірлер / Бейсенбекқызы, 

Еркежан. - Алматы : Palitra Press , 2016. - 148 б. - Қазақ, араб 

тілдерінде.-Сыйға алынды. - ISBN 978-9965-20-877-5 : 

148т.00т. 

Жалынды жырларымен жас ақындар көшінің басында 

жүрген Еркежанның "Көктем қыздың ерніндегі күбірлер" атты 

тұңғыш жыр жинағы ақын жүрегінің нәзікте сыршыл, әрі 

кінәмшіл-міншіл лирикасынан құралған. 

9.  

811.512.122`276.2 

Б-52 

Бизақов, Сейдін 

Көңіл күй лебіздерін білдіретін сөз орамдары / Бизақов, 

Сейдін. - 2-бас.,өңд.толықт. - Алматы : Елтаным баспасы, 2016. 

- 384б. - Библиогр.б.376-377. - ISBN 978-601-7849-08-5 : 

1530т.00т. 

Қазақ халқының ұлттық-мәдени болмысын танытатын 

идеоэтникалық бірлікке жататын бұл жинақта адамдардың 

өзара қарым-қатынасы барысында туындайтын жағымды және 

жағымсыз көңіл күйді танытатын сөз орамдарының түр-түрі 



айтылады. Қазақ тілі мұндай сөздерге аса бай. Тіні үзілмеген 

ұлттық болмысымыздың бір көрінісі ретінде көңіл күй 

лебіздері ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып айтылып келеді. Жинақ 

көпшілік оқырман қауымға арналған 

10.  

902/904 

Е-33 

Ежелгі Жетісу Жамбыл ауданының археология 

ескерткіштері / Мақ. жин.: А. Садуақасұлы, Б.А. Байтанаев, 

Б.А. Железняков. - Алматы, 2016. - 232 б. : 32 б. жапсырма 

сурет. - Сыйға алынды . - Библиогр.: мақала соңында . - ISBN 

978-601-210-232-1 : 232т.00т. 

"Ақындар мен батырлар елінің" тарихы мен 

археологиясына қатысты ғылыми басылымға Қазақстанның 

ғана емес, Ресейдің, Бельгияның және Италияның алдыңғы 

қатарлы зерттеуші ғалымдарының соңғы жетістіктерін 

айғақтайтын еңбектері жинақталды. 

11.  

347 

Ж-42 

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 

туралы. Қазақстан Республикасының Заңы - Алматы : 

ЮРИСТ, 2016. - 12б. - 270т.00т. 

Осы Заң жеке заңды тұлғалардың 

құқықтарын,бостандықтары мен заңды мудделерін іске асыру 

және қорғау мақсатында олардың өтініштерін беру мен қарауға 

байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді 

12.  

94 

Ж-56 

Жетісулық Алаш зиялылары : Зерттеулер мен деректер / 

Құраст.: Ербол Тілешов. - Алматы : Үш Қиян, 2016. - 296 б. - 

Сыйға алынған. - ISBN 978-601-7000-02-8 : 296т.00т. 

Бұл жинаққа ұлттық тарихымыздағы ең ірі азаттық 

қозғалысы - Алаш қозғалысының Жетісу өңіріндегі тарихы 

туралы зерттеулер мен деректер топтастырылып ұсынылды 

13.  

54 

Ж-79 

Журинов Мурат / Жауапты ред.: Ғ.М. Мутанов; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 

336 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 89 шығарылым ). - Қазақ, орыс 

тілдерінде.-Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 313-328. - ISBN 978-

601-04-1849-3 : 336т.00т. 

Бұл кітап химия ғылымдарының докторы (1981 ж.), 

профессор (1981 ж.), Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының академигі (1994 ж.), корреспондент-мүшесі 

(1989 ж.), Ғылым, техника және білім саласында Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (2003 

ж.), бірқатар халықаралық ғылым академияларының, жоғары 

мектеп халықаралық академиясының және т.б. мүшесі. 

Академик М.Ж. Жұрынов Қазақстанның электрохимия 

ғылымы саласындағы жетекші ғалымдардың бірі. Ол 22 

ғылыми монография, 750-ге жуық ғылыми жұмыстар 

жариялап, 130 авторлық куәлік пен патентке ие болған. Оның 

жетекшілігімен 32 ғылым кандидаты, 7 ғылым докторы 

диссертация қорғап, 2 шәкірті ҚР ҰҒА академигі болып 

сайланды. 

14.  

94 

З-86 

Зуқа батыр және оның заманы. "Зуқа Сәбитұлы және 

қытай қазақтары: тарихы мен тағдыры" : Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы және Зуқа батырдың 

туғанына 150 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми 

конференциясының материалдар жинағы 7-8 қазан 2016 жыл / 

Ред. алқасы: Д.Қамзабекұлы, Т. Жұртбай (жауапты ред.); ҚР 



БҒМ, Л.Н. Гумилов атынд. Еуразия ұлттық ун-ті "Отырар 

кітапханасы" ғылыми орталығы. - Астана, 2016. - 232 б. : сурет. 

- Сыйға алынды. - ISBN 978-9965-31-797-2 : 232т.00т. 

Жинаққа 2016 жылдың 7-8 қазаны күндері Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы " Отырар 

кітапханасы" ғылыми орталығында Қазақстан Республикасы 

тәуелсіздігінің 25 жылдығы және Зуқа батырдың туғанына 150 

жыл тоуына орай өткен "Зуқа Сәбитұлы және қытай қазақтары: 

тарихы мен тағдыры" атты халықаралық ғылыми конференция 

материалдары енген 

15.  

323 

І-99 

Ішпекбаев, Жанатбек 

Мәңгілік ел осылайша сомдалған / Ішпекбаев, Жанатбек. - 

Алматы, 2016. - 328 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б. 

320-321. - ISBN 978-601-298-542-9 : 328т.00т. 

Саясат ғылымының кандидаты, профессор Жанатбек 

Ешенқожаұлы Ішпекбаевтың бұл ғылыми-көпшілік 

монографиясында тәуелсіз Қазақстан Республикасының 

шаңырақ көтеруі, егемендіктің алғашқы жылдарындағы 

қиыншылықтармен күрес, көреген Көшбасшымыз Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен жүзеге асырылған 

реформалар мен бағдармалар және оның нәтижелері жан-

жақты және нақты деректермен байытылып, баяндалған 

16.  

787 

К-26 

Кәсімбайұлы, Аршын 

Өткен күндер-ай: ән-күй жинағы / Кәсімбайұлы, Аршын; 

Құраст. Аршын Кәсімбайұлы . - Алматы : Үш Қиян, 2016. - 124 

б. : нота. - Сыйға алынды. - ISBN 978-9965-20-845-4 : 124т.00т. 

Бұл жинақ Шыңжаң өңірі, Тарбағатай аймағының белгілі 

куйші-сазгері, дәстүрлі орындаушы Дәлелхан Кәсімбайұлының 

жеке шығармашылығына арналады. Автордың төл 

туындылары және олардың шығу тарихы мен нота 

хаттамалары , фотосуреттері енгізілген. Аталған еңбек 

музыкалық оқу орындарының оқушылары мен студенттеріне , 

сондай-ақ, өнертанушыларға, жалпы өнерсүйер қауымға 

ұсынылады 

17.  

53 

К-47 

Кожамкулов Толеген / Жауапты ред.: Ғ.М. Мутанов; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 

390 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 80 шығарылым). - Сыйға алынды 

. - ISBN 978-601-04-1830-1 : 390т.00т. 

Бұл кітап физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника 

қайраткері, ҚР ҒА-ның құрметті академигі.2001-2008 жж. әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттінің ректоры 

Төлеген Әбдісағиұлы Қожамқұловқа арналған. 

18.  

325 

Қ-17 

Қазақ диаспорасы және Атамекенге оралу (1991-2012) : 

Ұжымдық монографиялық еңбек / Балтабаева, Күлғазира 

Нұранқызы [и др.]; Ғылыми ред.: С.Ф. Мәжитов. - Орысш. ауд., 

толықт., түзет. - Алматы : Елтаным, 2016. - 592 б. : 12 б. түрлі-

түсті суретті жапсырма . - ("Дүниежүзі қазақтарының 

қауымдастығы" Республикалық қоғамдық бірлестігі). - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: б. 478-479. - ISBN 978-601-7833-05-3 : 

592т.00т. 

Ұжымдық ғылыми еңбекте пәнаралық тәсіл негізінде қазақ 



диаспорасы және оның Атамекенге оралу тарихымен 

байланысты мәселелерге кешенді талдау жүргізілген. 

19.  

347 

Қ-18 

Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 

туралы. Қазақстан Республикасының Заңы - Алматы : 

ЮРИСТ, 2016. - 24 б. - 270т.00т. 

Осы Заң балаларды қоғамдағы толымды өмірге даярлау, 

олардың қоғамдық мәні бар және шығармашылық 

белсенділігін дамыту, әлемдік өркениеттің жалпы адамзатқа 

тән құндылықтарды негізінде оларды жоғары имандылық 

қасиеттерге,елжандылық пен азаматтыққа тәрбиелеу, олардың 

бойында ұлттық сана-сезімді қалыптастыру принциптерінің 

басымдығына сүйеніп, баланың Қазақстан Республикасының 

Конституциясында кепілдік берілген негізгі құқықтары мен 

заңды мүдделерін іске асыруға байланысты туындайтын 

қатынастарды реттейді. 

20.  

342 

Қ-18 

Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару туралы. Қазақстан 

Республикасының Заңы - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 48 б. - 

325т.00т. 

Осы Заң Қазақстан Республикасының Конституциясына 

сәйкес жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, жергілікті 

өкілді және атқарушы органдардың құзыретін, қызметінің 

ұйымдастырылуын, тәртібін, сондай-ақ мәслихаттар 

депутаттарының құқықтық жағдайын белгілейді. 

21.  

34 

Т-93 

Қазақстан Республикасындағы Тілдер туралы негізгі 

заң актілері - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 32б. - 325т.00т. 

 Бұл жиынтықта көрсетілген заң актілері, Қазақстан 

Республикасындағы тілдер қызметінің құқықтық негіздерің, 

оларды зерттеп және дамытуға мемлекеттің жағдай жасау 

міндетін, Қазақстан Республикасы территориясында тілдер 

туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың тәртібін 

реттеуді анықтайды 

22.  

347 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 

(Жалпы және Ерекше бөлімдері)- Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 

344 б. - 1080т.00т. 

Осы Кодекс Азаматтық заңдармен тауар-ақша қатынастары 

және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік 

қатынастарын реттейді. 

23.  

347 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 

кодексі- Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 212 б. - 405т.00т. 

Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына 

және халықаралық құқықтық жалпыға бірдей танылған 

қағидаттары мен нормаларына негізделген ҚР-ның Азаматтық 

процестік кодексіне айқындалады. 

24.  

349 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі - Алматы : 

ЮРИСТ, 2016. - 112 б. - 270т.00т. 

Осы Кодекс Қазақстан Республикасының азаматтық 

қызметшілердің қазыналық кәсіпорындардың, мемлекеттік 

мекемелердің міндеттері мен функцияларын іске асыруға, 

мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге 

асырады. 



25.  

349 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Жер кодексі- Алматы : 

ЮРИСТ, 2016. - 120 б. - 630т.00т. 

Осы Кодекс Қазақстан Республикасының өзге де заң 

актілерінде белгіленген жер учаскелерін беру және алып қою, 

соның ішінде мемлекет мұқтажы үшін алып қою жөніндегі өз 

құзыреті шегінде жүргізеді. 

26.  

342 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Конституциясы - Алматы : 

ЮРИСТ, 2016. - 32 б. - 90т.00т. 

 Осы Конституциялық заң Қазақстан Республикасы өзін 

демократиялық зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 

ретінде орнықтырады. 

27.  
343 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі - 

Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 208б. - 810т.00т. 

Заңдармен енгізілген өзгертіулер және толықтырулармен 

беріліп отыр 

28.  

343 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару 

кодексі - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 92 б. - 270т.00т. 

Осы Кодекс Қазақстан Республикасының жазаларды және 

өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау 

тәртібін айқындайтын заңнамасы. 

29.  

343 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 

кодексі - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 340 б. - 1250т.00т. 

Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында 

қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібі Қазақстан 

Республикасының Конституциясына және халықаралық 

құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен 

нормаларына негізделген. 

30.  

342 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 

туралы. Қазақстан Республикасының Заңы - Алматы : 

ЮРИСТ, 2016. - 44б. - 325т.00т. 

Осы Заң Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызметіне кіруге, оны өткеруге, тоқтатуға байланысты 

қоғамдық қатынастарды реттейді, мемлекеттік кызметшілердің 

құқықтық жағдайың материалдық қамтамасыз етіліуі мен 

әлеуметтік қорғалуың сондай-ақ өзге де адамдардың 

мемлекеттік органдардағы қызметі мәселелерін айқындайды 

31.  

342 

Қ-18 

Қазақстан Республикасының Президент, Парламент, 

Үкімет, референдум, сайлау туралы Конституциялық 

заңдары - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 128 б. - 810т.00т. 

Осы Конституциялық заң Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасы 

Президентінің құқықтық жағдайын белгілейді. 

32.  

398 

Қ-17 

Қазақтың мифтік кейіпкерлері / Құрас. С. Итеғұлова; ҚР 

мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және 

қоғамдық-саяси жұмыс комитеті Ш. Шаяхметов атынд. 

тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру -әдістемелік 

орталығы . - Астана , 2016. - 276 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 987-601-7504-31-1 : 276т.00т. 

Бұл еңбекте қазақ фольклорындағы мифтік кейіпкерлерді 

сипаттайтын мәтіндер мен фольклортанушы ғалымдардың 

тұжырымдары негізінде жасалған талдаулар енгізіледі 

33.  349 Қалиев, Абылай Ақылбайұлы 



Қ-26 Қазақстан Республикасының еңбек құқығы : Дәрістер курсы 

/ Қалиев, Абылай Ақылбайұлы; ҚР Ішкі істер Министрлігі 

Бәрімбек Бейсенов атынд. Қарағанды акад. - Қарағанды, 2016. - 

360 б. - ISBN 978-601-7536-84-8 : 1795т.00т. 

Дәріс курсында автор еңбек құқығы саласы бойынша оқу 

материалын қолданыстағы оқу бағдарламасына сай жүйелі 

түрде қарастыруды жүзеге асырған. 

34.  

811.512.122`34 

Қ-26 

Қалиев, Бектұрсын Аманқұлұлы 

Қазақ тілінің фонетикасы : Оқу құралы / Қалиев, Бектұрсын 

Аманқұлұлы; ҚР Ішкі істер Министрлігі, Бәрімбек Бейсенов 

атынд. Қарағанды акад. - Қарағанды, 2016. - 150 б. - ISBN 978-

601-7536-94-7 : 745т.00т. 

Еңбекте қазақ тілі фонетикасындағы жалпы фонетикалық 

құбылыстарға кеңінен сипаттама беріледі. 

35.  

821.512.122.09 

Қ-41 

Қарлығаштан шыққан қайраткер: Хикаят-ғибрат, 

естеліктер, арнау сөздер / Құраст. Шәкен Күмісбайұлы. - 

Алматы : Тоғанай Т., 2016. - 528б. : сурет. - Сыйга алынды. - 

ISBN 978-601-7855-45-1 : 528т.00т. 

Бұл хикаят-ғибрат көрнекті бейімбеттанушы, ғалым, 

публицист-жазушы, қоғам қайраткері Тоқтар Әбдірахманұлы 

Бейісқұловқа арналған. Аталмыш жинақ марқұмның 

шығармашылық өмірі, отбасы, жақын-жұрағаты, әріптестері 

мен замандарының естеліктері, мақалалары мен 

романы,эпистолярлық повесі негізінде жазылады. Кітап 

қарымды қаламгердің туғанына 85 жыл толуы қарсаңында 

жарық көріп отыр 

36.  

342 

М-44 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы. Қазақстан 

Республикасының Заңы - Алматы : ЮРИСТ, 2016. - 20 б. - 

270т.00т. 

Осы Заң мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы 

қоғамдық қатынастарды реттейді. 

37.  

821 

М-36 

Мәңгілік Елім менің = Вечная Страна моя / Құраст.: 

Л.Шашкова, К.Бакбергенов, К. Құныпияұлы . - Алматы : Ан 

Арыс, 2016. - 384 б. : сурет. - (Антология поэзии). - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7828-52-3 : 384т.00т. 

Бір отбасының өзінде бірлік пен береке болмаса, шаңырақ 

шайқалады. Тілі әртекті болғанымен ділі біртұтас көпұлтты 

Қазақстан әдебиетінің өткені де, бүгіні де, болашағы да 

Мәңгілік Ел дейтін ұғымнан бастау алары қалай ақиқат болса, 

сол ұғымға қызмет етері де солай шындық. 

38.  

347 

Н-42 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы. 

Қазақстан Республикасының Кодексі - Алматы : ЮРИСТ, 

2016. - 112 б. - 630т.00т. 

Осы кодекс неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) 

қатынастарын реттеудің мақсаттарын, міндеттерін, 

қағидаттарын және құқықтық негіздерін айқындайды, 

отбасының дамуын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

әлеуметтік саясатының басым бағыты ретінде айқындай 

отырып, оның құқықтары мен мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз етеді. 

39.  622 

Б-22 

Нұрлан Балғымбаев: Естеліктер / Құраст.: Молдамұрат, 

Ғабит. - Астана : Ақ Жайық, 2016. - 488 б. : сурет. - Сыйға 



алынды; қазақ, орыс тілдерінде. - Библиогр.: мақала соңында . - 

ISBN 978-601-7510-06-0 : 488т.00т. 

Қазақ қоғамы 68 жасқа қараған шағында тәуелсіз 

Қазақстанның үкіметін басқарған лауазымды тұлғаны алғаш 

рет бақилыққа шығарып салды. Адам көзден кетсе де, сөзден 

кетпейді, сөзден кетсе де естен кетпейді... Қазақстанның 

үшінші Премьер-Министрі Нұрлан Өтепұлы Балғымбаевтың 

көзден кеткеніне де бір жыл болыпты. Қадыр тұтатын елі 

естелікпен оның екінші ғұмырын бастап кеткендей. Ол туралы 

жиналған материалдардан құралып отырған бұл естелік кітабы 

- соның куәсі. 

40.  

622 

Б-22 

Нұрлан Балғымбаев: Фотошежіре / Құраст.: Молдамұрат, 

Ғабит. - Астана : Ақ Жайық, 2016. - 200 б. : фотосурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7510-06-0 : 200т.00т. 

Фото өнерінен ешбір болмыс пен бітімді жасыра алмаймыз. 

"Мен үшін фотография - шынайылықтан кеңістіктің 

пошымдарын, сызықтары мен қатынастарын іздестіру" депті 

ұлы фотограф Анри Картье-Брессон. Сол секілді елдің күрделі 

кезеңінде үкімет басқарған Нұрлан Өтепұлы Балғымбаевтың да 

шынайылығы, оның қоршаған кеңістікпен арадағы қарым-

қатынасы, байланысы, көңілкүйі мен сезім сызығына 

фотосуреттерден ғана көз жеткізетініміз рас. 

41.  

347 

С-18 

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы(Салық кодексі). - Алматы : ЮРИСТ, 2016. 

- 892б. : кесте. - 2160т.00т. 

Салық және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдер 

туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 

жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Заңы Қазақстан 

Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №100-IV 

Заңмен қабылданды, 2009 жылдың 1 қаңтарынын қолданыска 

енгізілді 

42.  

343 

С-93 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы. 

Қазақстан Республикасының Заңы - Алматы : ЮРИСТ, 

2016. - 20 б. - 270т.00т. 

Осы заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және Қазақстан 

Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске 

асыруға бағытталған. 

43.  

339 

Т-14 

Тайбекұлы, Айдос 

Қазақстан және еуразиялық интеграция: үміт мен шындық / 

Тайбекұлы, Айдос; Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті-Елбасы Қорының жанындағы әлемдік экономика 

және саясат ин-ты. - Астана-Алматы, 2016. - 68 б, : кесте. - 

680т.00т. 

Институттың тәуелсіз қоғамдық мәртебесі оған елдің 

ұлттық мүдделерін анықтау және қоғам назарына жеткізу 

үдерісіне қатысуға мүмкіндік береді. 

 


