К 811.512.122
А-32

Айтбайұлы, Өмірзақ.
Тілтірек : Ой-толғамдар, мақалалар / Айтбайұлы,Өмірзақ. - Алматы
: Дәстүр, 2017. - 384б. - ISBN 978-601-7505-48-6 : 1414т.29т.
Академик Өмірзақ Айтбайұлының бұл кітабы да бар өмірін
қасиетті ана тіліміздің тағдырына арналған жан тебіренісі. Ол
мәдениет, қоғам қайраткерлері туралы сөз қозғаса да, білім, ғылым,
өнер туралы толғанса да немесе автор туралы замандастары
сөйлесе де қасиетті ана тіліміздің тағдыры тілге тиек етеді.

К 821.512.122
А-38

Ақылай, Сәнді Күреңбайқызы.
Өлең-ғұмыр : Өлеңдер, поэмалар, аудармалар / Ақылай,Сәнді
Күреңбайқызы. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 288б. - ISBN 978-6017505-51-6 : 1060т.72т.
Ақын Сәнді Ақылайдың "Өлең - ғұмыры" жыр әлеміндегі екінші
кітабы. Алғашқы жинағы 2003 жылы "Рух патшалығына саяхат"
деген атпен жарық көрген.

К 821.512.122
А-45

Алпамысқызы, Нәзікен.
Ғұмырдың кемел шағы бар: Өлеңдер/Алпамысқызы, Нәзікен.Алматы:Дәстүр,2017.-288б. - ISBN 978-601-7505-54-7 : 1060т.72т.
Бұл белгілі ақын Нәзікен Алпамысқызының мемлекеттік
тапсырыспен шығарып отырған алғашқы жыр жинағы.

К821.512.122
А-46

Алтын тобылғы : Таңдамалы шығармалар. - Алматы : Раритет,
2017. - 472 б. - ISBN 978-601-250-299-2 : 2405т.52т.
Осы жинаққа жыл сайын өткізілетін "Алтын тобылғы" жүлдесіне
қатысқан еліміздің жас қаламгерлерінің ең үздік шығармалары
енгізілді.

К 821.512.122
А-87

Асабаев, Зәкір.
Замана тынысы : Очерк, эссе, көсемсөз, естеліктер / Асабаев,Зәкір.
- Алматы : Дәстүр, 2017. - 384б. - ISBN 978-601-7505-49-3 :
1414т.29т.
Кітапта күллі бір кезең, дәуір, халықтың бастан кешкен елеулі
оқиғалары суреттеледі.

6.

К 821.512.122.09
А-94

Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және
насихаттау : Халықаралық ғылыми-теориялық конференция
материалдары / Жалпы редакциясын басқарған Е.Қажыбек,
Ж.Сейдуманов. - Алматы : Елтаным , 2017. - 392б. : кесте. - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында . - ISBN 978-601-7849-23-8 :
392т.00т.
Жинаққа мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті ғалым, қазақ
тіл білімінің негізін қалаушы, әдебиет зерттеуші, түркітанушы,
ақын, публист, педагог, аудармашы А.Байтұрсынұлының өмірі мен
шығармашылығына "Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу,
жүйелеу және насихаттау" атты халықаралық ғылыми-теориялық
конференция материалдары еніп отыр.

7.

К 811.512.122
А-94

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

1.

2.

3.

4.

5.

Алматы : Сардар, 2016. - 320б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978601-7174-59-0 : 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.

8.

9.

10.

11.

12.

К 821.512.122
Б-20

Баймұқанов, Асылбек.
Азаматтық міндетім / Баймұқанов, Асылбек. - Алматы : Ғылым,
2016. - 88б. : сурет. - Сыйға алынды . - 88т.00т.
Бүгінгі Дүниежүзінің 178 еліне есімі танылған ғалым қарттығына
қарамастан қолынан қаламын тастамай, өлең дейтін өмір шерін
бірінен соң бірін тынбай тарқатып жатыр... Қолыңыздағы
"Азаматтық міндетім" деп аталған жыр жазбалар соның бір дәлелі.

К 821.512.122
Б-22

Балғабаев, Сұлтанәлі.
Алтын сағым : Үш томдық шығармалар жинағы . Т.2 : Повестер
мен әңгімелер / Балғабаев, Сұлтанәлі . - Алматы : Ан-Арыс, 2017. 400б. : портр. - ISBN 978-601-7828-14-1. - ISBN 978-601-7828-64-6 :
1178т.58т.
Көрнекті қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
"Құрмет" орденінің иегері, халықаралық "Алаш" әдеби және Қазақ
ПЕН-клубы сыйлықтарының лауреаты Сұлтанәлі Балғабаев қазақ
әдебиетінің көркем проза, драматургия және публицистика
жанрларында қырық жылдан астам уақыттан бері өнімді еңбек етіп
келеді.

К 821.512.122
Б-27

Батыр, Дәлелбек.
Тастандының тағдыры : Роман / Батыр, Дәлелбек. - Алматы : АнАрыс, 2017. - 272б. - ISBN 978-601-7828-60-8 : 848т.58т.
Белгілі жазушы Дәлелбек Батырдың "Тастандылар тағдыры" атты
романы қазіргі заманның өзекті мәселесі-тастанды бала
проблемасын сөз етеді.

К 821.512.122
Б-38

Бейісбай,Саясат.
Бір жұтым ауа : Эссе, мақалалар, сұхбаттар / Бейісбай,Саясат. Алматы : Баспа, 2017. - 288б. - ISBN 978-601-80663-2-0 : 1060т.72т.
"Бір жұтым ауа" белгілі қаламгер Саясат Бейісбайдың қаламынан
туған шығармаларының жинағы. Ол өзі көрген, куә болған
оқиғалар туралы тартымды баяндайды.

К 930
Б-38

Бейсенбайұлы,Жарылқап.
Ұлы даланың ежелгі тарихының этномәдени төркіндері /
Бейсенбайұлы,Жарылқап. - Алматы : Қазақпарат, 2017. - 400б. :
сурет. - Библиогр.:б.361-395. - ISBN 978-601-03-0468-0 : 6375т.60т.
Кітапта Ұлы Даланың ежелгі тарихына қатысты кейінгі жылдарда
жүргізілген
этномәдени,
археологиялық,
генеалогиялық,

этимологиялық және т.б. зерттеу нәтижелері салғастыра
сарапталап, аталған алып аумақта өркен жайлы байырғы
мәдениеттердің иелері, негізінен, осы ұлан-ғайыр кеңестікті талай
мыңжылдықтар бойы мекен еткен тұрғылықты жұрттар екендігі
дәйектеледі
13.

14.

15.

16.

17.

К821.512.122
Б-420

Бекбосын, Аргынбай.
Медаль за город Будапешт : Повести, эссе / Бекбосын, Аргынбай. Алматы : Алаш, 2017. - 256 с. - ISBN 978-601-7338-13-8 : 1029т.60т.

К 821.512.122
Б-39

Бекмұратұлы,Сәрсенбек.
Сүмбіле жұлдыз туғанда... : Өлеңдер, балладалар, поэмалар /
Бекмұратұлы,Сәрсенбек. - Алматы : Баспа, 2017. - 288б. - ISBN
978-601-80663-0-6 : 1060т.72т.
Ақын Сәрсенбек Бекмұратұлының бұл жинағына тәуелсіз елімізге,
ана тілімізге, ділімізге, ата салт-дәстүрімізге және Отанды сүюге
арналған өлеңдері арқау болған.

К 821.512.122.09
Б-45

Бердібай, Рахманқұл.
Он томдық шығармалар жинағы . Т.1 : Эпос-ел қазынасы /
Бердібай, Рахманқұл; Құраст. Дандай Ысқақұлы. - Алматы : РПБК
"Дәуір", 2017. - 320б. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601217-582-0. - ISBN 978-601-217-581-3 : 1320т.00т.
ҚР ҰҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы,
профессор, публицист жазушы, ҚР ғылымына еңбегі сіңген
қайраткер, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері
Рахманқұл Бердібайдың он томдық шығармалар жинағының
бірінші томында халықтың рухани қазынасы болып табылатын
эпостар мен қисса-жырлардағы дәстүр мен жаңашылдық
проблемаларын кеңінен талдаған зерттеулерге кең орын беріліп,
халық ауыз әдебиетінің эпикалық сипаты ғылыми тұрғыдан жанжақты талданады.

К 57
Б-46

Берсімбай Рахметқажы Іскендірұлы / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов;
Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. 388б. - (Өнегелі өмір. Ш-99). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN
978-601-04-2135-6 : 388т.00т.
Жинақта генетика саласында орасан табысқа жетіп, шетелге аты
мәшһүр болған ғалымның өмір жолы, ғылымдағы жетістігі мұрағат
құжаттары мен фотосуреттер, әріптес, замандастары және
шәкірттерінің лебізі арқылы айшықталды.

К 821.512.122
Д-700

Досанов,Сабит.
Хранители сокровенного : Документальная проза, художественная
проза / Досанов,Сабит. - Алматы : Баспа, 2017. - 384с. : ил.:портр. ISBN 978-601-80663-1-3 : 1414т.29т.
Двадцатипятилетний исторический путь, пройденный нашей
страной за годы независимости, преодолен только благодаря силе и
мощи созидательного народа Казахстана под мудрым
руководством Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Как
преодолевались многие трудности на этом пути, какие усилия
предпринимались и воплощались для реализации поставленных
задач в различных сферах нашей жизни, размышления автора в

предлагаемой широкому кругу читателей книге.

18.

19.

20.

21.

К 821.512.122
Д-64

Досанов,Сәбит Аймұханұлы.
Тәуелсіздік толғауы : Көсем сөз, көркем сөз / Досанов,Сәбит
Аймұханұлы. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 384б. : портр. - ISBN 978601-7505-52-3 : 1414т.29т.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
Махмуд Қашқари атындағы "Түрік әлеміне сіңірген аса зор еңбегі
үшін" Халықаралық сыйлықтың лауреаты Сәбит Аймұханұлы
Досановтың
бұл
кітабындағы
шығармалар-Тәуелсіздік
жылдарының көркем шежіресі.

К821.512.122
Ә-14

Әбдішова, Жанар.
Өмір сүрсем... кеш емес : Әңгімелер / Әбдішова, Жанар. - Алматы :
Алаш, 2017. - 352 б. - ISBN 978-601-7338-19-0 : 1425т.60т.
Жанар Әбдішованың "Өмір сүрсем... кеш емес" аталатын кітабына
мерзімдік баспасөзде жарияланған, оқырманға жақсы таныс бір топ
туындылары енген. Кейбір әңгімелерінің тақырыптары автордың
қалауымен өзгертіліп басылды.

К 373
Ә-43

Әке
мен
бала-Мұхамедхан
Сейітқұлов
пен
Қайым
Мұхамедханов-Отан патриоттары = Отец и сын- Мухамедхан
Сейткулов и Каюм Мухамедханов-патриоты Отечества . - Алматы,
2017. - 120б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде; -Сыйға алынды.
- ISBN 978-601-06-4203-4 : 120т.00т.
Оның қазақ мәдениетінің белгілі қайраткерлерін қалыптастыру
жолындағы еңбегі ерен.

К821.512.122
Ә-55

Әлім, Қайсар.
Безінген ләйлек : Хикаяттар, әңгімелер, пьеса, эсселер, сапарнама /
Әлім, Қайсар. - Алматы : Ана тілі , 2017. - 480 б. - ISBN 978-601251-125-3 : 1980т.00т.
Автор әңгімелері мен эсселерінде ұлттық құндылықтарды,
адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттерді, махаббат, достық
адалдық ғибраттарын мазмұнды әрі шыншыл кестелеген. Жұмыр
жердің әр қиырына жасаған сапарнамалары да қызғылықты
оқылады.

Әміренов, Әділбек Дәуітбекұлы.
XX ғасыр басындағы әдеби үрдіс: ағартушылық ағым :
Монография / Әміренов, Әділбек Дәуітбекұлы, Т. Б. Қабышев; ҚРБ
ҒМ Павлодар мемлекет. пед. институты . - Павлодар : ПМПИ, 2016.
- 205б. - Сыйға алынды . - Библиогр.:б.194-204. - ISBN 978-601-278К 821.512.122.092
22.
838-9 : 205т.00т.
Ә-58
Зерттеуде XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің дамуына өзіндік
үлес қосқан діни ағартушы ақын Мақаш Қалтайұлы мен ағартушы
демократ ақын Тайыр Жомартбаевтың шығармашылықмұрасы
барынша толық қамтылып, жан-жақты талданып ғылыми тұрғыдан
зерделенген.
23.

К 821.512.122
Ә-58

Әміренов, Әділбек Дәуітбекұлы.
XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті : Оқу құралы / Әміренов,
Әділбек Дәуітбекұлы ; ҚРБ ҒМ Павлодар мемлекет. пед. институты

. - Павлодар : ПМПИ, 2016. - 175б. : кесте. - Сыйға алынды . Библиогр.:б.138-146. - ISBN 978-601-278-836-5 : 175т.00т.
Оқу құралы XXғасыр басындағы қазақ әдебиетінің өзекті
мәселелерін қамтиды. Әдеби үрдісте шығармашылық аңсармен
танылған ақын жазушылар әдеби мұрасы жан-жақты талданады

К 821.512.122
Ж-25

Жамбыл Жабаев = Жамбыл Жабаев : Фотоальбом / Жинақты
құраст. В.Титенев. - Алматы : Тау-Кайнар , 2017. - 188б. : сурет. Мәтін қазақ , орыс тілдеріде. - ISBN 978-061-7059-81-1 : 4554т.00т.
Суретті кітапта Жамбылдың қазақ және орыс тілдеріндегі
поэтикалық шығармаларының қазақтардың тұрмысы, Ұлы Отан
соғысы, ақынның өміріне, республика өмірі мен белгілі
айтыстарына арналған негізгі бөлімдерден тұратын топтамалары
енгізілген.

К 821.512.122
Ж-26

Жандыбаев, Ғұсман.
Шығармалары. Т.1 : Өлеңдер / Жандыбаев, Ғұсман. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 336б. - ISBN 978-601-7472-97-9 :
1320т.00т.
Үш томдық шығармалар жинағының бірінші томына ақынның әр
кезеңде жазған өлеңдері, сондай-ақ таңдаулы лирикалары енді.

К 821.512.122
Ж-88

Жүністегі,Кәмел.
Көгілдір күмбез : Хикаяттар, әңгімелер, ой иірімдері /
Жүністегі,Кәмел. - Алматы : MEP-PRESS, 2017. - 380б. - ISBN 978601-03-0462-8 : 1414т.29т.
Белгілі қаламгер Кәмел Жүністегінің "Көгілдір күмбез" атты
жинағына "Тағдырлы ауыл", "Қайрақты жайбарақат ағып жатқан",
"Үміт көшігі" тәрізді хикаяттарымен қатар "Өмір сүруге хақысы",
"Қазан астында", "Көжедегі құрт", "Конвой" секілді әңгімелері еніп
отыр.

К 572
Ж-81

Жұмашова, Жұлдыз Аманбаевна.
Қазақ-Түркі халқының сан онтологиясы / Жұмашова, Жұлдыз
Аманбаевна; Жауапты ред.: Айнұр Төлеу; ҚР БҒМ, ҚР "Тұран" унті. - Алматы : Асыл кітап, 2017. - 184б. : кесте. - Сыйға алынды . Библиогр.:б.167-174. - ISBN 978-601-214-310-2 : 184т.00т.
Қазіргі уақыттағы батыстық танымдардан туындаған кең тараған
сандар рәмізділігін түсіну үшін батыстық сандардың символикалық
бастамасына да шолу жасалған.

28.

К 739
З-49

Зергерлік өнер әлемі = Мир ювелирного искусства. Т.1 / Құраст.:
Қожағұлов,
Тоққожа
Мұқажанұлы,
Әденова,
Ләззат
Жолдаспайқызы, Атамқұлов, Болат Ақмолдаұлы . - Алматы :
Қазақпарат, 2017. - 456 б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінде. - ISBN 978-601-03-0459-8 : 9563т.40т.
Кітапта қазақ зергерлік өнерінің ежелгі заманнан бүгінге дейінгі
бірқатар озық үлгілері мен байтақ еліміздің түпкір-түпкірінен
бүгінгі қолөнер шеберлердің туындылары қамтылған.

29.

К 739
З-49

Зергерлік өнер әлемі = Мир ювелирного искусства. Т.2 / Құраст.:
Қожағұлов,
Тоққожа
Мұқажанұлы,
Әденова,
Ләззат
Жолдаспайқызы, Атамқұлов, Болат Ақмолдаұлы . - Алматы :

24.

25.

26.

27.

Қазақпарат, 2017. - 246 б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінде.
ISBN
978-601-03-0459-8
:
5161т.20т.
Кітапта қазақ зергерлік өнерінің ежелгі заманнан бүгінге дейінгі
бірқатар озық үлгілері мен байтақ еліміздің түпкір-түпкірінен
бүгінгі қолөнер шеберлердің туындылары қамтылған.

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.

К 821.512.122
И-83

Иса,Ибрагим.
Сағым дүние / Иса,Ибрагим . - Алматы : МЕР-PRESS, 2017. - 288б.
- ISBN 978-601-03-0465-9 : 1414т.29т.
Белгілі ақын Ибрагим Исаның "Сағым дүние" атты жинағына терең
ойға, нәзік иірімдеріне толы бір топ өлең-жырлары еніп отыр.

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 978601-280-728-8 : 421т.00т.
Данное издание посвящается периоду независимого развития
Республики Казахстан. В работе освещены актуальные вопросы
современной истории Казахстана, кризис советской социальноэкономической и политической системы,становление нового
независимого государства с 1991 года до наших дней.

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.

34.

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 978601-580-729-5 : 373т.00т.
Данное издание посвящается периоду независимого развития
Республики Казахстан В работе освещены актуальные вопросы
современной истории Казахстана, кризис советской социальноэкономической и политической системы,становление нового
независимого государства с 1991 года до наших дней.

35.

К 821.512.122.09
І-95

Ісімақова, Айгүл Мұхаммедсерікқызы.
Алаш әдебиеттануы / Ісімақова, Айгүл Мұхаммедсерікқызы. -

30.

31.

32.

33.

Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 480б. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-80664-0-5 : 2376т.00т.
Әдебиеттанушы Айгүл Мұхаммедсеріқызы Ісімақованың бұл
еңбегі-XXғасырдың басындағы Алаш әдебиеті мен қазақ
әдебиеттану ғылымының ұлттық көркемсөз өнерін зерделеуге
арналған.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

К 008
К-143

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути . Т.1. Ч.2 :
Духовное наследие / Под общ.ред. Д.Н.Назарбаевой. - Астана : Инт 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

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 978601-280-669-4 : 416т.00т.
Предлагаемый второй том шеститомного издания "Казахстаника:
энциклопедия
казахстанского
пути"
посвящен
объектам
географической среды Казахстана

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

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

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

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

42.

43.

44.

45.

46.

47.

К 821.512.122
К-31

Кеңесбаев,Талғат.
Ойшоғыр : Повесть, әңгімелер / Кеңесбаев,Талғат. - Алматы :
Баспа, 2017. - 288б. - ISBN 978-601-80663-3-7 : 1060т.72т.
Белгілі жазушы Талғат Кеңесбаев "Ойшоғыр" повесінде
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қоғамның қалыптасу
кезеңін және адамдардың қарым-қатынасын, бауырмалдылығын
суреттейді.

К 811.512.1.09
К-91

Күдеринова, Құралай Бимолдақызы.
Түркі тілдерінің әліпбиі мен емле тарихы : Монография /
Күдеринова, Құралай Бимолдақызы. - Алматы : Қазақ тілі , 2016. 336б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библоигр.:б.275-287. - ISBN 978601-80411-5-0 : 336т.00т.
Монография ХХ ғ. басынан бермен қарайғы түркі жазуларының
тарихы, әліпби құрамы мен емле мәселелерінің қойылуы мен
шешілу жолдары, қазіргі әліпби таңдаудағы проблемалары туралы
сөз етеді

К821.512.122
К-93

Күмісбайұлы, Шәкен.
Өмірдің соңғы бір сәті : Повестер мен әңгімелер / Күмісбайұлы,
Шәкен. - Алматы : Алаш, 2017. - 384 б. - ISBN 978-601-7338-21-3 :
1584т.00т.
Автордың бұл жинағына кейінірікте жазылған повестері мен
көптеген әңгімелері кіріп отыр. Заман ағымына сай жазылған
шығармалар өмір шындығын саралап, толғауы тоқсан толғақты
мәселелерді тілге тиек етсе, әңгімелері де бүгінгі уақыттың
бетбедеріндегі сан қилы өмір белесіне жетелейді.

К392
Қ-17

Қазақ салт-дәстүрлері / Құраст. Әлижан Тауұлы. - Алматы :
Балауса, 2017. - 384 б. - Библиогр.: 373-374. - ISBN 978-9965-67298-9 : 1909т.60т.
Қай халықтың болмасын, салт-дәстүрлері міндетті түрде сол
халықтың мінез-құлқын, ой-өрісін, ұлтқа тән қасиеттерін танып
тұрады.

К7
Қ-18

Қазақстан халқының өнері = Искусство народа Казахстана. Алматы, 2017. - 280б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінде.
ISBN
978-601-7059-82-8
:
6831т.00т.
Бұл кітап Қазақстанның Тәуелсіздік жылдарындағы өнердің
дамуына арналған. Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің
Тәуелсіздігіміздің ең ұлы қүндылықтарының бірі болып табылады.

К 821.512.122.09
Қ-31

Қамзабекұлы, Дихан.
Алаш арқауы (зерттеу мақалалар) / Қамзабекұлы, Дихан. - Алматы
: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 408б. - Библиогр. мақала соңында.
- ISBN 978-601-80664-3-6 : 1980т.00т.
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының

докторы, профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл
жинағына елдік және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша
кезеңі-Алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар,
жиындар, ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасоз бетіне
жарияланған зерттеулері мен мақалалары еніп отыр.

48.

49.

50.

51.

К 821.512.122
Қ-39

Қаңтарбаев, Әлібек.
Жұлдыздар сөнбейді : Новелла, әңгімелер,көркем очерктер,
публикациялар / Қаңтарбаев, Әлібек. - Алматы : ЖК Баспа, 2017. 338б. - ISBN 978-601-80663-9-9 : 1131т.43т.
"Жұлдыздар сөнбейді" - жазушы Әлібек Қаңтарбаевтың әр
жылдары жазылған шығармаларының жиынтығы.

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.

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.

К 78
Қ-66

Қорабай, Серікқазы.
Қазақтың сал-серілері : Танымдық жинақ / Қорабай, Серікқазы;
Құраст. Серікқазы Қорабай. - Алматы : Айғаным, 2017. - 216б. (Ұлы даланың дара тұлғалары). - Библиогр.б.212. - ISBN 978-60103-0451-2 : 1060т.72т.
Жинақта қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің жарқын белгісі, биік
шыңы сал-серілік өнердің қыр-сыры туралы ғұлама ғалым,
академик
Ә,Марғұланның,көрнекті
фольклортанушы-ғалым
Е.Ысмайыловтың және басқа ғалымдардың зерттеулері мен
пікірлері,
ақындық,сазгерлік,
әншілік,
орындаушылық
қасиеттерімен дараланған.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

К 821.512.122.09
Қ-66

Қорабай, Серікқазы.
Нәрлі тамырлар : Ғылыми зерттеулер мен мақалалар / Қорабай,
Серікқазы . - Алматы : Хантәңірі, 2017. - 342б. - Библиогр. мақала
соңында.
ISBN
978-601-03-0458-1
:
1272т.86т.
Әдебиет зерттеуші Серікқазы Қорабайдың әдеби-танымдық
зерттеулер жинағында қазақ әдебиетінің ежелгі заманнан бүгінгі
күнге дейінгі тарихының түрлері кезеңдерінен терең сыр шерткен
көкейтесті мәселелер мен бұрын жарияланбаған армян жазуындағы
" Дана Хиқар хикаясы", "Құмандар кітабы" сияқты ортағасырлық
қыпшақ әдеби жәдігерлері туралы кеңінен сөз болады, Абайдың
әдеби мектебі туралы да жаңаша пайымдалады.

K 75
Қ-74

Құлбаев,Игілік.
Біз қонақжай елміз = Мы гостеприимная страна / Құлбаев,Игілік. Алматы : Асыл сөз, 2017. - 200 б. : фотоальбом. - Мәтін қазақ,
орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-80659-0-3 : 3388т.40т.
Альбом белгілі қазақ суретшісі - Игілік Құлбаевтың
шығармашылығына арналған. Кітапта суретшінің көркем
туындыларымен бірге, оның шығармашылығы туралы кең
сипаттама берілген.

К 94
Қ-74

Құлымбетов,Ұзақбай : Материалдар мен құжаттар жинағы. Т.1 /
Құраст.: С.О.Смағұлова (жауапты), М.Р.Сатенова, Р.Е.Оразов; ҚР
БҒМ ҒК, Ш.Ш.Уәлиханов атынд. тарих және этнология ин-ты. Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 416 б. : кесте. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-80664-2-9 : 1650т.00т.
Кітапта Қазақстанның қоғамдық-саяси және экономикалық
дамуына қомақты үлес қосқан қоғам қайраткері Ұзақбай
Құлымбетовтің туындылары мен оның тағдырына арналған
құжаттық материалдар топтастырылып отыр.

К821.512.122
М-18

Мамырбаева, Ділдәр.
Жетім құлын : Хикаяттар, әңгімелер / Мамырбаева, Ділдәр. Алматы : Алаш, 2017. - 288 б. - ISBN 978-601-7338-20-6 : 1188т.00т.
Адамның парасат дәрежесі көтерілген сайын оның ішкі арпалысы,
ішкі қайшылығы жиілейді. Ішкі таразы қай жаққа басым түседі?
Оған ой-сезім әлемі бағына ма? Ділдәрдің әңгімелеріндегі
кейіпкерлер осы төңіректе ойналатын жандар. Адамгершілікті
ұлықтайтын, жан дүниелері ізгілікті, шуақты.

К 821.512.122
М-46

Мерекенова, Бақыт.
Тағдыр : Роман, әңгімелер / Мерекенова, Бақыт. - Алматы : АнАрыс, 2017. - 272б. - ISBN 978-601-7828-65-3 : 848т.58т.
Кітаптың бас кейіпкерлері өмірде кездескен сан қилы
қиыншылықтарға мойымай, аңсаған армандарына қол жеткізеді.
Жазушының бұл жаңа кітабы-халқына тартқан кезекті
шығармашылық еңбегінің жемісі.

К 94
М-36

Мәңгілік ел-Қазақстан = Вечная страна-Казахстан : Фотоальбом /
Бас.ред. Ж.Н.Тойбаева; Құраст.: М.Байленова, Г.Алмасбекова. Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 184 б. : фотосурет. - Мәтін
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - Библиогр.: б. 182. - ISBN 978601-80664-4-3 : 3233т.34т.

"Мәңгілік ел-Қазақстан" фотоальбомы Қазақстан Республикасының
жалпы сипаттамасын, табиғатының көзбен, коріп, тамашалауға
тұрарлық, туризмі дамыған көрікті жерлерін, айтулы тарихы
орындарын,қысқаша экономикалық-саяси ахуалын көрсететін,
сонымен қатар қазақ халқының өзіне тән ұлттық құндылықтары
мен еңбек түрлерін, маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін,
киімдері мен музыкалық аспаптарын, ойындарын, тағамдар мен
қолөнер бұйымдарын, т.б.. ерекшеліктерін, фотосуреттермен бірге
таныстыратын басылым болып табылады.

58.

59.

60.

61.

К 94
М-754

Молотова, Э.М.
"Тазкира-йи Бугра-хан": история и культура Караханидского
государства / Э. М. Молотова; Отв.ред. А.К.Муминов. - Алматы :
Мир, 2016. - 208с. : ил.фото. - Получено в дар. - Библиогр.:с.191201. - ISBN 978-601-7516-85-7 : 208т.00т.
Монография посвящена изучению сведений, содержащихся в
агиографическом сочинении "Тазкира-йи Бугра-хан", по истории
распространения ислама в период правления династии
Караханидов.

К 556
М-920

Мухамеджанов Серик / Под ред. Г.М. Мутанова; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 292c. : ил.:фото. (Өнегелі өмір. Вып.106). - Получено в дар. - Хронологический указ.
трудов: с. 276-284-Библиогр.: с. 285. - ISBN 978-601-04-2144-8 :
292т.00т.
Книга посвящена доктору геолого-минералогических наук,
академику НАН РК, Академии минеральных ресурсов Республики
Казахстан, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
(ВАСХНИЛ), Казахской академии сельскохозяйственных наук,
профессору Серику Мухамеджановичу Мухамеджанову. Почти вся
территория
Казахстана
охвачена
гидрогеологическими
исследованиями ученого С.М. Мухамеджанова, на основе которых
были разработаны практические рекомендации по использованию
подземных вод в народном хозяйстве. Профессор С.М.
Мухамеджанов был одним из ближайших соратников и
помощников К.И. Сатпаева, трудясь ученым секретарем ИГН АН
КазССР.

К 80
Б-16

Мүсілім Базарбаев / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов; Құраст.
Г.Байтоғаева, Г.Ж.Орда; Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті. Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 385б. : сурет. - (Өнегелі өмір.
Ш.107). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-2145-5 : 385т.00т.
Бұл кітап қазақ халқының белгілі мемлекет және қоғам қайраткері,
көрнекті әдебиет зерттеуші ғалым, филология ғылымдарының
докторы, профессор Мүсілім Базарбаевтың 90 жылдық
мерейтойына орай шығарылып отыр.

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

К 070
Н-86

Нұрмахан Оразбек : Ой-толғаныстар мен естелік-әңгімелер /
Құраст. Гүлсім Оразалықызы. - Алматы : Қазақстан, 2017. - 368б. :
сурет. - (Ғибратты ғұмыр). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 9789965-10-138-0 : 1584т.00т.
Бұл кітап қазақ баспасөзінің қара нары, билікті аудармашы,
жалынды журналист Нұрмахан Оразбектің өмірі мен қызметіне
арналған.

К 94
О-118

О слухах и событиях в Средней Азии : Сборник документов . Т.1
: 20 апреля 1853 г.- 31 июля 1862 г. / Редкол.: Л.А. Абдрасилова,
Б.Т. Жанаев, И.М. Самигулин; Сост. Б.Т. Жанаев; М-во культуры и
спорта РК; Нац. центр археографии и источниковедения. Караганда, 2016. - 800с. : ил.:фото. - Получено в дар. - Указ. имен.:
696-758. - ISBN 978-601-210-199-7. - ISBN 978-601-210-200-0 :
800т.00т.
В сборнике публикуются документы по истории Южного
Казахстана и среднеазиатских ханств середины XIX в., выявленные
в фондах Центрального государственного архива Республики
Казахстан (г. Алматы), Российского государственного военноисторического архива (г. Москва), Государственного архива
Оренбургской области. Состав публикуемых документов: записки,
рапорты и донесения о слухах и событиях в Средней Азии,
подготовленные чиновниками и офицерами Сырдарьинской линии.

К 821.512.122
О-78

Оспанов,Мұратбек.
Айшуақ : Өлеңдер, балладалар, поэмалар / Оспанов,Мұратбек. Алматы : Дәстүр, 2017. - 288б. - ISBN 978-601-7505-53-0 : 1060т.72.
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, бірнеше республикалық
жыр мүшәйраларының жүлдегері, белгілі ақын Мұратбек
Оспановтың бұл кітабына енген өлеңдері көпшілікті ой
тұңғиығына жетелейді.

К 821.512.122
Р-17

Раисова,Бақытжан.
Кәусар дүние : Өлеңдер, аудармалар, толғаулар, поэмалар /
Раисова,Бақытжан. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 288б. - ISBN 978-6017505-55-4 : 1060т.72т.
Белгілі ақын Бақытжан Раисованың бұл жинағына лирикалық
өлеңдерімен қатар, ел тәуелсіздігіне арналған толғау, поэмалары
еніп отыр.

66.

К 821.512.122
С-18

Салғараұлы,Қойшығара.
Қазына : Ой-толғамдар, мақалалар / Салғараұлы,Қойшығара . Алматы : Дәстүр, 2017. - 384б. - ISBN 978-601-7505-47-9 :
1414т.29т.
Автордың пайымдаулары тың да тосындығымен қызықтарады,
тиянақты дәлелдеулерімен сендіреді. Тілі көркем, әдеби
шығармадай жеңіл оқылады.

67.

К 821.512.122
С-31

Сейдімбек, Ақселеу Сланұлы.
Шығармалары / Сейдімбек, Ақселеу Сланұлы. - Алматы :

62.

63.

64.

65.

Қаламгер, 2017. - 1116б. : сурет. - ISBN 978-601-03-0469-7 :
6364т.29т.
Көрнекті ғалым-жазушы, филология ғылымының докторы,
профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу
Сланұлы Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем
туындылары мен очерктері беріліп отыр.

К-012
С-28

Сәбден Оразалы : Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.:
Н.Ж.Бірімбетова, А.Н.Мұратова, Библиогр. ред.: Т.В.Вдовухина,
Г.И.Белгібаева, А.Ж.Сақанова; ҚР БҒМ ҒК Экономика ин-ты,
"Ғылым ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапханасы . - Алматы,
2017. - 232б. : сызба. - (Қазақстан ғалымдарының
биобиблиографиясы). - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7815-31-8 : 232т.00т.
"Қазақстан ғалымдар биобиблиографиясы" сериясының жалғасы
болып табылатын бұл көрсеткіш Халықаралық жаһандық зерттеу
академиясының, Халықаралық инженерлік және ҚР Ұлттық
инженерлік
академиясының
академигі,
ҚР
Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, ҚР Парламентінің 4 дүркін депутаты,
Қазақстан
Ғалымдар
Одағының
Президенті,
экономика
ғалымдарының докторы, профессор Оразалы Сәбденге арналған.

К821.512.122
С-28

Сәрсенбай, Оразбек.
Жылдар, жылдар...-байлығым : Әңгімелер, повестер, өлеңдер /
Сәрсенбай, Оразбек; Құраст. Г.О.Сәрсенбаева. - Алматы : Қайнар,
2017. - 400 б. : порт. - ISBN 978-601-212-060-8 : 1485т.00т.
Көркем сөздің көрнекті шеберінің бұл кітабына енген әңгімелері,
повестері, өлеңдері қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған
дүниелер ретінде танылуда.

К 821.161.1
С-383

Синельников, Михаил.
Семиречье : Казахские мотивы, переводы / Синельников, Михаил. Алматы : Дәстүр, 2017. - 320с. - ISBN 978-601-7505-50-9 :
1060т.72т.
Ранние годы известного московского поэта, лауреата многих
российских и международных премий Михаила Синельникова
прошли в Центральной Азии.Пожизненная любовь и тяготение к
Востоку-явные свойства его поэзии.

71.

К 792
С-95

Сын сардары : Естеліктер / Құраст.: Күләш Сығай; Жауапты ред.:
М.Б.Жақсылықова. - Алматы : Дәстүр, 2017. - 384б. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-7505-46-2 : 1414т.29т.
Бұл кітапта Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері,
Мемлекеттік Сыйлықтың лауреаты, Тәуелсіз "Пластиналы тарлан"
сыйлығының лауреаты, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентай,
Түркістан қалаларының "Құрметті азаматы", "Құрмет" орденінің
иегері, профессор Әшірбек Сығай туралы әріптестері мен
достарының, замандастары мен шәкірттерінің естеліктері
топтастырылған.

72.

К821.512.122
Т-52

Тоқаев, Кемел.
Шығармалары : Роман және повестер. Т.1 / Тоқаев, Кемел; Құраст.

68.

69.

70.

Жақау Дәуренбеков. - Алматы : Ана тілі , 2017. - 384 б. - ISBN 978601-251-127-7. - ISBN 978-601-251-126-0 : 1320т.00т.
Кемел
Тоқаевсоғыс
тақырыбына
арналған
сүбелі
шығармаларымен қатар, қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының
жолын ашқан қаламы қарымды көрнекті қаламгер.

73.

74.

75.

76.

К 821.512.122
Т-57

Томанов,Серік.
Соғады сен деп жүрегім : Өлеңдер, балладалар, поэмалар /
Томанов,Серік. - Алматы : Хантәңірі, 2017. - 260б. - ISBN 978-60103-0457-4 : 1272т.86т.
Ақын Серік Томановтың бұл кітабында оның құйрықты жұлдыздай
қысқа ғұмырында жазып үлгерген таңдамалы жауһар жырлары
топтастырылған

К 821.512.122
Ұ-25

Ұзақов,Бегабат.
Құлама құз,қара жер : Әңгімелер, әдеби эсселер / Ұзақов,Бегабат. Алматы : Баспа, 2017. - 320с. - ISBN 978-601-80663-4-4 : 1131т.43т.
Жазушы Бегабат Ұзақов өз шығармаларында адалдық пен
опасыздықтың, әділет пен қиянаттың, мәрттік пен нәмәрттіктің
егесін суреттеу арқылы ой толғап, тың тұжырымдар жасайды.

К 392
Ұ-46

Ұлы дала елі = Страна великой степи. - Алматы : Сардар, 2017. 240б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978601-7174-99-6 : 2805т.00т.
Бұл кітапта халықтың жадында көне заманнан сақталған дәстүрлі
өнерінен бастап еуропалық классикалық үлгілер, заманауи озық
бағыттар кеңінен қамтылған.

К 821.512.122
Я-963

Яшкурова,Орис.
Жизнь без прикрас : Сборник рассказов и повествований /
Яшкурова,Орис. - Алматы : МЕР-PRESS, 2017. - 342с. - ISBN 9978601-03-0464-2 : 1272т.86т.
Член Союза писателей Орис Яшкурова является автором ряда книг,
вышедших в рамках государственного заказа. Ее поэтическое
дарование и мастерство прозаика ярко раскрыты в ранее
опубликованных ее произведениях, таких как, "Сексеуілдің шоғы",
"Қараша қаздың қаңқылы"(сборники стихов), " Шенеунікше
тактика" ( сборник сатирических рассказов) получили высокую
оценку соратников по перу и читателя.

