Мамыр\май 2018 (Казахстаника)
Абай туралы естеліктер : (Абайдың мемлекеттік
қорық-музейінің қорынан) / Құраст.: Б.Жүнісбеков,
М.Қайрамбаева. - Алматы : Қаламгер, 2018. - 504 б. ISBN 978-601-03-0505-2 : 1873т.93т.

1.

К
821.512.122.09
А-13

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы туралы естеліктер
жинағы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ұлы ақынның
ЮНЕСКО аясында өткен 150 жылдың мерейтойында
жасаған "Абай туралы сөз" баяндамасымен, немере
інісі, Әрхам Кәкітайұлы мен туған ұлы Турағұл
Абайұлы және замандас шәкірті, көрнекті ақын Көкбай
Жанатайұлының абайтанушы, шежіресі Ниязбек
Алдажаровтың естеліктерімен ашылған.
Асқаров, Әлібек.
Қиғаш хикаясы / Асқаров, Әлібек. - Алматы :
Раритет, 2018. - 632 б. : сурет. - ISBN 978-601-7445-28-7
: 2613т.60.

2.

К 821.512.122-3
Жазушының жаңа жинағына кезінде оқырман қауым
А-88
жақсы қабылдаған "Әйел парасаты","Социализм
әңгімесі", "Аңшы хикаясы" топтама туындылары
"Сафари жазбалары" атауымен жолжазба эсселері,
сондай-ақ жылдарғы таңдамалы әңгімелері енгізіліп
отыр.
Биболатұлы, Бекасыл.
Зикзал. 1-ші кітап / Биболатұлы, Бекасыл; Кітапты
түпнұсқадан аударғандар.: Оразбай Зәріпбай
Жұманұлы, Оразбаев Мұхаммедзафар Зәріпбайұлы. Астана : Ғылым, 2017. - 912 б. - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-7793-64-7. - ISBN 978-601-7793-63-0 : 912т.00т.

3.

К 28
Б-52

Қазақ халқынан шыққан ғұлама Бекасыл
Биболатұлының (1822-1915 жж) бұл асыл мұрасы
«Зикзал» алғаш рет 2005 жылы бір том болып, екінші
рет 2011 жылы толықтырылып, екі том болып
«Жұлдызнама» деген атпен жарық көрген болатын.
Алғашқы нұсқасын аударғандар - Мақсұт Шапиғи мен
Сәрсенбі Дәуітүлы, екінші нұсқасын аударған - Абдулла
қажы Жолдасұлы. Алғы сөзін жазған - көрнекті
мемлекет қайраткері, белгілі ғалым Мырзатай
Жолдасбеков. Араб, парсы, түрік-шағатай тілдерінде

жазылған бұл аса құнды мұра алғашқы екі басылымда
да толық аударылмаған болатын. Соңғы жылдары араб,
парсы, түрік-шағатай тілдерінің білгірі, белгілі
дінтанушы, Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасы
жанындағы Ғұламалар кеңесінің мүшесі Зәріпбай
Жұманұлы Оразбай бұл еңбекті толық аударып шығып,
2014 жылы «Нұрлы өрнектер» деген атпен жариялады
Биболатұлы, Бекасыл.
Зикзал. 2-ші кітап / Биболатұлы, Бекасыл; Кітапты
түпнұсқадан аударғандар.: Оразбай Зәріпбай
Жұманұлы, Оразбаев Мұхаммедзафар Зәріпбайұлы. Астана : Ғылым, 2017. - 912 б. - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-7793-65-4. - ISBN 978-601-7793-63-0 : 912т.00т.

4.

К 28
Б-52

Қазақ халқынан шыққан ғұлама Бекасыл
Биболатұлының (1822-1915 жж) бұл асыл мұрасы
«Зикзал» алғаш рет 2005 жылы бір том болып, екінші
рет 2011 жылы толықтырылып, екі том болып
«Жұлдызнама» деген атпен жарық көрген болатын.
Алғашқы нұсқасын аударғандар - Мақсұт Шапиғи мен
Сәрсенбі Дәуітұлы, екінші нұсқасын аударған - Абдулла
қажы Жолдасұлы. Алғы сөзін жазған - көрнекті
мемлекет қайраткері, белгілі ғалым Мырзатай
Жолдасбеков. Араб, парсы, түрік-шағатай тілдерінде
жазылған бұл аса құнды мұра алғашқы екі басылымда
да толық аударылмаған болатын. Соңғы жылдары араб,
парсы, түрік-шағатай тілдерінің білгірі, белгілі
дінтанушы, Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасы
жанындағы Ғұламалар кеңесінің мүшесі Зәріпбай
Жұманұлы Оразбай бұл еңбекті толық аударып шығып,
2014 жылы «Нұрлы өрнектер» деген атпен жариялады
Еңсенов, Қанат Әлібекұлы.
Нұртас Оңдасынов : Монография / Еңсенов, Қанат
Әлібекұлы. - Шымкент : АЗИАТ, 2017. - 408 б. : сурет. Сыйға алынды. - Библиогр.: б.358-379. - ISBN 978-60180689-5-9 : 408т.00т.

5.

К 94
Е-59

Ұсынылып отырған монографияда казақ халқының
көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Н.Д.
Оңдасыновтың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі
деректер негізінде жан-жақты сөз болады. Еңбекте
қайраткердің өскен ортасы, еңбекке араласуы, Қазақ
КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы және Қазақ КСР

Жоғарғы Кеңесі Төралқасының төрағасы қызметін
атқарған тұлғаның елді дамытуға қосқан үлесі
баяндалған.
Әбдіразақов, Бекен.
Шығармалары. Т.2 / Әбдіразақов, Бекен; Құраст.
Қазына Нұрмаханова. - Алматы : Хантәңірі, 2018. - 380
б. - ISBN 978-601-03-0504-5 : 1178т.58т.
6.

К 821.512.122
Ә-14

Қазақтың белгілі ақыны Бекен Әбдіразақов
шығармаларының бұл томына автордың кезінде
сыншылдар мен оқырман қауым жылы қабылдаған
"Жігіт дәурен", "Жырлайды жүрек", "Сағыныш",
"Нұрлы түн", "Көгілдір кеш" атты жыр жинақтарынан
алынған таңдамалы лирикалық өлең-жырлары,
балладалары, поэмалары еніп отыр.
Қалижанов Уәлихан : Ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов. Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 363 б. : сурет. (Өнегелі өмір. Шығарылым-137). - Сыйға алынды. Библиогр.: б. 348-360. - ISBN 978-601-04-2871-3 :
363т.00т.

7.

8.

К 929
Қ-26

К 821.512.122
Қ-41

Бұл кітап Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының академигі, Қырғызстан Республикасы
Ш. Айтматов атындағы академиясының академигі,
Қазакстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ш. Уәлиханов
атыңдағы сыйлыктың лауреаты, еліміздің ғылым және
журналистика саласын дамытуға айрықша үлес қосқан
танымал тұлға, жазушы, филология ғылымдарының
докторы У.Қ. Қалижановтың 70 жылдық мерейтойына
орай шығарылып отыр. Кітапта ғалым-публицистің
ғылыми-зерттеу еңбектері, сұхбаттарымен қатар
мұрағат құжаттары, фотосуреттері және замандастары
мен әріптестерінің, шәкірттерінің ыстык лебізге толық
естелік-эсселері топтастырылған.
Қарабек, Бауыржан.
Жанарымда бір ғұмыр .... / Қарабек, Бауыржан. Алматы : Дәуір-Кітап, 2018. - 200 б. : сурет. - ISBN 978601-7888-15-2 : 990т.00т.
Танымал ақын, Халықаралық "Алаш" әдеби
сыйлығының лауреаты Бауыржан Қарабектің бұл
кітабына, әр кезде жарық көрген өлеңдері мен
балладалары "Шәкәрім-дастан" атты дастаны еніп отыр.

Қожамқұли-бек, Балхи.
Тарих-и Қыпшақи / Қожамқұли-бек, Балхи; Ред.алқа.:
Қ.Алпысбаева,Б.Әзібаева; ҚР БҒМ ҒК М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы :
Принт , 2017. - 800 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601230-076-5 : 800т.00т.
9.

10.

К 94
Қ-56

К 821.512.122
Қ-65

Қазақ тарихының ілкі кезеңдерін, ұлт болып қалыптасу,
даму үрдістерін терең ашып, нақты деректерімен
айғақтап беретін ғылыми еңбектер көп емес. Парсы
тілінен алғаш тікелей аударылып отырған тарихшы
Қожамқұли-бек Балхидың (XVIII ғ. басы) «Тарих-и
Қыпшақи» атты еңбегі аз да болса осы олқылықтардың
орнын толтырады деген ойдамыз. Кітапта Оңтүстік
Азия, Таяу Шығыс, Еуропа елдерінің, әсіресе Орта Азия
мен Қазақстанның тарихы жан-жақты баяндалады.
Қоңырова,Зәмзә.
Жүрегімнің қалауы : Публицистикалық мақалалар,
көркем очерктер / Қоңырова,Зәмзә. - Алматы : ДәуірКітап, 2018. - 192 б. - ISBN 978-601-7888-17-6 : 950т.40т.
Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Зәмзә
Қоңырова қалың оқырман қауымға қаламы қарымды
публицист, сценарист әрі кәсіби аудармашы ретінде
танылды.
Молдағалиев, Жұбан.
Таңдамалы / Молдағалиев, Жұбан. - Алматы :
Қазақпарат, 2018. - 1116 б. : сурет. - ISBN 978-601-030532-8 : 7128т.00т.

К 821.512.122
11.
М-66

12.

К 070
М-86

Қазақтың көрнекті ақыны, қоғам қайраткері, КСРО және
Қазақ КСР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты
Жұбан Молдағалиевтің таңдамалы жыр жинағына
автордың жастық шақ,туған жер, Отан, соғыс
тақырыбындағы шынайы сезімге толы лирикалық өлеңжырлары, поэмалары, бір шоғыр публицистикалық,
әдеби сын мақалары, ғұмыр жолынан сыр шертетін
құнды фотосуреттері еніп отыр.
Мұсырман, Кәрібай.
Елдің шетінде,желдің өтінде.... / Мұсырман, Кәрібай.
- Алматы : Нұрсәт, 2018. - 380 б. - ISBN 978-601-030534-2 : 1414т.29.

Кітапта Тәуелсіз Қазақстан Республикасының
қалыптасу тарихын зерттеп жүрген ғалымдар мен
зерттеушілер үшін қызғылықты деректер мол, сондай-ақ
қалың оқырман қауымға ел мен жер, тіл тағдыры
халқында ой саларлық салиқалы пікірлер мен
толғаныстар да аз емес.
Nysanalin, Alan.
Omarta / Nysanalin, Alan. - Алматы : Қаламгер, 2018. 380 б. - ISBN 978-601-03-0531-1 : 1414т.00т.

13.

К 821.512.122
Н-90

Туған халқымыздың мәдени-рухани өмірінің өркендеп,
гүлденуіне сүбелі үлес қосып жүрген қазақтың белгілі,
сыншысы Аян-Сейітхан Нысаналин осы салада талмай
белсенді еңбек етіп келеді. Ол-жиырмадан аса жыр
жинақтарының авторы. Ертеңге елеңдеген еліміздің
басты басылымдарында қалтқысыз қызмет еткен
жылдары ұлттық әдебиет пен өнер құбылыстарына жиі
араласып айқын азаматтық ұстанымынан әлі күнге дейін
айырылған жоқ.
Рымжанов, Таупық.
Гүл ағашы : Ертегі-хикаят / Рымжанов, Таупық;
Ред.алқасы: Шәкен Күмісбайұлы, Сұлтан
Қалиұлы,Сейфолла Оспан, Болат Үсенбаев. - Алматы :
Балалар әдебиеті , 2018. - 320 б. - ISBN 978-601-252-0941 : 1716т.00т.

К821.512.12214. 93
Р-93

15.

К 130
С-22

«Гүл ағашы» ертегі-хикаятының алға койған мақсаты —
шайтан, пері, адамзат арасындағы шиеленіскен тартыс
үстінде окырманға олардың, тәрбиелік мәнін ашып
беру. Перілер басынан жағымды да, жағымсыз да
қылықтар байқалып отырса, шайтандарды тек
жағымсыз істер төңірегінен көруге болады. Ал,
ертегінің негізгі кейіпкері — адамзат ұрпағы жас
Қарабек бастапқыда ат басындай алтынға бола
шайтандардан алданып қалып, ақыры, пері қызы ШәкиЖамалдың, жылан патшасы Мәлік-Ғафилдің көмегімен
шайтандарды жеңеді. Ертегі-хикаят ақ пен қаранын
күресі үстінде ақ жеңіп, қара жеңіліп, ертегі үлгісімен
аяқталады.
Сарсенбаева, Зәуре Нұруллақызы.
Этнос және құндылықтар / Сарсенбаева, Зәуре
Нұруллақызы. - Алматы, 2018. - 312 б. - Сыйға алынды.
- Библиогр.: б. 293-304. - ISBN 978-601-06-4936-1 :

312т.00т.
Жұмыста этностың құндылықтың болмысының
онтологиялық негіздері және оның дамуының әртүрлі
кезеңдеріндегі, сонымен қатар қазіргі кезеңнің
жаһанданулық және жаңғырулық үдерістерінің
аясындағы құндылықтық өлшемінің ерекшелігі
қарастырылады. Автор әлеуметтік-философиялық,
тарихи-философиялық және аксиологиялық тұрғыларға
сүйене отырып, этносфера мен мәдениеттің дамуындағы
құндылықтық қатынастардың рөлін бағамдайтын
этникалықтың онтологиясын тұжырымдап, зор
әлеуметтік қуатқа ие этностың құндылықтық
өлшемдерінің бірегейлігін өрнектей алған.

16.

К 338
S-15

Sagadiev, Kenzhegali.
Reforms in Kazakhstan: An Analytical View / Sagadiev,
Kenzhegali. - Cambridge, 2017. - 319 p. : photo. - Received
asagift. - Bibliogr. at the end of the article. - ISBN 978-1908106-55-1 : 319t.00t.
Тілегенов, Бекежан.
Шығармалар жинағы. : Роман. Т.1 : Сексен алтыншы
жыл / Тілегенов, Бекежан. - Алматы : Ел-шежіре, 2018. 320 б. - ISBN 978-601-7912-10-9. - ISBN 978-601-791209-3 : 1178т.57т.

17.

К 821.512.122
Т-93

К 821.512.122
18.
Т-93

Көрнекті қазақ жазушысы Бекежан Тілегеновтың көп
томдық шығармалар жинағының бірінші томына
«Сексен алтыншы жыл» атты романы еніп отыр. Осы
уақытқа дейін жарияланбаған бұл шығармада
Желтоқсан көтерілісінің туына себепкер болған саясиқоғамдық жағдай мен адамдардың тағдыры, жалған
идеяның жандай шабы болған аға буын өкілдері мен
жас буынның арасындағы тартыс талқысы шынайы
суреттелген. «Сексен алтыншы жыл» романы қаламгердің көркем шығарма саласындағы шоқтығы
биік шығармасы. Бекежан Тілегеновтың бұл романын
оқи отырып, оқырман қауым қазақ тарихындағы
қайғылы да қастерлі Желтоқсан оқиғасының
қарсаңында қалыптасқан қысаң жағдай туралы жанжақты дерек ала алады.
Тілегенов, Бекежан.
Шығармалар жинағы. : Роман-толғау (айтылмай
келген шындық). Т.2 : Тұйық өмірдің құпиясы /

Тілегенов, Бекежан. - Алматы : Ел-шежіре, 2018. - 328 б.
- ISBN 978-601-7912-11-6. - ISBN 978-601-7912-09-3 :
1178т.57т.
Бекежан Тілегеновтің шығармалар жинағының II
томына саясаттың қолшоқпары болған, бақталастык пен
биліктің соңына түскен жандардың өмірі, өзі куә болған
жағдайлар толық қамтылған «Тұйық өмірдің құпиясы»
атты толғау-эссесі еніп отыр. Жазушының «Тұйық
өмірдің кұпиясы» атты роман-толғауынан басқа
шығармалары осы уақытқа дейін баспадан жеке кітап
болып шыққан жоқ.
Тұрысов, Еркінбек.
Бәйдібек / Тұрысов, Еркінбек. - Алматы : Қазақпарат,
2018. - 570 б. - ISBN 978-601-03-0499-4 : 2376т.00т.
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Белгілі жазушы Еркінбек Тұрысовтың бұл кітабына
қазақ елінің бірлігін сақтап, біртұтас іргелі халық болып
қалыптасуына зор еңбек сіңірген би, әрі шешен, әрі
батыр, қайраткер Бәйдібек би Қарашаұлы жайлы тарихи
деректерге негізделген аңыз әңгімелері мен хикаяттары,
ұлы тарихи тұлғалар Шыңғыс хан, Ақсақ Темір жайлы
хикаяттары еніп отыр.
Утемиш-хаджи. Кара таварих :
Транскрипция / Отв.ред. И.М.Миргалеев; Ин-т
истории им.Ш.Марджани АН РТ Центр. исследов.
Золотой Орды и татарских ханств им. М.А.Усманова. Казань, 2017. - 312 с. - ("Язма Мирас. Письменное
Наследие. Teуxual Heritage". Вып.4). - Получено в дар. На русс. англ. языках. - ISBN 978-5-94981-267-9 :
312т.00т.
Средневековой тюрко-татарской историей, предлагаем
наиболее полную версию сочинения Утемиша-хаджи,
известного как «Чингиз-наме». Издание осуществляется
по списку Ризаэтдина Фахретдина, оказавшемуся в
личном архиве Заки Валиди Тогана в Турции
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Ұстаз: Мұсахан Қанапияұлының өмірі мен
қызметі = Учитель: жизнь и деятельность Мусахана
Канапьяновна / Құраст.: Б.Хадина, Б,Қанапиянов. Алматы : Жібек жолы, 2018. - 776 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978601-294-270-5 : 5206т.22т.

Халық мұғалім Мұсахан Қанапияұлының (1918-1962)
туғанына биыл жүз жыл толады. Белгілі педагогтің
өмірі мен қызметіне арналған бұл кітапта оның
еңбектері, күнделіктерімен қатар,көптеген
шәкірттерінің естеліктері топтастырылған.
Шындық деп өткен жан еді... : Жазушы, дәрігер
Зейін Шашкинге арналады / Құраст. Қ.З. Шашкина. Алматы : Айғаным, 2018. - 570 т. - Библиогр.: б.531-563.
- ISBN 978-601-03-0530-4 : 2121т.43т.
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Белгілі жазушы, дәрігер Зейін Шашкин туралы бұл
Ш-97
жинаққа оның замандастары мен әріптестерінің, досжарандарының қаламгер туралы лебіздері мен
естеліктері, әдеби туындылары, сыни мақалалары,
хаттары еніп отыр.

