
1. 

К 

821.512.122.09 

А-52 

Аманаттай сақталған асыл мұра: (М.Әуезов 

мемориалдық музей-уйінде орналасқан қоғамдық 

негіздегі Алматы қалалық қазақ әдебиеті мен өнері 

халық университетінде өткізілген сабақтар туралы 
жазбалар). / Пікір жазғандар: Б.У.Әзібаева, Т.Ә. 

Қоңыратбай. - Алматы, 2017. - 343б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-243-843-7 : 343т.00т. 

Жинақ 1964 жылдан бастап 35 жылдан астам Алматы 

қалалық қазақ әдебиеті мен қнері халық университетінде 

қоғамдық негіздегі ректоры болып қызмет еткен ҚР ҰҒА 

академігі Рахманқұл Бердібайдың жеке мұрағатында 

сақталған халық университетінің сабақтары мен жұмысы 

туралы жазбалардан тұрады. 

2. 
К821.512.122 

А-52 

Амантай, Дидар. 
Борхестің кітабы = Книга Борхеса : Өлеңдер, эсселер, 

философия, кинематография, TV-interview, әдебиеттану, 

сұқбаттар, қосымшалар, рецензиялар, Facebook, Instagram, 

пьесалар / Амантай, Дидар. - Алматы, 2017. - 476 б. - Мәтін 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-80664-9-8 : 1980т.00т. 

Қазақтың көрнекті жазушысы, проза шекері әрі 

кинодраматург Дидар Амантай ел назарына ұсынып 

отырған бұл кітабына өзектес, сабақтас, тақырыптас 

шығармаларын енгізіп отыр. Кітаптың тілі шұрайлы, 

бояуы қанық, оқиғалары қызықты. 

3. 
К 785 

А-790 

Аравин, Юрий. 
Казахская инструментальная музыка от кюя к симфонии : 

Сборник очерков / Аравин, Юрий. - Алматы : Rauan , 2017. 

- 360 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.:с.356-357. - 

ISBN 978-601-7087-31-9 : 360т.00т. 

Книга адресована широкому кругу читателей, как 

профессионалов - музыкантов, учителей, просветителей 

лекторов и журналистов, так и искренних любителей 

казахской этнической и современной музыки. Очерки 

жизни и творчества классиков казахской домбровой 

музыки и основоположников нового искусства 

европейских жанров и форм в книге соседствуют с 

решением вопросов программности и генезиса метроритма 

домбрового кюя. Богатый иллюстративный материал 

поспособствует живости восприятия исторических 

процессов музыкальной культуры и искусства нашей 

страны. 

4. 
K 894.342 

А-92 
Muchtar Auesow Ауезов Мухтар Омарханович. 
Der Scun auf dem Gebirg Span = Выстрел на перевале / 



Muchtar Auesow Ауезов Мухтар Омарханович. - Almaty : 

Rauan, 1997. - 255 p. - Повесть. - 100 тенге 00 тиын. 

5. 
К821.512.122 

А-951 

Ахетов, Амантай. 
Благодатный разлив Аргуни : Исторический роман / 

Ахетов, Амантай. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. 

- 208 с. - ISBN 978-601-80680-1-0 : 950т.40т. 

Новый исторический роман автора открывает завесу 

истории исхода племени гунского происхождения Аргын с 

родовой реки Аргунь в начале Х века до его роли в 

создании Казахского ханства 

6. 
К 297 

Д-33 

Әбсаттар қажы Дербісәлі және Қазақстанның 
шығыстану ғылымы мен рухани жаңғыру мәселелері : 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары / Құраст.:БЖұбатова, Л. Ерекешова, 

Б.Батырхан; ҚР БҒМ, Р.Б.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану ин-ты. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 

518б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-2762-4 : 

518т.00т. 

Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент-

мүшесі,Жоғары мектеп Ғылым академиясының 

академигі,филология ғылымдарының 

докторы,Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану 

институтының директоры, профессор Әбсаттар 

Дербісәлінің қолыңыздағы еңбегі "Ғасырлардан жеткен 

қүнды мұралар","Руханият сардары" және "Ғылымға 

раналған ғұмыр" атты үш тараудан тұрады. 

7. 
К 012 

Д-33 

Әбсаттар қажы Дербісәлі -шығыстанушы, мүфти, 
дипломат = Абсаттар кажы Дербисали-востоковед, 

муфтий, дипломат : Библиографиялық көрсеткіш / 

Жауапты редактор Ж.Т.Сейдуманов; ҚР Ұлттық 

кітапханасы. - Алматы, 2017. - 86б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс тілідерінде.-Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80688-4-3 

: 86т.00т. 

Қазақстан Респупликасының Ұлттық кітапханасы 

шығыстанушы ғалым, дінтанушы,әдебиет зерттеуші, 

филология ғылымдарының докторы, Республикамыздың 

мемлекеттік 1 университетінің "Құрметті профессоры", 

Халықаралық "Араб тілі" ғылым академиясының (каир) 

академигі,Қазақстан Республикасы жоғары мектеп Ғылым 

Академиясының академигі дербісәлі әбсаттар қажының 70 

жылдық мерейтойына арнап, өмірі мен қызметіне арналған 

библиографиялық көрсеткішті құрастырды. 

8. К 821.512.122 Әлбозым,Данияр. 



Ә-49 Шыңғыс-Қаған : Тарихи роман / Әлбозым,Данияр. - 

Алматы, 2016. - 206 б. - ISBN 978-601-06-3897-6 : 

3200т.00т. 

Роман Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым 

академиясының құрметті академигі, заманымыздың ғұлама 

тарихшысы Тілеуберген Әбенұлының ескі қытайшадан 

аударып, түпнұсқасын қалпына келтірген "Шығыс 

Қағанның қузауыры" атты ұлы дестірдің жүлгесін негізге 

ала отырып жазылған. 

9. 
К 012 

Ә-50 

Әлім Қайсар : Биобиблиографиялық көрсеткіш / 

Құраст.:Жылқыбай Жағыпарұлы,жазушы.Библиогр.ред.: 

А.Ж.Сақанова ҚРБ ҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Орталық 

ғылыми кітапханасы. - Алматы : Ғылым ордасы , 2017. - 

216б. : сурет. - ("Қазақстан ғылымдарының 

биобиблиографиясы" атты серия). - ISBN 978-601-7815-35-

6 : 1500т.00т. 

Биобиблиографиялық көрсеткіште белгілі журналист, 

жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР 

Президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстан 

Журналистика академиясының академигі,Халықаралық 

Ақпараттандыру академиясының академигі Әлім 

Қайсардың өмірі мен қызметі, әдеби шығармашылық 

еңбектері кеңінен қамтылған. 

10. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов, Баянғали. 
Шығармалары : Өлең-жырлар мен поэмалар. Т.1 : Шексіз 

ғалам, мен сенің бір бөлшегің / Әлімжанов, Баянғали. - 

Астана : Фолиант, 2015. - 320б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 978-601-302-126-3 : 

320т.00т. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қырғызстанның 

А.Малдыбаев атындағы Халықаралық сыйлығының 

лауреаты, айтулы ақын, шебер прозашы әрі дарынды 

драматург Баянғали Әлімжановтың бұл кітабына 

поэзиялық туындылары-әр жылдары жазылған таңдаулы 

лирикалық өлеңендері, толғаулары мен эпикалық жырлары 

және поэмалары топтастырылды. 

11. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Әңгімелер мен повестер. Т.3 : Күлкімен 

көмкерілген ой / Әлімжанов,Баянғали. - Астана : Фолиант, 

2015. - 336б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-

125-6. - ISBN 978-601-302-128-7 : 336т.00т. 

Бұл кітапқа қай жанрда қалам тербесе де өзіндік 

қолтаңбасы мен оқшау мәнері айқын аңғарылып тұратын 

қаламгердің прозалық туындылары топтастырылды. Автор 



шығармаларында өмір шындығын,қоғам бейнесін шынайы 

әрі көркем кестелейді,күлдіре отырып күрсіндіреді һәм 

ойландырады. 

12. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Айтыс. Т.6 : Алаш пен Манас 

/ Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : Келешек-2030, 2016. - 

324б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 

978-601-317-066-4 : 324т.00т. 

Бұл кітапқа енген айтыстардың басым көпшілігі 

магнитофонға жазылған күйінде қағазға өзгеріссіз 

түсіріліп, жарияланып отыр. Суырыпсалма өнердің 

табиғатын дәл сақтауға тырысып, өлеңдерге редакторлық 

түзетулер жасамадық. 

13. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Балаларға арналған 

өлеңдер,әңгімелер,пьесалар. Т.8 : Жанай мен ай / 

Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : Келешек-2030, 2016. - 

174б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 

978-601-317-067-1 : 174т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың шығармалар жинағының 8-

томына балаларға арналған өлеңдері мен әңгімелері, 

пьсалары топтастырылған, 

14. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Деректі дүниелер, естеліктер, 

лебіздер. Т.11 : Туған жер тұнған аңызым / 

Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : Келешек-2030, 2016. - 

324б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 

978-601-317-070-1 : 324т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың шығармалар жинағының он 

бірінші томына әдеби мақалалары, естеліктері мен 

лебіздері топтастырылған.Сондай-ақ, бала күнінде туған 

жерінде, ел аузынан естілген аңыз әңгімелері, көз көрген 

ескінің адамдары туралы, өткен заман мен бүгінгі өмірдің 

қилы-қилы оқиғалары жайлы қызықты, тартымды 

жазбалары жинақталған. 

15. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Әңгімелер, киноповестер. Т.9 

: Ардагер / Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : Келешек-

2030, 2016. - 332б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-

125-6. - ISBN 978-601-317-068-8 : 332т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың шығармалар жинағының 

тоғызыншы томына бұрынғы кітаптарында жарияланбаған 

киноповестері мен ертеректе жазылған әңгімелері 



жинақталған. 

16. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Мақалалар, лебіздер, 

деректер. Интервью, статьи, отзывы, факты. Т.12 : Ізгі 

тілек іздері / Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : Келешек-

2030, 2016. - 310б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-

125-6. - ISBN 978-601-317-071-8 : 310т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың шығармалар жинағының он 

екінші томына оның орыс тілді басылымдарға берген 

сұхбаттары, ақынның шығармашылығы туралы қазақ және 

орыс тіліндегі мақалалар, зерттеулер мен лебіздер, 

қызықты деректер топтастырылған. 

17. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Өлеңдер мен поэмалар. Т.4 : 

Қорасан қарақшының қолмергені / Әлімжанов,Баянғали. - 

Көкшетау : Келешек-2030, 2016. - 318б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 978-601-317-063-3 : 

318т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың шығармалар жинағының 4-

томына жаңа өлеңдері мен поэмалары топтастырылған. 

"Қорасан қарақшының қолмергені"- қазақ поэзиясындағы 

ең үлкен поэмалардың бірі. Ол тың тақырыпты қозғайды-

жаңылысып түрмеге түскен арманшыл жастың қасіретті 

тағдыры жайлы толғайды, адамдардың басынан өткен сан 

алуан, өзгеше трагедиялық жағдайларды суреттейді. 

18. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Пьесалар. Сахналық 

туындылар. Т.5 : Жар мен жарғы / Әлімжанов,Баянғали. - 

Көкшетау : Келешек-2030, 2016. - 282б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 978-601-317-064-0 : 282б. 

Баянғали Әлімжановтың шығармаларының бесінші 

томына жазушының пьесалары мен сахнаға арналған 

туындылары топтастырылған. 

19. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Көп томдық. Толғаулар,арнаулар. 

Айтыстардан шашу. Т.7 : Деген екен / 

Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : Келешек-2030, 2016. - 

284б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 

978-601-317-065-7 : 284т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың шығармаларының жетінші 

томына ақынның толғаулары мен арнау өлеңдері, қағазға 

түспеген, толық нұсқасы қолда жоқ айтыстарда айтылған 

бірер өлеңдері, кейбір айтыстары және "Деген екендері" 



толықтырылып топтастырылған. 

20. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Многотомное собрание сочинений. 

Произведения на русском языке.Повести и рассказы . Т.10 

: Разрешите жить! / Әлімжанов,Баянғали. - Көкшетау : 

Келешек-2030, 2016. - 248с. - Получено в дар. - ISBN 978-

601-302-125-6. - ISBN 978-601-317-069-5 : 248т.00т. 

Десятый том произведений Баянгали Алимжанова-это 

творчество писателя на русском языке. Книге интересна 

многообразием содержания, читается на одном дыхании. 

21. 
К821.512.122 

Ә-55 

Әлімжанов,Баянғали. 
Шығармалары : Пьесалар. Т.2 : Театр терезесіндегі сәуле / 

Әлімжанов,Баянғали. - Астана : Фолиант, 2015. - 320б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-302-125-6. - ISBN 

978-601-302-127-0 : 320т.00т. 

Баянғали Әлімжановтың мемлекеттік тапсырыспен 

шыққан бұл кітабының екінші томына бірқатары 

облыстық, республикалық театр сахнасында 

қойылып,талғамы биік көрерменнің ыстық ықыласына, 

қошеметіне бөленген, өнертанушылар тарапынын да 

жоғары бағаға ие болған таңдаулы пьесалары жинақталған. 

22. 
К821.512.122 

Ә-95 

Әшімбаев, Сағат. 
Шығармалары. Т.1 / Әшімбаев, Сағат; Құраст.: 

Ш.Бейсенова. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 

328 б. : порт. - ISBN 978-601-80664-8-1. - ISBN 978-601-

80664-7-4 : 1320т.00т. 

Өмірден ерте кетсе де артында мол рухани мұра қалдырған 

белгілі әдебиет сыншысы, мемлекет және қоғам қайраткері 

Сағат Әшімбаевтың үш томдық шығармалар жинағының 

бұл бірінші томына туған әдебиетіміздің толғақты 

мәселелері, сол уақыттағы ақын-жазушыларымыздың 

жеткен жетістіктері мен кемшіліктері жайлы 1967 жылғы 

студент кезінен бастап 1980 жылдар аралығында жазған 

әдеби сын мақалалары мен ой-толғамдары енгізілді. 

23. 
К 94 

Б-19 

Байқұлов,Тұңғышбек. 
Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық : Жинаған естеліктер 

негізінде / Байқұлов,Тұңғышбек; Редкол.: К.Көкірекбаев, 

Е.Сыдықов, Б.Аяған және т.б.; Л.Н. Гумилев атынд. ЕҰУ, 

"Еуразия" ғылыми-зерттеу орталығы. - Алматы : Үш-Қиян, 

2017. - 556б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-225-954-4 : 556т.00т. 

Қазақ елінің "мың өліп, мың тірілген" тарихында жан 

алысып, жан беріскен жойқын соғыстар мен халықтың 



жағдайын қиындатқан небір сұрапыл оқиғалар аз болған 

жоқ. Бірақ солардың бәрінде ХХ ғасырдың отызыншы 

жылдарындағы алапат ашаршылық кезінде орын алған аса 

зор адам шығыны "ақтабан шұбырынды, алқакөл 

сұламадан" да бірнеше есе асып түскен. 

24. 
К 930 

Б-39 

Бекжан,Орынбай Дәндейұлы. 
Түркі күлбізік жазба ескерткіштері тілінің семиотика-

семантикалық негіздері : Монография / Бекжан,Орынбай 

Дәндейұлы; Ред. Сәлима Қалқабаева; Қ.А.Ясауи атындағы 

халықаралық қазақ-түрік ун-ті. Түркология ғылыми-

зерттеу ин-ты. - Алматы : Қазығұрт, 2015. - 368б. : кесте. - 

Библиогр.:б.357-362. - ISBN 978-9965-22-503-1 : 6500т.00т. 

Түркі халықтарының түп-тегі ежелгі түркілік хұн,сақ 

тайпаларынын бастау алатынына археологиялық, дәстүр-

салттық, антропологиялық сияқты заттық-рухани мәдениет 

дәйектемелері жетіп-артылады.Бірақ осыларға негіз 

болатын бірегей дәлел бар-ол сол тайпалардың қалдырған 

жазба ескерткіштерінің түркі тілінде жазылуы және соның 

оқылуы болып табылады. 

25. 
К 013 

Б-593 

Библиография изданий Национальной академии наук 
Республики Казахстан 2006-2008 : Библиографический 

указатель / Сост. Г.И. Бельгибаева, Т.В. Вдовухина, А.Ж. 

Саканова; Отв. ред. К.Е. Каймакбаева; МОН РК; НАН, 

ЦНБ РГП "Ғылым ордасы" . - Алматы : Ғылым ордасы , 

2016. - 434с. - Имен. указ.: с.379-431. - 3000т.00т. 

Данная библиография включает свыше 3 тыс. названий 

монографий, сборников, статей, заметок и рецензий, 

вышедших в 2006-2008 гг. в изданиях Национальной 

академии наук Республики Казахстан. В именном 

указателе ссылки даются на порядковые номера работ 

26. 
К 323 

Б-52 

Бижанов, Ахан Хусаинович. 
Уроки эпохи / Бижанов, Ахан Хусаинович. - Алматы : 

Өнер баспасы, 2016. - 528б. : ил. - Книга на каз.;на 

рус.языках;Получено в дар. - ISBN 978-601-7069-25-4 : 

528т.00т. 

В книгу известного политика, сенатора, доктора 

политических наук, профессора Бижанова Ахана 

Хусаиновича включены его избранные очерки и статьи, 

опубликованные на различных этапах новой истории 

Казахстана, посвященные становлению государства и 

государственности, роли Первого Президента, Лидера 

нации Н.А.Назарбаев в этом судьбоносном пути для нашей 

республики. 



27. 
К 39 

Б-70 

Бозжігітұлы,Бақыт. 
Өміршең өнер = Вечное искусство : Этнография / 

Бозжігітұлы,Бақыт. - Алматы : Орхон, 2017. - 400б. : 

кесте,сурет. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде;-

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-05-5 : 400т.00т. 

Ұлттық өнеріміздің үлкен жанашыры, елімізге белгілі ағаш 

шебері, бұрынғы партия-совет қызметкері Бақыт 

Бозжігітұлы бұл кітабында өз қолынан шыққан киіз үйдің 

жасалу жолына кеңінен тоқтала келіп, осынау өнердің 

кешегі,бүгінгі жайына жан-жақты шолу жасайды, ертеңіне 

көз жүгіртеді және көшпелілер мәдениетінің бұл түріне 

ағаш шеберініңғана емес, этнографтың өнертанушылық 

зердесімен де өз ой-пікірлері мен түйін-тұжырымдарын 

ортаға салады. 

28. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Дүйсенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.7 : Күнделік / 

Дүйсенов,Мырзабек Дүйсенұлы; Жауапты редактор: Г.Ж. 

Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 2016. - 544б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-307-066-7. - ISBN 

978-601-307-073-5 : 544т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 7-

томына "Жылдар мен сырлар" күнделігінің 2 томы беріліп 

отыр. 

29. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.1 : Әңгімелер мен 

повестер / Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; Жауапты 

редактор: Г.Ж. Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 

2016. - 396б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-307-

066-7. - ISBN 978-601-307-067-4 : 396т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 1-

томына "Алтын ұя","Мен қалай торғай болдым?","Жолың 

болсын!" атты жинақтарына енген әңгімелері мен 

"Қалыңдық"тәрізді балалар және жасөспірімдерге арналған 

повесі топтастырылып отыр. 

30. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.2 : Повестер / 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; Жауапты редактор: Г.Ж. 

Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 2016. - 488б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-307-066-7. - ISBN 

978-601-307-068-1 : 488т.00т. 



Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 2-

томына "Гулжан сүйеді","Қимаймын сені басқаға","Ана 

махаббаты", "Ант","Үміт","Әулие" атты повестері 

топтастырылып отыр. 

31. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.3 : Повестер мен 

әңгімелер / Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; Жауапты 

редактор: Г.Ж. Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 

2016. - 532б. : сурет. - Сыйға арналған. - ISBN 978-601-307-

066-7. - ISBN 978-601-307-069-8 : 532т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 3-

томына "Меймандар","Ұстаз"повестері мен "Біз-күн 

перзентіміз", "Маймылдар неге сөйлемейді","Бір аспанның 

астында" атты ғылымитанымдық шығармалары 

топтастырылып отыр. 

32. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.4 : Повестер / 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; Жауапты редактор: Г.Ж. 

Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 2016. - 508б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-307-066-7. - ISBN 

978-601-307-070-4 : 508т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 4-

томына "Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі", 

"І.Жансүгіріов өмірі мен творчествосы" атты 

монографиялары топтастырылып отыр. 

33. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.5 : Ғылыми зерттеулер 

/ Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; Жауапты редактор: 

Г.Ж. Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 2016. - 

544б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-307-066-7. - 

ISBN 978-601-307-071-1 : 544т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 5-

томына "Ақын мұраты","Қазақ драматургиясының жанр, 

стил мәселесі "Ұлы октябрь шуағы" атты ғылыми 

зерттеулер еңбектері топтастырылып отыр. 



34. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.6 : Повесть-эссе, 

күнделіктер / Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; Жауапты 

редактор: Г.Ж. Орда. - Қызылорда : Қызылорда-Қағанаты, 

2016. - 428б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-307-

066-7. - ISBN 978-601-307-072-8 : 428т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 6-

томына "Сағанатас сырлары" повесь-эссесі мен "Жылдар 

мен сырлар" күнделігінің I томы беріліп отыр. 

35. 
К 821.512.122 

Д-87 

Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.8 : Ғылыми-танымдық 

еңбектер мен естеліктер / Дүйсенов,Мырзабек Төлегенұлы; 

Жауапты редактор: Г.Ж. Орда. - Қызылорда : Қызылорда-

Қағанаты, 2016. - 428б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-307-066-7. - ISBN 978-601-307-074-2 : 428т.00т. 

Көрнекті жазушы, әдебиеттанушы-ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзабек 

Дүйсеновтің көптомдық шығармалар жинағының 8-

томына "Қазақ әдебиетіндгі атеизм туралы" зерттеуі, 

"Ғасырлар сыры" ғылыми-танымдық еңбегі мен ол туралы 

жазылған "Бекзат болыс" естеліктер жинағынына енген 

мақалалар беріліп отыр. 

36. 
К 94 

Д-87 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының шежіресі 

2011-2017 : Көп томдық. IV кітап. - Алматы : Атажұрт, 

2017. - 252б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7833-06 0(4-

інші кітап). - ISBN 978-601-7023-32-4 : 252т.00т. 

Қауымдастық шежіресінің IV кітабында қамтылатын 2011-

2017 жылдар аралығында дөңгеленген дүние дүбірлі 

өзгерістерге көп ұшырады.Дүниедүзі қазақтары 

қауымдастығы өзінің күнделікті қызметінде Қазақ елі мен 

әлемнің 40-қа жуық мемлекеттерінде өмірсүріп жатқан 

қазақ диаспорасы ортасында алтын көпір болуға 

ұмтылатындығы шежіреде нақты көрініс тапқан. 

37. 
К 55 

Е-79 

Есенов Шахмардан. Ш.109 / Ред.баск. Ғ.М.Мұтанов; Әл-

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

389б. : сурет. - (Өнегелі өмір ). - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-04-2147-9 : 389т.00т. 

Ғалым-геолог, мемлекет және қоғам қайраткері, геология-

минералогия ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР 

ҒА академигі, Лениндік сыйлықтың және Қазақ КСР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,Қазақ КСР Геология 

министрі, Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары, 



Қазақ КСР ҒА президенті, Қ.И.Сәтбаев атындағы 

Геологиялық ғылымдар институтының директоры 

қызметтерін атқарған Шахмардан Есенов туралы бұл 

кітапқа ғалымның қайраткерлік қырын, адами болмыс 

бітімін танытатын мақалалар, мұрағат құжаттары, 

естеліктер мен фотосуреттер еніп отыр. 

38. 

К 

821.512.122.092 

Ж-880 

Жангуттин,Бауыржан. 
Магжан Жумабаев. "Мой қазақ,ненастья час 

настал".Страницы биографии / Жангуттин,Бауыржан; Под 

ред. М.К.Койгелдиева. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 220с. - 

Получено в дар. - Библиогр.:с.219. - ISBN 978-601-7505-44-

8 : 220т.00т. 

Монография посвящена исследованию биографии 

Магжана Жумабаевна, чье имя остается нравственным 

ориентиром для многих поколений казахского общества. 

39. 
К78 

Ж-830 

Жубанова, Газиза. 
Мир мой-Музыка : Статьи.Очерки.Воспоминания / 

Жубанова, Газиза; Сост. Д.А.Мамбетов. - Алматы : 

Хантәңірі, 2017. - 418 с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-

601-03-0483-3 : 1555т.72т. 

Книга представляет читателю статьи, очерки, эссе, 

воспоминания Народной артистки СССР, композитора 

Г.А. Жубановой. Сочинениям автора присущи 

значительность охвата актуальных проблем современного 

мира, философская обобщенность и драматическое 

действенное начало, цельность, логичность формы и 

субъективная лиричность высказывания, уходящие 

глубокими корнями в традиционную национальную 

музыкальную культуру. 

40. 
К 821.512.122 

З-41 

Зейнолла әлемі : Мақалалар,естеліктер,көптомдыққа 

енбей қалған жазбалар, сұхбаттар, афоризидер / Ред.алқа: 

Нұрлан Оразалин,Уалихан Қалижанов,Шәмшабану 

Хамзақызы және т.б. - Алматы : Ан-Арыс, 2017. - 424б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.383-419. - ISBN 978-

601-7828-61-5 : 424т.00т. 

Қолдарыңыздағы бұл кітапқа қазақтың белгілі қаламгер 

жазушы,тарихшы,этнограф,фольклоршы Зейнолла 

Сәніктің шығармашылығын жан-жақты қамтыған зерттеу 

мақалалары және қаламгер туралы замандастары мен 

әріптестерінің естеліктері,сонымен бірге әр жылдарда 

берген сұхбаттары мен афоризмдері және көптомдыққа 

кірмеген публицистикалық жазбалары енгізілді. 

41. К 94 Золотая Орда в мировой истории : Коллективная 



З-801 монография / Ред.кол.Рафаэль Хакимов; Институт истории 

им. Ш.Марджани АН РТ. - Казань , 2016. - 968с. : ил. - 

Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-

94981-229-7 : 968т.00т. 

В монографии представлены материалы, связанные с 

историей Золотой Орды, показывающие ее место в 

мировой истории. В ней аккумулированы основные 

новейшие исследования ведущих ученых из научных 

центров России и зарубежья. 

42. 
К 069 

И-48 

Имаханбет,Райхан Сахыбекқызы. 
Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі : Ұлт ұстазы А. 

Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу тарихы: 

құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі / 

Имаханбет,Райхан Сахыбекқызы. - Алматы : Өнер, 2017. - 

288б. : суретті,деректі,құжатты. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-9965-23-416-3 : 288т.00т. 

Ғылыми жинақта Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйінің 

жалпы ахуалы,келелі мәселелері, ғылыми мұрасының 

зерттелуі мұрағат деректері негізінде баяндалған. 

43. 
К 297 

И-87 

Исламтану және араб филологиясы 

мәселелері.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары = Проблемы исламоведения 

и арабской филологии : Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конф. материалдары (2016 ж.). XV / Ред. алқа: Жуда 

Абдуғали Басюни; ҚР Нұр-Мүбарак Египет ислам 

мәдениеті университеті Египетский университет 

исламской культуры Нур-Мубарак. - Алматы : Нұр-

Мүбарак, 2017. - 240б. : кесте. - Мәтін қазақ, ағылшын, 

араб тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-7071-37-0 : 240т.00т. 

Жинақ Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті 

университетінің 15 жылдық мерейтойына орай өткізілген 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

баяндамалары негізінде құрастырылған 

44. 
К 636 

К-643 

Коневодство : Учебное пособие / А. Р. Акимбеков, Д. А. 

Баймуханов, Юлдашбаев, Ю.А. и др. - М. : КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 400с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.:с.393-394. - ISBN 978-5-906923-27-1(КУРС). - 

ISBN 978-5-16-012978-5(ИНФРА-М,print) : 400т.00т. 

В учебном пособии изложены вопросы состояния и 

современные тенденции развития лошадей, биологические 

и отличительные особенности различных пород лошадей 

45. К821.512.122 Қаз дауысты Қазыбек би . Т.2 / Құраст.: Жамбыл 



Қ-16 Артықбаев; Жауапты ред.: Н.О.Дулатбеков. - Алматы : 

Mep-Press, 2017. - 475 б. - Библиогр.: б.419-431 (145 атау). - 

ISBN 978-601-03-0479-6. - ISBN 978-601-03-0481-9 : 

1473т.22т. 

Бұл кітап қазақтың кемеңгер азаматы, дана тұлғасы, 

мәмілегері және ұлыс биі Қаз дауысты Қазыбектің өмір 

тарихына, қайраткерлік қызметіне арналған. Сонымен 

бірге кітапта ұлы даладағы мемлекет және билік 

институттарының бірнеше мыңжылдық тарихына жазбаша 

және ауызша деректер негізінде терең шолу жасалған. 

46. 
К821.512.122 

Қ-16 

Қаз дауысты Қазыбек би : Мақалалар жинағы. Т.1 / 

Құраст.: М.Хамзин, А.Жанғожин, Ж.Оспанов, 

А.Сүлейменов. - Алматы : Mep-Press, 2017. - 475 б. : сурет. 

- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-03-0479-6. - 

ISBN 978-601-03-0480-2 : 1473т.22т. 

Бұл жинаққа қазақ халқының атақты биі, көрнекті 

қайраткері, дипломат, қазақ қоғамы өмірінің барлық 

саласын қамтитын "Жеті жарғы" құқықтық заң жобасын 

жасаушылардың бірі-Қаз дауысты Қазыбектің өмірі, 

қызметі туралы отандық, алысжақын шетелдік мұрағаттар 

қорынан алынған жазба деректерге, мағлұматтарға, 

хаттарға негізделген ғылыми-зеттеу мақалалар еніп отыр. 

47. 
К 94 

Қ-17 

"Қазақ хандығының 550 жылдығы -ұлттық тарихтың 

тағдыршешті кезеңі" тақырыбына арналған ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 

2015 жылғы 16 ақпан = Сборник материалов научно-

практической конференции на тему: "550-летие Казахского 

ханства- Судьбоносный этап национальной истории"16 

февраля 2015 года. - Астана, 2015. - 144б. : сурет. - Мәтін 

қазақ, орыс тілінде.-Сыйға алынды. - ISBN 978-601-280-

617-5 : 144т.00т. 

2015 жылғы 16 ақпанда Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенаты Әлеументтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің ұйымдастырумен "Қазақ хандығының 550 

жылдығы-ұлттық тарихтың тағдыршешті кезеңі" 

тақырыбына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция 

өткізілді. Бұл жинаққа конференцияға қатысушылардың 

ұлттық тарихтағы теоретикалық-әдіснамалық, әлеуметтік-

экономикалық,қоғамдық-саяси аспектілерге қатысты 

сөздері кіргізілген. 

48. 
К 911 

Қ-18 

Қазақстан: Фотоальбом . - Алматы : Тау-Кайнар, 2017. - 

308б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - 

ISBN 978-601-7059-84-2 : 7590т.00т. 

"Қазақстан" суретальбомын шығару арқылы еліміздің атақ-



абыройын асқақтатып, мемлекетіміздің тартымдылығын 

арттыру мәселесі басымдыққа алынды. Қазақстанның 

төрткүл дүниеге танымалдылығы жылдан-жылға артып 

келеді. 

49. 
К784 

Қ-67 

Қоспақов, Зейнұр. 
Ғасырлардан жеткен үн / Қоспақов, Зейнұр; Жауапты ред.: 

С.Ә.Күзембай. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 

240 б. : сурет, нота. - ISBN 978-601-80680-0-3 : 1188т.00т. 

Жинақта Ақан сері, Біржан сал, Жаяу мұса және басқа да 

халықтың кәсіпқой әнші-композиторларының таңдаулы 

әндері орын алды. 

50. 
К811.512.122 

М-18 

Мамырбекова, Гүлфар. 
Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі / 

Мамырбекова, Гүлфар; Жауапты ред.: Нұргелді Уәлиұлы. - 

Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты , 2017. - 656 

б. - Мәтін қазақ, араб тілдерінде. - ISBN 978-601-7822-40-8 

: 6300т.00т. 

Бұл сөздікте қазақ тіліндегі араб, парсы сөздері 

жинақталып, мысалдар арқылы түсіндірмелері берілген. 

Сондай-ақ араб, парсы сөздерінің әртүрлі нұсқадағы 

бірнеше варианттық қатардағы да реестрде көрсетілді. 

51. 
К 378 

М-35 

Мәдени мұраны зерттеу мен сақталуы-білім беру 

кеңістігіндегі өнер және мәдениет жоғары оқу 

орындарындағы докторантураны (PhD) дамыту негізі = 

Исследование и сохранение культурного наследия-основа 

развития докторантуры (PhD) В образовательном 

пространстве вузов искусства и культуры : Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 1 

жельтоқсан 2011 ж. / Ред.алқа: Арыстанбек Мұхамедиұлы; 

ҚРБ ҒМ, Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер 

академиясы. - Алматы, 2011. - 312б. : сурет. - Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде.-Сыйға алынған. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-265-082-2 : 312т.00т. 

Бұл жинақта Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 

ұйымдастыруымен өткен " Мәдени мұраны зерттеу мен 

сақталуы- білім беру кеңістігіндегі өнер және мәдениет 

жогары оқу орындарындағы докторантураны (PhD) дамыту 

негізі" атты ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары берілген. 

52. 
К 553 

М-617 

Минерагения Казахстана : Материалы Международной 

научно-практической конференции посвященные 90-летию 

со дня рождения академика Ш.ЕЕсенова / Ред.кол.: 

Б.С.Ужкенов(редактор); ОО "Акад. мин.рес. РК" фонд им. 



Академика Ш.Е.Есенова, Ин-т геологических наук им. 

К.И.Сатпаева. - Алматы, 2017. - 302с. : ил. - Доклады на 

рус.;на каз.;на англ.; Получено в дар. - Библиогр. в конце 

статей. - ISBN 978-601-7146-32-0 : 302т.00т. 

В книге изложены материалы международной научно-

практической конференции " Минерагения Казахстана", 

прошедшей 21-22 сентября в Алматы. Материалы в 

сборнике трудов конференции разделены на две части: 

устные доклады (в порядке выступлений) и стендовые ( в 

алфавитном порядке). 

53. 
К 32 

М-83 

Мұқанғалиев,Ермек. 
Қазақ ұлттық идеологиясы : Зерттеу мақалалар / 

Мұқанғалиев,Ермек. - Алматы, 2017. - 634б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-568-2 : 634т.00т. 

Қазақстан-саяси тәуелсіздігін жиырмасыншы ғасырдан 

соңына таман алған жас мемлекет. Оның үстіне 

Қазақстанның жері кең де, халқы аз және қазақтар бірнеше 

ғасыр патшалық Ресейдің, одан кейін қызыл империяның 

боданы болып, халқының тең жартысы ассимиляцияға 

ұшырап, ұлттық болмысын әлсіретіп алған ұят. 

54. 
К 94 

Н-26 

Насрулла Мубашшир ат-Тарази. 
Түркістан: Өткені және бүгіні (Орта Азия мен Қазақстан 

тарихы). Имам әл-Бухари, имам әт-Тирмизи, имам 

Муслим, Ибн Сина, әл-Фараби, әл-Бируни, әл-Қашкаридың 

елі туралы сіз не білесіз? / Насрулла Мубашшир ат-Тарази; 

Ред.алқа мүшелері: Л.С.Ақтаева, Ә.Дербісәлі,Ә.Көпіш, 

М.Ғ.Жылысбаева; ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 

"Орталық мемлекеттік мұрағат" РММ. - Алматы, 2017. - 

464б. : сурет,кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.422-426. 

- ISBN 978-601-7333-06-5 : 464т.00т. 

Кітапта Түркістанның (Орта Азия мен Қазақстан) 

географиялық ерекшеліктері, Кеңес үкіметіне дейінгі 

ахуалы, сондай-ақ ислам дінінің насихатталуынан бастап 

Кеңес үкіметі құлап, тәуелсіз елдер ретінде танылғанға 

дейінгі тарихы жалпыға түсінікті тілмен баяндалған. 

55. 
К 396 

П-95 

Пірәлиева,Гүлзия Жайлауқызы. 
Қазақтың ғалым қыздары / Пірәлиева,Гүлзия Жайлауқызы. 

- Алматы : Елтаным, 2012. - 124б. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-9348-12-0 : 124т.00т. 

Кітапқа әдебиеттанушы, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Гүлзия Жайлауқызы Пірәлиеваның 

қазақтың ғалым қыздарының шығармашылығы жайлы 

жазылған мақалалары топтастырылған. 



56. 
К 012 

Р-94 

Рысбеков Тұяқбай Зейтұлы : Қазақстан ғылымдарының 

библиографиясына материалдар / Құрастыр. т.ғ.к. М.Д. 

Калменов; ҚРБ ҒМ; Западно-Казахстанский гос. ун-т им. 

М. Утемисова. - Орал, 2017. - 204б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс. ағылшын тілдерінде;Сыйга алынды. - 204т.00т. 

Библиографияға Т. З.Рысбеков ғалымның өмірі мен 

қызметін сипаттайтын мәліметтер және оның жарияланған 

еңбектері негізілген. 

57. 
К 070 

С-22 

"Сарыарқа" газеті 1917 жыл / Құраст. проф.Ғ.Әнес; 

Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын 

зерттейтін "Арыс" қоры. - Алматы : Арыс, 2017. - 336б. : 

кесте. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-291-366-8 : 336т.00т. 

"Сарыарқа" газеті-1917-1919 жылдар аралығында қазақ 

тілінде аптасына бір рет шығып тұрған Семей облыстық 

Қазақ комитетінің үні.Қолдарыңыздағы кітапқа осыдан бір 

ғасыр бұрын жарық көрген ұлттық басылымның 1917 

жылғы қолда бар сандары толық топтастырылып, қазіргі 

жазу үлгісімен тұңғыш рет жарық көріп отыр. 

58. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы : . Т.2 : Басбай. Тарихи 

роман / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - 

Алматы : Ан Арыс, 2017. - 356б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7828-54-7. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 

356т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына "Басбай" атты романы енгізілді. 

59. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.1 : Сергелдең. Тарихи 

роман / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - 

Алматы : Ан Арыс, 2017. - 328б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7828-67-7. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 

328т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына "Сергелдең" атты тарихи романы енгізілді. 

60. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.10 : Биографиялық 

хикаят / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - 

Алматы : Ан Арыс, 2017. - 264б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7828-73-8. - ISBN 978-601-7828-66-0. - ISBN 

264т.00т. : 264-00. 



Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына жазушының "Із" деп аталатын биографиялық 

хикаяты енгізілді. 

61. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.11 : Мақалалар, 

рефераттар / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - 

Алматы : Ан Арыс, 2017. - 344б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7828-70-7. - ISBN 978-601-7828-66-0. - ISBN 

344т.00т. : 344-00. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына қаламгердің әр жылдарда жазған мақалалары 

топтастырылды. 

62. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.12 : Мақалалар, 

рефераттар / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - 

Алматы : Ан Арыс, 2017. - 316б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7828-71-4. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 

316т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына автордың әр жылдарда жазған қазақ халқының 

тарихы мен мәдениетіне, әдебиетіне қатысты мақалалары 

топтастырылды. 

63. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.13 : Мақалалар, 

рефераттар. Қазақ емшілігі мен дәрігерлігі / 

Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин . - Алматы : 

Ан Арыс, 2017. - 376б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7828-72-1. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 376т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына автордың әр жылдарда жазған қазақ халқының 

тарихы мен мәдениетіне, әдебиетіне қатысты мақалалары 

және Шыңның қазақтарына белгілі халақ емшісі, сондағы 

қазақ медицина ғылымының негізін қалаушылардың бірі 

Жүніс Смағұлұлының "Қазақ емшілігі мен дәрігерлігі" 

еңбегі енгізілді. 

64. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.14 : Очерктер, 

портреттер, естеліктер / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан 

Оразалин . - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 320б. : сурет. - 



Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-74-5. - ISBN 978-601-

7828-66-0 : 320т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына жазушының қазақтың белгілі тұлғалары мен 

замандары туралы жазылған шығармалар, әдебиеттері, 

көркем өрнектері, естелік-эсселері енгізілді. 

65. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.15 : Естелік, 

жолжазбалар / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа.: Нұрлан Оразалин 

. - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 432б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7828-75-2. - ISBN 978-601-7828-

66-0 : 432т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына әр жылдарда жазылған естеліктері мен жол 

сапарлары енгізілді. 

66. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.3 : Басбай туралы 

әңгіме-жырлар / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан 

Оразалин . - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 264б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-55-4. - ISBN 978-601-

7828-66-0 : 264б. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына "Басбай туралы әңгіме-жырлар" атты деректі 

шығармасы енгізілді. 

67. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.4 : Қаракерей 

Қабанбай. Хан батыр Қабанбай / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: 

Нұрлан Оразалин . - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 396б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-56-1. - ISBN 

978-601-7828-66-0 : 396т00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына белгілі шежіреші, өлкетанушы Бейсенғали 

Садықанұлымен бірігіп жазған батыр, қолбасы Қабанбай 

(Ерасыл) Қожағұлұлы жөніндегі "Қаракерей Қабанбай", 

"Қан батыр Қабанбай" атты екі бірдей өзара сабақтас 

тарихи эссесі енгізілді. 

68. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.5 : Сүлеймен би / 

Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - Алматы : 



Ан Арыс, 2017. - 256б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7828-57-8. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 256т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына "Сүлеймен би" тарихи эссесі енгізілді. 

69. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.6 : Тұғырыл хан. 

Қайрақбай. Демежан. / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан 

Оразалин . - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 352б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-58-5. - ISBN 978-601-

7828-66-0 : 352т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына "Тұғырыл хан", "Қайрақбай", "Демежан" 

тәрізді тарихи эсселер енгізілді. 

70. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.7 : Қазақ этнографиясы 

/ Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - Алматы : 

Ан Арыс, 2017. - 448б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7828-59-2. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 448т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына мәдениетанушы, этнограф Жанат 

Зейноллақызымен бірігіп жазған "Қазақ этнографиясы" 

деп аталатын еңбегінің бірінші, екінші бөлімдері енгізілді. 

71. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.8 : Қазақ этнографиясы 

/ Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: Нұрлан Оразалин . - Алматы : 

Ан Арыс, 2017. - 328б. : сурет. - Сыйға алынды . - ISBN 

978-601-7828-68-4. - ISBN 978-601-7828-66-0 : 328т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына мәдениетанушы, этнограф Жанат 

Зейноллақызымен бірігіп жазған "Қазақ этнографиясы" 

деп аталатын еңбегінің "Рухани этнография" деп аталатын 

үшінші бөлімі енгізілді. 

72. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Көптомдық шығармалар жинағы. Т.9 : Шалқыма әңгіме-

новеллалар, хикаяттары / Сәнік,Зейнолла; Ред.алқа: 

Нұрлан Оразалин . - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 332б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-69-1. - ISBN 

978-601-7828-66-0 : 332т.00т. 

Көрнекті жазушы тарихшы, этнограф, фольклоршы 



Зейнолла Сәніктің көп томдық шығармалар жинағының 

бұл томына жазушының әр жылдарда жазған 

шығармалары, әңгімелері мен новеллары, хикаяттары 

енгізілді. 

73. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәнік,Зейнолла. 
Сөз-ғұмыр / Сәнік,Зейнолла. - Алматы, 2017. - 300б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-60-2 : 300т.00т. 

Аталмыш кітап бір бойында бірнеше өнер тоғысқан 

көрнекті жазушы, тарихшы,энтограф, фольклоршы 

Зейнолла Сәніктің көптомдық шығармалар жинағының 

негізінде құрастырыды. 

74. 
К 929 

С-28 

Сәрсенбаев, Әбілқасым. 
Ұлтын сүйген азамат : (Махмұт Ыбырайханұлы Нәлібаев 

туралы ғұмырнамалық кітап) / Сәрсенбаев, Әбілқасым, 

Ахетов, Мамай, Мәуленұлы, Жасұлан. - Алматы, 2017. - 

152б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 9965-588-41-4. - 

ISBN 9965-588-41-4М : 152т.00т. 

"Алтын журек" сыйлығының иегері, "Парыз" байқауының 

жеңімпазы, Ұлыбритания Корольдігінің Халықаралық 

"Сократ" сыйлығының лауреаты, "Құрмет" орденінің 

кавалері, "Халықаралық ақпараттандыру академиясы" 

қоғамдық қорының мүшесі,Еуразиялық Халықаралық 

экономика академиясының тұрақты мүшесі, Шиелі 

ауданының Құрметті азаматы,Қорқыт ата атындағы 

қызылорда мемлекеттік университетінің Құрметті 

профессоры, техника ғылымдарының докторы, PhD, "жер 

қойнауын барлаудың үздігі" төс белгісінің иегері, Халық 

Қаһарманы, Кеңес Одағының Батыры, Армия генералы 

Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Халықаралық қорының 

Төрағасы, "QAZAQ" газетінің құрылтайшысы, 

"МарсельГрупп" компаниясының президенті, көптеген 

ұлттық ірі жобалардың авторы, кәсіпкер әрі меценат 

Махмұт Ыбырайханұлы Нәлібаевтың 60 жылдық 

мерейтойына арналған бұл кітапта оның өнегелі өмір 

жолы, қайраткердің сыры мен қыры нақты деректермен 

әңгіме болады. 

75. 
К 012 

С-28 

Сәтбаев Қаныш Имантайұлы, КСРО Ғылым 

академиясының академигі . Т.1 : Биобиблиография / 

Құраст. М.К. Сатпаева, геол.-минер. ғылым.д-ры, Н.В. 

Ниретина, биол. ғылым.канд.,Г.Ж. Қазбекова және т.б.; 

Жауапты ред. Қ.Е. Қаймақбаева, "Ғылым ордасы" РМК 

Орталық ғылыми кітапхана меңгерушісі. Библиогр. ред.: 

А.Ж. Сақанова, Т.В. Вдовухина; ҚРБ ҒМҰҒА ЖШС 

"Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар 



институты". - Алматы : Ғылым ордасы , 2016. - 454б. - 

("Қазақстан ғылымының көрнекті қайраткерлері"). - 

Библиогр.:б.451. - ISBN 978-601-7815-18-9. - ISBN 978-

601-7815-19-6 : 1100т.00т. 

Бұл 2 томдық кітап-Қазақстанның тұңғыш кәсіби геологы, 

ҚСРО-ның тұңғыш толық мүшесі және кеңестік Шығыс 

және Қазақ КСР-ның ғалымдар арасында КСРО және 

Ленин сыйлығының және Мемлекеттік сыйлығының 

тұңғыш президенті және негізін қалаушы, Қазақ КСР 

Ғылым академиясының Геологиялық ғылымдар 

институтының директоры, геология-минералогия 

ғылымдарының докторы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа 

арналған. 

76. 
К 629 

Д-87 

Смағұлұлы,Әбу. 
Алаштың ақиық азаматтары = Почтенные авиаторы 

Казахстана : Очерктер мен деректер / Смағұлұлы,Әбу. - 2-

бас. толықт. - Алматы : Рух БГ, 2016. - 248б.+16 жапсырма 

бет. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.-Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-80630-1-5 : 248т.00т. 

Авиация ардагері Әбу смағұлұлы бұл кітабында 1903 

жылы америкалық әуесқой өнертапқыштардың сырт 

көзден жасырын түрде іштен жанатын мотормен 

жабдықталған ұшу аппаратын құрастырып,тұңғыш 

ретұшырыуынан ресми тарихи басталатын авиацияның 

қазақ еліне келуі,темір құсты 30-шы жылдардың басында 

бірінші болып игерген тұңңыш қазақ ұшқышы жөнінде 

әңгімелей отырып, Қазақ азаматтық авиациясының даму 

жолына, оның осы уақытқа дейін зерттелмей, көмескілеу 

болып келген тұстарына көіл бөлді. 

77. 
К 629 

С-52 

Смағұлұлы,Әбу. 
Ұлы дала сайыпқырандары = Соколы Великой Степи : 

Мақалалар, очерктер, деректер / Смағұлұлы,Әбу. - Алматы 

: Рух БГ, 2016. - 364б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде.-Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80630-0-8 : 

364т.00т. 

Авиация ардагері Әбу Смағұлұлы бұл кітабында 

оқырмандарға авиацио тарихымен жан-жақты 

таныстыруын жалғастырылған 

78. 
К 94 

Т-567 

Томпиев,Казкен Калиевич. 
Имена великих людей (Алтернативные мысли о тюрках) / 

Томпиев,Казкен Калиевич, Томпиев,Казыбек Калиевич. - 

Алматы, 2017. - 189с. : ил. - Библиогр.:с.189. - ISBN 978-

601-7091-00-2 : 1620т.00т. 

Книга состоит 3-х частей, дополняющих друг друга. В 1 



части кратко даны сведения: о тюркских каганах, 

ханах,эмирах,царях, императорах, батырах, ученых и 

многих других знаменитых людей как в Азии, так и в 

Европе 

79. 
К 821.512.122 

Т-86 

Тұрғынбекұлы, Серік. 
Кейкі батыр / Тұрғынбекұлы, Серік. - Астана : Фолиант , 

2017. - 320б. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-302-798-2 

: 1584т.00т. 

Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткізілген 

халықаралық мүшәйраның бас жүлдегері, Халықаралық " 

Турік поэзиясы" фестивалінің бірнеше мәрте иегері Серік 

Тұрғынбекұлының бұл кітабында 1916 жылдары Ел 

Тәуелсіздігі ушін күресіп, жанын пида еткен, мергендігі 

мен ерлігі ел ішінде аңызға айналған хас батыр Кейкі 

Көкембайұлының өмір тарихы, талайлы тағдыры 

жанжақты баяндаған 

80. 
К 355 

Ұ-43 

Ұлт мақтанышы Сағадат Нұрмағамбетов : Фотоальбом 

/ Жоба жетекшісі:М.Нәлібаев;Жауап.ред.:Ө.Әбдіраман. - 

Алматы, 2012. - 212б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-06-1835-0 : 212т.00т. 

Фотоальбом Кеңестер Одағының Батыры,№1 Халық 

Қаһарманы,тәуелсіз еліміздің тұңғыш Қорғаныс министрі 

Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовтың саналы 

ғұмырында еліне сіңірген еңбегін кейінгі ұрпаққа 

насихаттау негізінде жарық көріп отыр. Осы ретте атақты 

генералдың Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жанқиярлық 

ерліктері,бейбіт өмірдегі қоғамдық қызметтері жайлы 

өмірбаяндық деректер берілген. "Генерал болуды 

армандамаған солдат, солдат емес" деген көне пікірді еске 

алсақ, еліміздің қауіпсіздігін қорғауда міндетін өтеп 

жүрген жауынгерлер мен офицерлердің әскери 

патриоттық, отансүйгіштік сезімін қалыптастыруда 

аталмыш фотоальбомның атқарар рөлі ерекше болары 

сөзсіз. 

81. 
К 355 

Ұ-43 

Ұлт мақтанышы. Гордость нации Сағадат 
Нұрмағамбетов / Құраст. Өтеген Әбдіраман. - Алматы, 

2014. - 756б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.748-

754. - ISBN 978-601-06-2843-4 : 756т.00т. 

Жинақ ұлтымыздың мақтанышы, Кеңес Одағының 

батыры,№1 Халық Қаһарманы, тәуелсіз еліміздің алғашқы 

Қорғаныс министрі, тұңғыш армия генералы Сағадат 

Қожахметұлы Нұрмағамбетовтың туғанына 90 жыл 

толуына орай республикамыздың қарулы күштерінің 

аяғынан нық тұруына сіңірген еңбегін кейінгі ұрпаққа 



насихаттау мақсатында жарық көріп отыр. 

82. 
К 94 

Ұ-46 

Ұлы даланың рухани мұрасы: өткені мен бүгіні. = 

Духовное наследие великой степи: история, 

современность. Материалы международной научной 

конференции (21 июня 2017 год) : Халықаралық ғылыми 

конференцияның материалдары 21 маусым 2017ж / Жалпы 

ред.Б.Ғ.Аяған. - Астана : Мемлекет тарихи институты , 

2017. - 360б. : сурет. - Сыйға алынды. - 379т.00т. 

Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" 

атты бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында 

өткен халықаралық ғылыми конференция 

материалдарының жинағына отандық және шетелдік 

ғалымдардың мақалалары енгізіді. 

83. 
К 94 

Х-17 

Халиди,Құрбанғали. 
Тауарих-и хамса-и шарқи Шығыстың бес тарихы : 

Қолжазба,кітап нұска, транскрипция, аударма / 

Халиди,Құрбанғали; Қазақ тілінде аударған-Т. 

Жұртпай,Б.Мұстафаев, Ш.Бегімтаев; Ред. :Ғалия 

Бөкейқызы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 

328б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7227-10-4(1-

кіт.). - ISBN 978-601-7227-09-8 : 2706т.00т. 

Қазақ тарихына қатысты аса құнды жәдігердің бірі-

Құрбанғали Халидидің "Тауарих-и хамса-и шарқи"-

"Шығыстың бес тарихы"(1910) исі түрік қауымының 

зиялылыры мен оқымыстылары орнықтыруға ұмтылған 

шағатай жазба мұраларының негізіндегі "ортақ тілінде" 

жазылған және араб пен парсының ғылыми терминдері 

барынша еркін қолданылғандықтан да, бұрынғы 

басылымдары қысқартылып не баяндалып қана берілген. 

84. 
К 94 

Ю-51 

ЮНЕСКО және қазіргі әлемдегі Ұлы Жібек жолы 

фонеменін зерттеу = Юнеско и изучение феномена 

великого шелкового пути в современном мире : 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары 29 мамыр 2009 ж. / Ред.алқа: Арыстанбек 

Мұхамедиұлы; ҚРБ ҒМ, Т.Жүргенов атындағы қазақ 

ұлттық өнер академиясы. - Алматы, 2009. - 292б. : сурет. - 

Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.-Сыйға алынды. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-265-002-0 : 292т.00т. 

Бұл жинақта Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 

ұйымдастыруымен өткен " ЮНЕСКО және қазіргі әлемдегі 

Ұлы Жібек Жолы феноменін зерттеу" атты ғылыми-

практикалық конференциясының материалдары берілген. 

 


