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К
821.512.122
Ш-259

Адий Шарипов / Под ред. Г.М.Мутанова; КазНУ им.
Аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 320с.:
ил. - (Өнегелі өмір. Вып.79). - Библиогр.в конце статей. ISBN 978-601-04-1832-5: 4000т.00т.
Книга посвящена жизни и творчеству участника Великой
Отечественной войны, ученого, писателя,
государственного и общественного деятеля Адий
Шаиповича Шарипова.

К 55
С-594

Владимир Соколов / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ им.
Аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 339с.:
ил. - ( Өнегелі өмір . Вып.94). - Библиогр.в конце статей. ISBN 978-601-04-2128-8: 4000т.00т.
Книга повествует о ветеране геологической службы
Казахстана, кандидате геолого-минералогических наук,
профессоре, лауреате Государственной премии СССР,
заслуженном деятеле науки КазССР Владимире
Алексеевиче Соколове.

К 001
У-17

Ғахип Уәлиев / Ред.басқ. Ғ.М. Мұтанов; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. 311б.: сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.85). - Библиогр.мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-1843-1: 4000т.00т.
Бұл кітап көрнекті ғалым қайраткері, жоғары білім беру
саласындағы білікті ұйымдастырушы, техника
ғылымдарының докторы, профессор, Ұлттық ғылым
академиясының, Ұлттық инженерлік академиясының
академигі Ғахип Уалиұлы Уәлиевке арналады.

5.

К 94
Е-77

Ерімбетова, Құндызай Мырзашқызы.
Қалдырған ізі мәңгілік. Қазақтың тарих ғылымы.
Академик Анна Панкратова (ХХ ғасырдың бірінші
жартысы): Монография. Т.1 / Ерімбетова, Құндызай
Мырзашқызы. - Астана: БиКА БП кешені, 2016. - 364б.:
сурет. - (Ұлы дала тұлғалары). - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-280-783-7: 364т.00т.
Қолдарыңыздағы екінші кітапта КСРО тарих
ғылымындағы бетбұрысты кезең кеңестік тарихнаманың
орнығуы тұсындағы ғалымдардың жәй-күйі, "Қазақ КСР
тарихына" қатысты пікірталастар, Анна Панкратованың
қызметінен алынуы жөнінде баяндалады.

6.

К 94
Е-77

Ерімбетова, Құндызай Мырзашқызы.
Қалдырған ізі мәңгілік. Қазақтың тарих ғылымы.
Академик Анна Панкратова (ХХ ғасырдың бірінші

2.

3.

4.

жартысы): Монография. Т.2 / Ерімбетова, Құндызай
Мырзашқызы. - Астана: БиКА БП кешені, 2016. - 304б.:
сурет. - (Ұлы дала тұлғалары). - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-280-783-7: 304т.00т.
Қолдарыңыздағы екінші кітапта КСРО тарих
ғылымындағы бетбұрысты кезең кеңестік тарихнаманың
орнығуы тұсындағы ғалымдардың жәй-күйі, "Қазақ КСР
тарихына" қатысты пікірталастар, Анна Панкратованың
қызметінен алынуы жөнінде баяндалады.

7.

8.

9.

10.

К 94
Ә-20

Әбілдина, Ғайнижамал.
Қазақтың ірілері: Естелік-эссе / Әбілдина, Ғайнижамал. Алматы: Қазақ университеті , 2016. - 224 б.: сурет. - ISBN
978-601-04-2527-9: 5000т.00т.
Кітапқа қазақтың танымал адамдары жайлы эссе-портрет
жанрында жазылған естеліктер топтастырылған. Егемен
еліміздің өсіп-өркендеуіне,әлемге танылуына елеулі үлес
қосқан талантты да дарынды тұлғалардың кісілік
келбеттері айшықты бейнеленген.

К
821.512.122
Ж-25

Жамбыл: Энциклопедия / Бас.ред. Ж.Тойбаева. - Алматы:
Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 616б.: сурет. - ISBN 978601-7472-95-5: 4000т.00т.
Халқымыздың көнеден арна тартқан ауыз әдебиетін XX
ғасырдағы жазба әдебиетпен жалғастырған ұлы
жырау,сұңғыла жүйрік,суырыпсалма жыршы,ақиық
айтыскер ақын Жамбыл Жабаев -өз есімімен ұлтымыздың
даңқын әлемге танытқан біртуар тұлға.

К 94
И-154

Жарас Ибрашев / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ им.
Аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 296с.:
ил. - (Өнегелі өмір. Вып.93). - Библиогр.в конце статей. ISBN 978-601-04-1848-6: 4000т.00т.
Книга посвящается жизни и деятельности доктора
исторических наук, профессора кафедры международных
отношений и мировой экономики Жарас Умаровича
Ибрашева

К 94
Ж-791

Жолдасбаев, Сайден.
Древняя и средневековая история казахского народа:
Учебное пособие / Жолдасбаев, Сайден; Отв.ред.
А.Б.Калыш; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы: Қазақ
университеті, 2016. - 530с.: ил. - Библиогр.:с.496-525. ISBN 978-601-04-1928-5: 4980т.00т.
С приобретением независимости во всех высших учебных
заведениях страны было введено преподавание истории
нашего народа как самостоятельной дисциплины, а в

университетах на историческом факультете ввели
углубленное изучение истории Казахстана.

11.

12.

13.

К 323
Ж-72

Жотабаев, Ныгмет Рахметұлы.
Белгілі тұлғалар туралы = Об известных личностях /
Жотабаев, Ныгмет Рахметұлы; КазНУ им. Аль-Фараби. Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 186б.: сурет. - ISBN
978-601-04-2126-4: 5000т.00т.
Қазақстанның еңбең сіңірген қайраткері, ғалым әрі
публицист Нығмет Рахметұлы Жотабаевтың бұл
кітабында елімізге белгілі тұлғалар, аяулы азаматтар
туралы жазылған ойлары мен пікірлері берілген.

К 94
Ж-880

Жумасултанов,Тулеубай Жумасултанович.
Алматы- Алма- Ата- Верный... Исторические факты и
статистическая информация.(обзор) /
Жумасултанов,Тулеубай Жумасултанович . - Алматы,
2016. - 376с.: ил. - Библиогр.:с.374. - ISBN 978-601-805371-9: 3690т.00т.
В книге отражена 160-летняя история становления и
социально-экономического развития городов Верного,
Алма-Аты и современного Алматы на основе
исторических фактов и официальных статистических
данных.

К 94
Ж-925

Журтбай, Турсын.
Боль моя, гордость моя-Алаш!: Трилогия / Журтбай,
Турсын ; Пер. О. Жанайдарова; Науч. ред. В.П.
Карипжанова, Д.А. Махат. - Астана: Аударма, 2016. 1104с.: ил.: фото. - Получено в дар. - Библиогр.:с.1101. ISBN 978-601-302-533-9: 1104т.00т.
Боль моя, гордость моя — Алаш!» («Ураным — Алаш!»)
— трилогия видного писателя, ученого, доктора
филологических наук Турсына Журтбая является научноисторическим и литературно-публицистическим
исследованием, основанным на протоколах допросов и
показаний деятеле! движения «Алаш-Орда», осужденных
в течение 1927—1932-х годов и 1937-1938-х годов ОГПУ
НКВД, КГБ. Автор, как председатель Правовой комиссии
при Союзе писателей Казахстана 1988-1994 гг. и как член
комиссии по празднованию столетнего юбилея великого
писателя современности М.О. Ауэзова в 1997 году, не
только имел возможность ознакомиться с «особо
секретными делами» архивов КГБ, но и был
литературным экспертом в процессе реабилитации
политического и творческого наследия деятелей «АлашОрды».

14.

15.

К 94
И-907

История Казахстана с древнейших времен до наших
дней: В 7-ми т. Т.2: Древний период истории Казахстана
(с VIII в. до н.э. до середины VI в.н.э.) / Редкол.:
Е.Б.Сыдыков (предс.) и др.; Под общ.ред.Е.Б.Сыдыкова. Астана: Институт Евразийской интеграции, 2016. - 405 с.:
ил.: цв.ил.: портр. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978601-280-699-1. - ISBN 978-601-280-807-0: 405т.00т.
Данное издание посвящается эпохе раннего железа и
периоду существования первой кочевой империи, период
с VIII века до н. э. до середины VI века н. э. Авторский
коллектив издания рассматривает исторический процесс
на территории Казахстана как органичную часть мировой
истории, раскрывает место и роль насельников Казахстана
в развитии цивилизации. В работе освещены основные
этапы значимых событий и свершений на пространстве
Великой Евразийской степи эпохи раннего железа. Особое
внимание уделено проблеме использования железа
насельниками Казахстана, к росту производительности
труда и их доминированию на мировой арене. В работе
подчеркнута роль внесших изменения в сложившуюся
систему отношений между Великой степью и древними
цивилизациями степной империи, изменившей
миропорядок.

К 94
И-907

История Казахстана с древнейших времен до наших
дней: В 7-ми т. Т.3 : Средневековый период истории
Казахстана (с середины VI в. до XV в.) / Редкол.:
Е.Б.Сыдыков (предс.) и др.; Под общ.ред.Е.Б.Сыдыкова. Астана: Институт Евразийской интеграции, 2016. - 301с.:
ил.: цв.ил. - Библиогр.: с.284-300(149 назв.). - ISBN 978601-280-699-1. - ISBN 978-601-280-808-7: 301т.00т.
Предлагаемое вниманию читателей издание посвящается
эпохе политического и социально-эконом доминирования
государств Великой степи, охватывающей период с
середины VI века до XV века. Авторский коллектив
издания рассматривает исторический процесс на
территории Казахстана как органичную часть мировой
истории, раскрывает место и роль насельников Казахстана
в развитии цивилизации. В работе получили освещение
история Тюркского каганата и его наследников, история
тюрко-монгольских улусов XIII-XV вв. Помимо военнополитической истории, особое внимание авторским
коллективом было уделено вопросам экономических и
социальных отношений рассматриваемого исторического
периода. Значительное место занимает также история
духовной и материальной культуры на территории

Казахстана в VI-XV вв. Материалы издания базируются
на научных исследованиях признанных казахстанских и
зарубежных ученых.

16.

17.

1.

К 323
К-143

Казахстаника: Казахстанский путь: достижения эпохи
независимости: В 6 томах. Т.4: Казахстаника:
Казахстанский путь: достижения эпохи Независимости /
Ред.совет: Д.Н.Назарбаева (предс.) и др.; Под
общ.ред.Д.Н.Назарбаевой. - Астана: Институт
Евразийской интеграции, 2016. - 385 с.: ил.:цв.ил. - ISBN
978-601-280-667-0. - ISBN 978-601-280-771-4 : 385т.00т.
Предлагаемый четвертый том шеститомного издания
«Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути»
посвящен ключевым достижениям Казахстана и его
народа за годы Независимости. «Казахстаника»
представляет собой фундаментальный труд, в котором
энциклопедический охват всего научного, духовного и
культурного отечественного наследия совмещается с
позиционированием Казахстана в контексте через призму
накопленного научного знания и достижений
национальной культуры.

К 323
К-143

Казахстаника: Символы Казахстана: В 6 томах. Т.3:
Казахстаника: Символы Казахстана / Ред.совет:
Д.Н.Назарбаева (предс.) и др.; Под
общ.ред.Д.Н.Назарбаевой. - Астана: Институт
Евразийской интеграции, 2016. - 309 с.: ил.: цв.ил. - ISBN
978-601-280-667-0. - ISBN 978-601-280-770-7: 309т.00т.
Предлагаемый третий том шеститомного издания
«Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути
посвящен символическим ценностям, составляющим
духовное и материальное наследие Казахстана.
«Казахстаника» представляет собой фундаментальный
труд, в котором энциклопедический охват всего спектра
научного, духовного и культурного отечественного
наследия совмещается с позиционированием Казахстана в
мировом контексте через призму накопленного научного
знания и достижений национальной культуры.

К 323
К-143

"Казахстанский путь-2050": Коллективная
монография в 2т. Т.2: Становление и развитие
государства в зеркале казахстанской социологии в
2001-2015 годах / Ред.совет: Д.Н.Назарбаева (предс.) и
др.; Под ред.Ж.Д.Кусмангалиевой. - Астана: Институт
Евразийской интеграции, 2016. - 302 с.: ил.: цв.ил.:
портр. - Библиогр.: с.294-301. - ISBN 978-601-280-676-2.
- ISBN 978-601-280-772-1: 302т.00т.

Книга «Казахстанский путь - 2050» — это первая
попытка в отечественной социологии отобразить
летопись становления независимого Казахстана,
выдающиеся исторические свершения последних
двадцати пяти лет, успехи в социальной сфере и
экономические достижения страны сквозь призму
социологических исследований. Второй том издания
включил в себя период становления независимого
Казахстана в 2001-2015 годы.

К
18. 811.512.122
Қ-17

Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. 1-бөлім / Құраст.: А.Б.
Салқынбай; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ
университеті, 2016. - 468б.: кесте. - ISBN 978-601-04-24272(ортақ). - ISBN 978-601-04-2435-7(1-бөлім): 5000т.00т.
Ұсынылып отырған "Қазақ тілінің сөзжасам сөздігінде"
111 000-ға жуық атаудың сөзжасамдық құрылымы
көрсетіліген. Сөздік үш бөлімге бөлінген. Сөздіктің
құрылысы сөзжасамдық ұяға негіз болатын түбірлерден,
сөзжасамдық түбірден
таралып,синтетикалық,семантикалық тәсіл арқылы
жасаған туынды сөздерден және сөзжасамдық түбірдің
негізінде аналитикалық тәсілмен жасаған туынды
сөздерден әліпбилік ретпен тізілген

К
19. 811.512.122
Қ-17

Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. 2-бөлім / Құраст.: А.Б.
Салқынбай; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ
университеті, 2016. - 418б.: кесте. - ISBN 978-601-04-24272(ортақ). - ISBN 978-601-04-2437-1(2-бөлім): 5000т.00т.
Ұсынылып отырған "Қазақ тілінің сөзжасам сөздігінде"
111 000-ға жуық атаудың сөзжасамдық құрылымы
көрсетіліген. Сөздік үш бөлімге бөлінген. Сөздіктің
құрылысы сөзжасамдық ұяға негіз болатын түбірлерден,
сөзжасамдық түбірден таралып, синтетикалық,
семантикалық тәсіл арқылы жасаған туынды сөздерден
және сөзжасамдық түбірдің негізінде аналитикалық
тәсілмен жасаған туынды сөздерден әліпбилік ретпен
тізілген

К
20. 811.512.122
Қ-17

Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. 3-бөлім / Құраст.: А.Б.
Салқынбай; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ
университеті, 2016. - 432б.: кесте. - ISBN 978-601-04-24272(ортақ). - ISBN 978-601-04-2436-4(3-бөлім): 5000т.00т.
Ұсынылып отырған "Қазақ тілінің сөзжасам сөздігінде"
111 000-ға жуық атаудың сөзжасамдық құрылымы
көрсетіліген. Сөздік үш бөлімге бөлінген. Сөздіктің
құрылысы сөзжасамдық ұяға негіз болатын түбірлерден,
сөзжасамдық түбірден

таралып,синтетикалық,семантикалық тәсіл арқылы
жасаған туынды сөздерден және сөзжасамдық түбірдің
негізінде аналитикалық тәсілмен жасаған туынды
сөздерден әліпбилік ретпен тізілген

21

22.

23.

К 94
Қ-18

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық.
Қазақстан XIII-XVIII ғасырлардың алғашқы ширегінде. 2кітап / Омарбеков,Талас Омарбекұлы, Кәрібаев,Берекет
Бақытжанұлы, Нұртазина, Назира Дауытбекқызы және
т.б.; Ред.алқа.: Г.Б.Хабижанова; ҚРБ БҒМ,Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. 306 б.: сурет. - Библиогр.:б.302-303. - ISBN 978-601-041632-1(ортақ). - ISBN 978-601-04-1634-5(2-кітап):
4000т.00т.
"Қазақстан(Қазақ елі) тарихы" деген атпен жарық көріп
отырған төрт кітаптан тұратын университеттердегі тарих
мамандығы бойынша маманданатын бакалавр
студенттерге арналған оқулықтың екінші кітабы XIIIXVIII ғасырлардың Қазақстан тарихының мәселелерін
оқытуға арналған.

К 94
Қ-18

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық.
Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер
қыспағында. 3-кітап / Омарбеков,Талас Омарбекұлы,
Қаражан, Қуанышбек Сүлейменұлы, Ташенов,Мұрат
Жұмабекұлы және т.б.; Ред.алқа.:Г.С.Султанғалиева; ҚР
БҒМ, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ
университеті, 2016. - 454б.: сурет. - Библиогр.:б. 450. ISBN 978-601-04-1632-1(ортақ). - ISBN 978-601-04-16352(3-кітап): 4000т.00т.
"Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" деген атпен жарық көріп
отырған төрт кітаптан тұратын университеттердегі тарих
мамандығы бойынша маманданатын бакалавр
студенттеріне арналған оқулықтың үшінші кітабы
Қазақстанның отаршылдық және тоталитарлық жүйелер
қыспағындағы мәселелерін оқытуға арналған.

К 94
Қ-18

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық.
Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4кітап / Омарбеков,Талас Омарбекұлы, Сайлан,Болат
Санабайұлы, Алтаев,Асқар Шауқатұлы және т.б.;
Ред.алқа.:Г.С.Султанғалиева; ҚР БҒМ, Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. 264б.: сурет. - Библиогр.: б.260-261. - ISBN 978-601-041632-1(ортақ). - ISBN 978-601-04-1636-9(4-кітап):
4000т.00т.
"Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" деген атпен жарық көріп

отырған төрт кітаптан тұратын оқулықтың төртінші
кітабы жаңа тәуелсіз Қазақстан тарихының мәселелерін
оқытуға арналган

24.

25.

26.

27.

К 94
Қ-18

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын
оқулық.Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан XIII
ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап / Омарбеков,
Талас Омарбекұлы, Хабижанова,Гулнар Болатовна,
Нұртазина,Назира Дауытбековна және т.б.; Ред.алқа.:
Г.Б.Хабижанова; ҚРБ БҒМ,Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 310 б.: сурет. Библиогр.: б.306-307. - ISBN 978-601-04-1632-1(ортақ). ISBN 978-601-04-1633-8(1-кітап): 4000т.00т.
"Қазақстан(Қазақ елі) тарихы" деген атпен жарық көріп
отырған төрт кітаптан тұратын оқулықтың алғашқы
кітабы Қазақстан аумағының б.з.б. мыңжылдықтардан
XIII ғасырдың басына дейінгі дәуірлердегі мәселелерін
оқытуға арналған.

К 323
Қ-18

Қазақстан халқы: Энциклопедия / Бас.ред.Ж.Н.Тойбаева.
- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 488б.: сурет. Библиогр.:б.466-468. - ISBN 978-601-7472-88-7: 5000т.00т.
"Қазақстан халқы" энциклопедиясы біртұтас Қазақстан
халқының әдет-ғұрпы,дәстүрі, мәдени және рухани
құндылықтарының барша кеңдігін, алуан түрлілігін
қөрсететін, көптеген бастасмалардың ұйымдастырушысы
болған, қоғамдағы халық бірлігі мен келісіміне берік негіз
қалаған Қазақстан халқы Ассамблеясының ролін
бейнелейтін материалдары жинақтап,жүйелеген тұңғыш
басылым болып табылады.

К 94
Қ-23

Қайратұлы, Бекен.
Қазақия қалай отарланды? / Қайратұлы, Бекен. - Астана:
Жарыс, 2016. - 400б.: сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978601-80413-4-1: 400т.00т.
Бұл туынды қазақ халқының отарлану дәуіріне басынан
кешірген оқиғаларды дерек-көздеріне сүйене отырып,
публистикалық толғау түрінде жеңіл жазылуымен
ерекшеленеді.

К 323
Н-300

Народ Казахстана: Энциклопедия / Гл.ред.
Ж.Н.Тойбаева. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. 480с.: ил. - Библиогр.:с.458-460. - ISBN 978-601-7472-90-0:
5000т.00т.
Энциклопедия "Народ Казахстана" является первым
изданием, в котором собраны и систематизированы
материалы, показывающие все широту и многообразие

обычаев, традиций, культурных и духовных ценностей
единого народа Казахстана, отражающих единство народа
и согласие и обществе.

К
28. 821.512.122
О-61

Оңғарсынова, Фариза.
Толық шығармалар жинағы. Т.10 / Оңғарсынова, Фариза.Алматы: Сардар, 2016. - 320 б.: сурет. - ISBN 978-6017174-52-1. - ISBN 978-601-7174-89-7: 2000т.00т.
Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл
он екі томдық толық шығармалар жинағы-тұтас бір
тарихи-әдеби дәуірдің идеялық-көркемдік бейнесін жанжақты сомдаған рухани құндылығымыз. Ақын-өз
заманының ар-ожданы десек, әлемдік мәні зор,
поэтикалық әсері әрқашан мөлдір Фариза Оңғарсынова
жырларының өз оқырманына берері мол.

К
29. 821.512.122
О-61

Оңғарсынова, Фариза.
Толық шығармалар жинағы. Т.11 / Оңғарсынова, Фариза. Алматы: Сардар, 2016. - 320б.: сурет. - ISBN 978-6017174-52-1. - ISBN 978-601-7174-53-8: 2000т.00т.
Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл
он екі томдық толық шығармалар жинағы-тұтас бір
тарихи-әдеби дәуірдің идеялық-көркемдік бейнесін жанжақты сомдаған рухани құндылығымыз. Ақын-өз
заманының ар-ожданы десек, әлемдік мәні зор,
поэтикалық әсері әрқашан мөлдір Фариза Оңғарсынова
жырларының өз оқырманына берері мол.

К
30. 821.512.122
О-61

Оңғарсынова, Фариза.
Толық шығармалар жинағы. Т.12 / Оңғарсынова, Фариза. Алматы: Сардар, 2016. - 320б.: сурет. - ISBN 978-6017174-52-1. - ISBN 978-601-7174-91-0: 2000т.00т.
Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл
он екі томдық толық шығармалар жинағы-тұтас бір
тарихи-әдеби дәуірдің идеялық-көркемдік бейнесін жанжақты сомдаған рухани құндылығымыз. Ақын-өз
заманының ар-ожданы десек, әлемдік мәні зор,
поэтикалық әсері әрқашан мөлдір Фариза Оңғарсынова
жырларының өз оқырманына берері мол.

К
31. 821.512.122
О-61

Оңғарсынова, Фариза.
Толық шығармалар жинағы. Т.7 / Оңғарсынова, Фариза. Алматы: Сардар, 2016. - 320 б.: сурет. - ISBN 978-6017174-52-1. - ISBN 978-601-7174-86-6: 2000т.00т.

Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл
он екі томдық толық шығармалар жинағы-тұтас бір
тарихи-әдеби дәуірдің идеялық-көркемдік бейнесін жанжақты сомдаған рухани құндылығымыз. Ақын-өз
заманының ар-ожданы десек, әлемдік мәні зор,
поэтикалық әсері әрқашан мөлдір Фариза Оңғарсынова
жырларының өз оқырманына берері мол.

К
32. 821.512.122
О-61

Оңғарсынова, Фариза.
Толық шығармалар жинағы. Т.8 / Оңғарсынова, Фариза. Алматы: Сардар, 2016. - 320 б.: сурет. - ISBN 978-6017174-52-1. - ISBN 978-601-7174-87-3: 2000т.00т.
Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл
он екі томдық толық шығармалар жинағы-тұтас бір
тарихи-әдеби дәуірдің идеялық-көркемдік бейнесін жанжақты сомдаған рухани құндылығымыз. Ақын-өз
заманының ар-ожданы десек, әлемдік мәні зор,
поэтикалық әсері әрқашан мөлдір Фариза Оңғарсынова
жырларының өз оқырманына берері мол.

К
33. 821.512.122
О-61

Оңғарсынова, Фариза.
Толық шығармалар жинағы. Т.9 / Оңғарсынова, Фариза. Алматы: Сардар, 2016. - 320б.: сурет. - ISBN 978-6017174-52-1. - ISBN 978-601-7174-88-0: 2000т.00т.
Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл
он екі томдық толық шығармалар жинағы-тұтас бір
тарихи-әдеби дәуірдің идеялық-көркемдік бейнесін жанжақты сомдаған рухани құндылығымыз. Ақын-өз
заманының ар-ожданы десек, әлемдік мәні зор,
поэтикалық әсері әрқашан мөлдір Фариза Оңғарсынова
жырларының өз оқырманына берері мол.

К
34. 821.512.122
Қ-56

Темірбек Қожакеев: Ред.басқ.Ғ.М. Мұтанов;Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. 344б.: сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.90). - Библиогр.мақала
соңында. - ISBN 978-601-04-1850-9: 4000т.00т.
Темірбек Қожекеев-өз өмірі арқылы қайтпас
қайсарлық,мойымас мінез, мұқалмас жігер мен
принципшілдіктің айқын үлгісін көрсеткен курделі тұлға.

К 57
М-311

Тулеген Масенов / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ им.
Аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 280с.:
ил. - (Өнегелі өмір. Вып.95). - Библиогр.в конце статей. ISBN 978-601-04-1851-6: 4000т.00т.

35.

Книга приурочена к 100-летию со дня рождения Тулегена
Масеновича Масенова-доктора биологических наук,
члена-корреспондента НАН РК, Заслуженного деятеля
науки Казахстана, ветерана Великой Отечественной
войны.

36.

К 51
И-154

Хасан Ибрашев / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ им. АльФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 351с.: ил. (Өнегелі өмір. Вып.87). - Библиогр.в конце статей. - ISBN
978-601-04-1846-2: 4000т.00т.
Книга посвящена видному деятелю казахстанского
высшего математического образования и науки, первому
декану механико-математического факультета КазГУ им.
С.М.Кирова профессору Хасану Ибрашевичу Ибрашеву

Шәкәрімнің әдеби мұрасын зерттеудің мәселелері = The
problems of researching of Shakarim`s literary heritage:
Ғылыми мақалалар жинағы / Құраст.: Қ.Мәдібаева;ӘлФараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті,
2016. - 156б.: сурет. - Библиогр.мақала соңында. - ISBN
К
978-601-04-2370-1: 1990т.00т.
37. 821.512.122.0
Отандық, шетелдік әдебиеттанушы мамандар мен
Ш-34
бакалаврлық оқу сатысының студенттері әзірленген
ғылыми мақалалар жинағында Шәкәрімнің әдеби
мұрасына әдеби ықпалдастық, діни ұстаным,
текстологиялық тұрғыда жаңа зерттеу бағыттары
ауқымыңда мән беріледі.

