
Шілде/июль (Казахский фонд 2018) 

1. 
821.512.122 

А-89 

Асылбекұлы, Серік. 
   Күзгі романс : Повестер мен пьесалар / Асылбекұлы, 

Серік. - Астана : Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-302-932-0 : 2160т.00т. 

 

Республикамызға кеңінен танымал жазушы, драматург, 

Қазақстан жазушылар одағының Б.Майлин атындағы 

сыйлығының лауреаты Серік Асылбекұлының бұл 

жинағына "Рух" халықаралық әдеби байқауының жүлдесін 

иеленген "Қазақша ашылып сайрау" пьесасымен қатар бір 

топ таңдамалы шығармалары еніп отыр. 

2. 
821.512.122 

Б-35 

Беделханұлы, Бақыт. 
   Ауадағы жазу / Беделханұлы, Бақыт. - Астана : Фолиант , 

2018. - 240 б. - (Рух. Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-302-

953-5 : 2160т.00т. 

 

Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының иегері, ақын-

драматург Бақыт Беделханұлының бұл жинағына 

халықаралық "Рух" бәйгесінде бас жүлде алған "Рух жыры" 

поэмасы, өлеңдер мен толғаулар және "Ұлым, саған айтам", 

"Тағдыр тақтасы" атты поэтикалық драмалары еніп отыр. 

3. 
821.512.122 

Д-20 

Дәрібаева, Жадыра. 

   Қос қанатты дүние : Таңдамалы шығармалар (Өлеңдер, 

әңгімелер, мақалалар, сұхбаттар) / Дәрібаева, Жадыра. - 

Алматы : Қайнар, 2018. - 480 б. : сурет. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-06-5054-1 : 1767т.85т. 

 

Ақынның бұл таңдамалы жинағында еліміз тәуелсіздігінің 

1991 жылдан бастап әр жылдарымен қатар, қазіргі заман 

тынысымен тыныстаған көңіл толғаныстары шынайы 

берілген. Елге, жерге, халқына деген ыстық, сырлы 

сезіммен шабыттана жырлаған ақын оқырманын асқақ 

рухқа бөлеп, ізгі құндылықтарға ұмтылдырады. 

4. 
821.512.122 

Д-22 

Дәутайұлы, Несіпбек. 
   Кісі иесі : Повестер мен әңгімелер / Дәутайұлы, Несіпбек. 

- Астана : Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. Рухани жаңғыру). 

- ISBN 978-601-338-002-5 : 2160т.00т. 

 

Бұл жинаққа жазушы Несіпбек Дәутайұлының повестері 

мен әңгімелері енгізіліп отыр. Жазушы шығармаларында 

бүгінгі өмірдің күнгейлі, көлеңкелі тұстарын бүкпесіз ашық 



көрсете білген. Мысалы, "Көгілдір көйлекті келіншек" 

әңгімесінде қоғамдағы шегіне жеткен азғындықты, 

бүркемелеусіз, ғаламат шынайылықпен суреттейді. Ал 

қазақи мінез, ұлттық нақышпен тамаша өрілген "Айғыркісі" 

әңгімесінде қазақ танымында ерекше қастерлі жылқы 

малына тән тектілік баяндалады. 

5. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит. 
   Жиырмасыншы ғасыр : Роман-эпопея. 4 кітаптық. 3-кітап 

/ Досанов, Сәбит. - Алматы : Арда+7, 2018. - 544 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-7355-34-0. - ISBN 978-601-7355-45-6 : 

1915т.18т. 

6. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит. 
   Жиырмасыншы ғасыр : Роман-эпопея. 4-кітаптық. 4-кітап 

/ Досанов, Сәбит. - Алматы : Арда+7, 2018. - 496 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-7355-34-0. - ISBN 978-601-7355-34-0 : 

1915т.18т. 

7. 
821.512.122 

Е-45 

Елемес, Құл-Керім. 
   Аллахай : Жыр жинағы / Елемес, Құл-Керім. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. Рухани жаңғыру). - ISBN 

978-601-302-930-6 : 2160т.00т. 

 

Ақын, "Рух" халықаралық әдеби байқауының жүлдегері 

Құл-Керім Елеместің бұл жинағына таңдаулы өлеңдері 

топтастырылды.Ақын жырлары оқырманын жалғаннан 

шынды айыруға, тазалыққа жетелейді. Хақтық мәнін, 

Хақтағы жаратылыстың мақсатын ашуға талпыныс 

жасайды. 

8. 
821.512.122 

Ә-14 

Әбділдәұлы, Орысбай. 
   Аңыз бен нағыз : Дастандар мен толғаулар / Әбділдәұлы, 

Орысбай. - Алматы : Макс-Эль Медиа Групп, 2018. - 288 б. 

: сурет. - ISBN 978-601-06-5014-5 : 1060т.72т. 

 

Қазақ жырының қасиетіне қаныққан қаламгер жан-жүрегін 

жарып шыққан дастандар мен толғаулар өнбойы толған 

өрлік, ерлік, қайсарлық қасиеттерге толы дерліктей. Аңыз 

болуға лайық нағыз өркениетті өмір-ғұмыр ұландары 

ғылымда, өнерде, спортта және басқа да сан салалы өмір-

болмыста айналасын шуаққа бөлеп, Тәуелсіз ел 

патриоттарының қатарын толықтыру үстінде. 

9. 
821.512.122 

Ә-95 

Әшімханұлы, Дидахмет. 
   Көп томдық шығармалар . Т.4 : Өмірге құштарлық. 

Аудармалар / Әшімханұлы, Дидахмет. - Астана : Нұра-



Астана, 2018. - 480 б. - ISBN 978-601-7101-57-2. - ISBN 978-

601-7101-68-8 : 1473т.22т. 

10. 
821.512.122.09 

К-30 

Кенжебайұлы, Бейсембай. 
   Шығармалар жинағы . Т.1 : Түрік қағанатынан бүгінгі 

күнге дейін / Кенжебайұлы, Бейсембай. - Алматы : Ел-

шежіре, 2018. - 360 б. - ISBN 978-601-7912-10-9. - ISBN 

978-601-7912-09-3 : 1178т.58т. 

 

Өмірі толы өрлік, ғылымы толы ерлік дерлік тұла бойы 

9лттык қадір-қасиеттен жаралған, ұлт руханияты үшін өмір 

кешкен, сол жолда ештеңеден тайсалмаған табанды ұлттық 

рухты, ұлы болмысты окымыстының томдығына кеңестік 

қиракезең тар заманда рухани ерліктерге бастамашы болған 

бірсыпыра еңбектері еніп отыр. 

11. 
821.512.122 

К-31 

Кеңшілікұлы, Амангелді. 
   Тұрақсыз әлемнің суреткері : Әдеби сын, эсселер / 

Кеңшілікұлы, Амангелді. - Астана : Фолиант , 2018. - 240 б. 

- (Рух. Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-302-931-3 : 

2160т.00т. 

 

Белгілі сыншы Амангелді Кеңшілікұлы "Ақ жауын", 

"Қарлығаш-дәурен" "Жүрек сөзі" кітаптарымен көпшілікке 

кеңінен танымал.Қолыңыздағы "Тұрақсыз әлемінің 

суреткері" - әдебиет әлеміндегі қадау-қадау ой мен 

сезімнің, кесек болмыс пен бітімнің иесі атанған қазақ және 

әлем әдебиетінің көрнекті тұлғаларының шығармалары 

жайлы естелік-эссе, әдеби сын жинағы. 

12. 
070 

Қ-17 

   "Қазақ" газеті. 1915 жыл / Құраст.: С.О.Смағұлова, 

Г.М.Абикова; ҚР БҒМ ҒК, "Ғылым ордасы" РМК. - Алматы 

: Елтаным , 2017. - 528 б. - Библиогр.:б.513-522. - ISBN 978-

601-7849-30-6 : 6955т.00т. 

 

"Қазақ" ұлттық баспасөзі 1913-1918 жылдар аралығында 

Ахмет Байтұрсынұлының басшылығымен Орынбор 

қаласында шығып тұрды. Қазақ ұлт зиялылары мен қазақ 

оқығандары айналысына топтастырған бұл газет қазақтың 

жан жарасына айналып жер, тіл, дін, оқу және тағы басқа 

мәселелерді көтеретін басылымға айналды. Бұл жинаққа 

газеттің 1915 жылы жарық көрген 93-163 нөмірлері 

түгелдей араб әліпбиінен қазіргі жазу үлгісіне көшіріліп 

енгізілді. Мақалаларда сол жылғы ұлтымыздың тұрмыс-

тіршілігі, ішкі және саяси жағдайы, экономикалық-

әлеуметтік, мәдени, оқу-ағарту, дін мәселелері, атадан 

балаға мирас болып келе жатқан салт-дәстүрі, 



жоралғылары, тарихи жан-жақты қамтылған. 

13. 
398 

Қ-17 

   Қазақ қолжазбалары Көне түркі және қазақ жазба 

әдеби мұралары (б.д.д. V ғ. бастап-б.д. XX ғ. дейін) : 10 

томдық басылым. Т.10 : Құрбанғали Халиди. Тауарих-и 

Хамса-и Шарқи. Шығыстың бес елінің тарихы / Қазақ 

тіліне ауд.: Тұрсын Жұртбай, Бауыржан Мұстафаев, 

Шыңғыс Бегімтаев. - Алматы : Ел-шежіре ҚҚ, 2018. - 496 б. 

: сурет. - Библиогр.:б.484-490. - ISBN 978-601-7317-25-6. - 

ISBN 978-601-7912-13-0 (Т.10) : 1767т. 86т. 

 

Қазақ тарихына қатысты аса құнды жәдігердің бірі-

Құрбанғали Халидидің "Тауарих-и хамса-и шарқи"-

"Шығыстың бес елінің тарихы" (1910) исі түрік қауымының 

зиялылары мен оқымыстылары орнықтыруға ұмтылған 

шағатай жазба мұраларының негізіндегі ортақ кітаби 

(настағлиқ) тілде жазылған. 

14. 
398 

Қ-17 

   Қазақ қолжазбалары Көне түркі және қазақ жазба 

әдеби мұралары (б.д.д. V ғ. бастап-б.д. XX ғ. дейін) : 10 

томдық басылым. Т.9 : Ортағасырлық жыраулар 

шығармалары. "Әділ Сұлтан" эпикалық жыры. Қазақтың 

бата-тілектері. Қара өлеңдер мен қайым айтыс үлгілері. 

Зерттеу, транслитерациясы, транскрипциясы, 

факсимилесі/А. Исин; Ескендірнама/З.А. Пазылбай; Түрік-

татар тарихы/Ғ.Г. Баттал / Ғыл.ред.басқ.:Т.Қ.Жұртбай; 

Шағатай тілінен ауд.: Т.З.Қайыркен, Татар тілінен ауд.: 

Еркінжан Сыламхан. - Алматы : Ел-шежіре ҚҚ, 2018. - 512 

б. : сурет. - ISBN 978-601-7912-12-3. - ISBN 978-601-7312-

25-6 : 1767т.86т. 

 

Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д. V ғ. 

бастап-б.д. XX ғ. дейін) 10 томдық басылымының ІХ 

томына: Санкт-Петербург университеті ғылыми 

кітапханасының Шығыс бөлімінде сақтаулы қазақ қолжазба 

кітабындағы ортағасырлық жыраулардың шығармалары, 

"Әділ сұлтан" эпикалық жыры, қазақтың бата-тілектері, 

қара өлеңдерімен қайым айтыс үлгілерінің қазіргі қазақ 

қарпіне түсірілген мәтіндері, олардың факсимилесі және 

зерттеу материалдары енгізіліп отыр. 

15. 
94 

М-35 

Мәжитұлы, Ақбар. 
   Мұқали / Мәжитұлы, Ақбар; Кітапты құрастырған 

Н.Нүсіпжан. - Алматы : Алатау , 2018. - 480 б. - Қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7461-35-5 : 

4663т.60т. 

Бұл кітап-қандасымыз Ақбар Мәжиттің көп жылдар бойы 



архивтерде отырып,зерттеген құнды еңбектерінің бірі. Ол 

Шыңғыс ханның оң қолы болған, қырық жылдай аттан 

түспеген батыр қолбасшы Жалайыр Мұқали жайында. 

16. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрғазы, Ардақ. 
Таным мен талғам : Сын кітабы / Нұрғазы, Ардақ. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. Рухани жаңғыру). - ISBN 

978-601-302-929-0 : 2160т.00т. 

 

Ардақ Нұрғазы-ақын, сыншы, драматург. 1972 жылы 

Қытайда дүниеге келген. 1995 жылы жоғары оқу орнын 

тәмамдаған. 1991 жылдан бастап шығармалары жарық 

көріп келеді. 2006-2008 жылдары "Шетел әдебиеті" 

газетінің бас редакторы қызметін атқарған. 

17. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрғалымұлы, Ұларбек. 
   Дайағашшы : Эссе, әңгіме, мақалалар / Нұрғалымұлы, 

Ұларбек. - Астана : Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-338-004-9 : 2160т.00т. 

 

Ақын, журналист, "Рух" халықаралық әдеби байқауының 

жүлдегері Ұларбек Нұрғалымұлының бұл кітабына қазақы 

нақышта қанық эссе, әңгіме және мақалалары 

топтастырылды. Қаламгер шығармаларының бәрінде дерлік 

ұлттық болмыстың ұстынды сипаттарын сөз етеді. 

18. 
821.512.122 

Н-86 

Нұрмағанбетов, Тынымбай. 

   Рухтар жерден кетеді : Роман / Нұрмағанбетов, 

Тынымбай. - Астана : Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. 

Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-302-933-7 : 2160т.00т. 

 

Қазақтың көрнекті жазушысы Тынымбай Нұрмағанбетовтің 

бұл кітабына "Рух" халықаралық әдеби байқауының 

жүлдесін иеленген "Рухтар жерден кетеді" романы еніп 

отыр. Ойы оралымды, тілі өткір қаламгер аталмыш 

туындыда бүгінгі қоғамның өзекті мәселелерін қозғап, 

бастысы, адамгершілік тұғырынан түспеуді насихаттайды. 

19. 
821.512.122 

Т-65 

Төлеу, Айнұр. 

   Отқарақ / Төлеу, Айнұр. - Алматы : Қазақ 

энциклопедиясы, 2018. - 320 б. : сурет. - ISBN 978-601-

80680-9-6 : 1584т.00т. 

 

Үш бөлімнен тұратын автордың бұл кітабының алғашқы 

бөліміне поэзиялық туындылары берілсе, екінші, үшінші 

бөлімін құрайтын танымдық-зерттеу мақалалары мен проза 

жанрындағы жазбалары да ақын қыздың көңіл түкпірінен 



шыққан шынайы дүниелері кім-кімнің де жүрегіне жол 

табары ақиқат. 

20. 
821.512.122 

Х-23 

Хасан, Серікбол. 
Қазақ пен қазан : Публицистикалық мақалалар / Хасан, 

Серікбол. - Астана : Фолиант , 2018. - 240 б. - (Рух. Рухани 

жаңғыру). - ISBN 978-601-302-928-3 : 2160т.00т. 

 

Ақын, журналист "Рух" халықаралық әдеби байқауының 

жүлдегері Серікбол Хасанның бұл кітабына 

публицистикалық мақалалары топтастырылған. 

Мақалаларда қазақ халқының арғы-бергі тарихына шолу 

жасалып, тарихи тұлғалардың бізге беймәлім болып келген 

өмір кезеңдері баяндалады. 

 

 


