
 

1. 
К 821.512.122 

А-13 

Абай / Құраст. П.Қ. Бисенбаев. - Алматы: Аруна , 2017. 

- 24б.: сурет. - ("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-

691-1: 269т.00т. 

"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы 

дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем 

тарихында айрықша із қалдырған танымал адамдар 

туралы жан-жақты мәлімет беріп, олардың өміріне 

қатысты қызықты деректермен таныстырады. 

2. 
К 94 

А-139 

Абдыгалиулы,Берик. 
Войско Алаш.Казахские части в составе Белой армии 

(1918-1920гг.) / Абдыгалиулы, Берик. - Астана: 

Фолиант, 2017. - 416 с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-

601-302-825-5: 1980т.00т. 

Книга посвящена драматичному периоду гражданской 

войны (1918-1920 годы) в Казахстане. Но основе 

документальных материалов государственных архивов, 

опубликованных материалов, мемуарной и научной 

литературы воссозданы основные эпизоды истории 

Алашского войска, в научный оборот введены 

неизвестные и малоизвестные документы 

3. 
К 94 

А-16 

Абылай хан: Құраст. К.Е. Әбікенова. - Алматы : Аруна 

, 2017. - 24б.: сурет. - ("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-

9965-26-692-8: 269т.00т. 

"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы 

дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем 

тарихында айрықша із қалдырған танымал адамдар 

туралы жан-жақты мәлімет беріп, олардың өміріне 

қатысты қызықты деректермен таныстырады. 

4. 
К 821.512.154 

А-32 

Айтматов, Шыңғыс. 
Тау құлаған: Романдар мен хикаят / Айтматов, 

Шыңғыс; Орыс тілінен аударған Нұрлан Қами. - 

Алматы: Дәуір-Кітап , 2017. - 608б. - ISBN 978-601-

217-594-3: 4560т.00т. 

Бұл кітапқа жазушы Шыңғыс Айтматовтың "Тау 

құлаган" және "кассандра таңбасы" атты осы уақытқа 

дейін қазақ тілінде жеке кітап болып басылмаған 

романдары мен "Шыңғысханның ақ бұлты" атты 

хикаятының аудармалары енді. 

5. К 012 Алтай Халифа Ғақыпұлы: Биобиблиографиялық 



А-46 көрсеткіш / Құраст.: Г.Н. Балтабаев, С.Е.Әжіғали, 

С.С.Қорабай, Г. Ғаббасұлы, Р.С.Қожахметов, 

К.М.Қоңырбаев, Абд.Х.Алтай. Дүниежүзі 

қазақтарының қауымдастығы Халифа Алтай 

халықаралық қайырымдылық қоры Ш.Ш.Уәлиханов 

атындағы тарих және этнология институты "Ғылым 

ордасы" РМК орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы, 

2017. - 249б. - Мәтін қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде;- 

Электронды нұсқасы бар, Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-7815-30-1: 248т.00т. 

Биобиблиографияға Халифа Алтайдың өмірі мен 

шығармашылық қызметі және оның еңбектері туралы 

материалдар, ол туралы жазылған әдебиеттер 

енгізілген. Көрсеткіш материалдары хронологиялық 

тәртіппен, барлық құжаттар әліпби ретімен - әр жыл 

шегінде орналасқан. Бірінші кезекте қазақ тілінде 

жарияланған еңбектер берілген. 

6. 
К 94 

А-39 

Алаш қозғалысы : Балаларға арналған анықтамалық / 

Е. Тілешов, С. Жұмағұлов, Қ. Кемеңгер. - Алматы, 

2017. - сурет. - ISBN 978-601-80579-4-6 : 3078т.00т. 

Балаларға арналған бұл жинаққа Алаш қозғалысының 

басталуы, барысы, ұлттық маңызы, қайраткерлері 

туралы мақалалар енгізілген. Қазақтың азаматтық және 

рухани тарихындағы ең үлкен ұлт-азаттық қозғалыстың 

жалпы мазмұны, оның негізгі тұлғары туралы 

мағлұматтар еркін, танымдық стильде ұсынылып отыр. 

7. 
К 94 

А-39 

Алаш қозғалысы : Алаш қозғалысына, партиясына, 

Алашорда үкіметіне арналған өлеңдер, әдеби 

шығармалар / Құраст. Е.Е. Тілешов, С.Б. Жұмағұлов. - 

Алматы, 2017. - 88б. - Библиогр.:б.85-86. - ISBN 978-

601-80579-3-9 : 1461т.00т. 

Кітапта 1917 жылы Бірінші жалпы қазақ, Екінші жалпы 

қазақ съездерінде жарияланған «Алаш» партиясы, 

Алашорда үкіметіне арналған отаншылдық рухтағы 

өлеңдер топтастырылған. Ұлт азаттығы мен саяси 

теңдігін, жер тұтастығы және рухани кемелділігін 

арқау еткен шығармалар елдік және мемлекетшілдік 

касиеттерге қуатты күш дарытудағы жасампаздық 

қасиетімен құнды. 

8. 
К 94 

А-39 

"Алаш-Орда": ұлттық идея және дін мәселелері" : 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдар жинағы / Кұраст. Арман Әубакір; Алматы 

қаласы Дін істері жөніндегі басқармасы. Ұлттық 

этнографиялық бірлестігі. - Алматы : Орхон баспа үйі, 



2017. - 350б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7558-32-1 : 123т.00т. 

Бұл жинаққа Апматы қаласы Дін істері жөніндегі 

басқарманың қолдауымен «Адырна» ұлттық-

этнографиялық бірлестігі ұйымдастырған «Алаш 

Орда»: ұлттық идея және дін мәселелері» атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдары топтастырылды. Жинақ екі бөлімнен 

турады: 1) Алаш идеясының қалыптасуы мен мәні; 2) 

Алаш арыстарының қызметі мен мұрасы. Атаулы 

материалдар жинағы қалың оқырман қауымға 

арналады. 

9. 
К 94 

А-39 

Алаш ұлағаты: Алаш қайраткеріні ел болашағын 
елестеткен қанатты, даналық, түйін ойлары / 

Құраст. Исин Амантай; Алаш қозғалысына 100жыл. - 

Алматы, 2017. - 224б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4364-2 : 221т.00т. 

Кітапта Алаш көсемдері мен қайраткерлерінің 

халқымыздың тарихы мен мәдениетіне, саяси өмірі мен 

шаруашылығына, елдің тәуелсіздік өмірін болжап XX 

ғасырдың басында және 20-жылдары баспасөз бетінде, 

әдеби-публицистикалық шығармаларыңда жазып 

қалдырған, бүгінгі өмірімізде де маңызды, қысқа, 

тұжырымды ой-пікірлері жинақталды. Жинақ ел 

болашағын ойлайтын бүгінгі буынға, жастарға, 

тәрбиешілер мен оқытушыларға, зиялы қауымға 

арналады. 

10. 
К 53 

Э-34 

Альберт Эйнштейн / Ағылшын тілінен аударған Б. 

Қойтай. - Алматы : Аруна , 2017. - 24б. : сурет. - 

("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-696-6 : 

269т.00т. 

"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы 

дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем 

тарихында айрықша із қалдырған танымал адамдар 

туралы жан-жақты мәлімет беріп, олардың өміріне 

қатысты қызықты деректермен таныстырады. 

11. 
К 1 

А-77 

Аристотель /Ағылшын тілінен аударған Б.Қойтай. - 

Алматы : Аруна , 2017. - 24б.: сурет. - ("Даңқты 

адамдар"). - ISBN 978-9965-26-697-3: 269т.00т. 

"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы 

дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем 

тарихында айрықша із қалдырған танымал адамдар 



туралы жан-жақты мәлімет беріп, олардың өміріне 

қатысты қызықты деректермен таныстырады. 

12. 
К 94 

А-88 

Асанбай Асқаров / Бас ред.Ғ.М.Мұтанов;Әл-Фараби 

атынд.ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 

385 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 116-шығарылым). - ISBN 

978-601-04-2844-7: 4000т.00т. 

Бұл кітап ұлтына деген ұлы сезімінен ел мұраты 

жолында аянбай еңбек еткен арда 

азамат,Жамбыл,Алматы Шымкент облыстарын ширек 

ғасырдан астам басқарып,үш облысты 

гүлдендірген,жалпы елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына өлшеусіз үлес қосқан Социалистік Еңбек Ері 

13. 
К 001 

Қ-75 

Асқар Құлыбаев / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 

332 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 112-шығарылым). - ISBN 

978-601-04-2152-3 : 4000т.00т. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел 

экономикасының дамуына,құрылыс саласының 

өркендеп өсіуне үлкен үлес қосқан мемлекет және 

қоғам кайраткері,көрнекті ғалым,техника 

ғылымдарының докторы,академик Асқар Құлыбаев 

туралы бұл кітапта тұлғаның Қазақ мемлекетін нығайту 

жолында жасаған еңбегін айшықтайтын мақалалар,ой-

толғамдар,мұрағат құжаттары,замандастарының 

лебіздері топтастырылған 

14. 
К94 

А-94 

Ахметбек, Бақытжан. 
Сыр ескерткіштері : Кітап-альбом / Ахметбек, 

Бақытжан. - Алматы : Аспантау, 2017. - 304 б.: сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0518-2: 

4326т.30т. 

Бұл кітапта Бақытжан Ахметбектің ежелгі Сыр өңірінің 

қасиетті киелі орындары, осы өлкеден шыққан топ 

бастаған от ауызды, орақ тілді айтулы би-шешендер, 

қол бастаған батырлар мен дүлдүл ақын-жыраулар, 

әулие-әнбиелер, тарихи есерткіштер мен кесенелер 

жайлы ғылыми-зерттеу мақалалары топтастырылған. 

Әсіресе, түркі әлеміндегі ірі тұлға болып табылатын 

Қорқыт Ата жайлы зерттеулері тың әрі қызықты. 

15. 
К821.512.122 

Ә-36 

Әзірбаев, Кенен. 
Шығармалары: Бестомдық. Т.1: Мен сүйемін 

халқымды.Өлеңдер, термелер, толғаулар / 

Әзірбаев,Кенен; Құраст.: Бақытжан Кененұлы 

Әзірбаев. - Алматы: Келешек, 2017. - 448 б. - Библиогр. 



мақала соңында. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN 978-

601-03-0488-8 : 1178т.57т. 

Қазақ халқының айтулы ақыны, дүлдүл әншісі Кенен 

Әзірбаевтың шығармалар жинағының бұл томына 

өлеңдері, термелері, толғаулары еніп отыр. Жыр 

өнерінде Сүйінбайдың, Жамбылдың, ән өнерінде Ақан 

сері, Біржан сал, Балуан Шолақ дәстүрлерін 

жалғастырған ардақты өнерпаздың мәңгі өшпес 

туындылары ұлттық мәдениетіміздің алтын қорына 

қосылған баға жеткісіз асыл қазына болып табылады. 

16. 
К821.512.122 

Ә-36 

Әзірбаев, Кенен. 
Шығармалары: Бестомдық. Т.2 : Жарыстым талай елдің 

жүйрігімен. Айтыстар мен дастандар / Әзірбаев,Кенен; 

Құраст.: Бақытжан Кененұлы Әзірбаев. - Алматы : 

Келешек, 2017. - 208 б. - ISBN 978-601-03-0487-1. - 

ISBN 978-601-03-0489-5: 1178т.57т. 

Екі ғасыр тоғысында өмір сүрген, бұрын өткен ақын-

жыраулар мен әншілерден қалған алтын сынықтай 

дарабоз өнерпаз, ақын, сазгер Кенен Әзірбаевтың 

шығармалар жинағының бұл томына үзеңгілес, әріптес 

ақындармен әр кезеңдегі айтыстары мен дастандары 

еніп отыр. 

17. 
К821.512.122 

Ә-36 

Әзірбаев,Кенен. 
Шығармалары : Бестомдық. Т.3: Жан серігім, домбыра. 

Әндер мен күйлер / Әзірбаев,Кенен; Құраст.: Бақытжан 

Кененұлы Әзірбаев. - Алматы : Келешек, 2017. - 280 б. : 

нота. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN 978-601-03-

0490-1 : 1178т.57т. 

Қазақ халқының дүдүл ақыны, бұлбұл әншісі Кенен 

Әзірбаев шығармалары жинағының бұл томына 

өнерпаздың халық арасына кең тараған әндері мен 

күйлері еніп отыр. Қазақтың ән өнеріндегі кешегі Ақан 

сері, Біржан сал, Балуан Шолақтың дәстүрлерін 

лайықты жалғастырушысы, солардың ізін басушы 

болған Кенен Әзірбаев туындылары қазақ музыка 

мәдениетіне қосылған асыл қазына болып табылады. 

18. 
К821.512.122 

Ә-36 

Әзірбаев,Кенен. 
Шығармалары : Бестомдық. Т.4: Аңыздар сыры. 

Аңыздар, әңгімелер / Әзірбаев,Кенен; Құраст.: 

Нысанбек Төреқұлов, Төрткен Кененқызы. - Алматы : 

Келешек, 2017. - 404 б. - ISBN 978-601-03-0487-1. - 

ISBN 978-601-03-0492-5: 1178т.57т. 

Көзі тірісінде-ақ аты аңызға айналган дара тұлға, 

казақтың ауыз әдебиетінің озық үлгілерін жырлап, 



жинақтап кеңінен насихаттаған ақын Кенен 

Әзірбаевтың шығармалар жинағының бұл томына 

өзінің қиын да қызықты өмірі, би-шешендер, сал-

серілер жайлы аңыз әңгімелері еніп отыр. 

19. 
К 821.512.122 

Ә-36 

Әзірбаев,Кенен. 
Шығармалары : Бестомдық. Т.5 : Песни гор и степей / 

Әзірбаев,Кенен; Құраст.: С.Кусаинов. - Алматы : 

Келешек, 2017. - 260 б. - Шығарманың 5-ші томы орыс 

тілінде жазылған. - ISBN 978-601-03-0487-1. - ISBN 

978-601-03-0491-8 : 1178т.62т. 

Қазақ халқының дүлдүл ақыны, бұлбұл әншісі Кенен 

Әзірбаев шығармалары жинағының бұл томына 

өнерпаздың халық арасына кең тараған әндері мен 

күйлері еніп отыр. 

20. 
К 726 

Ә-52 

Әлемнің қасиетті жерлері / Ағылшын тілінен 

аударған Ғ.Ағарал. - Алматы : Аруна , 2017. - 208б. : 

сурет. - ("1100 қызықты дерек"). - ISBN 978-9965-26-

677-5 : 2142т.00т. 

Білуге ұмтылу-қоршаған ортаны, әлемдегі бізге 

беймәлім құбылыстардың құпия сырларын ашуға 

талпыну деген сөз. Жан-жақты болуға деген 

құштарлық әрбір адамның бойынан табылады. Әсіресе 

балалардың көп нәрсені білмекке ынта-жігері шексіз. 

21. 
К 94 

Б-27 

Бату хан / Құраст. Н.Т. Әбдімомынов. - Алматы : 

Аруна , 2017. - 24б. : сурет. - ("Даңқты адамдар"). - 

ISBN 978-9965-26-690-4 : 269т.00т. 

"Аруна баспасы "Даңқты адамдар" топтамасымен 

дүниежүзіне әйгілі адамдардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр.Бұл туындылар арқылы 

халқымыздың аяулы тұлғалары жайлы жан-жақты 

мәлімет алып қана қоймай, әлем тарихында айрықша із 

қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты 

деректермен таныса аласыздар. 

22. 
К 323 

Б-38 

Бейсенова,Әлия Сәрсенқызы. 
Қазақ елі-мәңгілік ел / Бейсенова,Әлия Сәрсенқызы; ҚР 

БҒМ,Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2017. - 385 б. : сурет:кесте. - 

Библиогр.:377-383 б. - ISBN 978-601-04-2133-2 : 

3500т.00т. 

Бұл еңбекте Тәуелсіз ел экономикасының 

дамып,тұрақтануы жалпы жер тарихының даму 

заңдылығымен байланыстыра отырып қарастырылады 



23. 
К 821.161.1 

Б-440 

Бельгер, Герольд. 
Плетенье чепухи. Т.1 / Бельгер, Герольд . - Алматы : 

ИП "Спанова А.Б.", 2017. - 368с. : ил.: портр. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-06-4566-0. - ISBN 978-601-

06-4565-3: 1355т.36т. 

В книгу вошли дневниковые записи казахстанского 

прозаика, эссеиста, публициста и переводчика 

Герольда Бельгера, которые он вел на протяжении всей 

жизни. 

24. 
К 821.161.1 

Б-440 

Бельгер, Герольд. 
Плетенье чепухи . Т.2 / Бельгер, Герольд . - Алматы : 

ИП "Спанова А.Б.", 2017. - 368с. : ил.:портр. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-06-4567-7. - ISBN 978-601-

06-4565-3 : 1296т.43т. 

В книгу вошли дневниковые записи казахстанского 

прозаика, эссеиста, публициста и переводчика 

Герольда Бельгера, которые он вел на протяжении всей 

жизни. 

25. 
К 821.161.1 

Б-440 

Бельгер, Герольд. 
Плетенье чепухи . Т.3 / Бельгер, Герольд . - Алматы : 

ИП "Спанова А.Б.", 2017. - 288с. : ил.:портр. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-06-4568-4. - ISBN 978-601-

06-4565-3: 1031т.25т. 

В книгу вошли дневниковые записи казахстанского 

прозаика, эссеиста, публициста и переводчика 

Герольда Бельгера, которые он вел на протяжении всей 

жизни. 

26. 
К 821.161.1 

Б-440 

Бельгер, Герольд. 
Плетенье чепухи. Т.4 / Бельгер, Герольд . - Алматы : 

ИП "Спанова А.Б.", 2017. - 304с. : ил.:портр. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-06-4569-1. - ISBN 978-601-

06-4565-3: 1119т.65т. 

В книгу вошли дневниковые записи казахстанского 

прозаика, эссеиста, публициста и переводчика 

Герольда Бельгера, которые он вел на протяжении всей 

жизни. 

27. 
К 338 

Ә-95 

Бәйкен Әшімов / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;Әл-Фараби 

атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 

324 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. Арнаулы шығарылым). - 

ISBN 978-601-04-2151-6 : 4000т.00т. 

"Өнегелі өмір"сериясының арнаулы шығарылымы ұзақ 

жылдар мемлекеттің қалыптасуына,еліміздің 

экономикалық өрлеуне өлшеушіз үлес қосқан аса 



көрнекті мемлекет және қоғам кайраткері,Қазақ КСР 

Министрлер Кеңесінің төрағасы,Қазақ КСР Жоғарғы 

Кеңесі Президиумының төрағасы,Еңбек Ері,Ұлы Отан 

соғысының ардагері Бәйкен Әшімовке арналған бұл 

кітапқа қайраткердің өмір жолын,адами болмысын 

танытатын мақалалар мен сұхбаттар 

28. 
К811.512.122 

Б-32 

Бәкір,Әбдіжәлел Қошқарұлы. 
Тіл тұғыры / Бәкір,Әбдіжәлел Қошқарұлы. - Астана, 

2017. - 176 б. : сурет. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7908-28-7 : 810т.00т. 

Бұл кітапқа мемлекеттік тілдің саяси құқықтық және 

әлеуметтік мәселелерін сарапқа салып, оның қолданыс 

аясын кеңейте түсу турасында тұрақты қалам тартып 

келе жатқан ғалым-профессордың соңғы жылдары 

баспасөз беттерінде жарияланған мақалалары мен 

ғылыми-тәжірибелік конференция, семинарларда 

сөйлеген сөздері, азаматтық пікірлері мен ұсыныстары 

топтастырылған. Сондай-ақ жинаққа кезінде Үкіметке 

ұсынылған «Мемлекеттік тіл туралы» Заң жобасына 

қатысты құжаттар мен мақалалар енгізілген. 

29. 
К94 

Б-61 

Бияров, Бердібек. 
Алтай. Алтын бесік : Кітап-альбом / Бияров, Бердібек. - 

Алматы : Аспантау, 2017. - 560 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0513-7 : 7969т.50т. 

Бұл кітапқа ғалым Бердібек Бияровтың кең-байтақ 

қазақ өлкесінің қасиетті Алтай, Семей өңірлерінің аңыз 

бен жырға, тылсым сырларға толы киелі орындары мен 

қаси-етті жерлері жайлы танымдық мақалалары еніп 

отыр. Алтай өңірінің түркі жұрты өркениетінің 

қалыптасуындағы орны айрықша. Оны сол аймақта 

жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары да 

нақтылай түседі. Автор осы аймақтағы қасиетті де 

киелі орындар жайлы нақты тарихи мұрағаттық 

деректерге сүйене отырып тың дүние жасаған. 

30. 
К903/904 

Б-70 

Бозоқ аруы : Танымдық-көпшілік басылым / Құраст.: 

Ш.Бейсенова, Ж.Әскербекқызы. - Астана : Фолиант, 

2017. - 208 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру, Ұлы дала 

арулары). - ISBN 978-601-302-833-0 : 1663т.20т. 

«Ұлы Дала Арулары» топтамасымен шығып отырған 

екінші кітап - «Бозоқ аруы» аталады. Жинақ екі 

бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде археологиялық 

қазбадан табылған айымдар, сондай-ақ әйел-ана балбал 

мүсіндері туралы мәліметтер фольклорлық мұрамен 

сабақтастырыла қаралып, танымдық, ақпараттық баян 



түрінде ұсынылған. Екінші бөлім ұлттарихынан ерекше 

орын алып, ел жадында сақталған әулие аналар 

өмірінен сыр шертеді. 

31. 
К 94 

Д-64 

Досмұхамедұлы, Халел. 
Еңбектері. Т.2 : Тән саулығы / Досмұхамедұлы, Халел. 

- Астана : Арыс, 2017. - 496 б. : сурет. - (Арыс қоры). - 

ISBN 978-601-291-363-7 : 2000т.00т. 

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш 

қозғалысының көсемі, профессор Халел 

Досмұхамедұлының (1883 - 1939) 

шығармашылығының толық жинағы - «Еңбектерінің» 

үш томдығы тұңғыш рет жарық көріп отыр. Ғалымның 

таңдамалы жинағының екінші томын оның XX 

ғасырдың басында жарық көрген «Адамның тән 

тірлігі» және «Табиғаттану» атты оқулықтары құрап 

отыр. Араға ғасыр салып қайтадан ортамызға оралып 

отырған бұл араб қаріпті алғашқы қазақ оқулықтары 

бүгінгі жоғары мемлекеттік мәртебеге ие тіліміздегі 

анатомия мен табиғаттану саласына қатысты пән 

сөздердің қалыптасу тарихын ғана көрсетіп қоймайды, 

сонымен бірге жаңа терминдердің пайда болуына да 

негіз болары сөзсіз. 

32. 
К 94 

Д-64 

Досмұхамедұлы,Халел. 
Еңбектері. Т.1 : Жан саулығы / Досмұхамедұлы,Халел; 

Құраст.: Ғарифолла Әнес. - Астана : Арыс, 2017. - 432 

б. : 16 бет суретті жапсырма. - (Арыс қоры). - ISBN 

978-601-291-361-3 : 2000т.00т. 

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш 

қозғалысының көсемі, профессор Халел 

Досмұхамедұлының (1883 - 1939) 

шығармашылығының толық жинағы - «Еңбектерінің» 

үш томдығы тұңғыш рет жарық көріп отыр. Ғалымның 

таңдамалы жинағының бірінші томына оның қазақ 

тарихы мен шежіресіне, әдебиеті мен тіліне қатысты 

еңбектері топтастырылған. 

33. 
К 94 

Д-64 

Досмұхамедұлы,Халел. 
Еңбектері. Т.3 : Жануарлар / Досмұхамедұлы,Халел; 

Жауапты ред.: Ғарифолла Әнес. - Астана : Арыс, 2017. 

- 536 б. : сурет. - (Арыс қоры). - ISBN 978-601-291-362-

0 : 2000т.00т. 

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш 

қозғалысының көсемі, профессор Халел 

Досмұхамедұлының (1883 - 1939) 

шығармашылығының толық жинағы - «Еңбектерінің» 



үш томдығы тұңғыш рет жарық көріп отыр. Ғалымның 

таңдамалы жинағының екінші томын оның XX 

ғасырдың басында жарық көріп үш реттен басылған, 

үш кітаптан тұратын "Жануарлар" атты оқулығы құрап 

отыр. Араға ғасыр салып қайтадан ортамызға оралып 

отырған бұл араб қаріпті алғашқы қазақ оқулықтары 

бүгінгі жоғары мемлекеттік мәртебеге ие тіліміздегі 

зоология саласына қатысты пән сөздердің қалыптасу 

тарихын ғана көрсетіп қоймайды, сонымен бірге жаңа 

терминдердің пайда болуына да негіз болары сөзсіз. 

34. 
К 94 

Е-780 

Ерофеева,И.В. 
Рыцарь"звания чести"Казахский батыр Бокенбай 

Карабатырулы / И. В. Ерофеева; 

Отв.ред.К.М.Байпаков;Общественный фонд"Ғибрат-Т". 

- Алматы : Servise Press, 2017. - 325 с. : ил. - 

Библиогр.:с.273-285. - ISBN 978-601-7283-58-2 : 

325т.00т. 

В книге освещается жизненный путь знаменитого 

батыра Младшего жуза первой половины 

XVIIIв.Бокенбая Карабатырулы(1667-

1742),сыгравшего видную роль в освободительной 

борьбе казахского народа против иноземных 

завоевателей в 1724-1730 гг. 

35. 
К94 

Е-96 

Ештанаев, Ғазиз. 
Уық шаншылған Ұлытау : Кітап-альбом / Ештанаев, 

Ғазиз, Мырзабеков, Батырбек, Смағұл, Сара. - Алматы : 

Аспантау, 2017. - 312 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

ISBN 978-601-03-0517-5 : 4404т.92т. 

Бұл кітапқа қазақ елі мен жерінің біртұтас мемлекет 

болып қалыптасуында аса зор маңызға ие Орталық 

Қазақстан, оның ішінде қасиетті Ұлытау өңірінің 

ежелгі тарихы жөнінде, сол өлкеден орын тепкен 

Алаша хан, Жошы хан т.б. тарихи ескерткіштер, 

кесенелер, қасиетті орындар жайлы зерттеу мақалалар 

жинағы еніп отыр. Ежелгі Орталық Қазақстан өңірі 

тарихи ескерткіштер көп кездесетін өлке. Бұл өлке - 

ежелгі дала өркениетінің, шаруашылығының 

мәдениетінің алтын бесігі іспетті. 

36. 
К34 

Ж-22 

Жалаири, Өмірәлі Шакарапұлы. 
Ел басы біреу ел оған тіреу / Жалаири, Өмірәлі 

Шакарапұлы. - Алматы : Алатау, 2017. - 432б. : сурет. - 

Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7461-33-1 

: 3927т.00т. 

Отандық мемлекеттік құрылысты нығайту және 



мемлекеттік басқару саласында ерен еңбек етіп жүрген 

көрнекті қоғам қайраткері, белгілі ғалым, заң 

ғылымдарының докторы, профессор Өмірәлі 

Шакарапұлы Жалаиридің бұл кітабында оның негізгі 

еңбектері «Конституционно-правовые основы 

организации государственной власти в Республике 

Казахстан в соответствии с принципом ее разделения 

на ветви» монографиясы, басқа да мақалалары, белгілі 

қоғам қайраткерлерінің ғалым туралы пікірлері 

қамтылды. 

37. 
К 53 

Ж-26 

Жанабаев, Зейнулла / Под ред.Г.М.Мутанов;КазНУ 

им.аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 

286 с. : портр. - (Өнегелі өмір. Вып.111). - ISBN 978-

601-04-2150-9 : 4000т.00т. 

Книга посвящена известному ученому-физику,доктору 

физико-математических наук,профессору Зейнулле 

Жанабаевичу Жанабаеву 

38. 
К 94 

Ж-30 

Жаппасов,Жарылқасын Еркинович. 
Әмір Темір әулетінің шығармалары- ортағасырлық 

Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-ХVI ғасырдың I 

жартысы) : Оқу құралы / Жаппасов,Жарылқасын 

Еркинович, Тасилова,Назия Айтбаевна, 

Ибрагимова,Меруерт Нұржігітқызы; Әл-Фараби 

атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 

228 б. : табл. - Библиогр.тізім:214 б. - ISBN 978-601-04-

2310-7 : 2780т.00т. 

Әмір Темір әулетінің шығармаларын зерттеу мен 

талдау әдістері көрсетіліп,жас зерттеушілерге 

деректанулық талдау әдістемесін тез уйренудің тиімді 

жолдары ұсынылған 

39. 
К 811.512.122 

Ж-88 

Жүнісбек, Әлімхан. 
Төл әліпби-төл жазу мәселелері = Töl әlipbiy - töl jazuw 

mәseleleri / Жүнісбек, Әлімхан. - Алматы : Дайк-Пресс, 

2017. - 232 б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-290-108-5 : 1170т.00т. 

Еңбек қазақ тілінің төл әліпби құрамын анықтап, 

жүйесін сипаттап шығуға арналған. Қазак тілі 

дыбыстары ортақ түркі әліпбиі негізінде дыбыс 

жазбаға (транскрипцияға) түсіріліп, өрнек мәтінмен 

көрнекіленген. Қазақ тілінің артикуляциялық базасы 

жан-жакты талданып, дауысты-дауыссыз дыбыстардың 

артикуляциясының анықтамасы берілген. Төл әліпби 

үлгісімен қатар, қазіргі ақпарат талабына сай Интернет 

әліпбидің нұсқасы, төл әліпби мәселесіне қатысты өзге 



де өзекті мақалалар қоса беріліп отыр. Еңбек казақ тілі 

мамандарына, студенттерге, магистрлерге және РҺО 

талапкерлерге, сондай-ақ казақ жазуына қызығушы 

әріптестерге арналған. 

40. 
К 355 

И-279 

Игсатова, Дина. 
Право на добрую память. Возвращенные имена 

казахстанцев Второй мировой / Игсатова, Дина. - 

Алматы : 2017, ИЦ ОФ "Исследовательский 

центр"Ерлік жолымен". - 320с. : ил. - Получено в дар. - 

ISBN 978-601-80693-0-7 : 319т.00т. 

Книга посвящена мало исследованным аспектам 

казахстанской военной истории. Охватывает широкий 

спектр проблем, связанных с судьбами попавших в 

плен и пропавших без вести в годы Второй мировой 

войны. Судьбы военнопленных- казахстанцев до сих 

пор нуждаются в дальнейших исследованиях. Новые 

исследования - это не только получение новых 

сведений, это возможность восстановления 

исторической справедливости в отношении 

соотечественников, на долю которых выпала страшная 

судьба. Война распорядилась так, что многие из этих 

людей не смогли или просто не сумели внести в 

Победу свой вклад, который хотели. Узнать их судьбы, 

восстановить их добрые имена - это тоже вклад в 

Победу. В Победу над временем и забвением. 

41. 
К 550 

И-665 

Инновации и перспективные технологии 
геологоразведочных работ в Казахстане : 

Мат.междунар.науч.-практ.конф."Бекжановские 

чтения",посвящ. 90-летию со дня рожд.Г.Р.Бекжанова 

16-17 марта 2017 г. / Редкол.:Б.С.Ужкенов (ред.) и 

др.;ОО"Акад.мин.ресурсов РК",ОО"Казахстанское 

геол.о-во"КАЗГЕО". - Алматы, 2017. - 254 с. : портр. - 

Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-7146-31-3 : 

253т.00т. 

В книге изложены материалы Международной 

конференции "Инновации и перспективные технологии 

геологоразведочных работ в Казахстане",прошедшей 

16-17 марта в Алматы (I-ые Бекжановские чтения) 

42. 
К94 

І-47 

Ілиясова,Рысжан. 
Шежірелі Ақтөбе : Кітап-альбом / Ілиясова,Рысжан. - 

Алматы : Аспантау, 2017. - 752 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0511-3 : 10701т.90т. 

Бұл жинақта Ақтөбе өңіріндегі қасиетті мекендер, осы 

аймақтағы тарихқа қатысты айшықты әңгімелер, ел 



есіндегі арыстар жайындағы көптеген құнды дүниелер 

сөз болған. 

43. 
К 94 

Қ-45 

Кенесары Қасымов / Құраст. К.Е.Әбікенова. - Алматы 

: Аруна , 2017. - 24б. : сурет. - ("Даңқты адамдар"). - 

ISBN 978-9965-26-689-8 : 269т.00т. 

"Аруна баспасы "Даңқты адамдар" топтамасымен 

дүниежүзіне әйгілі адамдардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр.Бұл туындылар арқылы 

халқымыздың аяулы тұлғалары жайлы жан-жақты 

мәлімет алып қана қоймай, әлем тарихында айрықша із 

қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты 

деректермен таныса аласыздар. 

44. 
К 94 

К-32 

Керей мен Жәнібек хандар / Құраст. С.Қ. 

Өтеуғалиева. - Алматы : Аруна , 2017. - 24б. : сурет. - 

("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-688-1 : 

269т.00т. 

"Аруна баспасы "Даңқты адамдар" топтамасымен 

дүниежүзіне әйгілі адамдардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр.Бұл туындылар арқылы 

халқымыздың аяулы тұлғалары жайлы жан-жақты 

мәлімет алып қана қоймай, әлем тарихында айрықша із 

қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты 

деректермен таныса аласыздар. 

45. 
К 78 

К-637 

Композиторы Казахстана. (Творческие портреты 
композиторов Казахстана) = Қазақстан 

композиторлары. - Алматы : Алматы-Болашак, 2017. - 

624с. : ил. - На каз.,рус. языках. - ISBN 978-601-7461-

26-3 : 3603т.60т. 

Настоящая книга продолжает серию творческих 

портретов композиторов Казахстана (первая книга 

была выпущена в 2012 г.), созданную под 

руководством профессора Н.Кетегеновой. В статьях 

рассматривается как биографическая канва, так и 

проводится анализ творчества казахстанских 

композиторов. 

46. 
К94 

К-69 

Көшімова, Бибатпа. 
Үстірттегі көненің іздері : Кітап-альбом / Көшімова, 

Бибатпа. - Алматы : Аспантау, 2017. - 536 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0514-4 : 

7627т.95т. 

Қазақ жерінің батысында орналасқан ежелгі 

Маңғыстау өңірінің қойнауы тұнған тарих десе де 

болғандай. Бұл өлкеден есімдері халық жадында 



сақталған би-шешендер, қол бастаған батырлар, от 

ауызды орақ тілді ақын-жыраулар шыққан. Еңбектен 

осынау киелі де шежірелі өңірдің көне тарихы, сол 

өлкеден шыққан Пір Бекет ата бастаған әулиелер 

жайлы, осы маңда орын тепкен көне ескерткіштер 

туралы ғалым-зерттеуші Бибатпа Көшімованың кұнды 

да қызғылықты ғылыми-зерттеу мақалалары орын 

алған. 

47. 
К821.512.122.09 

Қ-17 

Қазақ афоризмдері (Ақыл-ой антологиясы: 
бағзыдан-бүгінге дейін) / Құраст.: Ербол 

Шаймерденұлы. - Астана : Фолиант , 2017. - 312 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б. 306-308 (106 

атау). - ISBN 978-601-302-741-8 : 2805т.00т. 

Қолыңыздағы кітап тарихи-философиялық зердеміздің 

көкжиегін кеңейте түсетін және ұлттық рухани 

болмысымызды тереңірек танып-білуге мүмкіндік 

беретін өзгеше энциклопедиялық жинақтар қатарына 

жатады. Философиялық хрестоматия ретінде 

пайдалануға болатын бұл туындының анасы әдебиет 

болса, атасы - ой. Көшпелілер ой мұхитының «құмдағы 

ізін» қармап, «сайдағы тасын» теру арқылы жиырма 

бес ғасырлық тарихи кезеңді көктей шолған ауқымды 

афористік антологияда қазақы философия және сөз 

өнерінің бірегей болмысы, өзгеше өрнегі мен терең 

мазмұны кең көрініс тапқан. 

48. 
К784 

Қ-17 

Қазақ халық әндері / Құраст.:Мереке Құлкенов. - 

Алматы : Мереке, 2017. - 160 б. - ISBN 978-601-7370-

98-5 : 732т.00т. 

Бұл жинаққа қазақ халқының сүйіп шырқайтын, 

жұтшылыққа кең тараған халық әндері кіріп отыр. 

Кітап сүйер барша қауымға арналады. 

49. 
К 784 

Қ-17 

Қазақ халық композиторларының әндері / Құраст.: 

Мереке Құлкенов. - Алматы : Мереке, 2017. - 224 б. - 

ISBN 978-601-7370-99-2 : 633т.60т. 

Бұл жинаққа ел арасына кең тараған халық 

композиторларының әндері кірді. Кітап қазақ әндерін 

сүйетін жалпы жұртшылыққа арналады. 

50. 
К 030 

Қ-17 

Қазақ энциклопедиясы : Энциклопедиялық 

анықтамалық / Құраст.: Ғ.Жандыбаев, К.Қошым-Ноғай, 

Ғ.Егеубаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 

368 б. : сурет. - (50 жыл Қазақ энциклопедиясы). - 

Библиогр.:б. 364 (21 атау). - ISBN 978-601-80-664-6-7 : 

3762т.00т. 



Үкімет қаулысымен еліміздің төл энциклопедиялық 

баспасы құрылып, үздіксіз жұмыс істеп келе 

жатқанына жарты ғасыр толды. Осы уақыт ішінде 

баспа ұжымы қазақ және орыс тілдерінде 12 томдық 

"Қазақ совет энциклопедиясы" мен 10 томдық 

"Қазақстан" ұлттық энциклопедиясын, сондай ақ 

көптеген салалық, пәндік, аймақтық, тұлғалық 

энциклопедиялар мен басқа да танымдық-анықтамалық 

кітаптарды, сөздіктерді жарыққа шығарды. 

51. 
К81`373.2 

Қ-18 

Қазақстан Республикасы. Әкімшілік-аумақтық 
бірліктер атаулары. Анықтамалық = Справочник 

Республики Казахстан названия административно-

территориальных единиц / Жауапты ред.: Т. 

Жанұзақов. - Алматы : Дайк-Пресс, 2017. - 604 б. : 

кесте. - ISBN 978-601-290-107-8 : 6555т.00т. 

Еңбекте республикамыздың әкімшілік-аумақтық 

бірліктеріндегі 19 мыңға жуық атауларды (елді мекен 

атаулары мен баска да нысандарды) қамтып, олардың 

мемлекеттік қазақ тілі мен ресми орыс тіліндегі дұрыс 

жазылу нұсқаларын ұсынып отырмыз. Еліміздегі 

ономастиканың бүгінгі тандағы қолдану аясы мен 

жұмсалу- қызметінің арта түсуі, оның топонимия 

саласының мемлекеттік мекемелер мен акционерлік 

қоғамдар, ауыл шаруашылығы саласы мен білім беру 

ісінде, ғылыми-зерттеу мекемелерінде, 

картографиялық, геодезиялық және әскери штабтар 

мен бұқаралық ақпарат құралдары және заң 

орындарында кеңінен пайдаланылуымен, әсіресе 

халықаралық мәнінің күшейіп, шетел мемлекеттерінде 

жиі қарым-қатынасқа түсуімен ерекше сипат алуда. 

52. 
К 94 

Қ-18 

Қазақтың алпыс батыры. : Қазақ батырлары және 

олар туралы аңыз-әңгімелер топтамасы / Құраст.: Кеңес 

Оразбекұлы. - Алматы : Дәуір-Кітап, 2017. - 512 б. : 

сурет. - (Ұлы дала елі тарихи батырлары). - ISBN 978-

601-7888-14-5 : 2700т.00т. 

Қазақтың алпыс батыры» жинағында жоңғар, қалмақ 

шапқыншылықтарынан, орыс, қытай отаршылдығынан, 

Қоқан, Бұқар әмірліктерінің билеп-төстеуінен 

құтқарып, азат еткен, әр кезеңдерде, яғни, ХҮІІ-ХІХ 

ғасырларда өмір кешкен батырлардың жанқиярлық 

ерліктері жайында ел аузында қалған аңыз-әңгімелер 

молынан қамтылған. Сондай-ақ тарихи мәні бар 

деректер де назарға алынған. 

53. К 39 Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар 



Қ-18 мен атауларының дәстүрлі жүйесі = Традиционная 

система этнографических категорий, понятий и 

названий у казахов : Энциклопедия. Т.3 З-Қ / Ред. алқа. 

Әділ Ахметов; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. 

ҚР Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы, 2017. - 

856б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.:б.809-855. 

- ISBN 978-601--252-087-3. - ISBN 978-601-252-090-3 : 

11060т.28т. 

Энциклопедия дәстүрлі қазақы (кошпелі) ортадағы 

қоғам, адам жэне қоршаған табиғи ортаның 

арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, 

объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге 

асырылу жолдары мен механизмін (ілкімді 

принциптері мен нормаларын) бейнелейтін 

этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларды 

қамтиды. Тиістісінше олардың этнографиялық мән-

мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғалымдарға, 

жоғарғы және арнайы орта білім саласының 

мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр. 

54. 
К 39 

Қ-18 

Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлі жүйесі = Традиционная 

система этнографических категорий, понятий и 

названий у казахов : Энциклопедия. Т.1 А-Б / Ред. алқа. 

Әділ Ахметов; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. 

ҚР Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы, 2017. - 

856б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтінде қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде. - Библиогр.:б. 805-855. - 

ISBN 978-601-252-087-3. - ISBN 978-601-252-088-0 : 

11060т.28т. 

55. 
К 39 

Қ-18 

Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлі жүйесі = Традиционная 

система этнографических категорий, понятий и 

названий у казахов : Энциклопедия. Т.2 Г-З / Ред. алқа. 

Әділ Ахметов; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. 

ҚР Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы, 2017. - 

848б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтін қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде. - Библиогр.:б.781-847. - ISBN 978-

601-252-087-3. - ISBN 978-601-252-089-7(2т.) : 

11060т.28т. 

Энциклопедия дәстүрлі қазақы (кошпелі) ортадағы 

қоғам, адам жэне қоршаған табиғи ортаның 

арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, 

объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге 



асырылу жолдары мен механизмін (ілкімді 

принциптері мен нормаларын) бейнелейтін 

этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларды 

қамтиды. Тиістісінше олардың этнографиялық мән-

мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғалымдарға, 

жоғарғы және арнайы орта білім саласының 

мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр. 

56. 
К 39 

Қ-18 

Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлі жүйесі = Традиционная 

система этнографических категорий, понятий и 

названий у казахов : Энциклопедия. Т.4 Қ-Ө / Ред. алқа. 

Әділ Ахметов; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. 

ҚР Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы, 2017. - 

832б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.:б.780-831. 

- ISBN 978-601-252-087-3. - ISBN 978-601-252-091-

0(4т.) : 11060т.28т. 

Энциклопедия дәстүрлі қазақы (кошпелі) ортадағы 

қоғам, адам жэне қоршаған табиғи ортаның 

арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, 

объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге 

асырылу жолдары мен механизмін (ілкімді 

принциптері мен нормаларын) бейнелейтін 

этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларды 

қамтиды. Тиістісінше олардың этнографиялық мән-

мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғалымдарға, 

жоғарғы және арнайы орта білім саласының 

мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр. 

57. 
К 39 

Қ-18 

Қазақтың этнографиялық категориялар,ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлі жүйесіі = Традиционная 

система этнографических категорий, понятий и 

названий у казахов : Энциклопедия. Т.5 П-Я / Ред. алқа. 

Әділ Ахметов; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. 

ҚР Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы, 2017. - 

816б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.:б.771-815. 

- ISBN 978-601-252-087-3. - ISBN 978-601-252-092-7 : 

11060т.28т. 

Энциклопедия дәстүрлі қазақы (кошпелі) ортадағы 

қоғам, адам жэне қоршаған табиғи ортаның 

арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, 

объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге 

асырылу жолдары мен механизмін (ілкімді 

принциптері мен нормаларын) бейнелейтін 



этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларды 

қамтиды. Тиістісінше олардың этнографиялық мән-

мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғалымдарға, 

жоғарғы және арнайы орта білім саласының 

мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр. 

58. 
К 821.512.1 

Қ-52 

Қашқари, Махмұт. 
Түрік сөздігі . Т.1 / Қашқари, Махмұт; Аударған.: 

Асқар Құрмашұлы Егеубай. - Алматы : Арда+7, 2017. - 

592б. - ISBN 978-601-7355-65-4. - ISBN 978-601-7355-

64-7(Т.1) : 3996т.00т. 

Бұл жинақ бүгінгі күні Елбасымыз көтеріп отырған 

халқымыздың Рухани жаңғыру үрдісіне айрықша 

ыкпал ететін, ұлтымыздың рухани қазынасына 

косылып отырған баға жетпес мұра. Түркі әлемінің 

ғұламасы, парасатты ғалымы Махмұт Қашқаридың 

«Түрік сөздігі» қазақ тіліне түңғыш рет аударылып, 

жарық көріп отыр. Сөздікті ана тілімізге аударған және 

алғы сөзін жазған -ақын, тәржімашы, ғалым Асқар 

Егеубай еді. 

59. 
К 821.512.1 

Қ-52 

Қашқари,Махмұт. 
Түрік сөздігі . Т.2 / Қашқари,Махмұт; Аударған Асқар 

Құрмашұлы егеубай. - Алматы : Арда+7, 2017. - 528б. - 

ISBN 978-601-7355-64-7. - ISBN 978-601-7355-66-1(Т.2) 

: 3564т.00т. 

Бұл жинақ бүгінгі күні Елбасымыз көтеріп отырған 

халқымыздың Рухани жаңғыру үрдісіне айрықша 

ыкпал ететін, ұлтымыздың рухани қазынасына 

косылып отырған баға жетпес мұра. Түркі әлемінің 

ғұламасы, парасатты ғалымы Махмұт Қашқаридың 

«Түрік сөздігі» қазақ тіліне түңғыш рет аударылып, 

жарық көріп отыр. Сөздікті ана тілімізге аударған және 

алғы сөзін жазған - ақын, тәржімашы, ғалым Асқар 

Егеубай еді. 

60. 
К821.512.1 

Қ-52 

Қашқари,Махмұт. 
Түрік сөздігі . Т.3 / Қашқари,Махмұт; Аударған Асқар 

Құрмашұлы Егеубай. - Алматы : Арда+7, 2017. - 600т. - 

ISBN 978-601-7355-64-7. - ISBN 978-601-7355-67-8(Т.3) 

: 4050т.00т. 

Бұл жинақ бүгінгі күні Елбасымыз көтеріп отырған 

халқымыздың Рухани жаңғыру үрдісіне айрықша 

ыкпал ететін, ұлтымыздың рухани қазынасына 

косылып отырған баға жетпес мұра. Түркі әлемінің 

ғұламасы, парасатты ғалымы Махмұт Қашқаридың 

«Түрік сөздігі» қазақ тіліне түңғыш рет аударылып, 



жарық көріп отыр. Сөздікті ана тілімізге аударған және 

алғы сөзін жазған -ақын, тәржімашы, ғалым Асқар 

Егеубай еді. 

61. 
К821.512.122.092 

Қ-56 

Қожа Ахмет Йасауи : Фотокітап / Құраст.: 

Д.Т.Кенжетаев, З.З.Жандарбек. - Алматы : Изд-во 

Золотая Книга, 2017. - 288 б. : сурет. - Мәтін 

қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7059-

83-5 : 10500т.00т. 

Қожа Ахмет Йасауи тек діни қайраткер ғана болған 

жоқ сонымен бірге ол өмірді оның барлық 

көріністерімен терең түсіне білетін ірі рухани тұлғаға 

айналды. 

62. 
К 94 

Қ-59 

Қойгелдиев, Мәмбет Құлжабайұлы. 
Алаш қозғалысы : Екі кітаптан тұратын монография. 

Екінші кітап / Қойгелдиев, Мәмбет Құлжабайұлы. - 

Алматы : "Мектеп", 2017. - 656б. : кесте. - ISBN 978-

601-07-0845-7. - ISBN 9965-36-662-4(Т.1) : 655т.00т. 

ХХ ғасырдағы Алаш-қазақ ұлт-азаттық қозғалысы ірі 

екі кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңнің (1905-17 жж.) 

оқиғалары мен ерекшеліктері монографиялық 

зерттеулердің бірінші кітабында баяндалған. 

63. 
К 342 

Қ-64 

Қонаев, Дінмұхамед / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2017. - 405 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 

арнаулы шығарылым). - ISBN 978-601-04-2156-1 : 

4000т.00т. 

Өмірі өнегелі өрілген тұлғалардың есімі де,еліне еткен 

еңбегі де жылдармен бірге жаңғырып,халық санасынан 

мәңгі өшпейтіні хақ 

64. 
К94 

Қ-74 

Құламанова, Зиба. 
Тастағы Тараз тарихы : Кітап-альбом / Құламанова, 

Зиба. - Алматы : Аспантау, 2017. - 480 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0512-0 : 

6831т.00т. 

Бұл кітапқа екі мың жылдан астам тарихы бар, көне 

түркі жұртының шаруашылығы мен мәдениетінің 

үлкен ошағы болған, тарихи ескерткіштер көп орын 

тепкен Тараз өңірінің киелі, қасиетті орындары жайлы 

ғалым Зиба Құламанованың зерттеу мақалалары еніп 

отыр. Әсіресе түркі жұрты тарихында айрықша орны 

бар Қарахан, Айша бибі, Бабаджа хатун т.б. көне 

ескерткіштер жайлы мәліметтер мен мағлұматтардың 

құндылығы өте жоғары. Бұл өңірден ел бастаған би-



шешендер, қазақ жерінің азаттығы жолында жан аямай 

күрескен талай-талай батырлар шыққан. Еңбектің жас 

ұрпақтың ел тарихын танып - білудегі маңызы өте 

үлкен болмақ. 

65. 
К 811.512.122 

Қ-77 

Құрманбайұлы, Шерубай. 
Көркем аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен 

қолданысы / Құрманбайұлы, Шерубай. - Астана : 

Фолиант , 2017. - 560б. - Библиогр.:б.536-553. - ISBN 

978-601-302-800-2 : 2677т.50т. 

Бұл еңбекте әлем әдебиеті жауһарларын қазақ тілінде 

аудару кезінде жасалып, қалыптасқан және көркем 

аудармаға ғылым тілі мен БАҚ тілінен енген жаңа 

атаулар мен қолданыстар арнайы жиналып, тілдік 

тұрғыдан зерттеліп отыр. 

66. 
К 94 

Қ-79 

Қыдырәлі, Дархан. 
Қарахан қағанаты тарихы (Жаңа мәліметтер 

тұрғысынан) / Қыдырәлі, Дархан, Бабаяр, Ғайбулла; 

Халықаралық Түркі акад. - Астана : Ғылым , 2017. - 

176б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.162-173. - 

ISBN 978-601-7793-49-4 : 176т.00т. 

Еңбекте Қарахан мемлекетінің саяси және мәдени 

тарихы,атақ-лауазымдары , түркі тайпаларының 

тарихи-географиялық жағдайы,этно-мәдени 

ерекшеліктері мен әлеуметтік тұрмысының кейбір 

бағыттары және Қарахан дәуіріндегі ғұлама-

ойшылдардың шығармалары зерделенді. 

67. 
К 811.581 

Қ-92 

Қытайша-қазақша үлкен сөздік / Құраст.: Дүкен 

Мәсімханұлы, Айнұр Әбиденқызы. - Алматы : 

Эксклюзив КА, 2017. - 1032 б. - ISBN 978-601-03-0493-

2 : 14400т.00т. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті 

қытайтанушы-ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Д.Мәсімханұлы мен шетел 

филологиясы магистрі, доцент А.Әбиденқызы 

құрастырған «Қытайша-қазақша үлкен сөздік» деп 

аталатын бұл сөздікке қазіргі қытай тілінің 

қолданысындағы 70 мыңға жуық сөздері мен сөз 

тіркестері (тұрақты тіркестері) қамтылған. 

68. 
К821.512.122 

М-16 

Мақатаев, Мұқағали. 
Өмір-өзен : Өлеңдер мен толғаулар / Мақатаев, 

Мұқағали; Мұқағали Мақатаев атынд. халықаралық 

қоғамдық қор. - Алматы : ҚАЗақпарат, 2017. - 360 б. - 

ISBN 978-601-03-0297-6 : 800т.00т. 



"Қазақтың талантты акындарының бірі, марқұм 

Мұкағали Мақатаевтың бұл кітабына оның бұрынғы 

кітаптарына кірмеген және өмірінің соңғы кезінде 

жазған жаңа өлеңдері мен толғаулары енгізілді. Ақын 

Отанға, елге, туған халқына деген сүйіспеншілігін, 

жүрегінде суымай кеткен махаббат сезімін, жанын 

кернеген сағыныш сазын, арман-тілегін, өмірге деген 

құштарлығын жыр етеді." 

69. 
К 91 

М-44 

Мемлекеттер / Ағылшын тілінен аударған Ж. 

Құрмамбаева. - Алматы : Аруна , 2017. - 208б. : сурет. - 

("1100 қызықты дерек"). - ISBN 978-9965-26-680-5 : 

2142т.00т. 

Адам қашанда өзін қоршаған дүниенің қыр-сыры мен 

құпия қалтарыстарын танып-білуге ұмтылады. 

Әлемдегі бізге беймәлім құбылыстардың сырын ашуға 

талпыну-әсіресе жан-жақты болуға деген ынта-жігері 

мол жас жеткіншектерге тән қасиет. 

70. 
К 75/76 

М-52 

Микеланджело / Ағылшын тілінен аударған 

Б.Тоқтамысова. - Алматы : Аруна , 2017. - 24б. : сурет. - 

("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-705-5 : 

269т.00т. 

"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы 

дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем 

тарихында айрықша із қалдырған танымал адамдар 

туралы жан-жақты мәлімет беріп, олардың өміріне 

қатысты қызықты деректермен таныстырады. 

71. 
К811.512.122 

М-67 

Момынова, Бағдан. 
Қазақ ым-ишараттарының түсіндірме сөздігі / 

Момынова, Бағдан; Ғыл.ред.:Ж.Манкеева. - Алматы, 

2017. - 288 б. - ISBN 978-601-290-106-1 : 2137т.50т. 

Ұсынылып отырған сөздікте тілдік қатынастағы 

көмекші құралдар топтастырылған және жүйеленген. 

Ым-ишараттардың мағыналары мен қызметтік 

ерекшеліктері ашып көрсетілген. 

72. 
К 81`42 

М-902 

Мультилингвальный иллюстрированный словарь 

казахских реалий (казахский, русский, немецкий, 
французский английский языки) / Отв.ред.: 

Молдажанова А.А., Глав. ред.: Сыдыков Е.Б. - Астана, 

2017. - 136 с. : рис. - . - Библиогр.: с. 127. - ISBN 978-

601-7875-31-2 : 7000т.00т. 

Данное издание является результатом научного 

проекта, выполненного на кафедре иностранной 



филологии Евразийского национального университета 

им. Льва Гумилева и предназначено как для 

использования в преподавании 

лингвокультурологических предметов, так и в качестве 

информативного источника в туристической отрасли. 

Сведения, содержащиеся в данном словаре, носят 

культурологический характер и могут быть полезными 

для всех, кто интересуется историей, культурой и 

бытом казахского народа. 

73. 
К 821.512.122 

М-79 

Мұртаза,Шерхан. 
Таңдамалы : Әңгімелер,хикаяттар, мақалалар, роман, 

пьесалары / Мұртаза,Шерхан; Құраст. Алма Мұртаза, 

Мейрамбек Төлепберген. - Алматы : Айғаным, 2017. - 

1116б. : сурет. - (Әдебиет әлемі). - ISBN 978-601-03-

0519-9 : 7128т.00т. 

Қазақ әдебиетіне Сәбит, Ғабит, Ғабиден бастаған 

алыптар шоғырының ізін ала келген үркердей топтың 

көрнекті өкілдерінің бірі, белгілі көркемсөз шебері, 

қоғам қайраткері Шерхан Мүртазаның бұл жинағына 

әңгімелері, хикаяттары, драмалық туындылары, бірді-

екілі романдары еніп отыр "Әдебиет - ардың ісі" 

дегендей, бүкіл шығармашылық ғүмырында жазу 

өнеріне соншалықты жауапкершілікпен, 

ыждағаттылықпен қарап көркемдіктің биік шыңын 

бағындыра білген айтулы қаламгердің туындылары 

қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылды десек, артық 

айтқандық емес. Көркем шығармашылықты жемісті 

қоғамдық қызметімен үштастыра білген автордың 

азаматтық болмысы, парасат-пайымы еліміз тәуелсіздік 

алған кезенде жарқырай көрінді. 

74. 
К 821.512.122 

Ж-69 

Мырзатай Жолдасбеков / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;Әл-

Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 

2017. - 394 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 108-шығарылым). 

- ISBN 978-601-04-2146-2 : 4000т.00т. 

Бұл кітапта белгілі мемлекет және қоғам 

кайраткері,көрнекті әдебиеттанушы-

ғалым,түрколог,филология ғылымдарының 

докторы,профессор Мырзатай Жолдасбековтің Қазақ 

ұлттық университеті,онда дәріс берген ұстаздары 

туралы толғаныстары,Абай,Сүйнбай,Жамбыл,Кенен 

шығармалығы хақындағы ой-тебіреністері жинақталып 

берілді 

75. 
К 325 

Н-17 
Назарбаев,Нұрсұлтан Әбішұлы. 
Көші-қон және қазақ әлемі : Баяндамалар, мақалалар 



және сыр-сұхбаттар / Назарбаев,Нұрсұлтан Әбішұлы; 

Құраст. Махмұт Касымбеков, Дүкен Мәсімханұлы. - 

Астана, 2017. - 360б. : сурет. - ISBN 978-601-302-686-2 : 

2415т.60т. 

Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына орай жарық 

көріп отырған бұл кітапқа Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еліміздің 

тәуелсіздік жылдарындағы көші-қон саясатына, 

сондай-ақ халқымыздың мәдениеті мен тарихына, 

бүгіні мен болашағына қатысты сөйлеген сөздері, 

жасаған баяндамалары, жарық көрген мақалалары мен 

бұқаралық ақпарат құралдарына берген сыр-

сұхбаттары топтастырылған. 

76. 

К 

821.512.122(092) 

О-65 

Нұрлан Оразалин / Бас ред.Ғ.М.Мұтанов. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2017. - 372 б. : портр. - (Өнегелі 

өмір. 113-шығарылым). - ISBN 978-601-04-2153-0 : 

4000т.00т. 

Белгілі ақын,дарынды драматург,пайымды 

публицист,көрнекті қоғам кайраткері,ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты Нұрлан Оразалиннің жырлары 

қара өленге сусап жүрген талай жаңға талғажау болары 

анық 

77. 
К 1/14 

Н-90 

Нысанбаев, Әбдімәлік / Бас ред.Ғ.М.Мұтанов;Әл-

Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 

2017. - 373 б. : портр. - (Өнегелі омір. 117-шығарылым). 

- ISBN 978-601-04-2843-0 : 4000т.00т. 

Бұл кітапта академик Ә.Нысанбаевтың тәуелсіздік 

жылдары жарияланған маңызды деген мақалалары мен 

сұхбаттары беріліп отыр 

78. 
К 821.512.122 

Ө-83 

Өтемісұлы, Махамбет. 
Ереуіл атқа ер салмай = Эрэмгий агтыг эмээллэж : 

Өлеңдер / Өтемісұлы, Махамбет; Моңғол тілінен 

аударған,ақын Жүкел Хамай; Ғылыми ред. Нәпіл 

Базылхан; Халық. Түркі акад. - Астана : Ғылым , 2017. - 

200 б. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7793-29-8 : 200т.00т. 

Батыр, ақын Махамбет Өтемісұлының (1803-1846 ж.) 

бұл толық жинағы алғаш рет монғол тілінен аударылып 

отыр. Бұл аудармаға 1925 жылы Ташкентте жарық 

көрген "Исатай-Махамбет" жинағы, академик Қажым 

Жұмалиев жинастырып жарияланған 1948,1951 жылғы 

жарияланымдары мен соңғы кездерде жарық көрген 

көптеген жинақтарындағы өлеңдері қарастырылды. 



79. 
К 75/76 

П-12 

Пабло Пикассо / Ағылшын тілінен аударған 

Ә.Әкімниязова. - Алматы : Аруна , 2017. - 24б. : сурет. - 

("Даңқты адамдар"). - ISBN 978-9965-26-708-6 : 

269т.00т. 

"Аруна" баспасы "Даңқты адамдар" топтамасы арқылы 

дүние жүзіне әйгілі тұлғалардың өмірінен сыр шертетін 

кітаптарды ұсынып отыр. Бұл туындылар әлем 

тарихында айрықша із қалдырған танымал адамдар 

туралы жан-жақты мәлімет беріп, олардың өміріне 

қатысты қызықты деректермен таныстырады. 

80. 
К 323 

С-14 

Сағат,Ерғали. 
Қасиетті Қонаев : Эссе / Сағат,Ерғали. - Алматы, 2017. 

- 212 б. : сурет. - Библиогр.:б. 210. - ISBN 978-601-

7000-09-7 : 1800т.00т. 

Сіздің қолыңыздағы кітап аты айғақтап тұрғандай аса 

көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед 

Ахметұлы Қонаев туралы. Автор аты аңызға айналған 

адамның қайраткерлік, адами-кісілік қасиеттеріне 

үңіліп өзінше толғам жасайды, ой түйеді. Сол арқылы 

ғажайып құдіретті адамның келбетін өзінше танып, 

өзінше ашуға тырысады. Бұл жолдағы ізденістері, 

авторлық зерттеулері оқырмандарын бей-жай 

қалдырмасы анық. 

81. 
К 821.512.122 

С-22 

Сарай,Әнес Төлендіұлы. 
Шығармалары. Т.1 : Ақ тымық түн. Повестер мен 

әңгімелер / Сарай,Әнес Төлендіұлы. - Астана : 

Фолиант, 2017. - 320 б. - ISBN 978-601-302-831-6 : 

1320т.00т. 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті жазушы Сарай 

Әнес Төлендіұлы - «Еділ-Жайық» трилогиясы, «Теңіз 

сарыны» дилогиясы, «Тосқауыл» романдарының 

авторы. Жазушының он жеті томдың шығармаларының 

бірінші томына «Қараша өткен соң», «Тырналар 

жоғары ұшқан жыл», «Бозқырау» повестері мен 

«Мазасыз түн», «Домбыра», «Құмдар билейді», 

«Қобызшы», т.б. әңгімелері еніп отыр. 

82. 
К 55 

С-206 

Сарсеке,Медеу. 
Уроки Сатпаева = Сәтпаев ұлағаты : Книга сост.по 

изданным,а также ранее неопубл.материалам писателя-

сатпаеведа М.Сарсеке / Сарсеке,Медеу; КазНУ им.Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 461 б. : 

сурет. - ISBN 978-601-04-2143-1 : 4000т.00т. 

Сборник посвящен выдающемуся геологу,ученому и 



крупному организатору науки,основателю 

казахстанской геологической службы и Академии наук 

Казахской ССР,ее первому президенту и первому 

союзному академику-казаху Канышу Имантайулы 

Сатпаеву 

83. 
К94 

С-22 

Сартқожаұлы,Қаржаубай. 
Тас кітаптың құпиясы / Сартқожаұлы,Қаржаубай. - 

Астана, 2017. - 383 б. : сурет,кесте. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-291-344-6 : 2631т.10т. 

Еңбекте профессор, доктор Қаржаубай 

Сартқожаұлының көшпелілер мәдени құндылықтарына 

соңғы жылдары жасалған ғылыми мақалалары 

жинақталған. Оның ішінде: көшпелілер тарихы, 

дүниетанымы, идеологиялық кұндылықтары, ру-

тайпалық жүйе зерттелуімен қатар, тас бетіндегі ежелгі 

хунну жазулары және археологиялық қазба мұралардан 

табылған көне түркі мәтіндері. 

84. 
К 903/904 

С-22 

Сартқожаұлы,Қаржаубай. 
Таста қалған тағылым / Сартқожаұлы,Қаржаубай; 

Құраст.: Жантегін Қаржаубайұлы, Нұрдәулет 

Шаймұратұлы; Жауапты ред.: Ғарифолла Әнес. - 

Астана : Қазақ тілі, 2017. - 376 б. : 8 бет түрлі түсті 

суретті жапсырма. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-291-342-2 : 2000т.00т. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, 

белгілі түрколог-ғалым Қ.Сартқожаұлының бұл жаңа 

кітабына соңғы жылдары жазған танымдык 

мақалалары мен мерзімді баспасөз беттерінде 

жарияланған сұхбаттары топтастырылып отыр. 

Сондай-ақ жинақтың үшінші бөлі-мінде ғалым туралы 

замандастарының айтқан ой-пікірлері, берген бағалары 

келтірілген. 

85. 
К 54 

С-300 

Сембаев,Даурен / Гл.ред.Г.М.Мутанов;КазНУ им.аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 287 с. : 

ил. - (Өнегелі өмір. Вып.115). - ISBN 978-601-04-2842-3 

: 4000т.00т. 

Книга посвящена памяти выдающегося ученого в 

области окислительного катализа,академика НАН 

РК,доктора химических наук,профессора Даурена 

Хамитовича Сембаева 

86. 
К811.512.1 

С-94 

Сыздықова, Рәбиға. 
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.10 : Язык 

"Жами`ат-тауарих" Жалаири / Сыздықова, Рәбиға. - 



Алматы : Ел-шежіре, 2017. - 423 б. - Шығарманың 10-

шы томы орыс тілінде жазылған. - ISBN 978-601-7912-

03-1 : 1798т.20т. 

Оқу құралында көркем әдебиет классиктері 

шығармаларының тілі талданған. Талдау үлгілері 

талдаудың мақсат-міндеттеріне, түрлеріне, жете 

талданатын мәтіндердің ауыр, жеңілдіктеріне қарай 

жүргізіледі. Қысқаша түсініктеме бөлімінде тақырыпқа 

байланысты теориялық материалдар жүйеленеді. 

87. 
К 80/81 

С-93 

Сыздықова, Рәбиға. 
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.11 : Көркем 

мәтінді лингвистикалық талдау / Сыздықова, Рәбиға; 

Жауапты ред.: Ж.Манкеева. - Алматы : Ел-шежіре, 

2017. - 223 б. - Библиогр.: б. 218-220. - ISBN 978-601-

7912-07-09 : 769т.50т. 

Оқу құралында көркем әдебиет классиктері 

шығармаларының тілі талданған. Талдау үлгілері 

талдаудың мақсат-міндеттеріне, түрлеріне, жете 

талданатын мәтіндердің ауыр, жеңілдіктеріне қарай 

жүргізіледі. Қысқаша түсініктеме бөлімінде тақырыпқа 

байланысты теориялық материалдар жүйеленеді. 

88. 
К811.512.122 

С-94 

Сыздықова, Рәбиға. 
Көптомдық шығармалар жинағы . Т.9 : Ауызша 

дамыған қазақ әдеби тілі / Сыздықова, Рәбиға; 

Жауапты ред.: О.Жұбаева. - Алматы : Ел-шежіре, 2017. 

- 242 б. - ISBN 978-601-7912-04-8 Т.9. : 1028т.70т. 

Бұл жұмыс автордың 1968 жылдан бері жоғары оқу 

орындарында «Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты 

пәннің оқулығы ретінде пайдаланылып келе жатқан 

монографиясының үстеме, қосалқы сыңары болып 

танылуға тиіс. Аталған оқулықтағы талдаулар мен 

танымдар кеңейтіле, айқындала түсті, мысалдары 

молырақ келтірілді. Абайға дейін де нормасы 

тұрақталған, әсері қуатты әдеби тілдің болғанын, ол 

ауызша түрде қызмет еткенін, оның негізгі үлгілері 

акын-жыраулар поэзиясы мен шешендік сөз үлгілері 

екенін айқындап, арнайы терминологиялық мазмұн 

бере отырып, автор оны «ауызша дамыған әдеби тіл» 

деп атайды. 

89. 
К 94 

Т-14 

Тайшыбай,Зарқын. 
Атадан асыл аманат : Таңдаулы мақалалар / 

Тайшыбай,Зарқын; Жауапты ред.С.Медеубекұлы. - 

Алматы, 2017. - 484 б. : сурет. - ISBN 978-601-04-2363-

3 : 2720т.00т. 



Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,М.Қозыбаев 

атындағы СҚМУ профессоры Зарқын Тайшыбайдың әр 

жылдары жазған зерттеу еңбектері қазақ тарихы мен 

мәдениетінің бедерлі белестерінен хабар береді 

90. 
К 94 

Т-21 

Тарихи тұлғалар / Құраст.: Б.Тоғысбаев, А.Сужикова. 

- Бесінші басылым. - Алматы : Алматыкітап, 2017. - 

384 б. : сурет. - Библиогр.:б.375. - ISBN 978-601-01-

2993-1 : 6000т.00т. 

Бұл кітап Қазақ хандығының қалай күшейгені, елін, 

жерін қалай көбейтіп кеңейткені туралы айта келіп, 

еркіндік, азаттық үшін қаншама ғасыр жанқиярлық 

жұмыс жүргізген ұлы адамдардың өмірі, ол адамдар 

туралы ел аузында қалған аңыз, әңгімелер туралы сыр 

шертеді. Халық тарихы — тек қана жылнамалар 

жинағы емес, жеке ірі тұлғалардың өмірімен де тығыз 

байланысты екенін ескерсек, бұл кітаптың құндылығы 

арта түспек. 

91. 
К94 

Т-22 

Тасполатов, Бақыт. 
Басында Қазығұрттың кеме қалған: Кітап-альбом / 

Тасполатов,Бақыт. - Алматы : Аспантау, 2017. - 304 б.: 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0516-8 : 

4325т.30т. 

Ғалым-зерттеуші Бақыт Тасполатовтың бұл кітабына 

Оңтүстік Қазақстанның киелі де қасиетті орындары 

жайлы зерттеу мақалалары еніп отыр. Автор көне 

Қазығұрт баурайындағы ежелгі жер-су атаулары, халық 

сан ғасырлардан бері кие тұтып келе жатқан әулиелер, 

тарихи тұлғалар жайлы нақты мәліметтер мен 

деректерге сүйене отырып баяндайды. Бұл еңбек 

өскелең жас ұрпақтың туған ел мен жерге деген 

перзенттік сүйіспеншілігін оятады деген сенімдеміз. 

92. 
К 94 

Т-325 

Темиргалиев,Радик. 
Казахи.Путь предков / Темиргалиев,Радик. - Алматы, 

2017. - 260 с. : ил. - ISBN 978-601-06-3121-2 : 4250т.00т. 

В книге собраны исторические статьи автора, 

опубликованные в 2010-2016 годах. Читатели могут 

узнать многое об истории казахского народа и истории 

Казахстана, о деятельности великих исторических 

личностей, о взаимоотношениях казахов и других 

народов. 

93. 
К 821.512.122 

Т-50 

Тоғысбаев, Бек. 
Шығармалары : Т.1 / Тоғысбаев, Бек. - Астана : Data 

Times , 2017. - 288б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4309-3. 



- ISBN 978-601-06-4308-6 : 1178т.58т. 

Қөрнекті жазушы Бек Тоғысбайұлының көптомдық 

шығармалар жинағының бірінші томына "Әкеден ұл 

туса" атты романы еніп отыр. Роман халқымыздың 

біртуар перзенттері М. Тынышпаев, Ораз 

Жандосовтардың жалын-отты жолдарынан там-тұмдап 

болса да сыр шертеді. 

94. 
К 821.512.122 

Т-50 

Тоғысбаев, Бек. 
Шығармалары : Т.2 / Тоғысбаев, Бек. - Астана : Data 

Times , 2017. - 368б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4310-9. 

- ISBN 978-601-06-4308-6 : 1178т.58т. 

Қөрнекті жазушы Бек Тоғысбайұлының көптомдық 

шығармалар жинағының бірінші томына "Өмір-өзен", 

"Қамауда" атты романы енген. Аталмыш екі романда 

да өткен жылдар тоғысындағы қым-қуыт, қиян-кескі 

өмір-тірлік, яғни, адамзат баласының ар мен адалдық 

жолындағы арпалысы, ал кейбірінің мансап, байлық 

қуып құрдым құшқан тағдыры тұшымды ой, кестелі 

тілмен түсіндіріледі. 

95. 
К 94 

У-534 

Умирьяев,Балтабек. 
Тысяча неисследованных тюркизмов : Словарь-

справочник этнолога / Умирьяев,Балтабек. - Алматы, 

2017. - 420 с. - Библиогр.:с. 415-419. - ISBN 978-601-06-

1515-1 : 4480т.00т. 

Книга содержит около тысячи тюркизмов, 

заимствованных народами Запада с древнейших времен 

и лексикализованных в словарный состав европейских 

языков. Многие из них оказались тюрками 

утраченными, этимологии неисследованными. 

Сравнительно-исторический метод исследования, 

используемый автором, позволил установить родство 

языка тюрков с мировыми языками и раскрыть 

семантику многих неизученных терминологий. 

96. 
К908 

Ү-93 

Үшқоңыр: Фотоальбом / Жинақты құраст.: В.Титенов. 

- Алматы : Тау-Қайнар, 2017. - 240 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Кітап Қазақстан Республикасының 

Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

шығармаларынан алынған үзінділерге негізделген. - 

ISBN 978-601-7059-85-9 : 5920т.20т. 

"Үшқоңыр" суреткітабы Қазақстан Республикасының 

тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

туған өлкесі Үшқоңыр елдімекеніне арналып 

шығарылған. Кітап Елбасының жүрекжарды 

тебіреністері мен туған жеріне деген ыстық махаббаты 



жайлы қанатты сөздеріне негізделген. 

97. 
К355 

Ұ-46 

"Ұлы дала:әскери тарих" = "Великая степь:военная 

история" : Ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдар жинағы 14 желт. 2016 жыл / Бас 

ред.:Утепова П.А., Ред алқа.: З.С.Самашев, 

К.Сартқожаұлы, К.Салғараұлы; ҚР Қорғаныс 

министрлігі,ҚР ҚК Әскери-тарихи музейі. - Астана, 

2017. - 326 б. : сурет. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-80592-9-2 : 3000т.00т. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 

жылдығына, 1916 ж. Ұлт-азаттық көтерілісінің 100 

жылдығына, Желтоқсан көтерілісінің 30 жылдығына, 

Ә. Бөкейхановтың туылғанына 150 жыл, ҚР ҚК 

Әскери-тарихи музейінің ашылуының 1 жылдығына 

арналған ғылыми-практикалық конференцияның 

мақалалар жинағына отандық және көршілес 

мемлекеттер ғалымдарының мақалалары енгізілді. 

Қазақ даласындағы әскери енердің, әскери істің дамуы 

мен қалыптасуы және ұлы қолбасшылардың 

тұлғаларына қатысты мақалалар енгізілді. 

98. 
К 573 

П-49 

Фатима Полымбетова / Бас ред.Ғ.М.Мұтанов;Әл-

Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 

2017. - 314 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 114-шығарылым). 

- ISBN 978-601-04-2155-4 : 4000т.00т. 

Бұл кітапта дәнді дақылдардың қоршаған ортаның 

қолайсыз факторларына төзімділігі мен өнімділігін 

арттыруды зерттеп,Қазақстанда өсімдіктер 

физиологиясы ғылыми мектебін қалыптастырған 

академик,биология ғылымдарының докторы 

,профессор Фатима Полымбетованың ғылыми 

мақалалары,әріптестері мен ізбасар шәкірттерінің,әр 

жылдардағы суреттер топтамасы ұсынылған 

99. 
К 327 

Ц-384 

Центральная Азия в условиях глобальной 
трансформации : Мат.XV Ежегодной конф. / 

Редкол.:З.К.Шаукенова и др.;КИСИ при Президенте 

РК. - Астана, 2017. - 168 с. : ил.:табл. - ISBN 978-9965-

844-71-3 : 167т.00т. 

Сборник состоит из докладов и выступлений 

участников конференции, посвященных проблемам 

безопасности в Центральной Азии на современном 

этапе,а также месту и роли региона в системе 

международных отношений 

100. К811.124 Шайдаров,Мажит. 



Ш-18 Латынша медициналық терминдердің түсіндірме 

сөздігі / Шайдаров,Мажит, Ахметов,Мұхамбедия. - 

Алматы, 2017. - 556 б. - Библиогр.:б. 552 (17 атау). - 

ISBN 978-601-80578-8-5 : 5916т.00т. 

Латынша медициналық терминдердің түсіндірме 

сөздігі латын тілінде берілген 10 000-нан астам 

терминдерін қамтыған. Сөздікте латын тіліндегі 

медициналық терминдерге қысқаша түсініктеме 

берілген. 

101. 
К821.512.122 

Ш-23 

Шанин, Жұмат. 
Арқалық батыр : Пьесалар мен мақалалар / Шанин, 

Жұмат; Құраст.: Рымғали Нұрғалиев. - Алматы : Өнер-

21 ғасыр, 2017. - 384 б. : сурет. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-209-245-5 : 1414т.29т. 

Кітапқа қазақ театры мен музыка өнерінің жұлдыздары 

атанған атақты актерлер Қалыбек Қуанышбаев, Серке 

Қожамкұлов, Елубай Өмірзақов, Қапан Бадыровтың, 

әйгілі әншілер Әміре Қашаубаев, Күләш Байсейітова, 

Құрманбек Жандарбеков пен Қанабек Байсейітовтің 

сахналык ұстазы болған, республикамыздың алғашқы 

халық артисі, тұңғыш режиссері, драматург, театр 

қайраткері, көзі тірісінде казақтың Станиславскийі 

атанған Жұмат Шаниннің шығармашылық ой-

қиялынан туған комедиялары, драмалары мен 

трагедиялары, әр кезде жазған мақалалары, сонымен 

катар ол жайында өз замандастары мен кейінгі ұрпақ 

өкілдерінің жазған мақалалары жинақталып, қалың 

оқушы қауымға ұсынылып отыр. 

102. 
К94 

Ш-77 

Шоқай, Ералы. 
Отырар алқабындағы қасиетті орындар : Кітап-альбом / 

Шоқай,Ералы, Пәрменқұл,Сәбит. - Алматы : Аспантау, 

2017. - 560 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-

601-03-0515-1 : 7969т.50т. 

Бұл жинаққа Отырар алқабындағы қазақ тарихы үшін 

айырықша орны бар қасиетті орындар мен киелі 

жерлер, атақты тарихшылар мен ғұлама ғалымдар 

жайлы ғылыми-зерттеу мақалалар еніп отыр. Қазақ 

елінің ортағасырлар кезеңіндегі мәдениетіне, 

шаруашылығына, рухани өміріне байланысты ежелгі 

қалалардың орнын-дағы қазба жұмыстары 

халқымыздың өткенін танып-білуге көп пайдасын 

тигізуде. 

 


