
 

1.  

К 94  

А-14 

Абдильдин, Серікболсын А. 

Тұңғыш төраға / Абдильдин, Серікболсын А.; Құраст.Е. 

Бапи,Б.Мәкімбай . - Алматы, 2016. - 720б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-06-3805-1 : 720т.00т.  

Биыл Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігіне 

25 жыл. Егемендік туралы көп айтылыпты, жазылыпта жур. 

Алайда өмір керуені неғұрлым ілгері жылжыған саын өткен 

кезеңнің нәтижелерін бағалауда алшақтықтарда баршылық. 

Сөйтіп, тарих пен ақикаттың -біреу де, аяғы-айырқұйрық болуда 

2.  

К 53  

А-29 

Азамат. Қайраткер. Ғалым Т.Ә. Қожамқулов / Ред.басқ. 

Ғ.М.Мұтанов; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. - 

Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 186б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-04-1834-9 : 186т.00т.  

Кітапта академик, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Төлеген Әбдісағиұлы Қожамқұловтың 70 жылдығына және 

ғылыми-педагогикалық қызметінің 50 жылдығына арналған әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ғылыми кеңесінің, 

ҰЖҒА президиумы және ҚР ҰҒА Президиумы салтанатты 

отырысының материалдары жинақталып берілген 

3.  

К 903  

Б-186 

Байпаков, Карл Молдахметович.  
Могильник Каратума. Некрополь раннего железного века в 

Семиречье / Байпаков, Карл Молдахметович , Воякин, Дмитрий 

Алексеевич , Захаров, Сергей Владимирович . - Алматы : ТОО 

Археологическая экспертиза , 2016. - 672с. : ил.,табл. - Получено 

в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7312-63-3 : 

672т.00т.  

Монография посвящена публикации материалов масштабных 

раскопок 2010 г. на могильнике Каратума, расположенном на 

территории Энбекшиказахского района Алматинской области. 

Описания раскопок и артефактов сопровождаются результатами 

анализов и определений находок и образцов. Тем самым 

полученные обширные данные вводятся в научный оборот, 

способствуя решению узловых вопросов истории сакской и 

усуньской эпох. Книга предназначена археологам, историкам, 

студентам и всем интересующимся древней историей 

4.  

К 57  

Б-20 

Байтулин Иса / Под ред. Г.М.Мутанова; КазНУ им.Аль-

Фараби . - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 332с. : портр.,ил. 

- (Өнегелі өмір. Вып.88). - Получено в дар. - Библиогр. в конце 

статей. - ISBN 978-601-04-1847-9 : 332т.00т.  

Книга посвящена жизни и деятельности академика НАН РК, 

академика Международной академии экологической 

реконструкции, заслуженного деятеля науки Казахстана, доктора 

биологических наук, Профессора Исы Омаровича Байтулина. 

Учение о корневых системах растений стало предметом научных 

поисков на протяжении всей его жизни. Ризологическая школа 

академика И.О.Байтулина признана на международном уровне 

5.  

К 622  

Б-22 

Балғымбаев Нұрлан:Естеліктер/Құраст.: Молдамұрат, Ғабит. 

- Астана : Ақ Жайық, 2016. - 488 б. : сурет. - Сыйға алынды, қазақ, 

орыс тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7510-06-0 : 488т.00. Қазақ қоғамы 68 жасқа қараған шағында 

тәуелсіз Қазақстанның үкіметін басқарған лауазымды тұлғаны 



алғаш рет бақилыққа шығарып салды. Адам көзден кетсе де, 

сөзден кетпейді, сөзден кетсе де естен кетпейді... Қазақстанның 

үшінші Премьер-Министрі Нұрлан Өтепұлы Балғымбаевтың 

көзден кеткеніне де бір жыл болыпты. Қадыр тұтатын елі 

естелікпен оның екінші ғұмырын бастап кеткендей. Ол туралы 

жиналған материалдардан құралып отырған бұл естелік кітабы - 

соның куәсі. 

6.  

К 622  

Б-22 

Балғымбаев Нұрлан: Фотошежіре/Құраст.: Молдамұрат, 

Ғабит. - Астана : Ақ Жайық, 2016. - 200 б. : фотосурет. - Сыйға 

алынды . - ISBN 978-601-7510-06-0 : 200т.00т. Фото өнерінен 

ешбір болмыс пен бітімді жасыра алмаймыз. "Мен үшін 

фотография - шынайылықтан кеңістіктің пошымдарын, 

сызықтары мен қатынастарын іздестіру" депті ұлы фотограф 

Анри Картье-Брессон. Сол секілді елдің күрделі кезеңінде үкімет 

басқарған Нұрлан Өтепұлы Балғымбаевтың да шынайылығы, 

оның қоршаған кеңістікпен арадағы қарым-қатынасы, байланысы, 

көңілкүйі мен сезім сызығына фотосуреттерден ғана көз 

жеткізетініміз рас. 

7.  

К 012  

Б-38 

Бейісқұлов Тоқтар Әбдірахманұлы =Бейскулов Токтар 

Абдрахманович. Академик Академии гуманитарных наук : 

Гуманитарлық ғылымдар акад. академигі / Құраст.: Е.Т. 

Бейісқұлов, А.Ж. Сақанова. Жауапты ред. Қ.Е.Қаймақбева; ҚР 

БҒМ, "Ғылым ордасы" РМК орталық ғылыми кітапхана . - 

Алматы, 2016. - 152 б. : сурет. - (Қазақстан ғылымының көрнекті 

қайраткерлері ғылыми -ғұмырнамалық сериясы ). - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: б.123-145. - ISBN 978-601-7815-25-7 : 

152т.00т.  

Бұл көрсеткіш- "Қазақстан ғылымдарының 

биобиблиографиясы" сериясының жалғасы- Филология 

ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның әлеуметтк ғылымдар 

академиясының құрмет мүшесі, Қазақ қатынас жолдары 

университетінің профессоры, Гуманитарлық ғылымдар 

академиясының академигі Бейісқұлов Тоқтар Әбдірахманұлына 

арналған. Библиографияға ғылымның өмірі мен еңбегін 

сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері тізімі және ол туралы 

әдебиеттер 

8.  

К 59  

Г-256 

Гвоздев Евгений / Под ред.: Г.М. Мутанова. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2016. - 313 с. : портр. - (Өнегелі өмір. Вып.84). - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 296-304. - ISBN 978-601-04-1844-8 

: 313т.00т.  

Книга посвящается жизни и деятельности академика НАН РК, 

талантливого ученого-зоолога Евгения Васильевича Гвоздева. 

Ученик известного писателя-натуралиста Максима Зверева, 

приехавший из Сибири, искренне полюбил природу Казахстана. 

Именно здесь он состоялся как ученый, общественный деятель. 

9.  

К 57  

Д-97 

Дюсембин Хабдрахман /Под ред. Г.М.Мутанова; КазНУ им. 

Аль-Фараби . - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 327с. : 

портр.,ил. - (Өнегелі өмір. Вып.91). - Получено в дар. - Библиогр. 

в конце статей. - ISBN 978-601-04-1852-3 : 327т.00т. Книга 

приурочена к 85-летнему юбилею известного ученого-физиолога, 

доктора биологических наук, профессора, академика НАН РК 

Хабдрахмана Дюсембиевич Дюсембина. Основные научные 



исследования профессора Х. Дюсембина направлены на 

выяснение механизмов нейрогормональной регуляции лактации. 

Он доказал роль эфферентных нервов и катехоламинов в 

торможении рефлекса молокоотдачи и разработал меры борьбы с 

гипогалактией 

10.  

К 902/904  

Е-33 

Ежелгі Жетісу Жамбыл ауданының археология 

ескерткіштері / Мақ. жин.: А. Садуақасұлы, Б.А. Байтанаев, Б.А. 

Железняков. - Алматы, 2016. - 232 б. : 32 б. жапсырма сурет. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: мақала соңында . - ISBN 978-601-210-

232-1 : 232т.00т. "Ақындар мен батырлар елінің" тарихы мен 

археологиясына қатысты ғылыми басылымға Қазақстанның ғана 

емес, Ресейдің, Бельгияның және Италияның алдыңғы қатарлы 

зерттеуші ғалымдарының соңғы жетістіктерін айғақтайтын 

еңбектері жинақталды. 

11.  

К 811.512.122`35 

Ә-14 

Әбділәшімұлы, Дүйсенәлі. Ескі қазақ жазба тілі / 

Әбділәшімұлы, Дүйсенәлі; Жауапты ред.: Ж. Манкеева . - Алматы 

: Елтаным, 2016. - 240 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 

232-233 (27 атау). - ISBN 978-601-7849-19-9 : 240т.00т. Қытай 

Халық Республикасы Бейжің қаласындағы Орталық ұлттар 

университеті қазақ филологиясы факультетінің доценті, тарих 

ғылымдарының докторы Әбділәшімұлы Дүйсенәлі - Орталық 

Азия Қазақ хандығының тарихы, шағатай түркі тілі және оның 

жазба нұсқалары, ескі қазақ жазба тілі және оның жазба 

нұсқалары, қазақ деректануы т.с.с. мәселелермен айналысып, 

нақты дәйектер негізінде Қазақ хандығының тарихы, тіл тарихын 

тереңдей зерделеп жүрген ғалым. Ұсынылып отырған еңбекте 

ескі қазақ жазба тілінің әліпбиі, таңбалар, шартты белгілер 

берілген. 

12.  

К 821.512.122  

Ж-26 

Жангелдин Тоқтағали / Бас ред. Ғ.М.Мұтанов; Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 401б. : 

сурет. - (Өнегелі өмір. 86-шығарылым). - ISBN 978-601-04-1845-5 

: 402т.00т.  

Кітапқа белгілі мемлекет және қоғам 

қайраткері,жазушы,ғалым,1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысына қатысушы Тоқтағали Жанкелдиннің 1965-1972 

жылдары жазған қоғамдық-свяси қызметін,елдік, отаншылдық 

ойларын қатитын күнделігінен үзінділер,оның көз көрген 

әріптестері,туыстары мен балаларының естелік әңгімелері 

енгізілген 

13.  

К 94  

Ж-56 

Жетісулық Алаш зиялылары : Зерттеулер мен деректер / 

Құраст.: Ербол Тілешов. - Алматы : Үш Қиян, 2016. - 296 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7000-02-8 : 296т.00т. Бұл жинаққа 

ұлттық тарихымыздағы ең ірі азаттық қозғалысы - Алаш 

қозғалысының Жетісу өңіріндегі тарихы туралы зерттеулер мен 

деректер топтастырылып ұсынылды. 

14.  

К 54  

Ж-917 

Журинов Мурат / Под ред. Г.М.Мутанова; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - ил.:рис. - (Өнегелі 

өмір. Вып.89). - Получено в дар. - Библиогр.:с. 313-328. - ISBN 

978-601-04-1849-3 : 336т.00т. Книга посвящена известному 

ученому -химику, президенту Национальной академии наук 

Республики Казахстан. доктору химических наук, профессору, 

лауреату Государственной премии РК, академику Мурату 



Журиновичу Журинову. Он является автором боле 750 научных 

трудов, в том числе 22 монографий, более 130 авторских 

свидетельства и патентов, некоторые их которых запатентованы в 

США, Великобритании, ФРГ и др. странах 

15.  

К 325  

Қ-17 

Қазақ диаспорасы және Атамекенге оралу (1991-2012) : 

Ұжымдық монографиялық еңбек / Балтабаева, Күлғазира 

Нұранқызы [и др.]; Ғылыми ред.: С.Ф.Мәжитов . - Орысш. ауд., 

толықт., түзет. - Алматы : Елтаным, 2016. - 592 б. : 12 б. түрлі-

түсті суретті жапсырма. - ("Дүниежүзі қазақтарының 

қауымдастығы" Республикалық қоғамдық бірлестігі). - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: б. 478-479. - ISBN 978-601-7833-05-3 : 

592т.00т.  

Ұжымдық ғылыми еңбекте пәнаралық тәсіл негізінде қазақ 

диаспорасы және оның Атамекенге оралу тарихымен байланысты 

мәселелерге кешенді талдау жүргізілген. 

16.  

К 398  

Қ-17 

Қазақтың мифтік кейіпкерлері /Құрас. С. Итеғұлова; ҚР 

мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және 

қоғамдық-саяси жұмыс комитеті Ш. Шаяхметов атынд. тілдерді 

дамытудың республикалық үйлестіру -әдістемелік орталығы . - 

Астана , 2016. - 276 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7504-31-1 : 276т.00т. Бұл еңбекте қазақ фольклорындағы мифтік 

кейіпкерлерді сипаттайтын мәтіндер мен фольклортанушы 

ғалымдардың тұжырымдары негізінде жасалған талдаулар 

енгізіледі 

17.  

К 615  

Л-65 

Логотерапия немесе өмірге құштарлық : Отбасы 

хрестоматиясы / Құраст.: Мүхит Төлеген,Әділбек Нәби, Сұлтан 

Тайғарин. – Алматы:"Орхон" Баспа үйі, 2016. - 472б. : сурет. - 

ISBN 978-601-7558-02-4 : 472т.00т.  

Кітап өмірден мән іздеп, тіршіліктің тұпкі себептеріне үңілген 

қарапайым оқырманға арналған. 

18.  

К 54  

М-22 

Мамбетказиев, Ережеп / Под ред. Г.М.Мутанова; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті , 2016. - 322с. : 

портр.,рис. - (Өнегелі өмір. Вып. 92). - Библиогр.: в конце статей. 

- ISBN 978-601-04-1831-8 : 4000.00т. В данной книге, 

посвященной доктору химических наука, профессору, академику 

НАН РК, президенту Казахско-Американского свободного 

университета Ережепу Альхаировичу Мамбетказиеву, вниманию 

читателей представлены научные и публицистические статьи, 

очерки, выступления Е. Мамбетказиева, опубликованные в 

разные годы в СМИ, отзывы, поздравления коллег, друзей, 

единомышленников, а также архивные и фотоматериалы разных 

лет. 

19.  

К 821.512.122.09 

С-28 

Сәбден, Оразалы 

Абай, Қазақстанның болашағы және әлемдік цивилизация = 

Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация / Сәбден, 

Оразалы . - Алматы , 2016. - 304 б. : сурет. - Сыйға алынды. Қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-278-869-3 : 304т.00т.  

Халқымыздың дана да дара кемеңгері, данышпан ақыны әрі 

ұлы ойшылы-Абай Құнанбайұлының шығармалары мен қара 

сөздері қазақ халқын, жалпы адамзат баласын екі ғасырдан бері 

рухани құндылықтарға жетелеуде. Бұл еңбекте Абайдың ой-

тұжырымдамаларын ертеңгі ізгілендіру қоғамын құруға, оның 



моральдық кодексін жасауға пайдалану әрекеттері көрініс тапқан. 

Сондай-ақ, түркі әлеміне, қазақ еліне, жалпы әлемдік өркениетке 

елеулі үлес қосқан тарихи ұлы тұлғалар туралы қысқаша 

мәліметтер беріледі. 

 


