1.

2.

3.

4.

Аманаттай сақталған асыл мұра:(М.Әуезов
мемориалдық музей-уйінде орналасқан қоғамдық
негіздегі Алматы қалалық қазақ әдебиеті мен өнері
халық университетінде өткізілген сабақтар туралы
жазбалар). / Пікір жазғандар: Б.У.Әзібаева, Т.Ә.
Қоңыратбай. - Алматы, 2017. - 343б. : сурет. - Сыйға
821.512.122.09
алынды. - ISBN 978-601-243-843-7 : 343т.00т.
А-52
Жинақ 1964 жылдан бастап 35 жылдан астам Алматы
қалалық қазақ әдебиеті мен қнері халық университетінде
қоғамдық негіздегі ректоры болып қызмет еткен ҚР ҰҒА
академігі Рахманқұл Бердібайдың жеке мұрағатында
сақталған халық университетінің сабақтары мен жұмысы
туралы жазбалардан тұрады.

821.512.122
А-52

Амантай, Дидар.
Борхестің кітабы = Книга Борхеса : Өлеңдер, эсселер,
философия, кинематография, TV-interview, әдебиеттану,
сұқбаттар, қосымшалар, рецензиялар, Facebook, Instagram,
пьесалар / Амантай, Дидар. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы, 2017. - 476 б. - Мәтін қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN
978-601-80664-9-8 : 1980т.00т.
Қазақтың көрнекті жазушысы, проза шекері әрі
кинодраматург Дидар Амантай ел назарына ұсынып
отырған бұл кітабына өзектес, сабақтас, тақырыптас
шығармаларын енгізіп отыр. Кітаптың тілі шұрайлы, бояуы
қанық, оқиғалары қызықты.

745
А-85

Аршабеков,Т.
Сарыарқаның қолданбалы қолөнері / Т. Аршабеков, Д. Т.
Шешенов; Қарағанды облысының мәдениет басқармасы,
Аймақтық ғылыми-зерттеу ин-ты. - Қарағанды : Гласир,
2011. - 188 б. : сурет. - (Мәдени мұра). - Сыйға алынды. Библиогр.:б. 185-186 (30 атау). - ISBN 9965-442-42-8 :
188т.00т.
Бұл ғылыми зерттеуде Сарыарқаның қолданбалы
қолөнерінің тарихы, салт-дәстүрлері, жасалу жолдары
туралы баяндалады.

297
Д-33

Әбсаттар қажы Дербісәлі және Қазақстанның
шығыстану ғылымы мен рухани жаңғыру мәселелері :
Халықаралық ғылыми-теориялық конференция
материалдары / Құраст.:БЖұбатова, Л. Ерекешова,
Б.Батырхан; ҚР БҒМ, Р.Б.Сүлейменов атындағы
Шығыстану ин-ты. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. -

518б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-2762-4 :
518т.00т.
Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының корреспондентмүшесі,Жоғары мектеп Ғылым академиясының
академигі,филология ғылымдарының
докторы,Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану
институтының директоры, профессор Әбсаттар Дербісәлінің
қолыңыздағы еңбегі "Ғасырлардан жеткен қүнды
мұралар","Руханият сардары" және "Ғылымға раналған
ғұмыр" атты үш тараудан тұрады.

5.

6.

7.

012
Д-33

Әбсаттар қажы Дербісәлі шығыстанушы,мүфти,дипломат. : Библиографиялық
көрсеткіш / Жауапты редактор Ж.Т.Сейдуманов; ҚР Ұлттық
кітапханасы. - Алматы, 2017. - 86б. : сурет. - Мәтін
қазақ,орыс тілдерінде.-Сыйға алынды. - ISBN 978-60180688-4-3 : 86т.00т.
Қазақстан Респупликасының Ұлттық кітапханасы
шығыстанушы ғалым, дінтанушы,әдебиет зерттеуші,
филология ғылымдарының докторы, Республикамыздың
мемлекеттік 1 университетінің "Құрметті профессоры",
Халықаралық "Араб тілі" ғылым академиясының (каир)
академигі,Қазақстан Республикасы жоғары мектеп Ғылым
Академиясының академигі дербісәлі әбсаттар қажының 70
жылдық мерейтойына арнап, өмірі мен қызметіне арналған
библиографиялық көрсеткішті құрастырды.

32
Ә-18

Әбсаттаров,Раушанбек.
Саясаттану негіздері : Екі томдық оқу құралы. Т.1 /
Әбсаттаров,Раушанбек; ҚР БҒМ, Абай атынд. ҚазҰПУ. Алматы : Қарасай, 2012. - 424 б. - ISBN 978-601-7049-11-9 :
5200т.00т.
Ұсынылып отырған екі томнан тұратын оқу құралы
Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік білім беру
стандарттарына" сәйкес жазылған. Бұл басылымда XXI
ғасырдың басындағы қоғам болмысына сәйкес
саясаттанудың негізгі ұғымдары мен әдістер жүйесі,
саясаттанудың саяси технологиясы ашып көрсетілген.

012
Ә-50

Әлім Қайсар : Библиографиялық көрсеткіш /
Құраст.:Жылқыбай Жағыпарұлы,жазушы.Библиогр.ред.:
А.Ж.Сақанова ҚРБ ҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Орталық
ғылыми кітапханасы. - Алматы : Ғылым ордасы , 2017. 216б. : сурет. - ("Қазақстан ғылымдарының
биобиблиографиясы" атты серия). - ISBN 978-601-7815-35-6
: 1500т.00т.
Биобиблиографиялық көрсеткіште белгілі журналист,

жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР
Президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстан
Журналистика академиясының академигі,Халықаралық
Ақпараттандыру академиясының академигі Әлім
Қайсардың өмірі мен қызметі, әдеби шығармашылық
еңбектері кеңінен қамтылған.

8.

9.

10.

11.

821.512.122
Ә-95

Әшімбаев, Сағат.
Шығармалары. Т.1 / Әшімбаев, Сағат; Құраст.:
Ш.Бейсенова. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328
б. : портр. - ISBN 978-601-80664-8-1. - ISBN 978-601-806647-4 : 1320т.00т.
Өмірден ерте кетсе де артында мол рухани мұра қалдырған
белгілі әдебиет сыншысы, мемлекет және қоғам қайраткері
Сағат Әшімбаевтың үш томдық шығармалар жинағының
бұл бірінші томына туған әдебиетіміздің толғақты
мәселелері, сол уақыттағы ақын-жазушыларымыздың
жеткен жетістіктері мен кемшіліктері жайлы 1967 жылғы
студент кезінен бастап 1980 жылдар аралығында жазған
әдеби сын мақалалары мен ой-толғамдары енгізілді.

821.512.122
Б-22

Балаларға тарту . - Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту
институты, 2017. - 112 б. : сурет. - ISBN 978-601-7822-39-2 :
1700т.00т.
Ұсынылып отырған бұл оқу құралы 1926 жылы
Қазақстанның сол кездегі астанасы Қызылорда қаласында
Т.Шонанұлы мен М.Жолдыбайұлының құрастыруымен
алғаш жарық көрген. Оқу құралына сол кезеңдегі Алаштың
білім саласындағы белді азаматтарының төл туындылары
енген. Біз бұл жинақта өңдеп, суреттермен көркемдеп
бүгінгі оқырманға арнайы ұсынып отырмын.

811.512.122
Б-52

Бизақов,Сейдін.
Қазақ тілін көркейтудің оңтайлы тәсілдері / Бизақов,Сейдін.
- Алматы : Елтаным, 2017. - 80б. - 450т.00т.
Бұл кітапша қазақ тілінің емлесіне қатысты дау-дамай,талас
тудырған тұстары жайында тіл мамандарымен жан-жақты
пікір алысып бір тоқтамға, пәтуаға келіп, орфографияны
жетілдіру мақсатымен үш дүркін өткізілген дөңгелек
үстелдің қорытындысы бойынша жазылды.

39
Б-70

Бозжігітұлы, Бақыт.
Өміршең өнер : Этнографиялық суреттемелер / Бозжігітұлы,
Бақыт. - Алматы : Орхон, 2010. - 168 б. : 16 бет жапсырма. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 996532-628-2 : 168т.00т.
Ұлттық өнеріміздің үлкен жанашыры, көпке белгілі ағаш

шебері, бұрынғы партия-совет қызметкері Бақыт
Бозжігітұлы бұл кітабында өз қолынан шыққан киіз үйдің
жасалу жолына кеңінен тоқтала келіп, осынау өнердің
кешегі, бүгінгі жайына жан-жақта шолу жасайды, ертеңіне
көз жүгіртеді және көшпелілер мәдениетінің бұл түріне тек
ағаш шеберінің ғана көзімен емес, этнографтың,
өнертанушылық зердесімен де ой-пікірлері мен түйінтұжырымдарын ортаға салады.

12.

13.

14.

15.

39
Б-70

Бозжігітұлы, Бақыт.
Өміршең өнер = Вечное искусство : Этнография /
Бозжігітұлы, Бақыт . - Алматы : Орхон, 2017. - 400 б. : кесте,
сурет. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде;-Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-7558-05-5 : 400т.00т.
Ұлттық өнеріміздің үлкен жанашыры, елімізге белгілі ағаш
шебері, бұрынғы партия-совет қызметкері Бақыт
Бозжігітұлы бұл кітабында өз қолынан шыққан киіз үйдің
жасалу жолына кеңінен тоқтала келіп, осынау өнердің
кешегі,бүгінгі жайына жан-жақты шолу жасайды, ертеңіне
көз жүгіртеді және көшпелілер мәдениетінің бұл түріне
ағаш шеберінің ғана емес, этнографтың өнертанушылық
зердесімен де өз ой-пікірлері мен түйін-тұжырымдарын
ортаға салады.

69
Д-37

Джакияев, Д.К.
Құрылыс механикасы : Оқу-әдістемелік құралы / Д. К.
Джакияев, А. Қ. Малибеков, Б. Д. Джакияев; ҚР БҒМ,
М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз
университеті , 2017. - 93 б. : кесте. - Библиогр.:б. 91. - ISBN
978-9965-890-07-9 : 92т.00т.
Ұсынылып отырған құралда ғимараттардың құрылымдық
бөлімдерінің бойындағы ішкі күштерді есептеуге
бағытталған әдістері пайдалануға қажетті түсініктемелер
мен теориялық негіздемелер келтірілген.

78
Е-68

Еркімбеков, Серік.
Отаным : Романстар мен әндер жинағы / Еркімбеков, Серік.
- Алматы : Хантәңірі, 2017. - 86 б. : нота. - (. Рухани
жаңғыру). - ISBN 978-601-03-0485-7 : 942т.86т.
Композитор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Серік Еркімбеков
құрастырған "Отаным" атты жинаққа белгілі қазақ
композиторлары жазған романстар әндер еніп отыр.

55
Е-79

Есенов Шахмардан. 109-шығарылым / Ред.баск.
Ғ.М.Мұтанов; Әл-Фараби ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2017. - 389б. : сурет. - (Өнегелі өмір). - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-04-2147-9 : 389т.00т.

Ғалым-геолог, мемлекет және қоғам қайраткері, геологияминералогия ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР
ҒА академигі, Лениндік сыйлықтың және Қазақ КСР
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,Қазақ КСР Геология
министрі, Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары,
Қазақ КСР ҒА президенті, Қ.И.Сәтбаев атындағы
Геологиялық ғылымдар институтының директоры
қызметтерін атқарған Шахмардан Есенов туралы бұл
кітапқа ғалымның қайраткерлік қырын, адами болмыс
бітімін танытатын мақалалар, мұрағат құжаттары,
естеліктер мен фотосуреттер еніп отыр.

16.

17.

821.512.122
Е-86

Есімбетова, Перде Елеусізқызы.
Құс қанатты ғұмыр : Арнаулар естеліктер / Есімбетова,
Перде Елеусізқызы. - Алматы : Өнер, 2017. - 280 б. : сурет. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-03-0202-0 : 280т.00т.
Адам жер бетіне шыр етіп туған кезде Алланың
бұйрығымен маңдайына не жазса соны көреді екен. Осы
тағдыр қуанышы мен күйініші, өмірде жеткен жетістіктері
мен өкініштеріне беретін есебі ретінде оқырман қауым
сіздерге осы кітабын ұсынып отыр. Кітаптың алғашқы
тарауын асқар таудай, қазақтың маңдайына біткен асыл
қазынасы әкесі-Елеусіз Байырбековке арнайды. Оның
өлеңдері мен дастандарына, жырларына арналған.

159
Ж-21

Жақыпов,С.М.
Психологияны оқыту әдістемесі : Оқу құралы / С. М.
Жақыпов, Н. Қ. Тоқсанбаева. - Алматы, 2012. - 143б. Библиогр.:б.131-134. - ISBN 978-601-247-462-6 : 143т.00т.
Оқу құралында психологияны оқытудың әдістері мен
теориялары,оқу іс әрекеті,дамыта оқыту, белсенді оқыту
жүйесі қарастырылған.

Жеменей,Ислам.
Түрік халықтарының әдебиет тарихы : Оқу құралы /
Жеменей,Ислам. - Алматы : Таңбалы, 2014. - 200б. Библиогр.:б.195-198. - ISBN 321-978-454-2 : 2500т.00т.
821.512.161.09
18.
Қолдарыңыздағы еңбек,белгілі ғалым, профессор Ислам
Ж-44
Жеменейдің сан жылдық ғылыми ізденісінің жемісі. Түрік
халықтарының ежелгі әрі ортағасырдағы исламдық
әдебиетінің әлем әдебиетінің әлем әдебиетіндегі орны
айқындалған.
012
19.
З-16

Закарина Нэлли Асқарқызы : Қазақстан ғалымдарының
биобиблиографиясы / Құраст. Н.А. Корнаухова, Д.А.
Жумадуллаев, Н.Н. Сембаева; Библиогр. ред. Т.В.

Вдовухина, А.Ж. Сақанова; Бас ред.: Г.С. Полимбетова; ҚР
БҒМ ҒК, Д.В. Сокольский атынд. жанармай, катализ және
электрохимия ин-т; "Ғылым ордасы" РМК ОҒК. - Алматы,
2017. - 200 б. : порт. - Мәтін қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінде:-Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7815-33-2 :
200т.00т.
"Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы"
сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш
химия ғылымдарының докторы, профессор Нэлли
Асқарқызы Закаринаға арналған.Биобиблиографияға
ғалымның өмірі мен қызметін сипаттайтын мәліметтер,
оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер енгізілген.

20.

21.

22.

821.512.122
К-69

Көшбайұлы, Отыншы.
Ұлағатты ғұмыр : Киіз үй жасаудың хас шебері-Бақыт
Бозжігітұлы / Көшбайұлы, Отыншы. - Алматы : Орхон,
2017. - 256 б. : 48 бет жапсырма сурет. - Сыйға алынды. ISBN 978-601-7558-06-2 : 256т.00т.
Киіз үй - көшпелі халықтардың дүниеге әкелген өнер
туындысы. Өз бастауын тым әріден бастайтын киіз үй
ғасырлар бойы дамып, жаңарып келді. Табиғатты біте
қайнасып, төрт түлік малының қамымен жыл мезгілдеріне
орай бір ғажап баспанасын қастерлеп, қадірлей білген. Сол
киіз үйдің бағзы, қазақы қалпының сақталған жері Маңғыстау өлкесі.

821.512.122
Қ-16

Қаз дауысты Қазыбек би . Т.2 / Құраст.: Жамбыл
Артықбаев; Жауапты ред.: Н.О.Дулатбеков. - Алматы : MepPress, 2017. - 475 б. - Библиогр.: б. 419-431 (145 атау). ISBN 978-601-03-0479-6. - ISBN 978-601-03-0481-9 :
1473т.22т.
Бұл кітап қазақтың кемеңгер азаматы, дана тұлғасы,
мәмілегері және ұлыс биі Қаз дауысты Қазыбектің өмір
тарихына, қайраткерлік қызметіне арналған. Сонымен бірге
кітапта ұлы даладағы мемлекет және билік
институттарының бірнеше мыңжылдық тарихына жазбаша
және ауызша деректер негізінде терең шолу жасалған.

821.512.122
Қ-16

Қаз дауысты Қазыбек би : Мақалалар жинағы. Т.1 /
Құраст.: М.Хамзин, А.Жанғожин, Ж.Оспанов,
А.Сүлейменов. - Алматы : Mep-Press, 2017. - 475 б. : сурет. Библиогр.: мақала соңында. - ISBN 978-601-03-0479-6. ISBN 978-601-03-0480-2 : 1473т.22т.
Бұл жинаққа қазақ халқының атақты биі, көрнекті
қайраткері, дипломат, қазақ қоғамы өмірінің барлық
саласын қамтитын "Жеті жарғы" құқықтық заң жобасын
жасаушылардың бірі-Қаз дауысты Қазыбектің өмірі,

қызметі туралы отандық, алысжақын шетелдік мұрағаттар
қорынан алынған жазба деректерге, мағлұматтарға, хаттарға
негізделген ғылыми-зеттеу мақалалар еніп отыр.

23.

24.

25.

94
Қ-17

"Қазақ хандығының 550 жылдығы-ұлттық тарихтың
тағдыршешті кезеңі "тақырыбына арналған ғылымитәжірибелік конференция материалдарының жинағы
2015 жылғы 16 ақпан = Сборник материалов научнопрактической конференции на тему: "550-летие Казахского
ханства- Судьбоносный этап национальной истории"16
февраля 2015 года. - Астана, 2015. - 144б. : сурет. - Мәтін
қазақ,орыс тілінде.- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-280-6175 : 144т.00т.
2015 жылғы 16 ақпанда Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым
комитетінің ұйымдастырумен "Қазақ хандығының 550
жылдығы-ұлттық тарихтың тағдыршешті кезеңі"
тақырыбына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция
өткізілді. Бұл жинаққа конференцияға қатысушылардың
ұлттық тарихтағы теоретикалық-әдіснамалық, әлеуметтікэкономикалық,қоғамдық-саяси аспектілерге қатысты
сөздері кіргізілген.

911
Қ-18

Қазақстан: Фотоальбом . - Алматы : Тау-Кайнар, 2017. 308б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс,ағылшын тілдерінде. ISBN 978-601-7059-84-2 : 7590т.00т.
"Қазақстан" суретальбомын шығару арқылы еліміздің атақабыройын асқақтатып, мемлекетіміздің тартымдылығын
арттыру мәселесі басымдыққа алынды. Қазақстанның
төрткүл дүниеге танымалдылығы жылдан-жылға артып
келеді.

340
Қ-18

Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихының
хрестоматикасы. Т.1 / Құраст. З.Ж. Кенжалиев,
Г.Р.Усеинова, Қуандықов,Б.Ж. және т.б.; ҚазҰАУ "Құқық"
кафедрасы. - Алматы : KazBookTrade, 2017. - 262б. - ISBN
978-601-80565-5-0 (жалпы). - ISBN 978-601-80565-6-7 (1том) : 8000т.00т.
Ұсынылып отырған оқу құралы қазақ жеріндегі саяси және
құқықтық ойдың негізгі мұраларын қамтиды. Хрестоматия
"Мәдени мұра" бағдарламасы бойынша шығарылған
еңбектердің деректерін негізге ала отырып құрастырылған.

791
26.
Қ-22

"Қазіргі кезеңдегі кинематограф пен телевизия:
режиссура,продюсерлеу және драматургияның өзекті
мәселелері" = "Кинематоргаф и телевидение на
современном этапе: проблемы режиссуры, продюсирования

и драматургии": материалы международной научнопрактической конференции : Халықаралық ғылымипрактикалық конференциясының материалдары 5 наурыз
2013 ж. / Ред.алқа: Арыстанбек Мұхамедиұлы; ҚРБ ҒМ,
Т.Жургенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы. Алматы, 2013. - 208б. : кесте. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде.-Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-265-119-5 : 208т.00т.
Бұл жинақта Т.Жургенов атындағы ҚазҰӨА
ұйымдастырумен өткен "Қазіргі кезеңдегі кинематограф пен
телевизия: режиссура,продюсерлеу және драматургияның
өзекті мәселелері" атты ғылыми-практикалық
конференцияның материалдары берілген

821.512.122
Қ-53

Қиықбай, Қуат.
Бейуақыт : Әңгімелер жинағы / Қиықбай, Қуат. - Алматы :
Жалын, 2017. - 192б. - (Жас толқын). - ISBN 978-601-783513-2 : 792т.00т.
Әдебиетке әр жазушы тың идеясы, соны соқпағы,өзгеше
өрнегімен келеді. Бұл кітапта бүгінгі әдебиетке кейінгі лек
болып, жаңа леп болып қосылып жатқан Қуат Қиықбайдың
әңгімелері,"Тәмсіл тамшылар" деп аталған мөлтек әңгімелер
циклы мен аудармалары еніп отыр.

821.512.122
Қ-56

Қожаниязов, Сұлтан Баймағамбетұлы.
Шығармалары : Сын-сықақтары, фельетондары, өлеңдері
мен мақалалары / Қожаниязов, Сұлтан Баймағамбетұлы;
Құраст.: Тынышбек Дайрабай. - Алматы : Орхон, 2017. - 560
б. : 16 бет түрлі түсті жапсырма. - Сыйға алынды. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7558-23-9 :
560т.00т.
Белгілі журналист, сықақшы, фельетонист Сұлтан
Қожаниязовтың 1938 жылдан республикалық, облыстық,
аудандық газеттер мен журналдарда жарияланған әртүрлі
тақырыптағы мақалалары мен сын сықақтары, өлеңдері еніп
отыр.

29.

784
Қ-67

Қоспақов, Зейнұр.
Ғасырлардан жеткен үн / Қоспақов, Зейнұр; Жауапты ред.:
С.Ә.Күзембай. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. 240 б. : сурет, нота. - ISBN 978-601-80680-0-3 : 1188т.00т.
Жинақта Ақан сері, Біржан сал, Жаяу мұса және басқа да
халықтың кәсіпқой әнші-композиторларының таңдаулы
әндері орын алды.

30.

811.512.122
М-18

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

27.

28.

Мамырбекова, Гүлфар; Жауапты ред. Нұргелді Уәлиұлы. Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2017. - 656
б. - Мәтін қазақ, араб тілдерінде. - ISBN 978-601-7822-40-8 :
6300т.00т.
Бұл сөздікте қазақ тіліндегі араб, парсы сөздері
жинақталып, мысалдар арқылы түсіндірмелері берілген.
Сондай-ақ араб, парсы сөздерінің әртүрлі нұсқадағы
бірнеше варианттық қатардағы да реестрде көрсетілді.

31.

32.

33.

34.

297
М-91

Мырзабаев,Кенжеәлі.
Ғибадаттың мәні-дұға / Мырзабаев,Кенжеәлі; Редакторы
Тайыржан Жолдасов,Салтанат Қалдыбеков; Қазақстан
мұсылмандары діни басқармасы. Имамдардың білімін
жетілдіру Ислам институты. - Алматы, 2017. - 68б. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-06-4414-9 : 68т.00т.
"Ғибадаттың мәні-дұға" атты жинағында әһли сүннет уал
жамағат мәзһаб ғұламаларының ұстанған шариғи үкімдері
және дұғаны қашан ,қалай жасау керектігі туралы
айтылады.

821.512.122
Н-89

Нүсіпұлы,Ербақыт.
Көп күткен көктем еді : Повестер мен әңгімелер жинағы /
Нүсіпұлы,Ербақыт. - Алматы : Атажұрт, 2017. - 256б. (Қауымдастық кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978601-7833-08-4 : 848т.58т.
Мәңгілік жырланып келе жатқан махабат тақырыбы
қытайлық қазақ жазушысы Ербақыт Нүсіпұлының әңгіме,
повестерінде өзіндік бояуға ие. Ербақыттың жұп-жұмыр,
қысқа әңгімелерінде,повестерінде де бірін-бірі құлай сүйген
көңілдер шынайы түрде ашып көрсетіледі

821.512.122
Н-86

Нұржеке-ұлы, Бексұлтан.
Ақжазықтың адамдары: Шығармалар жинағы. Т.15 /
Нұржеке-ұлы, Бексұлтан. - Алматы : Жалын, 2017. - 480б. :
сурет. - ISBN 978-601-7835-12-5 : 1650т.00т.
Жазушының осы толық шығармалар жинағына соңғы
жылдары жазылып көпшіліктің көкейінде жүрген маңызы
мәселелерді қозғап, оқырмандарына ой салған жазбалары
топтастырылды.

821.512.122
О-61

Оңалбай,Шәкен.
Құт мекен : Өлеңдер / Оңалбай,Шәкен. - Алматы : Атажұрт,
2017. - 248б. - (Шетелдегі қазақтар). - ISBN 978-601-783307-07 : 848т.58т.
Қытай елінде аз ұлттық мәдениетіне жасалынып отырған
қамқорлық нәтижесінде айтулы шығармашылық биіктерге
қол жеткізген қазақ ақын-жазушыларының қатары қалың

35.

36.

37.

38.

821.512.122
Р-22

Раушанов, Есенғали.
Амал деген айыңыз... : Шығармалар жинағы / Раушанов,
Есенғали . - Алматы : Жазушы, 2017. - 224 б. - ISBN 978601-200-581-3 : 821т.20т.
Бұл кітапта автордың жаңа өлеңдері мен "Аспанға көшіп
кеткен ел" микро-поэмасы және "Аида", "Гамлет" атты
аудармалары енгізілді.

340
С-27

Cаяси және құқықтық ілімдер тарихының
хрестоматиясы. Т.1 / Құраст. З.Ж.Кенжалиев,
Ш.М.Шарипов,Г.Р.Усейнова және т.б.; ҚазҰАУ "Кұқық"
кафедрасы. - Алматы : KazBookTrade, 2017. - 506б. - ISBN
978-601-04-80565-3-6 (жалпы). - ISBN 978-601-04-80565-4-3
(1 том) : 7500т.00т.
Бұл оқу құралында ежелгі дәуірлерден қайта өрлеу кезеңіне
дейінгі саяси-құқықтық ойдың өкілдерінің еңбектерінен
қажетті үзінділер қамтылған. Сонымен қатар Қазақстан
аумағындағы көнеден келе жатқан қайраткерлердің артына
мұра болып қалған шығармаларынан негізгі ойтұжырымдар берілген.

821.512.122
С-31

Сейсенбаев, Роллан.
Қазақ елі немесе Дербестік пен Даралық үшін Жанталас:
(Үрей мен үміт реквиемі) : Жетпіс томдық шығармалар
жинағы. Т.3 / Сейсенбаев, Роллан. - Алматы : Халықаралық
Абай клубы мен RS , 2017. - 368 б. : сурет. - (Әлем
классиктері). - ISBN 978-601-06-3985-0 : 1289т.29т.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
"Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті
жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу
мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін
арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызы
түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші
бағдарламасы бойынша жарық көрді.

012
С-28

Сәтбаев Қаныш Имантайұлы, КСРО Ғылым
академиясының академигі . Т.1 : Биобиблиография /
Құраст. М.К. Сатпаева, геол.-минер. ғылым.д-ры, Н.В.
Ниретина, биол. ғылым.канд.,Г.Ж. Қазбекова және т.б.;
Жауапты ред. Қ.Е. Қаймақбаева, "Ғылым ордасы" РМК
Орталық ғылыми кітапхана меңгерушісі. Библиогр. ред.:
А.Ж. Сақанова, Т.В. Вдовухина; ҚРБ ҒМҰҒА ЖШС
"Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты".
- Алматы : Ғылым ордасы , 2016. - 454б. - ("Қазақстан
ғылымының көрнекті қайраткерлері"). - Библиогр.:б.451. ISBN 978-601-7815-18-9. - ISBN 978-601-7815-19-6 :
1100т.00т.

Бұл 2 томдық кітап-Қазақстанның тұңғыш кәсіби геологы,
ҚСРО-ның тұңғыш толық мүшесі және кеңестік Шығыс
және Қазақ КСР-ның ғалымдар арасында КСРО және Ленин
сыйлығының және Мемлекеттік сыйлығының тұңғыш
президенті және негізін қалаушы, Қазақ КСР Ғылым
академиясының Геологиялық ғылымдар институтының
директоры, геология-минералогия ғылымдарының докторы
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа арналған.
Сопылық ғибратнама : Хрестоматия-компендиум /
Құраст.: Сейфеддин Сүтжан; ҚР БҒМ, Павлодар
мемлекеттік педагогикалық ин-ты . - Павлодар : ПМПИ,
2016. - 212 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 209-210 (45
атау). - ISBN 978-601-267-432-3 : 212т.00т.
821.512.122.09 Бұл кітапта Шығыс әдебиетінің бір тармағы саналатын
39.
С-66
сопылық әдебиет өкілдерінің діни сарындық саздары мен
ғұламалардың таным тағлымын тартқан төрттаған
жырлары, қанатты сөздері мен афоризмдері жинақталып
берілді. Сондай-ақ, төл сөз өнеріміздің көрнекті өкілдері
Абай, Шәкәрім, Мәшһүр-Жүсіп сынды дала даналарының
сопылықпен суарылған толғаныстары да тізілді,

40.

41.

821.512.122
С-90

Сүйінов, Есенгелді.
Тербеген теңіз әлдиі : Эссе, көсемсөз, сұхбаттар / Сүйінов,
Есенгелді. - Алматы : Жазушы, 2017. - 344 б. : порт. - ISBN
978-601-200-582-0 : 1425т.60т.
Есімі республикаға танымал қаламгер, ақын Есенгелді
Сүйінов "Тербеген теңіз әлдиі" атты жаңа кітабында
халқымыздың мақтан тұтар аяулы азаматтары, ардақтылары
жайында, солардың ұлтымызға, қоғам өміріне ықпалы тиген
өнегелі өмірлері, ғибратты ғұмырлары туралы толғана сыр
шертеді.

621
Т-77

Туғанбаев,Ибрагим.
Электротехниканың теориялық негіздері : Оқу құралы /
Туғанбаев,Ибрагим, Сагнаева,Нұргүл ; С. Сейфуллин
атындағы агротехникалық университеті . - Алматы :
KazBookTrade, 2017. - 433б. : сурет. - ISBN 978-601-80565-81 : 2800т.00т.
Электротехниканың теориялық негіздерінде
электромагниттік құбылыстар, электротехникалық
құрылымдардың және жүйелердің үдерістері қаралған.

821.512.122
42.
Т-86

Тұрғынбекұлы, Серік.
Кейкі батыр / Тұрғынбекұлы, Серік. - Астана : Фолиант ,
2017. - 320б. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-302-798-2 :
1584т.00т.

Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткізілген
халықаралық мүшәйраның бас жүлдегері, Халықаралық "
Турік поэзиясы" фестивалінің бірнеше мәрте иегері Серік
Тұрғынбекұлының бұл кітабында 1916 жылдары Ел
Тәуелсіздігі үшін күресіп, жанын пида еткен, мергендігі мен
ерлігі ел ішінде аңызға айналған хас батыр Кейкі
Көкембайұлының өмір тарихы, талайлы тағдыры жанжақты
баяндаған.
Тұрсынбайұлы, Бағашар.
Тіл мен жүрек : Әдеби мақалалар / Тұрсынбайұлы, Бағашар.
- Алматы : Жалын, 2017. - 192б. - ISBN 978-601-7835-14-9 :
821.512.122.09
43.
792т.00т.
Т-86
Бұл жас сыншының алғашқы кітабы.Кітапқа әдеби
мақалалар мен портреттер топтастырылған. Кітап екі
бөлімнен тұрады.

44.

45.

46.

94
Х-17

Халиди,Құрбанғали.
Тауарих-и хамса-и шарқи Шығыстың бес тарихы :
Қолжазба,кітап нұска, транскрипция, аударма. 1кітап /
Халиди,Құрбанғали; Қазақ тілінде аударған Т.
Жұртпай,Б.Мұстафаев, Ш.Бегімтаев; Ред. :Ғалия
Бөкейқызы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328б.
: сурет. - ISBN 978-601-7227-10-4 (1-кіт.). - ISBN 978-6017227-09-8 : 2706т.00т.
Қазақ тарихына қатысты аса құнды жәдігердің біріҚұрбанғали Халидидің "Тауарих-и хамса-и шарқи""Шығыстың бес тарихы"(1910) исі түрік қауымының
зиялылыры мен оқымыстылары орнықтыруға ұмтылған
шағатай жазба мұраларының негізіндегі "ортақ тілінде"
жазылған және араб пен парсының ғылыми терминдері
барынша еркін қолданылғандықтан да, бұрынғы
басылымдары қысқартылып не баяндалып қана берілген.

821.512.122
Х-18

Хамзақызы,Шәмшабану.
Сөз-кесте / Хамзақызы,Шәмшабану. - Алматы, 2017. - 120б.
- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7828-07-8 : 120.00т.
Бұл кітап Шыңжаң қазақ әдебиетінің алдыңғы толқын
өкілдерінің бірі, ақын һәм әдебиетші Шәмшабану
Хамзақызының екі томдық шығармалар жинағының
негізінде құрастырылды.

821.512.122.
Ш-26

Шапай,Тұрсынжан.
Таңдамалы : Екі томдық таңдамалы шығармалар жинағы.
Т.1 : Эссе.Әдеби сын. Зерттеу / Шапай,Тұрсынжан. Алматы : Арда+7, 2017. - 424б. - Библиогр. мақала соңында
. - ISBN 978-601-7355-61-6. - ISBN 978-601-7355-62-3 (Т.1) :

1178т.00т.
Т. Шапайдың екі томдық шығармалар жинағының бірінші
томына қаламгердің "Ой түбінде жатқан сөз" (1989), "Шын
жүрек-бір жүрек"(2000) кітаптарында, сондай-ақ, ертеректе
әртүрлі басылым беттерінде, ұжымдық жинақтарда жарық
қөрген әдеби сын, эссе, зерттеу,мақала,сұхбаттары іріктеліп
берілді.

821.512.122.
Ш-26

Шапай,Тұрсынжан.
Таңдамалы : Екі томдық таңдамалы шығармалар жинағы.
Т.2 : Эссе, әңгімелер / Шапай,Тұрсынжан. - Алматы :
Арда+7, 2017. - 344б. - ISBN 978-601-7355-61-6. - ISBN 978601-7355-63-0 (Т .2) : 1178т.00т.
Т.Шапайдың екі томдық шығармалар жинағының екінші
томына қаламгердің "Қазақтың жаны"(2001), "Күлкі және
көз жасы" (2015) кітаптарында жарық көрген көркем әңгіме,
әдеби, публицистикалық шағын эссе, жазбалары еніп отыр.

821.512.122
Ш-78

Шонанұлы, Телжан.
Бес томдық шығармалар жинағы : Оқу құралдары,
мақалалар, мұрағат құжаттары. Т.5 / Шонанұлы, Телжан;
Ред.алқа.: Р.Сыздықова, Ө.Айтбай, Т.Жанұзақ және т.б. Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2017. - 256
б. : сурет. - ISBN 978-601-7822-26-2 (орт). - ISBN 978-6017822-38-5 (5 том) : 1500т.00т.
Бес томдық шығармалар жинағының бесінші томына ҚР
Орталық мемлекеттік мұрағат қорынан алынған Телжан
Шаноновтың М.Жолдыбайұлының бірге құрастырған
"Әліппе" атты оқу құралы, латын қарпімен басылып
шыққан "Бай баласы мен жарлы баласы", ХХ ғасырдың
басындағы баспасөз бетінде жарық көрген мақалалары,
мұрағат құжаттары еніп отыр.

49.

821.512.122
Ш-78

Шонанұлы, Телжан.
Бес томдық шығармалар жинағы : Оқу құралы. Т.4 /
Шонанұлы, Телжан; Ред.алқа.: Р.Сыздықова, Т.Жанұзақ,
Б.Әбілқасымов және т.б. - Алматы : Мемлекеттік тілді
дамыту институты, 2017. - 256 б. : сурет. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7822-26-2 (орт). - ISBN 978-6017822-37-8 (4 том) : 1500т.00т.
Бес томдық шығармалар жинағының төртінші томына ҚР
Ұлттық кітапхана қорынан алынған Телжан Шаноновтың
Ахмет Байтұрсынұлымен бірге құрастырылған "Оқу
құралы" еніп отыр.

50.

378
Э-41

"ЭКСПО-2017 және жастар" тақырыбында өткен
жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық

47.

48.

және экономика ғылымдары бойынша студенттердің
XIX ғылыми-практикалық конференциясының
материалдары = ХІХ студенческой научно-практической
конференции по естественным, техническим, социальногуманитарным и экономическим наукам на тему "ЭКСПО2017 и молодежь" / Ред.алқа.:М.Н.Сарыбеков; ҚР БҒМ,
М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз : Тараз
университеті , 2017. - 261 б. : кесте. - ISBN 978-9965-890-161 : 261т.00т.
Жинаққа "Экспо-2017 және жастар" тақырыбында өткен
жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық
және экономика ғылымдары бойынша студенттерінің ХІХ
ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалары
енгізіліп отыр.

51.

52.

339
Э-41

"ЭКСПО-2017: әлемдік экономикадағы жаңа
мүмкіндіктер" атты облыстық ғылыми-тәжірибелік
конференцияның материалдары = Материалы областной
научно-практической конференции на тему: "ЭКСПО-2017:
Новые возможности мировой экономики" / Ред.алқа.:
М.Н.Сарыбеков; М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік унті. - Тараз : Тараз университеті , 2017. - 229 б. : кесте. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-9965-890-15-4 :
229т.00т.
Бұл конференция жинағына Жамбыл облысының
ғалымдарының, колледждері мен жоғары оқу орындары
оқытушыларының қоғамдық келісім мен Қазақстанды
біртектілікті жүзеге асыру саясатының мәселеріне арналған
мақалалары енген.

821.512.122
І-43

Ізтілеуұлы,Тұрмағамбет.
Шаһнама : Фирдауси "Шахнамасының" желісімен
жырланған тарихи дастан / Ізтілеуұлы,Тұрмағамбет;
Жауапты шығарушы SDU проф. Ислам Жеменей; "Арыс
қоры". - Алматы : Арыс, 2015. - 896б. : сурет. - ("Қазына"
сериясы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-291-285-2 :
896т.00т.
Қазақ халқының ұлық шайыры Тұрмағамбет Ізтілеуұлы
бүкіл әлемге мәшғүр парсы ақыны Әбілқасым Фирдаусидің
"Шаhнама" атты еңбегін қазақ тіліне тәржімалады.

