
Шілде/июль (Казахстаника 2018) 

1. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.XXXV : Дәдебаев Ж. 

Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері / Жауапты 

ред. Ә.Тарақ; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2018. - 270 б. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-3220-8 (35-

том) : 270т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." басылымының отыз 

бесінші томында Абайдың шығармашылық мұрасын 

пәнаралық зерттеудің басты нәтижелері 

қорытылып,сараланған. Том кіріспеден, тоғыз бөлімнен 

және қосымшалардан тұрады. 

2. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XIII : Абай 

(Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) / Жалпы ред. 

Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 264 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б. 262. - ISBN 978-601-04-1617-8(ортақ). - 

ISBN 978-601-04-2269-8(13-том) : 264т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының он үшінші томында М. Әуезовтің "Абай 

(Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)" атты іргелі 

монографиялық еңбегі берілііп отыр. 

3. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XIV : С. Мұқанов. 

Абай Құнанбаев / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

254 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 252. - ISBN 978-

601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2302-2 (14-том) : 

254т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының он төртінші томында Сәбит Мұқановтың 

"Абай Құнанбаев" атты монографиялық еңбегі берілген. 

4. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XV : Қ.Жұмалиев 

Абай поэзиясының тілі / Жалпы ред. Ж. Дәдебаев; Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 

2017. - 248 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 244-246. - 

ISBN 978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2303-9 

(15-том) : 148т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының он бесінші томында Қ.Жұмалиевтің "Абай 

поэзиясының тілі" атты іргелі еңбегі беріліп отыр. 

5. 
К 

821.512.122.09 

Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XVI : З. Ахметов 

Абайдың ақындық әлемі / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев; Әл-



А-13 Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 

2017. - 308 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: с. 306. - ISBN 

978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2316-9(16-

том) : 308т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының он алтыншы томында З.Ахметовтің 

"Абайдың ақындық әлемі" атты монографиялық еңбегі 

ұсынылған. 

6. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XVIII : 

Қ.Мұхамеджанов Абай шығармаларының текстологиясы 

жайында / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев;Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 290 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-601-04-

1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2328-2 (18-том) : 

290т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының он сегізінші томында Қ. 

Мұхамеджановтың "Абай шығармашылығы туралы 

жазылған еңбектері енді. 

7. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXI : Мырзахметов 

М. Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары / Жалпы 

ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 290 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.:б.288. - ISBN 978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 

978-601-04-2724-2 (21-том) : 290т.00т. 

Енбекте академик-жазушы М. Әуезовтің абайтану негізін 

калаудағы күрделі ғылыми зерттеулерінің проблемалық 

жақтары қарастырылған. Кітап М. Әуезовтің абайтану 

саласында жарық көрген, әсіресе, оның әдеби-

мемориалды музейі мен Алматы, Семей, Ташкент, Омбы 

архивтерінің дереккөздері негізінде жазылды. 

8. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXII : Ойлар мен 

толғаныстар / Құраст. П.Бисенбаев; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 294 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2741-9 (22-том) : 

294т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының жиырма екінші томында "Абай 

Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық 

зерттеу" тақырыбында өткен ғылыми конференция 

материалдарының бір тобы берілді. 

9. К    Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXIII : Ойлар мен 



821.512.122.09 

А-13 

толғаныстар / Құраст.: А.Айтмұханбетова; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

274 б. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2876-8 

(23-том) : 274 б. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының жиырма үшінші томына "Ойлар мен 

толғаныстар" деген атпен абайтанушы ғалымдардың 

еңбектері енген. 

10. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXIV : Сыздықова 

Р. Абай шығармаларының тілі. Лексикасы мен 

грамматикасы / Жалпы ред.басқ.: Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

316 с. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.314. - ISBN 978-601-

04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2877-5 (24-том) : 

316т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының жиырма төртінші томында академик 

Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздықованың"Абай 

шығармаларының тілі. Лексикасы мен грамматикасы" 

атты еңбегі берілді. 

11. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXIX : Ойлар мен 

толғаныстар / Құраст.: Л.Мұсалы; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 286 б. : 

кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2947-5 

(29-том) : 286т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының XXIX томына Абайдың шығармашылығы 

туралы бір топ зерттеулер берілді. Оларда Абайдың 

шығармашылық мұрасы түрлі ғылым салалары 

тұрғысынан қарастырылған. 

12. 
К821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXV : Сыздықова 

Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. Абайдың сөз 

өрнегі / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 350 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-1617-8(ортақ). - ISBN 

978-601-04-2878-2(25-том) : 350т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының жиырма бесінші томында Р.Сыздықованың 

"Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы","Абайдың сөз 

өрнегі" атты еңбектері берілді. 

13. К821.512.122.09    Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXVI : Ысмағұлов 



А-13 Ж. Абай. Даналық дәрістері / Жалпы ред.Ж.Дәдебаев; Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 

2017. - 318 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-1617-

8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2879-9(26-том) : 318т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының жиырма алтыншы томында 

Ж.Ысмағұловтың "Абай. Даналық дәрістері" атты еңбегі 

берілді. 

14. 
К821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXVII : Жұртбай 

Т. Күйесің, жүрек... сүйесің... (Абай: жан бостандығы 

немесе рухани тәуелсіздік) / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев; Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 

2017. - 452 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-1617-

8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2887-4(27-том) : 452т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының жиырма жетінші томында жазушы-ғалым 

Тұрсын Жұртбайұлы "Күйесін, жүрек... сүйесің... (Абай: 

жан бостандығы немесе рухани тәуелсіздік)" атты іргелі 

еңбегі беріліп отыр. 

15. 
К821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXVIII : Абай 

шығармаларының басылымдарына түсініктер / Жалпы 

ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 298 б. : кесте. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.:б. 295-296. - ISBN 978-601-04-1617-

8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2888-1(28 том) : 298т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының жиырма сегізінші томына Абай 

шығармаларының екі томдық толық жинағының 

(1957,1977) басылымдарына берілген ғылыми түсініктер 

енді. 

16. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXX : М. 

Мырзахметов Абай және Шығыс / Жалпы ред.басқ. 

Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 294 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-1617-8 

(ортақ). - ISBN 978-601-04-2958-1 (30-том) : 294т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көптомдығының 

отызыншы томында көрнекті абайтанушы ғалым М. 

Мырзахметовтің "Абай және Шығыс" монографиялық 

зерттеуі берілді. 

17. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXXI : 

Мырзахметов М. Абайдың адамгершілік мұраттары. Абай 

және Әуезов / Жалпы ред.басқ. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби 



атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

406 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-1617-8 (ортақ). 

- ISBN 978-601-04-3040-2 (31-том) : 403т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көптомдығының отыз 

бірінші томына көрнекті абайтанушы ғалым М. 

Мырзахметовтің "Абай адамгершілік мұраттары", "Абай 

және Әуезов" атты еңбектері енді. 

18. 
К821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXXII : 

Әбдіғазиұлы Б. Абай және Шәкәрім әлемі / Жалпы ред. 

Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 286 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.:б. 280-284. - ISBN 978-601-04-1617-8(ортақ). - 

ISBN 978-601-04-3041-9(32-том) : 286т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының отыз екінші томына филология 

ғылымдарының докторы, профессор Балтабай 

Әбдіғазиұлының "Абай және Шәкәрім әлемі"атты еңбегі 

енді. 

19. 
К821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер . Т.XXXIII : Палтөре 

Ы.М. Абай Құнанбайұлының шығармаларында Құран 

және хадис мәтіндерінің интерпретациялануы / Жалпы 

ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті , 2017. - 264 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.:б. 223-233. - ISBN 978-601-04-1617-

8(ортақ). - ISBN 978-601-04-3131-7(33-том) : 264т.00т. 

"Абайтану". "Таңдамалы еңбектер" басылымының ХХХІІІ 

томында профессор Ы.М.Палтөренің зерттеу еңбегі 

беріліп отыр. 

20. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер. Т.XI : Ойлар мен 

толғаныстар / Құраст. Д.Қарағойшиева; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

298 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.295-296. - 

ISBN 978-601-04-1617-8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2257-

5(11-том) : 298т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының он бірінші томында Абайдың өмірі мен 

шығармашылығы турапы XX ғасырда жазылған бір топ 

еңбектер берілді. Әр жылдарда жазылған және абайтану 

саласындағы іргелі мәселелерді пайымдауға арналған 

ойлар мен толғаныстардын абайтану ғылымынын 

тарихында лайыкты орны бар. 

21. 
К 

821.512.122.09 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер. Т.XII : Мақалалар / 

Құраст. Д.Қарағойшиева; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 



А-13 Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 302 б. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.:б.299-300. - ISBN 978-601-04-1617-

8(ортақ). - ISBN 978-601-04-2266-7(12-том) : 302 т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдық 

басылымының он екінші томында М. Әуезовтің Абайдың 

өмірбаяны туралы еңбегінің екініші, үшінші нұсқалары 

және абайтану мәселелері бойынша әр жылдарда жазған 

мақалалары берілген. 

22. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер. Т.XIX : Әуезова Л.М. 

Мұхтар Әуезов шығармашылығындағы Қазақстан 

тарихының мәселелері / Жалпы ред. Дәдебаев; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

276 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.274. - ISBN 978-601-

04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2610-8 (19-том) : 

276т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының он тоғызыншы томында Л.М.Әуезованың 

"Әуезов шығармашылығындағы Қазақстан тарихының 

мәселелері" атты еңбегі жарық көріп отыр. 

23. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер. Т.XVII : Ф.Нұрқатов 

Абайдың ақындық дәстүрі / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев; Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 

2017. - 276 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 274. - ISBN 

978-601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2327-5 (17-

том) : 276т.00т. 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." көп томдык 

басылымының он жетінші томында Айқын Нұрқатовның 

"Абайдың ақындық дәстүрі" еңбегі берілген. 

24. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер. Т.XX : Әлімқұлов Т. 

Жұмбақ жан / Жалпы ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 

248 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.246. - ISBN 978-601-

04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-2610-8 (20-том) : 

248т.00т. 

«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көп томдык 

басылымының жиырмасыншы томына Т. Әлімкұловтьң 

«Жұмбақ жан» атты монографиялық еңбегі енді. Т. 

Әлімкұловтьң бұл еңбегінің абайтану ғьлымында алатын 

орны үлкен. 

25. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану. : Таңдамалы еңбектер. Т.XXXIV : Ойлар мен 

толғаныстар / Құраст.: Л.Мұсалы; Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2018. - 282 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-



601-04-1617-8 (ортақ). - ISBN 978-601-04-3043-0 (34-том) : 

282т.00т. 

 

"Абайтану. Тандамалы енбектер." басылымының отыз 

төртінші томында Абайдың өмірбаянына қосымша 

деректер, мәліметтер, сондай-ақ Семей қаласындағы 

Абайдың "Жидебай-Бөрілі" мемлекеттік тарихи-мәдени 

және әдеби-мемориалдық қорық-музейі қызметкерлерінің 

еңбектері, ойлар мен толғаныстары берілді. 

26. 
К 94 

Ә-22 

   Әдебиеттегі Әлихан Бөкейхан бейнесі . 1-кітап / 

Құрастырған,алғы сөзін және түсініктерін жазған С.Б. 

Жұмағұл; Мәдениет және рухани даму институты . - 

Қарағанды : Тенгри , 2017. - 184 б. - (Алаш). - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: б.169-171. - ISBN 978-601-301-350-3 

: 184т.00т. 

Кітапта Алаш көсемі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның азаматтық тұлғасы, қайраткерлік болмысы 

тікелей және жанама бейнеленген түрлі жанрдағы 

шығармалардан үзінділер берілген. XX ғасырдың басынан 

бастап тоталитарлық жүйе күйреуге бет алған 80-жылдар 

бедеріне дейінгі аралықта жазылған көркем мәтін Отан 

тарихындағы Алаш дәуіріне бойлап, әдеби үдерісті 

эстетикалық танымда интерпретациялауға мүмкіндік 

береді. 

27. 

К 

821.512.122.09 

Ә-55 

Әлібек, Тоқтар. 
   Халық әдебиеті және тарихи жад : Монография / Әлібек, 

Тоқтар; Жауапты ред. У Қалижанов; ҚР БҒМ Ғылым 

комитеті М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер 

институты . - Алматы, 2018. - 284 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-230-077-2 : 

284т.00т. 

28. 

К 

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. 

29. 
К 297 

К-30 

Кенжетай, Досай. 
   Зайырлы ел-қайырлы ел / Кенжетай, Досай. - Астана, 

2017. - 392 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.384-391. - 

ISBN 978-601-7926-18-2 : 392т.00т. 

Қолыңыздағы кітап егемен еліміздің дін мен мемлекет 

қатынасындағы белестерді, үдерістерді негізге ала 

отырып, толғанған ойлар мен макалалардың жиынтығы 



десе де болады. Кітаптың «Зайырлы ел - қайырлы ел» деп 

аталуының өзіндік сыры бар. Бұл сыр кітаптың 

мазмұнынан да анық көрініс тапқан. Зайырлылық - ең 

басты құндылық әрі құқықтық ұстаным ретінде түркі 

ислам өркениетіндегі болмыс пен сана тұтастығын 

дәріптеген ғүлама ойшылдардың мұраларында сақталған. 

Сондықтан қазақ болмысының мәні тану, дұрыс діни 

танымды айқындау, тарихи санамен тұтастану - елдіктің 

кепілі. 

30. 
К 902/904 

Қ-18 

   Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандары = 

Сакральные объекты Казахстана общенационального 

значения. - Астана : Фолиант , 2017. - 496 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын 

тілдерінде. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.481-483. - 

ISBN 978-601-302-880-4 : 496т.00т. 

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы аясында 

жазылған бұл кітап - рухани құндылығымызды 

жаңғыртатын бастама. Алғаш рет шығарылып отырған 

еңбектің ұлттық салт-дәстүрімізді, әдет-ғурпымызды, 

мәдениетімізді, өмір салтымызды заманға сай одан әрі 

байытуда, оны бүгінгі ұрпақтың санасына сіңіру арқылы 

жаңа ұрпақты қалыптастыруда маңызы зор деп 

есептейміз. Кітапта көр-сетілген қасиетті жерлердің әлі де 

болса қаншама сырларын ішіне бүгіп жатқаны анық. 

Басылым кез келген туған өлкесінің табиғи, тарихи 

ескерткіштерін зерттеуге қызығушылық танытқан 

көпшілік оқырманға арналады. 

31. 
К 902/904 

Қ-18 

   Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары = 

Региональные сакральные объекты Казахстана. - Астана : 

Фолиант , 2017. - 504 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды. - Мәтін қазақ.орыс тілдерінде. - 

Библиогр.: б.494-495. - ISBN 978-601-302-886-6 : 504т.00т. 

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы аясында 

жазылған бұл кітап - рухани құндылығымызды 

жаңғыртатын бастама. Алғаш рет шығарылып отырған 

еңбектің ұлттық салт-дәстүрімізді, әдет-ғүрпымызды, 

мәдениетімізді, өмір салтымызды заманға сай одан әрі 

байытуда, саналы ұрпақ тәрбиелеп шығаруда маңызы 

ерекше зор. Кітапта көрсетілген қасиетті жерлердің әлі де 

болса қаншама сырын ішіне бүғіп жатқаны анық. 

Басылым еліміздің табиғи, тарихи ескерткіштерін 

зерттеуге қызығушылық танытқан көпшілік оқырманға 



азық болар деп ойлаймыз. 

32. 
К 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. 

33. 
К 342 

Т-933 

Тынышпаев, Мухамеджан. 
   Воспоминания, документы, фотографии / Тынышпаев, 

Мухамеджан. - Алматы : Томирис-21, 2017. - 128 с. : ил. - 

Получено в дар. - Библиогр.:с.127. - ISBN 978-601-06-

4278-2 : 128т.00т. 

 

В настоящем сборнике представлены воспоминания и 

письма современников, Мухамеджана Тынышпаева, 

архивные документы разных лет, прижизненные 

фотографии, материалы по увековечиванию памяти 

Инженера, Ученого, Политического деятеля. 

 

 


