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1. 
К012 

Ә-20 

Әбіқаев Нұртай Әбіқайұлы : Биобиблиография / 

Ред.алқа.: Н.С.Бектұрғанов, Б.С.Әбдірәсілов және т.б; 

Қазақстан Ұлттық Жаратылыстану ғылымдары 

академиясы,  ҚАЗҰЖҒА ғалымдарының 

биобиблиографиялары. - Астана, 2017. - 98 б. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-06-4248-5 : 97т.00т. 

Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары 

академиясы академиктерінің, белгілі ғалымдарының 

биобиблиографияларының топтамасын шығара 

бастады. Осы ғұмырнама Қазақстан ұлттық 

жаратылыстану ғылымдары академиясысының 

Президенті, экономика ғылымдарының докторы, 

академик Әбіқаев Нұртай Әбіқайұлына арналған. 

2. 
К323 

Ж-33 

Жастар таныған Димаш ата . - Алматы, 2017. - 

200 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-06-4280-5 : 200т.00т. 

Қазақ халқының бағына туған кемеңгер тұлға, Ел 

ағасы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 105 жылдың 

мерейтойына арналып, мемлекет және қоғам 

қайраткерінің өнегелі өмірі мен қазақ еліне сіңірген 

өлшеусіз еңбектері туралы қазағымның болашақ жас 

ғалымдары беделді жастардың сағынышпен еске 

алып, жүрекжарды әңгімелері ыстық ықыластарынан 

құрастырылған кітап. 

3. 
К330 

Н-32 

Нәрібаев, Көпжасар. 
    Таңдамалы шығармалар = Избранные труды / 

Нәрібаев, Көпжасар. - Алматы : Ұлағат, 2018. - 452 б. : 

кесте. - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ,орыс тілінде. - 

ISBN 978-601-298-687-7 : 452т.00т. 

Ғалым - экономист, ҚР Ұлттық ғылым 

академиясыньң академигі, Казакстанның еңбек 

сіңірген ғылым және техника қайраткер, экономика 

ғылымдарының докторы, профессор Көпжасар 

Нәрібаевтың бұл кітабына бұрын жарық көрген 

енбектері кірген. 

4. 

К811.512.122.

092 

Р-87 

Рухани жаңғыру-алаштың асыл мұраты: тіл, 

жазу, мәдениет : Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары / Жауапты ред.: 

О.Жұбаева, Ред.алқа.: Ә.Қайдар, Р.Сыздықова, 

Ө.Айтбаев және т.б.; ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы 



атындағы Тіл білімі институты. - Алматы, 2018. - 292 

б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7293-58-1 : 292т.00т. 

Жинаққа мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті 

ғалым, қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, әдебиет 

зерттеуші, түркітанушы, ақын, публицист, педагог, 

аудармашы А.Байтұрсынұлының өмірі мен 

шығармашылығына арналған "Рухани жаңғыру-

алаштың асыл мұраты: тіл, жазу мәдениет" атты 

халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары еніп отыр. 

5. 
К821.512.122 

Ғ-12 

Ғаббасов, Совет-Хан. 
   Күпті көңіл.Шығармалары : Күнделік, жолсапар, ой-

толғаныстар, пьеса. Т.1 / Ғаббасов, Совет-Хан. - 

Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2018. - 320 б. : сурет. 

- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80680-6-5. - ISBN 

978-601-80680-7-2 : 1320т.00т. 

Белгілі жазушы С.Ғаббасов шыгармаларының 

бірінші томына автордың күнделігі, ой-толғаныстары, 

Жапония сапарының естелік-жазбалары, Қабанбай 

батыр, ұлт тағдыры, ұрпақ тәрбиесі хақындағы ой-

пікірлері, сондай-ақ «Айтылмаған сыр» атты пьесасы 

енді. Кітап көпшілік оқырманға арналган. 

6. 
К94 

Б-53 

Билер сөзі-киелі (Сыр елінің билері хақында) = 

Слово бия- беспристрастно( Истина о биях Низовья 

Сырдарьи) / Құраст. Тынышбек Дайрабай, Молдабек 

Ахметов. - Алматы, 2018. - 352 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-601-06-5041-1 : 352т.00т. 

Алғаш рет (орыс тілінде) Сыр елінен шыққан билер 

хақында құрастырылып жазылған кітап. Тың 

толықтырылған еңбекте Әйтеке, Досбол, Балаби, 

Тұрсынбай, Торғай, Мәмбет, Төребай, Басықара, 

Жәрімбет, Кетебай басқа да билер жайлы әңгіме 

қозғалып, олардың ел алдындағы еңбектері. билік, 

кесім-шешімдері, халық аузында қалған қанатты 

сөздері, өмір жолдары, ата-тек шежіресі қамтылған 

және мұрағат деректеріндегі мәліметтер келтірілген. 

7. 
К94 

К-93 

Күлдібаев, Естай Қағазұлы. 
   Манаш Қозыбаев: өмір жолы мен ғылыми мұрасы 

(1985-2002) / Күлдібаев, Естай Қағазұлы; 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 



академиясы. - Алматы : Елтаным, 2018. - 224 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б.200-217. - ISBN 978-

601-7849-29-0 : 224т.00т. 

Монографиялық еңбекте белгілі тарихшы, академик 

ғұлама ғалым, ұстаз қоғам қайраткері Манаш 

Қабашұлы Қозыбаевтың кеңестік және тәуелсіздік 

кезеңдеріндегі өмір жолдары, қоғамдық-саяси қызметі 

мен шығармашылық мұрасы жан-жақты талданады. 

8. 
К94 

Қ-18 

"Қазақстандағы шығыстану зерттеулері: 

жетістіктері мен болашағы" атты Халықаралық 

ғылыми конференция материалдары. 12 қазан 

2016 ж. = Огіепtаl Studіеs іn Каzакһstап: Асһіеvеmепts 

аnd Ргоsресts. : Халықаралық ғылыми конференция 

материалдары 12 қазан 2016 ж. / Құраст. Халит Ерен, 

Б.Батырхан; ҚР БҒМ ҒК Р.Б.Сүлейменов атындағы 

шығыстану институты. Ислам ынтымақтастығы 

ұйымы жанындағы, ислам тарихы, өнері мен 

мәдениетін зерттеу орталығы. - Алматы, 2018. - 456 б. 

: сурет. - Мәтін қазақ, орыс .ағылшын тілдерінде. - 

Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-291-379-8 : 456т.00т. 

Жинаққа 2016 жылғы қазанның 12-нде өткен Р.Б. 

Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының 20 

жылдығы мен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 

25 жылдығына арналған «Қазақстандағы шығыстану 

зерттеулері: жетістіктері мен болашағы» атты 

Халықаралық ғылыми конференция материалдары 

енді және онда Қазақстан мен Шығыс елдері 

арасындағы тарихи-мәдени, әлеуметтік-

экономикалық, саяси, діни, сондай-ақ, өркениетаралық 

және мәдениетаралық қарым-қатынастардың 

аспектілері жан-жақты талқыланған шығыстану 

ғылымының өзекті мәселелері қарастырылған 

мақалалар топтастырылған. 

9. 
К94 

Қ-18 

Қазақстан мен таяу және орта шығыс елдері: 

Тарихи мәдени және рухани мұралар 

сабақтастығы = Преемственность историко-

культурного и духовного наследия Казахстана и стран 

ближнего и Среднего Востока : Ұжымдық монография 

/ Ред.алқа. Ә Дербісәлі; ҚР БҒМ ҒК Р.Б.Сүлейменов 

атындағы шығыстану институты. - Алматы : Арыс, 

2017. - 304 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - 



ISBN 978-601-291-375-0 : 304т.00т. 

Жинаққа 2015-2017 жылдары Р.Сүлейменов 

атындағы Шығыстану институтында орындалған 

Қазақстан мен Таяу және Орта Шығыс елдері тарихи-

мәдени және рухани мұралар сабақтастығы гранттык 

қаржыландыру жобасы бойынша мақалалар 

топтастырылған. 

10. 
К94 

М-60 

Михайлов, Валерий Федорович. 
     Ұлы жұттың жазбалары / Михайлов, Валерий 

Федорович ; Орыс тілінен ауд. Т. Айтбаев. - Алматы : 

Arna-b, 2017. - 296 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7846-14-5 : 

296т.00т. 

Бұл кітап 30-шы жылдардың басында орын алған 

қазақ қасіретінің себеп-салдарын зерттеген алғашқы 

ірі еңбектердің бірі. Кітапта жаппай ұжымдастыру 

кезінде большевиктер жүзеге асыруға тырысқан 

геноцид тұтас бір ұлтты жою әрекеттері жан-жақты 

баяндалады. 

11. 
К94 

М-758 

Молотова, Г.М. 
     Суфийская поэзия XVIII-XIX веков как феномен 

общности культуры народов Центральной Азии / Г.М. 

Молотова, Э.М. Молотова; Отв.ред. Г.М. Молотова; 

Ин-т востоковедения им. Р.Б. Сүлейменова ком. науки 

мин. образ. и науки респ. Казахстана. - Алматы : ИД 

"Мир", 2017. - 164 с. - Получено в дар. - Библиогр.: 

с.147-154. - ISBN 978-601-278-876-1 : 164т.00т. 

Монография посвящена взаимосвязи в истории и 

культуре народов Центральной Азии. Исследование 

базируется на сведениях из нарративных источников. 

В труде освещаются взаимосвязь в суфийской поэзии 

XVIII-XIX вв., история традиции Увайсийа, а также 

взаимосвязь представителей тариката Накшбандийа 

Центральной Азии. 

 


