
Фонд «Казахстаника» март-апрель 2017 г. 

1. 
К 012 

Б-78 

Алихан Букейхан (1866-1937):Библиографический 

указатель. В 2-х ч. Ч.II / Сост. Д.А.Қыстаубаева; 

Науч.ред.С.А.Жусип; Ред. А.Ш. Сайдембаева; 

Национальная библиотека Республики Казахстан. - Алматы, 

2017. - 219с. - Получено в дар. - 219т.00т. 

Национальная библиотека Республики Казахстан 

представляет библиографический указатель, посвященный 

жизни и деятельности государственного и общественного 

деятеля, организатора и лидера национально-

демократической партии «Алаш», выдающегося ученого-

энциклопедиста Алихана Нурмухамедулы Букейхана, 150-

летие которого в рамках ЮНЕСКО торжественно отметили 

в 2016 году, а также посвящен 100-летию движения 

«Алаш», проводимого в Республике Казахстан в 2017 году. 

Представленные в указателе материалы охватывают период 

с 1889 по декабрь 2016 года. Указатель состоит из двух 

частей: казахской и русской. Вторая часть, включает пять 

разделов: I. Труды А. Букейхана; II. Письма А. Букейхана; 

III. Издания, вышедшие с участием А. Букейхана; IV. 

Память о А. Букейхане; V. О жизни и творчестве А. 

Букейхана. Внутри разделов материалы расположены в 

хронологическом порядке. 

2. 

К 

821.512.122.09 

А-938 

Ауэзов, Мурат Мухтарович. 
Времен связующая нить / Ауэзов, Мурат Мухтарович . - 

Алматы : Жибек жолы, 2017. - 760с. - ISBN 978-601-294-

257-6 : 4890т.60т. 

Новая книга Мурата Ауэзова включает научные 

монографии по сравнительному изучению национальных 

литератур и проблемам культурной интеграции, избранные 

статьи о современных геополитических процессах, доклады 

на международных симпозиумах, эссе, путевые очерки, 

дневники и интервью. Тематика и проблематика избранных 

трудов свидетельствуют о широте научных интересов 

исследователя, политика, дипломата, общественного и 

государственного деятеля. Мир кочевья, историко-

культурная традиция и современный литературный 

процесс, эволюция традиционных национальных образов в 

контексте мировой культуры, полиэтничность и языковые, 

этнокультурные контакты, концепт «мы и история» 

являются определяющими. Феномен Шелкового пути как 

магистрали информации, константа движения как условие 

открытия и узнавания мира, идентичность и диалог, 

евразийство, топос границы как места встречи культур и 



цивилизаций - основополагающие идеи книги. 

3. 
К 811.512.122 

А-94 

Ахметбекұлы, Алмас. 
Көктудың желбірегені / Ахметбекұлы, Алмас. - Екінші 

басылым . - Алматы : Сардар, 2016. - 320б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7174-59-0 : 320т.00т. 

Бұл жинаққа автордың «Атамекен», «Дауыс», «Астынан 

алты қырдьң», «Ширығу», «Cәyipдiң бұлты», «Өлен» атты 

кітаптарынан іріктелген өлең, поэмалары мен соңгы 

жылдары жазған бip топ өлеңдері енгізілді. Соны-мен бipre 

бұл күнде «Көк тудьң жeлбipeгeнi» атты ән-өлеңмен 

танымал акынньң әнге айналған өлендері де нотасымен 

бipre топтастырылды. Ақын өлеңдерінде рухани бостандьқ, 

адамдық өмipre деген сенім, мемлекетке деген құштарльқ, 

биік рух асқақ шабытпен, бейнелі өлеңдермен өрнектеледі 

Автордьң «Сөзтану» атты кітабынан поэзия - өлең өнepi 

туралы пайымдаулары кітап соңына арнайы кіргізілді. 

4. 
К 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 
Шығармалары = Сочинения. Т.3 : Мақала, 

корреспонденция, азанама, жеделхаттар, петиция, сөздер, 

ғылыми монография щербина экспедициясының 

материалдары Қарқаралы оязы 1903-1905 (Омбы-Семей-С,-

Петербор-Воронеж-Томскі) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: 

Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). - Астана : Сарыарқа, 2017. - 

616б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

277-213-5. - ISBN 978-601-277-216-6 : 2946т.43т. 

Бұл томда 1903-1905 жылдары " Степной край"(Омбы), 

"Семипалатинский листок"(Семей), "Сын отечества" (С,-

Петербор) газеттеріде жарияланған мақалалар, 

корресспонденциялар, азанама (некролог), жеделхаттар, 

"Қарақаралы петециясы", сөйлеген сөздері, ғылыми очеркі 

мен монографиялары (қой және ірі қара мал 

шаруашылықтары), "Щербина 

экспедициясының"материалдарының VI томы (Семей 

облысы Павлодар оязы) қамтылды 

5. 
К 792 

Б-78 

Бөпежанова,Әлия Қаһарманқызы. 
Атырау облыстық драма театры: Жетпіс жеті жыл биігінен / 

Бөпежанова,Әлия Қаһарманқызы . - Астана : Бейбарыс, 

2016. - 176б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-805640-6 : 176т.00т. 

Бұл кітап- республикадағы байырғы өнер ордаларының бірі 

Атырау облыстық М. Өтемісов атындағы драма театрының 

жетпіс жеті жыл ішіндегі шығармашылық тарихы туралы 

алғашқы толымды үлкен еңбек. 



6. 
К 821.512.122 

Д-22 

Дәулетбаева,Әлия. 
Жан дауыс : Өлеңдер / Дәулетбаева,Әлия. - Алматы : 

Айғаным, 2017. - 190б. - ISBN 978-601-03-0449-9 : 707т.15т. 

Жас ақын Әлия Дәулетбаеваның "Жан дауыс" кітабына 

жүрек жарды өлеңдерімен қатар "Орбұлақ", "Ай астында 

бір көл бар" дастандары енген. 

7. 
К 821.512.122 

Д-79 

Дулатұлы, Міржақып. 
Оян, қазақ!; Тұр, қазақ! /Байбатыр Ержанұлы; Жатпа,қазақ!/ 

Абілқасым Арғыни : Өлеңдер / Дулатұлы, Міржақып; 

Құраст.: Төрәлі Қыдыр, Камшат Мұстафаева. - Алматы : 

Таңбалы, 2016. - 188б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-80633-0-5 : 188т.00т. 

Кітапқа XX ғасырдың басында жарық көрген " Оян 

қазақ!","Тұр, қазақ!" және "Жатпа, қазақ!" кітаптары араб 

әліппесінен бүгінгі емліге түсіріліп, құрастырылып беріліп 

отыр. Қазақ халқының өркениет көшінен кеш қалып 

қоймауын күйіттеп қолдарына қалам алған Міржақып 

Дулатұлы, Байбатыр Ержанұлы һәм Әбілқасым Арғыни 

жырларының бүгінгі ұрпаққа да берер тәлім-тәрбиесі мол. 

8. 
К 821.512.122 

Ә-14 

Әбдіразақов, Бекен. 
Шығармалары : 5 томдық. Т.1 / Әбдіразақов, Бекен. - 

Алматы : Хантәңірі , 2017. - 380б. - ISBN 978-601-03-0454-3 

: 1178т.58т. 

Қазақтың белгілі ақыны Бекен Әбдіразақовтың бұл 

жинағына автордың кезінде қалың оқырман қауым мен 

әдебиет қауым сыншылары жылы қабылдаған "Тұңғыш 

кітап","Махаббат мекені","Ғашық жан", "Өмір мен көңіл" 

атты кітаптардағы өлең-жырлары, балладалары, толғау-

дастандары, поэмалары еніп отыр. 

9. 
К 94 

Ә-18 

Әбсадықов, Алмасбек. 
Қазақ хандығы және тарихи аңыздар : Зерттеу мақалалар / 

Әбсадықов, Алмасбек. - Алматы : Айғаным, 2017. - 342б. : 

кесте. - Библиогр.:б.323-340. - ISBN 978-601-03-0448-2 : 

1272т.86т. 

XV-XIX ғасырлар белесі-қазақ халқының жеке ұлт болып 

қалыптасып, тәуелсіз Қазақ хандығы мемлекетін құрған 

дәуірі. Тарихшы-ғалым Алмасбек Әбсадықовтың "Қазақ 

хандығы және тарихи аңыздар" атты зерттеу кітабына осы 

кезеңдегі тарихи оқиғалар мен ел билеген жандардың, 

билердің қазақ жерінің біртұтастығын сақтаудағы өлшеусіз 

қызметінің, батырлырдың ерен ерліктерінің тарихи жыр-

аңыздырда қалай көрініс тапқаны өзек болған. 

10. К 821.512.122 Әкімқұлов, Еркінбай. 



Ә-47 Немере / Әкімқұлов, Еркінбай. - Алматы : Қаламгер, 2017. - 

285б. - ISBN 978-601-03-0450-5 : 1060т.72т. 

Жазушы Еркібай Әлімқұловтың "Немере" атты жинағына 

кезінде оқырман қауымының жылы ықыласына ие болған 

бір топ хикаяттары мен әңгімелері еніп отыр 

11. 
К 012 

Б-78 

Әлихан Бөкейхан (1866-1937) = Алихан Букейхан (1866-

1937) : Библиографиялық көрсеткіш. Екі бөлімнен тұрады. 

1-бөлім / Құраст.: С.Б.Балғымбаев, Д.А.Қыстаубаева, М. 

Оқап, С.А.Жүсип; ҚР Ұлттық кітапханасы. - Алматы, 2017. 

- 285б. - Сыйға алынды. - 285т.00т. 

Көрсеткіш көмекші құрал ретінде есімдер, басылым 

аттарының көрсеткіштерімен жабдықталған. Көрсеткіш 

Әлихан мұраларын зертеушілерге, тарих, мәдениет 

саласының қызметкерлеріне арналған. 

12. 
К 94 

Ә-61 

Әнесұлы,Жұмат. 
Шыңғыс ханның тегі. Алаш туын көтергендер / 

Әнесұлы,Жұмат. - Алматы : Үш қиян, 2017. - 140б. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7194-93-2 : 140т.00т. 

Жарты әлемді бағындырған ұлы тұлға Шыңғысханның тегі 

туралы айтыс қазіргі кезде кең тараған. Шыңғысханның тегі 

қазақ екені рас.Оның тегі "моңғол" деп бұрмалағандар XIX-

ғасырдағы орыс тарихшылары. 

13. 
К 821.512.122 

Ә-72 

Әріп, Ғалым. 
Алматы ғазалдары : Өлеңдер / Әріп, Ғалым. - Алматы : 

Келешек, 2017. - 344б. - ISBN 978-601-03-0452-9 : 

1272т.86т. 

Қаламгердің бұл кітабына әр жылдары жарық көрген туған 

жер, курстас достары, дәріс берген ұстаздары, жастық шағы 

өткен Алматы қаласы туралы өлеңдері енді. 

14. 
К 821.512.122 

Ж-19 

Жайлауов,Өкім. 
Өлеңмен өткен өмірім : Өлеңдер / Жайлауов,Өкім. - Алматы 

: Хантәңірі, 2017. - 342б. - ISBN 978-601-03-0225-9 : 

1272т.86т. 

Белгілі ақын Өкім Жайлауовтың есімі жұртшылыққа жақсы 

таныс. Әр қаламгердің өзіндік шығармашылық өрнегі, 

шебершілік ерекшелігі десек, Ө.Жайлауов жырларын оқып 

отырып көп нәрсеге көз жеткізе аламыз. 

15. 
К 821.512.122 

Ж-21 

Жақыпбек, Есенқұл. 
Өмір өтті... Таңдамалы / Жақыпбек, Есенқұл. - Алматы : 

Хантәңірі, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-03-0209-9 : 

1414т.29т. 

Бұл жинаққа Жетісудан шыққан айтулы айтыс ақыны, жыр 

алыптары ай мен Жамбылдың ізбасары қазақ өнерінің 



көгінде аққан жұлдыздай жарқырап өте шыққан дара дарын 

иесі ақын Есенқұл Жақыпбектің өлең-жырлары еніп отыр. 

16. 

К 

821.512.122.09 

Ж-81 

Жұмабайұлы, Байахмет. 
Өшпес есімдер : Эссе мен мақалалар. 1-кітап / Жұмабайұлы, 

Байахмет. - Алматы : Абзал-Ай, 2017. - 356т. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7172-68-5 : 356т.00т. 

Ерлік пен қаһармандық туралы баяндайтын бұл кітапқа 

Алтай өңірін мекен еткен кешегі дәуірдегі тарихи 

тұлғалардың өмірлік жолдары арқау етілген. 

17. 
К 94 

Ж-81 

Жұмабайұлы, Байахмет. 
Рухы асқақ ер Зуқа / Жұмабайұлы, Байахмет. - Алматы : 

Абзал-Ай, 2016. - 120б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7172-63-3 : 120т.00т. 

Кітапта 1867 жылы Қазақстанның Жайсан өңірінде дүниеге 

келіп, 1927 жылы Қытайдағы Алтайдың Көктоғайына 

қарасты "Белқұдық" деген жерінде, сол кездегі Манжурия 

өкіметі содырлары қолынан жазықсыз жапа шегіп атылған, 

Алтайдың "Қаракөпірінде айға жуық басы ілініп тұрған 

Зуқа Сәбитұлыңың халқына сіңірген қызметі көрініс 

тапқан". 

18. 
К 94 

З-85 

Зуқа батыр : Аңыздық деректер, дастандар, мақалалар, 

арнаулар, эсселер, жоқтаулар мен көрістер / Құраст. 

Байахмет Жұмабайұлы. - Алматы : Абзал-Ай, 2016. - 240б. : 

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

978-6017172-65-7 : 240т.00т. 

Кітапта 1866 жылы Қазақстанның Зайсан өңірінде дүниеге 

келіп, 1927 жылы Қытайдағы Алтай жерінде сол кездегі 

үстемшіл өкімет жазалаушыларының қолынан жазықсыз 

мерт болған батыр Зуқа Сәбитұлының халқына сіңірген 

еңбегі жан-жақты баяндалған. 

19. 
К 94 

И-895 

История Казахстана с древнейших времен до наших 

дней . Т.7. Ч.1 / Редкол.: Е.Б.Сыдыков(пред.) и др. - Астана : 

Ин-т Евразийской интеграции , 2015. - 421с. : ил. - новинка. 

- ISBN 978-601-280-728-8 : 421т.00т. 

Данное издание посвящается периоду независимого 

развития Республики Казахстан. В работе освещены 

актуальные вопросы современной истории Казахстана, 

кризис советской социально-экономической и 

политической системы,становление нового независимого 

государства с 1991 года до наших дней. 

20. 
К 94 

И-895 

История Казахстана с древнейших времен до наших 

дней. Древнейший (доисторический) период истории 
Казахстана (с 2,5 млн лет до н.э. до VIII-VII вв. до н.э.). 



Т.1 / Редкол.: Е.Б.Сыдыков(пред.) и др. - Астана : Ин-т 

Евразийской интеграции , 2015. - 262с. : ил. - новинка. - 

ISBN 978-601-280-700-4 : 262т.00т. 

Предлагаемое вниманию читателей издание посвящено 

доисторической эпохе развития Казахстана и охватывает 

период с появления первых гоминидов и до VII века до н.э. 

21. 
К 94 

И-895 

История Казахстана с древнейших времен до наших 

дней.Эпоха мира и созидания: История независимого 
Казахстана. Т.7. Ч.2 / Редкол.: Е.Б.Сыдыков (пред.) и др. - 

Астана : Ин-т Евразийской интеграции , 2015. - 373с. : ил. - 

новинка. - ISBN 978-601-580-729-5 : 373т.00т. 

Данное издание посвящается периоду независимого 

развития Республики Казахстан В работе освещены 

актуальные вопросы современной истории Казахстана, 

кризис советской социально-экономической и 

политической системы,становление нового независимого 

государства с 1991 года до наших дней. 

22. 
К 008 

К-143 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути . Т.1. 

Ч.2 : Духовное наследие / Под общ.ред. Д.Н.Назарбаевой. - 

Астана : Ин-т Евразийской интеграции , 2015. - 322с. : ил. - 

новинка. - ISBN 978-601-280-668-7 : 322т.00т. 

Предлагаемый первый том шеститомного издания 

"Казахстаника:энциклопедия казахстанского 

пути"посвящен ценностям,составляющим духовное 

наследие Казахстана 

23. 
К 91 

К-143 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути . Т.2. 

Ч.1 : География / Под общ.ред. Д.Н.Назарбаевой. - Астана : 

Ин-т Евразийской интеграции , 2015. - 416с. : ил. - новинка. 

- ISBN 978-601-280-669-4 : 416т.00т. 

Предлагаемый второй том шеститомного издания 

"Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути" 

посвящен объектам географической среды Казахстана 

24. 
К 94 

К-143 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути : В 2-

х частях. Т.2. Ч.2 : География / Под общ.ред. 

Д.Н.Назарбаевой. - Астана : Ин-т Евразийской интеграции , 

2015. - 326с. : ил. - новинка. - ISBN 978-601-280-669-4 : 

326т.00т. 

Предлагаемый второй том шеститомного издания 

"Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути" 

посвящен объектам географической среды Казахстана 

25. 
К 008 

К-143 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути : В 6-

ти томах. Т.1. Ч.1 : Духовное наследие / Под ред. 

Д.Н.Назарбаевой. - Астана : Ин-т Евразийской интеграции , 



2015. - 458с. : ил. - новинка. - ISBN 978-601-280-668-7 : 

458т.00т. 

Предлагаемый первый том шеститомного издания 

"Казахстаника:энциклопедия казахстанского 

пути"посвящен ценностям,составляющим духовное 

наследие Казахстана 

26. 
К 008 

К-143 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути : В 6-

ти томах. Т.1. Ч.3 : Духовное наследие / Под общ. ред. 

Д.Н.Назарбаевой. - Астана : Ин-т Евразийской интеграции , 

2015. - 304с. : ил.:карт.:схем. - новинка. - ISBN 978-601-280-

667-0 : 304т.00т. 

Предлагаемый первый том шеститомного издания 

"Казахстаника:энциклопедия казахстанского 

пути"посвящен ценностям,составляющим духовное 

наследие Казахстана 

27. 
К 316 

К-143 

Казахстанский путь-2050 . Т.1 : Становление и развитие 

государства в зеркале казахстанской социологии в 1991-

2000 годах / Под ред Ж.Д.Кусмангалиевой. - Астана : Ин-т 

Евразийской интеграции , 2015. - новинка. - ISBN 978-601-

280-677-9 : 270т.00т. 

Книга "Казахстанский путь-2050" - это первая попытка в 

отечественной социологии отобразить летопись 

становления независимого Казахстана, выдающиеся 

исторические свершения последних двадцати пяти 

лет,усппехи в социальной сфере и экономические 

достижения страны сквозь призму социологических 

исследований 

28. 
К 323 

К-25 

Кәрібаев, Берекет. 
Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары = 25 самых 

важных событий Независимости / Кәрібаев, Берекет. - 

Алматы : Сардар, 2016. - 272б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде.Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7174-

96-5 : 246т.00т. 

Тәуелсіздік- ең басты құндылығымыз. Бұл күнге ғасыр 

бойы армандап жеттік. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт 

түрде қол жеткізіп,елімізді әлемнің өркениетті 

мемлекеттерінің қатарына қостық. 25 жыл ішінде тәуелсіз 

Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен 

аман өткізіп келеміз. 

29. 
К 78 

К-82 

Кузембай, С.А. 
Казахская музыка: национальная идея "Мәңгілік Ел" : 

(избранные труды С.А. Кузембай к 80-летию) / С. А. 

Кузембай; Отв. ред. Н.С. Янов-Яновская; КН МОН РК, Ин-т 



лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. - Алматы : Ғылым 

ордасы, 2017. - 480с. : ил.:фото. - На рус., каз. языках.-

Получено в дар. - Библиогр.: с.452-470. - ISBN 978-601-230-

064-2 : 480т.00т. 

Монография посвящена исследованию историко-

теоретических проблем претворения в казахском 

музыкально-поэтическом творчестве национальной идеи 

«Мәңгілік Ел». В результате изучения фактологических, 

исторических и музыкальных материалов подтверждается 

национальная почвенность этой судьбоносной идеи, основы 

которой заложены были в каменных изваяниях великого 

кагана Культегина (VII в.). Данная тематика, впервые 

изучаемая в казахском музыковедении, несомненно, 

откроет новые страницы в истории духовной культуры 

«Мәңгілік Ел» - Вечного народа. Данная книга дана на двух 

(казахском и русском) языках. 

30. 
К 821.512.122 

Қ-25 

Қалдыбай, Мамытбек. 
"Мен - халқымның Бауыржанымын!." : Әңгімелер / 

Қалдыбай, Мамытбек . - Алматы : Келешек, 2017. - 456б. - 

ISBN 978-601-03-0454-3 : 1697т.15т. 

Кітапқа енген туындылар тың, тілі көркем, оқиғасы қою, 

талғампаз оқырман жан дүниесін баурап аларлықтай 

тәрбиелік, танымдық мәні терең. 

31. 
К 81 

Қ-56 

Қожанұлы, Манасбай. 
Мәлім және беймәлім жүз отыз сөз (Қазақстанның батыс 

өңірі этнонимдері мен генонимдері негізінде) : Көмекші оқу 

құралы (анықтамалық-сөздік) / Қожанұлы, Манасбай. - 

Алматы : Арыс, 2016. - 272б. : кесте. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.:б.266-269. - ISBN 979-601-291-315-6 : 272т.00т. 

Көмекші оқу құралында Қазақстанның батыс өңірінде 

қоныс тепкен және мекендеп келе жатқан кейбір ру-тайпа 

атауларын тарихи-тілдік және шежіре деректері негізінде 

алғашқы білімде Атырау, Маңқыстау облыстары аумағында 

этнонимдері мен генонимдеріне байланысты қойылған жүз 

отыздан астам сөздің мән-мағынасына, шығу төркініне 

туыстас түркі және басқа тілдерімен салыстыра отырып 

түсіндіруге талпыныс жасалса, келесі бөлімінде өңірде 

ертеде өмір сүрген және мекендеп келе жатқан ру-тайпа 

атауларының салыстырмалы анықтамалық-сөздік тізбесі 

беріледі. 

32. 

К 

821.512.122.09 

Қ-60 

Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. 
Әдебиет мүддесі : Публицистикалық хроника (1969-2016) / 

Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы . - Алматы : Рух БГ, 2017. - 

508б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80630-3-9 : 508т.00т. 



Жазушы Бейбіт Қойшыбаев бұл жинағына 1969 жылдан 

2016 жылға дейінгі кезеңде әдебиет пен әдеби 

шаруашылық, әсіресе жазушылар ұйымдары бастан кешкен 

шырғалаң жайында жазған мақалаларын,берген 

сұхбаттарын, мәселеге қатысты бірқатар басқа да маңызды 

құжаттарды топтастырған. 

33. 
К 94 

Қ-60 

Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. 
Желтоқсан-Сын : Публицистикалық хроника / Қойшыбаев, 

Бейбіт Орынбекұлы. - Алматы : Рух БГ, 2016. - 360б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80519-9-9 : 360т.00т. 

Жазушы Бейбіт Қойшыбаев 1986 жылғы Желтоқсан 

көтерілісіне орай республикамыздағы тоталитаризм 

цитадельдерінің бірінде билеуші партия бағытына қиғаш 

мәселе көтеріп жазықты болған еді. Партиялық және 

әкімшілік тұрғыдын жазаланған. Қаламгер өзінің азаматтық 

позициясынан таймай, содан бергі жылдар бойы жастар 

қозғалысының қыр-сырын ашу жолында табанды еңбек етіп 

келеді. 

34. 
К 94 

Қ-60 

Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. 
Түнектен оралған есімдер: тұлға және тарих . 1-Кітап : Төрт 

күлік / Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы . - Алматы : Рух БГ, 

2016. - 240б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

80519-5-1 : 240т.00т. 

Жазушы Бейбіт Қойшыбаев өткен ғасырдың 80-ші 

жылдарының ортасында билік басындағы коммунистік 

партияның жариялылық және қайта құру саясаты өрс алған 

шақтан бастап тарихтағы "ақтаңдақтар" жайында қалам 

тербей бастаған болатын. Осы ретте ол саяси жазаға 

ұшыраған тарихи тұлғалар тағдырын зерттеп, жаңғыртуға 

ерекше көңіл бөлді. 

35. 
К 94 

Қ-60 

Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. 
Түнектен оралған есімдер: тұлға және тарих . 2-кітап : 

Іргетас / Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. - Алматы : Рух 

БГ, 2016. - 192б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

80519-4-4 : 192т.00т. 

Жазушы Бейбіт Қойшыбаев өткен ғасырдың 80-ші 

жылдарының ортасында билік басындағы коммунистік 

партияның жариялылық және қайта құру саясаты өріс алған 

шақтан бастап тарихтағы "ақтаңдақтар" жайында қалам 

тербей бастаған болатын. Осы ретте ол саяси жазаға 

ұшыраған тарихи тұлғалар тағдырын зерттеп, жаңғыртуға 

ерекше көңіл бөлді. 

36. К 94 Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. 



Қ-60 Түнектен оралған есімдер: тұлға және тарих . 3-кітап : Үш 

пері / Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. - Алматы : Рух БГ, 

2016. - 248б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

80519-4-4 : 248т.00т. 

Жазушы Бейбіт Қойшыбаев өткен ғасырдың 80-ші 

жылдарының ортасында билік басындағы коммунистік 

партияның жариялылық және қайта құру саясаты өріс алған 

шақтан бастап тарихтағы "ақтаңдақтар" жайында қалам 

тербей бастаған болатын. Осы ретте ол саяси жазаға 

ұшыраған тарихи тұлғалар тағдырын зерттеп, жаңғыртуға 

ерекше көңіл бөлді. 

37. 
К 94 

Қ-60 

Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. 
Түнектен оралған есімдер: тұлға және тарих . 4-кітап : 

Қабырға / Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы. - Алматы : Рух 

БГ, 2016. - 248б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

80519-4-4 : 248т.00т. 

Жазушы Бейбіт Қойшыбаев өткен ғасырдың 80-ші 

жылдарының ортасында билік басындағы коммунистік 

партияның жариялылық және қайта құру саясаты өріс алған 

шақтан бастап тарихтағы "ақтаңдақтар" жайында қалам 

тербей бастаған болатын. Осы ретте ол саяси жазаға 

ұшыраған тарихи тұлғалар тағдырын зерттеп, жаңғыртуға 

ерекше көңіл бөлді. 

38. 
К 821.512.122 

М-84 

Мұратбеков,Сайын. 
Таңдамалы / Мұратбеков,Сайын. - Алматы : Айғаным, 2017. 

- 1116б. : сурет. - (Әдебиет әлемі). - ISBN 978-601-03-0450-5 

: 6364т.29т. 

Белгілі жазушы Сайын Мұратбековтің бұл таңдамалы 

шығармасына кезінде оқырманы жыл қабылданған "Менің 

қарындасым", "Райгүл", "Бекеннің құбылысы", 

"Кементоғай", "Күзгі бұралаң жол", "Басында үш қараның", 

"Отау үй" секілді әңгімелері, "Жабайы алма" хикаяты еніп 

отыр. 

39. 
К 33 

Н-727 

Новейшая история индустриализации Казахстана 

(хронология,проекты,перспективы) / 

Редкол.:Е.Б.Сыдыков(пред.)и др. - Астана : Ин-т 

Евразийской интеграции , 2015. - 398с. : ил. - новинка. - 

ISBN 978-601-280-722-6 : 338т.00т. 

В книге рассматривается широкий круг вопросов, 

посвященных диверсификации казахстанской экономики, 

привлечению иностранных инвестиций,улучшению бизнес-

климата 

40. К 94 Омарбеков, Талас. 



О-58 Қазақ мемлекеті: қағанаттар, ұлыстар мен хандықтар баяны 

/ Омарбеков, Талас. - Алматы : Хантәңірі, 2017. - 342б. : 

сурет. - Библиогр.:б.329-340. - ISBN 978-601-03-0459-8 : 

1272т.86т. 

Қазақтың белгілі тарихшысы, ғалым талас Омарбековтің 

бұл жинағына қазақ халқы мемлекеттігінің негізі болып 

табылатын-ежелгі түркі қағанаттарының тарихы жөніндегі 

зерттеу еңбектері еніп отыр. 

41. 
К 070 

О-58 

Омарұлы, Бауыржан. 
Төртінші билік : Эсселер мен портреттік мақалалар / 

Омарұлы, Бауыржан. - Алматы : Arna-b, 2016. - 336 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7846-10-7 : 336т.00т. 

Бұл кітапқа бұқаралық ақпарат құралдарында айрықша 

қолтаңба қалдырған, ел-жұртқа кең танымал кәсіпқой 

журналистер туралы эсселер мен портреттік мақалалар 

топтастырылған. 

42. 
К 32 

О-580 

Он закалялся у настоящего огня : Сборник архивных 

документов и материалов о трудовой и политической 

деятельности Нурсултана Абишевича Назарбаева в 

Карагандинской области в период с 1960 по 1979 годы / 

Под ред.Е.К.Кубеева; Гос.архив Караганд. обл., Караганд. 

гос. ун-т им. акад. Е.А.Букетова. - Караганда, 2016. - 270с. : 

ил.:фото. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - 

ISBN 978-9965-39-561-1 : 270т.00т. 

В сборнике собраны документы и материалы, отражающие 

деятельность Первого Президента Республики Казахстана 

Нурсултана Абишевича Назарбаева в Карагандинской 

области в период с 1960 по декабрь 1979 года 

43. 

К 

821.512.122.09 

С-22 

Сарбалаұлы, Бақыт. 
Бесік жыры-басты жыр / Сарбалаұлы, Бақыт. - Алматы : 

Айғаным, 2017. - 380б. - ISBN 978-601-03-0447-5 : 1414т.29. 

Сыншының бұл кітабы қазіргі қазақ әдебиетінің көкейкесті 

маңызды мәселелерін қозғайды. Әдебиеттегі сүреңсіздікке, 

теңгермешілікке қарсы күрес аша отырып, жас, орта буын 

өкілдерімен қатар беделді қаламгерлерімізбен де батыл 

полемикаға барады.Соңғы кезде жазылған прозалық, 

поэзиялық, сондай-ақ сыни еңбектерді бүгінгі кезеңнің 

рухына сәйкес әрі жан-жақты таразылайды 

44. 
К 330 

С-23 

Сатыбалдин, Сағындық Сатыбалдыұлы. 
Тәуелсіз Қазақстан экономикасының өркендеуіне-25-жыл = 

Развитию экономики независимого Казахстана -25 лет : 

Монография / Сатыбалдин, Сағындық Сатыбалдыұлы; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы, 2016. - 345 б. : сурет. - 



Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-2127-1 : 345т.00т. 

Монография авторы - Қазақстан Республикасының ғылым 

мен техникаға еңбегі сіңген қайраткері, ҚР ҰҒА академигі, 

экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің профессоры Сағындық 

Сатыбалдин. Кітап Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 

25 жылдығына, оның экономикалың дамуы мен осы уақыт 

аралығындағы жетістіктеріне арналады. 

45. 
K012 

C-22 

Саятов Марат Хұсайынұлы = Саятов Марат Хусаинович : 

Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.: С.Е.Асанова; ҚР 

БҒМ ҒК, "Микробиология және вирусология ин-ты" РМК, 

"Ғылым Ордасы" РМК Ғылыми кітапханасы. - Алматы, 

2017. - 144 б. - (Қазақстан ғылымдарының 

биобиблиографиясы). - ISBN 978-601-7815-28-8 : 800т.00т. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы сериясының 

жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш белгілі ғалым-

вирусолог, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, биология ғылымдарының 

докторы, профессор Марат Хұсайынұлы Саятовқа арналған. 

46. 
К 821.512.122 

С-28 

Cәрсек,Жарас. 
"Жан-арымның жарығы" / Cәрсек,Жарас. - Алматы : 

Айғаным, 2017. - 342б. - ISBN 978-601-03-0446-8 : 

1272т.86т. 

Ақын Жарас Сәрсектің "Жан-арымның жарығы" атты 

жинағына әр жылдары жарық көрген өлеңдері, сұхбаттары 

еніп отыр. 

47. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәттібайұлы,Көсемәлі. 
"Шамаң келсе,шындықты айт!." : Эсселер,сұхбаттар / 

Сәттібайұлы,Көсемәлі. - Алматы : Қаламгер, 2017. - 387б. : 

сурет. - ISBN 978-601-03-0453-6 : 1060т.72т. 

Белгілі қоғам қайраткері, Халық жазушысы, Мемлекеттік 

сыйлықтың иегері Шерхан Мұртазаны өзіне ұстаз 

санамайтын ақын, жазушы, журналист кемде-кем. 

Солардың бірі-талантты жазушы,қаламы қарымды 

журналист Көсемәлі Сәттібайұлы. Әлем әдебиетінің 

алыптарымен болған әңгімелерден,естеліктерден және 

эсселерден Шерағаңның бейнесін көріп,болмысын танисыз. 

48. 
K338(574) 

S -24 

Satubaldin, Sagandyk. 
Development problems of the economy of Kazakhstan in 

foreign publications = Проблемы развития экономики в 

зарубежных изданиях (статьи и доклады) : Articles and 

reports / Satubaldin, Sagandyk; Kazakh National University 

named after Al-Farabi . - Karaganda, 2016. - 199 p. : ill. - ISBN 



978-601-236-153-8 : 200tg.00t. 

49. 
К 130 

Т-14 

Тайжан, Алтай. 
Парыз бен пайым / Тайжан, Алтай. - Алматы : Хантәңірі, 

2017. - 380б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

03-0456-7 : 1414т.29т. 

Кітапта қазіргі заман тұрғысынан жаһандану тұсындағы 

Тәуелсіз елдің рухани-мәдени құндылықтары, тәрбиесі мен 

білімі, ұлттық болмысы мен тарихи санасы, ұлттық танымы 

мен тағылымы, дүниетанымы сөз болады. 

50. 
К 94 

Т-233 

Татары Казахстана : Иллюстрированный 

энциклопедический справочник / Под ред. Р.В.Шайдуллина; 

Ин-т татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. - 

Казань : ИТЭР, 2016. - 480с. : ил.:фото.:карты. - Получено в 

дар. - ISBN 978-59690-0341-5 : 480т.00т. 

В предлагаемом энциклопедическом издании в 

систематизированном виде представлена информация о 

татарской диаспоре Республики Казахстан, в которой 

отражены ключевые аспекты жизнедеятельности татар. 

51. 

К 

821.512.122.09 

Т-85 

Тұлғалар тұғыры / Құраст. Бақыт Байтөле. - Алматы : 

Мер-Press, 2017. - 285б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-03-0447-5 : 1060т.72т. 

Кітапта әйгілі Қордай асуының күңгей-теріскейінде өніп-

өсіп жатқан ұрпақтардың ұраны болған, Жетісу мен Шу 

бойындағы Алашқа даңқы жайылған тарихи төрт тұлға 

жайлы атақты жыраулар, белгілі қаламгерлер мен 

әдебиетші-ғалымдар әр кезеңде айтқан дастандары мен 

зерттеу мақалалары топтастырылған. 

52. 
К 94 

Ұ-46 

Ұлы даланың қорғаушылары = Хранители великой степи 

: Фото кітап / Құраст. Б. Аяган. - Алматы : Тау-Қайнар, 

2016. - 312 б. : сурет. - (Қазақ хандығына 550 жыл). - Сыйга 

алынды. - Библиогр.:б.298. - ISBN 978-601-7059-77-4 : 

312т.00т. 

Аталмыш фотокітап Қазақ хандығының құрылыуының, 

тәуелсіз мемлекеттіктің тұғырнамалық негізі болып 

табылатын, Қазақстан аймағында өткен процестерідің 

қалыптасуының тарихи сипаттамасы есебінде. 

 


