
Қыркүйек/сентябрь (Казахстаника 2018) 

1. 
К 929 

А-369 

    Айтиев Абдрахман. Вып.134 / Под ред. Г.М. Мутанов; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті , 2018. - 

377 с. : ил.: рис. - (Өнегелі өмір ). - Получено в дар. - ISBN 

978-601-04-2869-0 : 377т.00т. 

Книга посвящена видному политическому и 

государственному деятелю Казахстана, члену КирЦИК и 

СНК, председателю Президиума Акмолинского 

губревкома, первому наркому внутренних дел, 

председателю комиссии по составлению Первой 

Конституции КазАССР Абдрахману Айтиеву, жизнь и 

деятельность которого прошла в борьбе за советскую 

власть и становление государственности Казахстана. 

2. 
К 72 

А-83 

    Архитектура Астаны / Сост. Б.Мамырбаев. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 304 с. : ил. - ISBN 978-601-338-024-7 : 

5768т.40т. 

За последние годы Астана изменилась, разрослась, 

особенно на левобережье. Ведущие архитекторы мира и 

местные таланты, вдыхая жизнь в безмолвный камень, 

создают стильный и современный мегаполис. Вместе с тем 

бережно сохраняются памятники архитектуры в старом 

городе, которые ничуть не уступают новостройкам в 

функциональности. И если любуясь новыми зданиями, мы 

знакомимся с текущими тенденциями развития 

архитектурной мысли, то прогуливаясь по улицам 

исторических кварталов, ощущаем дыхание эпох 

3. 
К 725 

А-89 

    Астана: монументы и скульптуры / Сост. Б.Болатұлы. 

- Астана : Фолиант , 2018. - 208 с. : ил. - ISBN 978-601-338-

020-9 : 3946т.80т. 

Современная Астана удивляет разнообразием своих 

архитектурных и скульптурных форм. Строгие 

монументы, заставляющие задуматься о прошлом и 

будущем... Знаковые сооружения, напоминающие о веках 

развития государства... Легкие фигуры декоративной 

скульптуры, оживляющие урбанистический ландшафт... 

Каждый найдет в этом городе что-то близкое для себя, что 

заставит его вернуться сюда. 

4. 
К75/76 

А-89 

    Астана-суретшілер көзімен = Астана в графике и 

живописи / Құраст.: Ж.Қазанқапов, Ж.Кәкенұлы. - Астана 

: Фолиант , 2018. - 192 б. : сурет. - ISBN 978-601-338-023-0 

: 3036т.00т. 

Елордамыз Астананың көз тартарлық көркем көріністері 



шығармашыл жандарға шалқар шабыт беріп келеді. Бас 

қаламыздың қалыптасуы мен дамуы, табиғаты мен тыныс-

тіршілігі өлең-жырларда ғана емес, суреттің қыр сырын 

меңгерген шеберлердің де қағаз-кенептерінде өз өрнегін 

қалдыруда. 

5. 

К 

821.512.122.09 

Б-21 

Бақтыгереева, Ақұштап. 
    Парасат сөзі / Бақтыгереева, Ақұштап. - Алматы : 

Айғаным, 2018. - 152 б. - ISBN 978-601-03-0540-3 : 

565т.71т. 

6. 
К 28 

Б-39 

Бекишев, К.О. 
    Дінтану негіздері : Оқу құралы / К.О. Бекишев, Е.А. 

Шайхыгалиев. - Алматы : Альманах , 2017. - 388 б. - 

Библиогр.: б 371-380. - ISBN 978-601-7900-36-6 : 

4800т.00т. 

Бұл оқулықта «Дінтану негіздерінің» пәні, ұғымдары, 

құрылымы, тарихы әлемдік - будда, христиан, ислам 

діндері, оның бағыттары, тәуелсіздік жылдары елімізде 

таралған жаңа діни қозғалыстарға оқушылар мен 

студенттер түсінігіне сай сараптама жасалған. 

7. 
К 821.512.122 

Б-32 

Бәмішұлы, Бақытбек. 
    Алтын Аралдың Арғымақтары. Еркіндіктің ақырғы 

нүктесі : Өлең-роман / Бәмішұлы, Бақытбек. - Алматы : 

Арыс, 2018. - 320 б. - Библиогр.: б.315-316. - ISBN 978-

601-291-386-6 : 3000т.00т. 

«Алтын Аралдын Арғымақтары» өлең-романында Алтай 

тауының акыры, арысы Аратөрік. Баркөл өңірін 

мекендеген қазақтардың бір бөлшегінің XIX ғасырдың 

соңы мен XX ғасырдың баскы ширегінде басынан кешкен 

келешегі күдік пен күмәнға толған тағдыр талайы, зорлық-

зомбылықтан артқан тауқыметті ғүмыры суреттеледі. 

8. 
К 902/904 

Д-401 

Джанабаева, Галия Дабыловна. 
     Памятники мирового культурного наследия : 

Учеб.пособие / Джанабаева, Галия Дабыловна. - Астана : 

Фолиант , 2018. - 312 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с.303-310. - ISBN 978-601-302-860-6 : 

3597т.00т. 

Учебное пособие составлено по авторской программе, 

дополненной, переработанной в русле национального 

стратегического проекта «Культурное наследие» 

Республики Казахстан. Пособие знакомит с уникальными 

памятниками мирового наследия, созданными творцами 

разных народов, одновременно являющимися достоянием 

всего человечества. Особое внимание уделяется 



памятникам Казахстана в свете названного проекта 

«Культурное наследие». 

9. 
К 94 

Е-33 

Еженханұлы, Бахыт. 
     Қожаберген батыр (1756-1767 жылдарда қалыптасқан 

мәнжу-қытай мұрағат құжаттары негізінде) / Еженханұлы, 

Бахыт. - Алматы : Арыс, 2017. - 496 б. : карта.:кесте. - 

(Зерттеу). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

291-355-2 : 2000т.00т. 

Кітап қазақ батыры Қожаберген мен оның елі туралы сыр 

шертеді. Кітап авторы 1756-1767 жылдарда қалыптасқан 

Цин патшалық мұрағат құжаттар негізінде аталмыш тұлға 

мен оның еліне қатысты 11 жылдық тарихқа зейін салу 

арқылы қазақ-қалмақ, қазақ-цин тарихи қарым-

қатынастарындағы бірсыпыра күрделі әрі маңызды 

мәселелерге зерттеулер жүргізген. Кітапқа енгізілген 70 

тарихи құжаттың көбісі мәнжу-қытай тілдеріндегі 

тұпнұсқаларынан қазақ тіліне тұңғыш рет аударылып, 

оқырманның назарына ұсынылып отыр. 

10. 
К 94 

Е-41 

    Ел тарихы адамдар тағдырында = История страны в 

судьбах людей / Ред.алқасы: Ербол Іргебай, Дина 

Мұхамедхан. - Алматы, 2018. - 336 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-06-5208-8 : 336т.00т. 

Бұл кітапта Қазақстанды мекендейтін түрлі ұлт 

өкілдерінің қилы тағдыры жөнінде баяндалады. Репрессия, 

ашаршылық, соғыс пен тылдағы ауыр еңбек тақырыптары 

естеліктердің негізгі өзегі болып табылады. Аға 

толқынның тағдыры келер күнге оптимизммен қарауы, 

қиындықтарды жеңіп қуана білуі, қарапайымдылық, сенім 

мен шынайы достықтан тұрады. 

11. 
К 796 

Е-49 

Елубай, Оңдасын. 
    Дүниені дүбірлеткен жеті дода : Кітап-альбом / Елубай, 

Оңдасын. - Алматы : Алатау, 2018. - 368 б. : сурет. - ISBN 

978-601-7461-40-9 : 6831т.00т. 

«Дүниені дүбірлеткен жеті дода» -түрлі-түсті фотоальбом 

жинағы, белгілі спорт журналисті, «Құрмет» орденінің 

иегері, журналист, жазушы Оңдасын Елубайдың Жеті 

Олимпиада ойындарына қатысып, көзбен көріп, санасына 

түйген, қатпары қалың қазақ спортының тәуелсіздік алған 

жылдарда қол жеткен табыстары.кейінгі толқын жас 

ұрпаққа үлгі-өнеге болатын, олардың бойында 

отансүйгіштік қасиеттерді, патриоттық сезімдерді 

қалыптастыратын шығарма. 

12. К     Әбіш жолы. Әбіш тағылымы / Маңғыстау обл.әкімдігі 



821.512.122.092 

Ә-21 

репресияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын 

зерттейтін "Арыс" қоры. - Алматы : Арыс, 2017. - 160 б. : 

сурет. - (Маңғыстау). - ISBN 978-601-291-353-8 : 

2500т.00т. 

13. 
К 821.512.122 

К-28 

    Әбіш Кекілбаев : Энциклопедия . Т.1 : 

Шығармашылығы / Ред.алқа.: Айдарбаев Алик, 

Әбдікәрімов Оралбай, Әнес Ғарифолла(жоба жетекшісі) 

және т.б. - Алматы : Арыс, 2018. - 800 б. : сурет. - ("Арыс" 

қорының "Жаңа энциклопедия"). - ISBN 978-601-291-378-1 

(1-том). - ISBN 978-601-291-377-4 : 15000т. 00т. 

Еліміздің рухани тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-саяси 

тарихында өшпес із қалдырған заманымыздың заңғар 

жазушысы, әрі мемлекет және қоғам қайраткері, 

Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбайұлының (1939 - 

2015) қаламынан туған мол мұрасы келешекте тек туған 

халқының ғана емес, күллі адамзат қауымының асыл 

қазынасына айналып, жаһандық өркениет қорына олжа 

салары сөзсіз. 

14. 
К 739 

Ә-23 

Әденова, Ләззат. 
     Зергерлік өнер нақыштары : Кітап-альбом / Әденова, 

Ләззат, Қожағұлов, Тоққожа. - Алматы : Аспантау, 2018. - 

209 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру. Қазақ өнері). - 

Библиогр.: б. 207. - ISBN 978-601-03-0539-7 : 3339т.60т. 

Бұл кітапта бастауын сонау көне замандардан, Сақ 

дәуірінен алатын қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа мирас 

болып келе жатқан ежелгі зергерлік өнерінің пайда болуы, 

қалыптасуы, дамуы, қыр-сыры жайлы әңгімеленеді. 

Осынау ғажайып өнердің қазақ даласына кеңінен қанат 

жайып, салт-дәстүрімізбен қабысып, талғампаз 

халқымыздың әсемдік әлеміне терең бойлап эстетикалық 

қарым-қабілетін танытатын қолөнер шеберлерінің, 

ұсталардың, зергерлердің талантын, дарынын паш ететін 

керемет туындылары соның айғағындай. 

15. 
К 39 

К-30 

Кенжеғали, Абат Кенжеғалиұлы. 
    Ұлы дала ұлағаты / Кенжеғали, Абат Кенжеғалиұлы. - 

Алматы : Қазақ кітабы, 2018. - 216 б. - ISBN 978-601-06-

4952-1 : 2000т.00т. 

Қалың жұртшылыққа арналған бұл кітапта қазақ 

халкының салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарының пайда болуы, 

сақталуы, қолданылуы зерттелініп, табиғаты мен шығу 

тегіне, танымдылық өрісі мен тағылымдық сипатына қарай 

салаланып жинақталған. 

16. К 28 Кустаев, Марат. 



К-946     Мусульмане / Кустаев, Марат. - Алматы : Альманах , 

2018. - 252 с. : ил. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-

601-7945-38-1 : 2700т.00т. 

Число верующих в реальности существенно меньше, чем 

по статистике: что такое истинная и мнимая вера, 

основана она на слепом, бездумном принятии религии или 

уходит корнями в глубинную культурно-историческую 

почву, - книга посвящена этим непростым и очень 

актуальным сегодня вопросам. 

17. 
К 821.512.122 

Қ-14 

Қадырбаева, Айсулу. 
    Бабалар рухына тағзым / Қадырбаева, Айсулу. - Алматы 

: Арыс, 2018. - 304 б. - ISBN 978-601-291-381-1 : 2000т.00т. 

18. 
К 26 

Қ-43 

    Қасиетті Қазақстан . Т.1 : Астана. Алматы. Ақмола 

облысы. Алматы облысы / Жауапты ред.:Ғарифолла Әнес; 

ҚР мәдениет және спорт министрлігі, ҚР ұлттық музейі. - 

Алматы : Арыс, 2017. - 480 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). 

- Библиогр.:б. 465-477. - ISBN 978-601-291-370-5 (1-том). - 

ISBN 978-601-291369-9 : 5000т.00т. 

«Қасиетті Қазақстан» энциклопедиясының бірінші томына 

Астана мен Алматы қалаларының және Ақмола мен 

Алматы облыстарының киелі жерлері, тарихи оқиғалар 

өткен қасиетті орындары, табиғи ландшафттың ерекше 

ескерткіштері және ұлттық құнды мәдени мұралары 

енгізілді. 

19. 
К 39(031) 

Қ-64 

Қондыбай, Серікбол. 
    Байырғы қазақ дүниетанымның негіздері : 

Энциклопедиялық басылым / Қондыбай, Серікбол; 

Ред.алқа.: Тоғжанов Ералы (төраға); Маңғыстау 

облысының әкімдігі. - Алматы : Қазақ тілі , 2018. - 480 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Маңғыстау облысы Мәдениет 

басқармасының тапсырысы бойынша көрнекті мифолог 

ғалым Серікбол Қондыбайдың (1968-2004) 50 жылдығына 

орай шығарылды. - Библиогр.: б.462-467. - ISBN 978-601-

291-391-0 : 10000т.00т. 

Ерекше дарын иесі, қазақтың көрнекті мифолог ғалымы 

Серікбол Қондыбайдың (1968 - 2004) 50 жылдық атаулы 

тойына бағышталып отырған бұл туынды - рухани 

өміріміздегі тың жаңалық, соны бастама. Зерделі 

зерттеушінің соңында қалған мол мұрасынан байырғы 

қазақ дүниетанымына, оның шежірелі тарихы мен түрлі 

даму белестеріне қатысты пайымдаулар «Ғабиғат», 

«Адам» және «Қоғам» тақырыптарына топтастырыла 

отырып, жүйелене сұрыпталған. Және сол өзекті 

тұжырым, болжамды ізденістерге редакция тарапынан 



ғылыми түсініктер мен қажетті толықтырулар жасалған. 

20. 

К 

811.512.122.09 

М-66 

Молгаждаров, Қасиет. 
     Қазақ жазуының тарихы : Оқу құралы / Молгаждаров, 

Қасиет, Мусин, Жағыпар. - Алматы : Альманах , 2018. - 

220 б. : сурет. - ISBN 978-601-7945-15-2 : 3000т.00т. 

Қазақ халқы өзінің тарихи даму жолынан жазу түрлерінің 

барлығын меңгергендігін дәлелдей түседі. Жазудың 

алғашқыларын былай қойганда соңғы әріптік жазу түріне 

жататын көне түркі руникалық, манихей-уйғыр, араб 

жазуларымен қатар, арша жазуы т.б., латын жазуларын 

қолданып келгендігі және қазіргі уақыттағы латын 

қаріпіндегі қазақ әліпбиі мен кириллица жайлы біршама 

мәліметтер беріледі. 

21. 
К 94 

О-58 

Омарбеков, Талас. 
     1929-1931 жылдардағы халық көтерілістері : Зерттеу / 

Омарбеков, Талас; Репрессияға ұшыраған Қазақстан 

зиялыларының мұрасын зерттейтін "Арыс" қоры. - 

Алматы : Арыс, 2018. - 480 б. : кесте. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-291-384-2 : 3000т.00т. 

Кенестік тоталитарлық жүйенің қазақ халқына карсы 

қуғын-сүргін саясатының ең бір жантүршіктірер, сорақы 

қылмысы - жергілікті жерлерде орын алған халық 

көтерілістерін карудың күшімен қырып-жою әрекеті. 1929 

- 1931 жылдары қазақ елінде жүргізілген байларды 

тәркілеуге, күштеп ұжымдастыруға және зорлап 

отырықшыландыруға - сталиншілдік қылмысқа қарсы 

тұрган Қазақстанның біраз жерлерінен тұтанған-халық 

наразылықтары, бас көтерулері оқырманға ұсынылып 

отырған осы кітапта тарихи нақты деректер негізінде 

жатық тілмен тартымды баяндалған. 

22. 
К 75/76 

О-65 

Оразқұлова, Қалдыкүл. 
     Өмірдің алуан бояулары / Оразқұлова, Қалдыкүл. - 

Алматы : Аспантау, 2018. - 190 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру. Қазақ өнері). - Библиогр.: б.187-189. - ISBN 978-

601-03-0535-9 : 3036т.00т. 

Бұл жинаққа қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуы, дамуы, 

өткені мен бүгіні және болашағы жайлы танымдық 

мақалалар, фотосуреттер еніп отыр. Қазақ бейнелеу 

өнерінің де әлемдік көркемсурет өнерінің бір бөлшегі 

ретінде өзіндік мәнері, қолтаңбасы, ұлттық ерекшеліктері 

бар 

23. 
К 550 

С-31 
Сейітов, Нәсіпқали. 
     "Мәмбеттен" академикке дейін... : Өмір-дастан-эссе / 



Сейітов, Нәсіпқали. - Алматы : Арыс, 2017. - 512 б. : сурет. 

- ISBN 978-601-291-325-5 : 2000т.00т. 

Кітапта геология-минералогия ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының 

корреспондент мүшесі, Қазақстан Ұлттық жаратылыстану 

ғылымдары академиясының және салалық Қазақстан 

Республикасы Минералдық ресурстар академиясының 

толық мүшесі (академигі) Нәсіпқали Сейітовтің өмір жолы 

баяндалған. 

24. 
К 94 

Т-66 

    Трагедия казахского аула. 1928-1934 : Сборник 

документов. Т.2 : 1929-январь 1932 / Сост. А.С. Зулкашев, 

Г.Т. Исахан, Ж.А. Сатаева; М-во культуры и спорта РК; 

Нац. центр рукописей и редких книг РК; Архив 

Президента РК. - Алматы : Раритет , 2018. - 744 с. : ил. - 

ISBN 978-601-250-195-7. - ISBN 978-601-250-302-9 : 

3960т.00т. 

Во втором томе документальной серии "Трагедия 

казахского аула. 1928- 1934" публикуются документы, 

освещающие процессы кардинальных преобразований в 

жизни традиционного казахского аула; насильственную 

коллективизацию, ликвидацию байства, оседание. 

Проводимые максимально жесткими, административными 

мерами эти преобразования вкупе с массовыми 

заготовительными кампаниями (хлебозаготовки, 

скотозаготовки и др.), привели к нарастанию голодного 

кризиса в Казахстане, массовым случаям смертного 

голода. Политика государства привела к оттоку населения 

(откочевки), вооруженному противостоянию, восстаниям, 

которые подавлялись с помощью специальных отрядов, 

формируемых ОГПУ, и регулярных частей Красной 

Армии, в издании публикуются документы центральных 

государственных архивов, которые дают представление о 

нарастании карательно-репрессивной политики 

государства в отношении граждан. 

25. 
К 72 

Т-73 

Труспекова, Халима. 
    Жаңа заман сәулеті : Кітап-альбом / Труспекова, Халима 

. - Алматы : Аспантау, 2018. - 200 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру. Қазақ өнері). - ISBN 978-601-03-05-38-0 : 

3187т.80т. 

Өнерзерттеуші, ғалым Халима Труспекованың бұл 

жинағына тәуелсіздік алғаннан кейінгі ширек ғасыр 

кезеңінде Қазақстанның сәулет өнер саласындағы жаңа 

жетістіктері жайлы мақалалары еніп отыр. Әсіресе, 

еліміздің жаңа астанасы - Астана қаласында бой көтерген 



әкімшілік, іскерлік, мәдени, спорт нысандары әлемдік 

сәулет өнерінің жаңа жетістіктері мен технологияларының 

айкын көріністері болып табылады. Еліміздің сәулет өнері 

саласында Батыстық және Шығыстық дәстүрлер үйлесім 

тауып, Еуразия кеңістігінде архитектуралық жаңа 

концепция қалыптасты. 

26. 
К 336 

Х-182 

Хамит, Айжан. 
    "Не волнуйтесь, я ни в чем не виноват!". 

Жизнеописание первого казахского банкира Тюрябека 

Османова / Хамит, Айжан; Фонд изуч.наследия 

репресированной интеллигенции Казахстана "Арыс". - 

Алматы : Арыс, 2018. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с.218-219. - 

ISBN 978-601-291-385-9 : 2000т.00т. 

В книге рассказывается о жизни и деятельности одного из 

основателей финансово-кредитной системы Казахстана. 

Тюрябек Османов был первым казахским банкиром, 

крупным специалистом в финансовой области, 

государственным деятелем, организатором 

кооперативного движения в стране, редактором и 

издателем журнала, создателем финансового учебного 

заведения, настоящим патриотом своей страны. Он прежде 

всего ставил перед собой цель — безбедное 

существование, но не отдельно взятого человека, а всего 

казахского государства. В этом выражалась его активная 

жизненная позиция, а также желание принять 

непосредственное участие в процессе социально-

экономического обновления общества. Т.Османов сделал 

очень много, мог бы сделать еще больше, но судьба 

распорядилась иначе. Видный казахский деятель был 

оклеветан и расстрелян в самом расцвете сил. 

27. 
К 929 

Ш-175 

    Шайхутдинов Еренгаип. Вып.150 / Под ред. Г.М. 

Мутанов; КазНУ им Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2018. - 330 с. : ил.:портр. - ( Өнегелі өмір ). - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-04-3361-8 : 330т.00т. 

Книга посвящена Еренгаипу Маликовичу Шайхутдинову - 

доктору химических наук, профессору, академику НАН 

РК и видному общественному деятелю. Е.М. 

Шайхутдинов является признанным ученым в области 

органического синтеза и химии высокомолекулярных 

соединений и одним из основоположников науки о 

полимерах в Казахстане, внесшим выдающийся вклад в ее 

развитие. 

28. 
К 94 

Ш-13 
Шахай, Шүкір. 
     Жан жүрегім-Астана = Астана-сердце мое : Кітап-



альбом / Шахай, Шүкір. - Астана : Сарыарқа, 2018. - 320 б. 

: сурет. - ISBN 978-601-277-233-3 : 6160т.71т. 

Елбасымыздың қажырлы күш-жігерінің арқасында 

қанатын кеңге жайып бара жатқан Елорданың кешегісі 

мен бүгінгі, оның ертеңгі қадамдары республикаға белгілі 

фотожурналист, көп жылдардан Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрін қызметін атқарып жүрген Шүкір 

Шахайдың «Жан жүрегім - Астана» атты фотоальбомында 

жан-жақты көрсетілген Астананың 20 жылғы тарихын осы 

фотоальбом арқылы кез алдымызға елестетуге болады. 

Фотоальбом тақырыптарға талғаммен, әрі 

мазмұндылығымен бөлінген. «Жан жүрегім - Астана» 

Астананың өркендеуі деген ұғымды терең аша келіп, 

суреттерді алға тарта отырып, сол арқылы Елорданың 

маңызды. мәртебесін айқындай түседі. 

29. 
К 821.512.122-1 

Ш-34 

Шәкәрім, Құдайбердіұлы. 
     Иманым / Шәкәрім, Құдайбердіұлы; Жауапты 

ред.:Ғарифолла Әнес; Репресиияға ұшыраған Қазақстан 

зиялыларының мұрасын зерттейтін "Арыс" қоры. - 

Алматы : Арыс:Абзал-Ай, 2018. - 320 б. - ISBN 978-601-

291-243-2 : 1500т.00т. 

Қазақ ойшылы Шәкәрім (Шаһкарим) Кұдайбердіұлының 

(1858-1931) бұл жинағында жаратылыс жұмбағы. Алла 

мен адам қарым-қатынасы, иман жайлы туындылары 

қамтылды. Ой бастауы Құран Кәрімнен құйылар 

Шәкәрімнің сыр сөздері бүгінгі қоғамның тынысымен 

үндес екендігі даусыз ақиқат 

30. 
K 811.512.122 

Z-10 

Zhunissova, Maira Abibullakyzy. 
     Anthropocentric trends in Kazakh linguistics : Tutorial / 

Zhunissova, Maira Abibullakyzy; Reviewers.:A.O. Timbolova. 

- Almaty, 2017. - 100 p. - Gift. - Bibliogr.: p.93-96. - ISBN 

978-601-298-649-5 : 100т.00т. 

Discipline «Anthropocentric trends in Kazakh linguistics is 

taught in the master of specialty «6M11700-Kazakh language 

and literature)). In the tutorial the master students are provided 

with information on the subject and tasks of the new fields of 

the Kazakh linguistics and formulate their concepts. 

Undergraduates acquire the ability to recognize the 

anthropogenic role of language, to analyze the art of art by 

anthropogenic paradigm. 

31. 
K811.512.212  

Z-10 

Zhunissova, Maira Abibullakyzy. 
     To study Kashgary in Kazakhstan (linguistical aspect) : 

Monography / Zhunissova, Maira Abibullakyzy; Reviewer.: 

O.S.Zhubaeva. - Almaty, 2017. - 124 p. - Gift. - Bibliogr.: 



p.115-122. - ISBN 978-601-298-647-1 : 124h. 

The monograph is devoted to studying of the written works of 

the linguistic experts of the Kazakh language in the study of 

the written monuments related to spiritual modernization, the 

monuments of Kazakhstan scientists and their study in the 

world linguistics. Written for the specialty linguistics in 

Kazakhstan. The book is intended for the general public, 

teachers and doctoral students, graduate students, students and 

Turkologists. 

 

 


