
Қазақ тілі қоры/Казахский фонд-2019 

Қаңтар/январь 

1. 811.512.122 

Ж-66 

XX ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. 

2-кітап / Құраст. О.Жұбаева; ҚР БҒМ ҒК 

А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты. - 

Астана : Алашорда қоғамдық қоры , 2018. - 720 б. : 

кесте. - ISBN 978-601-337-075-0 : 4136т.79т. 

 

Бұл кітап - 2013 жылы шыққан осы атаулас жинақтың 

жалғасы. Кітапқа 1920-30 жылдары баспасөз бетінде 

жарияланған, архив қорында сақталған орфография, 

терминология, фонетика, морфология, әдістеме, сын 

т.с.с. түрлі сала бойынша мақалалар, архив құжаттары 

енді. Сол кезендегі конференциялар мен съезд 

материалдары, архивтен табылған қолжазба нұсқалар 

сканер түрінде берілді. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, 

даму тарихы туралы мол ақпарат беретін жинак қазақ 

тіл білімі мәселелерімен айналысатын тіл 

мамандарына, филология факультеттерінің докторант, 

магистрант, студенттеріне және көпшілік қауымға 

арналады. 

2. 792 

Ж-66 

XXI ғасырдағы қазақ театры: дәстүр және инновация: 

Ұжымдық монография / Ред.алқа.: У.Қ.Қалижанов, 

С.Ә.Күзембай, А.Қ.Қалиева және т.б.; ҚР БҒМ ҒМ, 

М.О. Әуезов атынд. Әдебиет және өнер ин-т. - Алматы 

: Print Express , 2017. - 340 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 979-601-80687-3-7 : 

340т.00т. 

Ұлттық ақыл-ойының бой көрсеткен заманауи үлгідегі 

қойылымдар, озық театр үдерістер, режиссурадағы 

соны сахналық шешімдер, айшықты актерлік ойын 

өрнектері қалыптасқан дәстүр мен жаңашылдықтың 

ара қатынасы арқылы қарастырылады. 

3. 342 

А-13 

Абаев, Д. 

Президент: 2017 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны 

= Президент: Фотолента основных событий 2017 года / 

Д. Абаев. - Алматы : ТОО Алматы Принт , 2018. - 392 

б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-

601-7148-10-2 : 23206т.40т. 

 

Бұл кітапта Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 2017 жылы ел 

ішінде және халықаралық аренада өткен маңызды іс-

шаралардың фотоматериалдары жинақталған. 



4. 821.512.122 

А-13 

Абайұлы, Тұрағұл. 

   Шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар, 

аудармалар / Абайұлы, Тұрағұл; Жауапты ред.: 

О.Жұбаева, Ә.Ахмет. - Астана : Алашорда қоғамдық 

қоры , 2018. - 176 б. : сурет. - ISBN 978-601-337-078-1 : 

777т.86т. 

5. 821.512.122 

А-24 

   Адам және табиғат. Қазақ әдебиетінің антологиясы = 

Человек и природа: Антология казахской литературы / 

Жалпы ред. У.Қ.Қалижанов; ҚР БҒМ ҒК, М.Щ.Әуезов 

атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы : 

Service Press , 2017. - 360 б. - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-230-072-7 : 360т.00т. 

6. 297 

А-31 

Айнабеков, Бақтыбай. 

   Ел басына дін туралы екі хат / Айнабеков, Бақтыбай . 

- Алматы, 2017. - 234 б. : сурет. - (Баспасөз үні-халық 

үні). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7815-00-4 : 234 

т.00т. 

Республикамызға белгілі дінтанушылардың бірі, 

Республика журналистері Одағы сыйлығының үш 

дүркін иегері, ақын Бақтыбай Айнабековтың 2000 

жылы жарияланған «Дінм мемлекеттен бөлек пе?!.. 

Немесе жауапсыз хаттар. Республика Елбасы 

Н.Назарбаевқа Ашық хат» атты кітабынан соң дін 

тақырыбында оншақты кітабы жарық көрді. Автор 

өзінің бұл жинағына соңғы жылы бұқаралық ақпарат 

құралдары бетінде жарық көрген егемен Қазақстандағы 

Ислам діні, оның қоғамдағы ролі мен проблемалары 

туралы мақалаларын ұсынып отыр. 

7. 94 

А-39 

   Алаш ұлағаты: Алаш қайраткерлерінің ел болашағын 

елестеткен қанатты, даналық, түйін ойлары / Құраст. 

Исин Амантай; Алаш қозғалысына 100 жыл. - Алматы, 

2017. - 224 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, 

орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4364-2 : 224т.00т. 

Кітапта Алаш көсемдері мен қайраткерлерінің 

халқымыздың тарихы мен мәдениетіне, саяси өмірі мен 

шаруашылығына, елдің тәуелсіздік өмірін болжап XX 

ғасырдың басында және 20-жылдары баспасөз бетінде, 

әдеби-публицистикалық шығармаларыңда жазып 

қалдырған, бүгінгі өмірімізде де маңызды, қысқа, 

тұжырымды ой-пікірлері жинақталды. Жинақ ел 

болашағын ойлайтын бүгінгі буынға, жастарға, 

тәрбиешілер мен оқытушыларға, зиялы қауымға 

арналады. 

8. 821.512.122.091 Алпысбаев, Қ.Б. 



А-45    Қолжазба қорларындағы батырлық жырлардың 

жиналу тарихы / Қ.Б. Алпысбаев, П.Т. Әуесбаева; 

Ред.алқасы: Қ.Алпысбаева; ҚР БҒМ ҒК, М.О.Әуезов 

атындағы әдебиет және өнер институты. - Алматы : 

Әдебиет Әлемі , 2017. - 336 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7414-81-8 : 

336т.00т. 

9. 811.512.122 

А-56 

   Ана тілі : Қазақстандағы этнос тілдерін оқытуға 

арналған әдістемелік құрал / Құраст.: 

С.Қ.Кенжемұратова., Г.Б.Төлегенова., М.З. 

Дәрмен.,Е.Ш.Шынатай. - Астана, 2018. - 360 б. : кесте. 

- ISBN 978-9965-23-466-8 : 360т.00т. 

 

Бұл жинақ - елімізде тұратын түрлі этнос өкілдерінің 

өз ана тілін жатық меңгеруіне, күнделікті өмірде еркін 

сөйлеп үйренуіне арналған көмекші құрал. Сондай-ақ, 

кітап этнос өкілдеріне ана тілімен бірге мемлекеттік 

тілді бастапкы деңгейде үйренуіне мүмкіндік береді. 

Әдістемелік құралда берілген тапсырмалар, сөздер мен 

тілдік колданыстар әрі жеңіл, әрі есте сактауға 

бейімделіп ұсынылған. 

10. 94 

А-82 

Артықбаев,Жамбыл. 

   Қазақстан өзбектері:тарихы,шаруашылығы мен 

мәдениеті,рухани өмірі мен қазіргі жағдайы = Узбеки 

Казахстана:история, хозяйство и культура, духовная 

жизнь и современность / Артықбаев,Жамбыл. - Астана 

: Фолиант, 2018. - 336 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-338-208-1 : 1732т.90т. 

Бұл кітапта қазақстандық өзбек этникалық тобының 

көне және ортағасырлық тарихы, сарт атауының 

мағынасы, Қазақ хандығындағы орны және қазақпен 

қарым-қатынасы, шаруашылығы, материалдық және 

рухани мөдениеті, әдет-ғұрыптары мен қазіргі жағдайы 

баяндалған. Қазақстанның оңтүстік өңірін ежелден 

мекендеген бұл қауымдардың тарихы мен болмысы 

Сыр бойындағы қалалық өркениетпен байланысты. 

11. 637 

А-91 

Аубакиров, Хамит Абылгазинович. 

   Ет және ет өнімдері технологиясы : Оқу құралы / 

Аубакиров, Хамит Абылгазинович, Кенжеходжаев, 

Махамедқали Досманұлы, Гаражаев, Мекенбай 

Шамилович; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз , 2018. - 125 б. : сурет, кесте. 

- Библиогр.:б.122. - ISBN 978-601-7325-05-3 : 123т.00т. 

Оқу құралында ет және ет өнімдері түрлері, еттің 



құнарлығы мен сапалық құрамы, жануарлар, құс, және 

балық еттерін өңдеу, сақтау технологиялары, 

жануарлар еттеріне қойылатын стандарт талаптары, 

еттен дайындалатын өнім түрлері, шұжық дайындау, 

субөнімдерді өңдеу, етті және ет өнімдерін әр түрлі 

жолмен консервілеу әдістері жөнінде материалдар 

берілген. 

12. 929 

А-94 

Ахметов, Өкітай. 

   Ұлт қайрағы. Ер қайрағы / Ахметов, Өкітай, Қалиева, 

Жанерке Жұмәділқызы. - Алматы, 2018. - 149 б. : 

сурет, кесте. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-5292-

7 : 149т.00т. 

Кітап заманында Ұлт мақтанышына айналған 

Шаяхметов Жұмабай және Шоқабаева Майнұр туралы 

сыр шертеді. 

13. 811.512.122 

Б-22 

Балабеков, А.Қ. 

   "Қазақ тілі: тыңдалым" : Жаттығулар жинағы (А1-

С1).+CD / А.Қ. Балабеков. - Алматы, 2018. - 168 б. : 

сурет. - Бұл кітапта CD-ROM берілген. - ISBN 978-601-

332-200-1 : 2842т.00т. 

Аталмыш жинақ қазақ тілін үйренуші мемлекеттік 

қызметкерлер, университет және колледж 

студенттеріне, сондай-ақ қалың көпшілікке арналған. 

Жинақ үш бөліктен түрады: жаттығу, дұрыс жауап 

және тыңдалым мәтіндері. Тіл үйренуші жаттығу 

жауаптарының дұрыс-бұрыстығын жинақ соңындағы 

дүрыс жауаптар парағынан тексере алады. 

14. 94 

Б-25 

Барабанова, Т.В. 

   Қазақстан. Өзбек халқының мемлекет тарихындағы 

ролі = Казахстан. Роль узбекского народа в истории 

государства / Т.В. Барабанова. - Алматы : Курсив , 

2018. - 280 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын 

тілдерінде. - ISBN 978-601-7988-00-5 : 6906т.90т. 

 

Қымбатты достар, Өзбекстанның Қазақстандагы жылы 

біздің екі халық арасындағы нақты туысқандық 

сипатты білдіреді. Оның тамыры терең ғасырларға 

тартады және даңқты ортақ тарихпен, сондай-ақ ата-

бабаның бай рухани мұрасымен нығайтылған. Бізде 

ортақ дуниетаным, ортақ дүниеауи түсінік бар. Бізде 

ортақ мәдениет, ортақ дін мен ортақ дәстур бар. 

Барлық замандарда мәдениет, тіл, дәстур қауқарлы 

байланыс тетігі болды, халыққа қызмет етуде маңызды 

роль атқарды. Бүгін Астана мен Ташкент шешуші 

халықаралық, аймақтық мәселелерде ортақ ұстаным 



танытып отыр. 

15. 821.512.122 

Б-26 

Басымұлы, Қажым. 

   Шығармалары : Зерттеулер, мақалалар / Басымұлы, 

Қажым; Жауапты ред.: О.Жұбаева, Т.Рамазанов . - 

Астана : Алашорда қоғамдық қоры , 2018. - 240 б. : 

кесте. - ISBN 978-601-337-077-4 : 1053т.64т. 

16. 330 

Б-27 

Батырша-ұлы, Сайлау. 

   Дипломат жазбалары . Т.1 / Батырша-ұлы, Сайлау. - 

Алматы : Керемет медиа , 2018. - 480 б. : сурет. - ISBN 

978-601-80718-3-6. - ISBN 978-601-80718-4-3 : 

1903т.39т. 

 

Таңдамалы шығармаға белгілі дипломат, ҚР 

Дипломатия қызметіне еңбек сіңірген қызметкер Л. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

профессоры Сайлау Батырша-ұлының кеңес заманынан 

бастап дипломатия саласында атқарған ұзақ жьлғы 

кызметі, ел тәуелсіздігі үшін күрес, мемлекеттік және 

коғамдық істері туралы еңбектері енгізілді. Екі томдық 

кітаптың 1 -томының бірінші бөлімінде Сайлау 

Батырша-ұлының еңбектері мен мақалалары берілген. 

17. 323 

Б-38 

Бейсенова, Әлия Сәрсенқызы. 

   Қазақ елі-мәңгілік ел / Бейсенова, Әлия Сәрсенқызы; 

ҚР БҒМ, Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2017. - 385 б. : сурет, кесте. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.:б. 377-383. - ISBN 978-601-04-

2133-2 : 385т.00т. 

Бұл еңбекте Тәуелсіз ел экономикасының дамып, 

тұрақтануы жалпы жер тарихының даму 

заңдылығымен байланыстыра отырып қарастырылады. 

18. 615 

И-83 

Бихамит, Исабайтегі Нұртазаұлы. 

   Шығысша емдеу рецептер топтамасы / Бихамит, 

Исабайтегі Нұртазаұлы. - Алматы : Заңғар, 2018. - 260 

б. : сурет. - (Сыйға алынды). - ISBN 978-601-06-4958-3 

: 260т.00т. 

Бұл кітапта адам ағзасына пайдалы және емдік қасиеті 

бар шөптердің рецептерімен калай қолдану тәсілдері, 

кай шөп қандай ауруға карсы ем екендігі ашып 

жазылған. Қырық жылға жуық медицина саласында 

талмай еңбек еткен автордың осы жинағы болашақ 

ұрпаққа көмегі тиіп жатса, мақсатының орындалғаны. 

19. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинение. Т.VII : Дала облыстарын 

зерттеу бойынша экспедицияның қазақтың жер 

пайдалануы туралы материалдары. Семей облысы. 



Семей оязы. Қазақтың жер пайдалану нормасы 

анықталған арнайы бөлім және жалпы статистикалық 

кестелер / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан Хан 

Жүсіп (Аққұлы). - Толықтырылған үшінші басылым. - 

Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 632 б. : 

кесте, сурет. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 

978-601-06-4642-1. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 

2782т.26т. 

20. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.IV : Щербина 

экспедициясының материалдары қарқаралы оязы 

жалғасы 1905 (Омск-Семипалатинск-С.Петербург-

Воронеж-Томск) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан 

Хан Жүсіп (Аққұлы). - Толықтырылған үшінші 

басылым. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 

656 б. : сурет, кесте. - Мәтін қазақ орыс тілдерінде. - 

ISBN 978-601-06-4639-1. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 

2782т.26т. 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның тікелей қатысуымен 

Семей облысы Қарқаралы оязы қазақтарының жер 

пайдалану тәжірибесі туралы Ф.А.Щербина басшылық 

еткен экспедиция материалдарының VI томының 

жалғасы (соңы) қамтылды. 

21. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.IX : Мақалалар, 

үндеулер, ашық хаттар, съезд материалдары, 

бұйрықтар, нұсқаулар, жеделхаттар, уақытша үкімет 

қаулылары 1914-1917 (Самар-Петроград-Минскі-Киев-

Орынбор) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан Хан 

Жүсіп (Аққұлы). - Толықтырылған үшінші басылым. - 

Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 560 б. : 

сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-

06-4644-5. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл том 1914-1917 жылдары шыққан мақала, естелігін, 

саяси шолуларын, азанамаларын, үндеулерін, 

Мемлекеттік думадан, Батыс майданнан берген 

хаттарын, Ресей Уақытша үкіметінің комиссары 

ретінде шығарған бұйрықтары мен жеделхаттарын 

қамтиды. 

22. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.V : "Иртыш", 

"Семипалатинский листок", "Наша жизнь", "Степной 

пионер", "Омич" газеттері. Мақалалар, 

жарияланымдар, саяси сатира, фельетондар, ашық 

хаттар1902, 1905-1906. (Омбы-Кереку-Қарқаралы-



Семей-С.-Петербор) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: 

Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). - Толықтырылған үшінші 

басылым. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 

616 б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 

978-601-06-4640-7. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 

2782т.26т. 

Бұл том Ә.Н. Бөкейханның 1902, 1905-1906 

жылдардағы хаттарын, сөздерін, жазбаларын, "Степной 

край", "Степной пионер", "Иртыш", "Омыч"(Омбы), 

"Семипалатинский листок" (Семей), "Наша жизнь" 

(СПб) газеттерінде жарияланған мақалаларын, 

жарияланымдарын, "Ашық хаттарын", саяси 

сатираларын, әңгімелерін, фельетондарын қамтыды. 

23. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.VI : "Степной 

пионер". "Голос степи","Сибирские вопросы", 

"Записки Семипалатинского Подотдела Западно-

Сибирского Отдела И.Р.Г.О.". Мақалалар, очерктер, 

сатиралық әңгімелер, фельетондар, ашық хаттар, 

экспедиция материалдары 1906-1909. (Омбы-Кереку-

Қарқаралы-Семей-С.-Петербор) / Бөкейхан, Әлихан; 

Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). - Толықтырылған 

үшінші басылым. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 

2018. - 624 б. : сурет, кесте. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4641-4. - ISBN 978-601-

06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл том омбылық "Степной пионер", "Омич", "Голос 

степи" газеттері (1906-1907 ж.) мен 1908 жылы 

"Сибирские вопросы" журналында (СПб) жарияланған 

очерктерін, мақалаларын, жарияланымдарын, 

сатираларын, фельетондарын, ашық хаттарын, 

Ф.А.Щербина экспедициясы материалдарының Семей 

облысы Семей оязы қазақтарының жер пайдалану 

нормасы қарастырылған Х томын қамтиды. 

24. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.VIII : Экспедиция 

материалдары, мақалалар, ашық және жауап хаттар, 

ғылыми очерктер, әңгімелер, азанамалар, хаттамалар, 

хаттар 1909-1914 (С.-Петербор-Самар-Орынбор) / 

Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп 

(Аққұлы). - 3-ші бас.,толықтырылған. - Астана : 

Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 600 б. : сурет, кесте. 

- Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-

4643-8. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл томда Ф.А. Щербина экспедициясы 



материалдарының Семей оязы қазақтарының жер 

нормасы сипатталған X томының жалғасы, 1909-1914 

жж. «Сибирские вопросы»журналы, «Му-сульманская 

газета», «Речь», «В мире мусульманства» (СПб), 

«Қазақ» (Орынбор) газеттерінде шыққан мақалалары, 

азанамалары, әдеби-сын, фольклорлық зерттеулері, 

көркем аудармалары, ашық хаттары, сондай-ақ 

«Қазақтар» атты тарихи-анықтамалық очеркі 

қамтылды. 

25. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.X : Бұйрықтар, 

нұсқаулар, уақытша үкімет қаулылары, құрылтай 

(съезд) материалдары, мақалалар, жарияланымдар, 

ғылыми ізденістер, ауыз әдебиеттерінің үлгілері әдеби 

аудармалар, хаттар, жеделхаттар 1910,1913,1914,1917-

1918. (Алаш-Омбы-Мәскеу-Ленинград-Ақтөбе-

Қызылорда) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан Хан 

Жүсіп (Аққұлы). - Толықтырылған үшінші басылым. - 

Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 560 б. : 

сурет. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-

06-4645-2. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның жаңа табылған мұрасы 

(1910, 1913-1914 жж.), 1917-1918 жылдарғы мақала, 

үндеу, жеделхат, саяси шолулары, Жалпықазақ, Сібір 

облыстық съездерінің материалдары, Уақытша үкімет 

пен Алаш Орда Халық Кеңесінің қаулылары, 

бұйрықтары, нұсқаулары, жеделхаттары, Бүкілресейлік 

уақытша үкіметтерімен (Комуч, Уфа директориясы, 

т.б.) арадағы хат-қағаздары, т.б. ресми-құжаттары 

қамтылды. 

26. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.XI : Хаттамалар, 

қызметтік жазбалар, алаш орданың қаулылары, 

нұсқаулары, бұйрықтары, жеделхаттары, мақалалар, 

жарияланымдар, ғылыми ізденістер, ауыз әдебиетінің 

үлгілері, көркем және ғылыми аударма хаттар 1918-

1924. (Алаш-Томскі-Омбы-Орынбор-Мәскеу) / 

Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп 

(Аққұлы). - Толықтырылған үшінші басылым. - Астана 

: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 576 б. : сурет. - 

Мәтін қазақ орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4646-9. 

- ISBN 978-601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1918-1924 жылдары 

мерзімді баспасөзде, ғылыми-танымдық басылымдарда 

жарық көрген мақалалары, әдеби-сындары, пікірлері 



(рецензиялары), көркем аудармалары, ауыз әдебиетінің 

ұлгілері, хаттары, сондай-ақ Алаш Орданың, Бүкіл 

ресейлік уақытша үкіметтердің заңнамалық 

қаулылары, бұйрықтары, хаттамалары, жеделхаттары, 

Мемлекеттік мәжіліс хаттамасы, т.б. ресми құжаттары 

қамтылды. 

27. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.XII : Мақалалар, 

жарияланымдар, пікірлер (рецензиялар), ғылыми 

ізденістер, әдеби, ғылыми аудармалар хаттар. 1924-

1925 (Мәскеу-Орынбор-Ленинград-Мәскеу) / 

Бөкейхан, Әлихан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп 

(Аққұлы). - Толықтырылған үшінші басылым. - Астана 

: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 576 б. : сурет. - 

Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4647-

6. - ISBN 978-601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1924-1925 жылдары 

мерзімді баспасөзде жариялаған мақалалары, тарихи, 

әдеби-сын зерттеулері, пікірлері (рецензиялары), кітап 

болып шыққан коркем (Л.Н. Толстой, Ги де Мопассан, 

т.б.) және ғылыми (К. Фламмарион, Н.И. Бухарин, т.б.) 

аудармалары, хаттары және т.б. мұрасы қамтылды. 

28. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.XIII : Мақалалар, 

кітап сыны, ғылыми зерттеулер, оқу-әдістемелік 

құралдар, ауыз әдебиетінің үлгілері, көркем, ғылыми 

аудармалар 1925-1926 (Мәскеу-Ленинград-Мәскеу) / 

Бөкейхан, Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп 

(Аққұлы). - 3-ші,толықтырылған . - Астана : Алашорда 

Қоғамдық қоры, 2018. - 608 б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4648-3. - ISBN 978-

601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1925-1926 жылдары 

мерзімді қазақ баспасөзінде жарияланған мақалалары, 

кітап сыны (пікірлері), оқу-әдістемелік құралдары, 

ғылыми зерттеулері, жеке кітап болып шыққан көркем 

(Л.Н. Толстой, Эзоп, В.Г. Короленко, т.б.), ғылыми 

аудармалары (Д.М. Грабе, К.Н. Фламмарион, К.Г. 

Маркс, М.И. Бухарин, т.б.) және т.б. көптеген мұрасы 

қамтылды. 

29. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.XІV : Мақалалар, 

рецензиялар, ғылыми зерттеулер, экспедиция 

материалдары, ауыз әдебиетінің үлгілері,көркем, 

ғылыми аудармалар, оқу-әдістемелік-құралдар, хаттар, 



тергеу материалдары 1926-1929, 1934,1937,1985 

(Мәскеу-Ақтөбе-Ленинград-Мәскеу) / Бөкейхан, 

Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). - 

Толықтырылған үшінші басылым. - Астана : Алашорда 

Қоғамдық қоры, 2018. - 528 б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4649-0. - ISBN 978-

601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1926-1929 жылдары 

мерзімді баспасөзде, ғылыми жинақтарда жарық 

көрген мақалалары, рецензиялары, ғылыми зерттеулері 

(«Казаки Адаевского уезда», «Сельское хозяйство 

Кара-Калпакской АО», т.б.), көркем (А.Н. Толстой, 

Д.М. Мамин-Сибиряк, Г. де Мопассан, т.б.), ғылыми 

(К.Н. Фламмарион, П.А. Тутковский, т.б.) 

аудармалары, ауыз әдебиетінің үлгілері, хаттары, 

1929,1937 жылдардағы тергеу хаттамалары және т.б. 

материалдар қамтылды. 

30. 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармаларының библиографиялық көрсеткіші = 

Сочинения. Т.XV : Шығармаларының 

библиографиялық көрсеткіші / Бөкейхан, Әлихан; 

Құраст.: С.А.Жүсіп (алғысөздің авторы) және т.б.,. - 

Толықтырылған үшінші басылым. - Астана : Алашорда 

Қоғамдық қоры, 2018. - 484 б. : сурет. - Мәтін қазақ 

орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4650-6. - ISBN 978-

601-06-4635-3 : 2782т.26т. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1889-1929 жылдар 

аралығында баспа көрген мұрасы мен 1985 жылы 

Оксфорд университеті қайта басып шығарған еңбегінің 

және Алаш көсемі туралы 2018 жылға дейінгі 

зерттеулер, монографиялар, мақалалардың ҚР ¥лттық 

кітапханасымен бірлесіп жасалған библиографиялық 

керсеткіші берілді. 

31. 94 

Ғ-60 

   Ғасырлар тоғысындағы алаш идеялары : 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның 

материалдары Алматы, Қазақстан / Құраст. 

М.Д.Байдавлетова; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 

"Yuzyillar kavsaginda alas fikirleri". - Алматы : Қазақ 

университеті , 2017. - 206 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3197-3 : 

206т.00т. 

 

«Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 100 

жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық 



конференция материалдарының жинағына шетелдік 

және отандық ғалымдардың «Алаш» идеясы мен Алаш 

мәселесінің тарихи аспектілері туралы зерттеулері 

топтастырылды. 

32. 675 

Д-38 

Джумабекова, Г.Б. 

   Былғары бұйымдардың механикалық технологиясы : 

Оқу құралы / Г.Б. Джумабекова, Б. Абзалбекұлы; ҚР 

БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - 

Тараз , 2018. - 60 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.57. - 

ISBN 978-9965-37-165-3 : 57т.00т. 

Оқу құралында аяқ киімдік материалдарды кесу; аяқ 

киім бөлшектерін механикалық өңдеу; өндірістің 

гигротермиялық үдерістері; аяқ киім үсті дайындамасы 

мен бөлшектерін қалықтау үдерісі; аяқ киім 

бөлшектерін механикалық біріктіру әдістерінің 

теориялық негіздері берілген. 

33. 675 

Д-38 

Джумабекова, Г.Б. 

   Былғары бұйымдары өндірісінің химиялық 

технологиясы : Оқу құралы / Г.Б. Джумабекова; ҚР 

БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - 

Тараз , 2018. - 67 б. : сурет, кесте. - Библиогр.:б.65. - 

ISBN 978-9965-37-166-0 : 66т.00т. 

Оқу құралында былғары бұйымдарының химиялық 

технологиясының теориялық және тәжірибелік 

негіздері келтірілген. 

34. 821.512.122 

Е-69 

Ерман, Жүрсін. 

   Шығармалар жинағы. Т.1 / Ерман, Жүрсін. - Алматы 

: Сардар, 2018. - 280 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-0-

1 (т.1). - ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т. 

35. 821.512.122 

Е-69 

Ерман, Жүрсін. 

   Шығармалар жинағы. Т.2 / Ерман, Жүрсін. - Алматы 

: Сардар, 2018. - 280 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-1-

8 (т.2). - ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т. 

36. 821.512.122 

Е-69 

Ерман, Жүрсін. 

   Шығармалар жинағы. Т.3 / Ерман, Жүрсін. - Алматы 

: Сардар, 2018. - 304 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-2-

5 (т.3). - ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т. 

37. 821.512.122 

Е-69 

Ерман, Жүрсін. 

   Шығармалар жинағы. Т.4 / Ерман, Жүрсін. - Алматы 

: Сардар, 2018. - 288 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-3-

2 (т.4). - ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т. 

38. 821.512.122 

Е-69 

Ерман, Жүрсін. 

   Шығармалар жинағы. Т.5 / Ерман, Жүрсін. - Алматы 

: Сардар, 2018. - 288 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-4-



9 (т.5). - ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т. 

39. 821.512.122.09 

Е-89 

   Еуразия түркілері: әдеби-мәдени сұхбат (XIX-XX 

ғғ.) / Ред.алқа: У.Қ.Қалижанов(төрағ.орынб.) және т.б.; 

ӨР БҒМ ҒМ, М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және 

өнер ин-ты. - Алматы : Әдебиет әлемі, 2017. - 280 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7414-76-4 : 280т.00т. 

40. 681 

Ә-20 

Әбілдаева, А.С. 

   Басқару жүйесінің сенімділігі мен диагностикасы : 

Оқу құралы / А.С. Әбілдаева; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз , 2018. - 88 б. : 

сурет. - ISBN 978-9965-37-216-2 : 88т.00т. 

Оқу құралында автоматика өнімінің сапасы мен 

сенімділігінің теориясының негізгі түсініктері, 

анықтамалары мен заманға сай математикалық 

ақпараттары ретінде типтік есептер және техникалық 

жүйелердің сапасын басқару сенімділігін есептеу 

әдістері физикалық табиғатына қарамастан 

қарастырылады. 

41. 621 

Ә-20 

Әбілдаева, А.С. 

   Радиотехника негіздері : Оқу құралы / А.С. 

Әбілдаева; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз , 2018. - 91 б. : сурет. - ISBN 

978-9965-37-217-9 : 90т.00т. 

Оқулықта аналогты, сандық, электроника, ақпаратты 

бейнелеудің электрондық жүйелердегі транзисторлық 

және интегралдық аналогты, импульсті және сандық 

құрылғылардың жұмыс істеу принциптері 

ерекшеліктері айтылып, көрсеткіштері мен схемалары 

беріліп, қарастырылған. 

42. 1 

Ф-23 

Әбу Насыр, Әль-Фараби. 

   Қайырымды қала. Музыка туралы кітап : Әлеуметтік-

этикалық трактаттар / Әбу Насыр, Әль-Фараби. - 

Алматы : RS Халықаралық Абай клубы , 2018. - 936 б. : 

сурет. - ("Аманат" журналының кітапханасы). - Әбу 

Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммад ибн Тархан ибн 

Ұзлағ әл Фараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл 

толуына арналады. - ISBN 978-601-7983-00-0 : 

6212т.58т. 

Әбу Насыр әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтуге 

ерекше құлшыныс пен айтулы ғылыми, 

ұйымдастырушылық табыстармен келгені айқын. 

43. 821.512.122.09 

Ә-22 

   Әдебиеттану, фольклортану мен өнертанудың өзекті 

мәселелері : Ғылыми жинақ / Ред.алқа.: 



У.Қ.Қалижанов, С.С.Қирабаев, Ш.Р.Елеукенов және 

т.б.; ҚР БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атынд. Әдебиет және ин-

ты. - Алматы : Print Express, 2017. - 200 б. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-80687-7-5 : 200т.00т. 

44. 821.512.122 

Ә-24 

Әдетов, Бекболат Әбиірұлы. 

   Еңлік : Әңгімелер, хикаяттар, мақалалар / Әдетов, 

Бекболат Әбиірұлы. - Алматы : Ан Арыс, 2018. - 384 б. 

: сурет. - ISBN 978-601-7828-95-0 : 1414т.29т. 

45. 94 

Б-78 

   Әлихан Бөкейхан : Энциклопедия / 

Құраст.:Ғ.Жандыбаев,К.Қошым-Ноғай,Ғ.Егеубаева 

және т.б. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2018. - 

784 б. : сурет. - Бұл кітапта CD-ROM берілген. - 

Библиогр.: б.782. - ISBN 978-601-7967-05-5 : 9000т.00т. 

 

Энциклопедия аса көрнекті ұлт қайраткері, Алашорда 

үкіметінің төрағасы, сан қырлы дарын иесі Әлихан 

Нұрмұхамедұлы Бөкейханға арналған. Энциклопедияға 

айтулы тұлғаның өмірбаяндық деректері, қайраткерлік 

кызметі, ғылыми, публицистикалық, аударма мұралары 

туралы мақалалар енгізілді. Кітапта Алаш қозғалысына 

қатысты мағлұматтар, Алаш қайраткерлерінің 

өмірбаяндары, сондай-ақ Ә.Бөкейхан жөнінде 

жазылған еңбектер мен олардың авторлары туралы да 

мәліметтер берілді. 

46. 821.512.122.09 

Ә-55 

Әлібек,Тоқтар. 

   Халық әдебиеті және тарихи жад : Монография / 

Әлібек,Тоқтар ; Жауапты ред. У.Қалижанов; ҚР БҒМ 

ҒК, М.О.Әуезов атынд. Әдебиет және өнер ин-ты. - 

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

мақала соңында. - ISBN 978-601-230-077-2 : 284т.00т. 

47. 008 

Ә-82 

Әуез, Мұрат. 

   Ділім / Әуез, Мұрат. - Алматы : Жібек жолы, 2018. - 

376 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын және ұйғыр 

тілдерінде. - Библиогр.: б.368-372. - ISBN 978-601-294-

269-9 : 2940т.69т. 

 

Қоғам және мемлекет қайраткері, мәдениеттанушы 

Мұрат Әуездің бұл кітабына әр жылдардағы 

мақалалары, түрлі басылымдарға берген сұхбаттары, 

халықаралық және республикалық симпозиум-

конференцияларда жасаған баяндамалары мен 

сөйлеген сөздері, айтқан ой-пікірлері топтастырылып 

беріліп отыр. Кітапта автор еліміздегі қоғамдық, саяси 

және әлеуметтік мәселелер, мәдени және әдеби 

процестер, қазіргі әлемдегі геосаяси жағдайлар, 



жаһандану үдерісінің жай-күйі мен маңызды жақтары 

жайында ой білдіреді. 

48. 821.512.122 

Ж-88 

Жүністегі,Кәмел. 

   Соңғы Абыз : Роман / Жүністегі,Кәмел. - Астана, 

2018. - 352 б. - ISBN 978-601-7101-69-5 : 1555т.72т. 

49. 336 

И-83 

Исакова, С.А. 

   Қаржылық есеп беруді талдау : Оқу құралы / С.А. 

Исакова, И.Т. Айнабекова; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз , 2018. - 185 б. : 

кесте. - Библиогр.:б.180-183. - ISBN 978-9965-37-218-6 

: 184т.00т. 

Құрал жоғары және арнайы орта оқу орындарынң 

экономикалық мамандықтарының студенттеріне, 

магистранттарына және оқытушыларына, біліктілікті 

жоғарылату курстары мен орталықтарының 

тыңдаушыларына, кәсіби бухгалтерлер мен 

аудиторларды дайындауға, сонымен қатар 

бухгалтерлер мен аудиторлар-практиктерге, қаржылық 

бақылау қызметінің басқа органдарының 

қызметкерлеріне арналған. 

50. 792 

К-12 

Кабиева, А.К. 

   Театр ұжымының режиссурасы : Оқу құралы / А.К. 

Кабиева; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз , 2018. - 97 б. : сурет. - 

Библиогр.:б.95. - ISBN 978-9965-37-164-6 : 95т.00т. 

 

Оқу құралында әдеби материалды, пьесаны сахналық 

жүйеге, яғни спектакльге айналдырудың бүкіл 

процесін іске асыру әдістері, режиссерлық шешімдер 

мен актер шеберлігі элементтерін игеру жолдары 

айтылады. 

51. 821.512.122.09 

К-30 

Кенжебайұлы, Бейсембай. 

   Шығармалар жинағы. Т.2 : Ояну дәуірінің әдебиеті. 

(ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті) / Кенжебайұлы, 

Бейсембай; Құраст.: Құлбек Ергөбек. - Алматы : Ел-

шежіре, 2018. - 336 б. - Библиогр.:б.329-334. - ISBN 

978-601-7912-23-9 (том 2). - ISBN 978-601-7912-09-3 

(жалпы) : 1320т.00т. 

52. 821.512.122 

К-32 

Керімбай, Санжар. 

   Махаббаттың мәні. Отбасы хрестоматиясы / 

Керімбай, Санжар; Құраст.: Сәкен Нұрқабекұлы, 

Әдібек Нәби, Мұхит Төлеген. - Алматы : Орхон, 2018. - 

208 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-

42-0 : 208т.00т. 

53. 821.512.122 Керімбай, Санжар. 



К-32    Өркениетті адам. Отбасы хрестоматиясы / Керімбай, 

Санжар. - Алматы : Орхон, 2018. - 210 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7558-46-8 : 210т.00т. 

54. 811.512.122 

Қ-17 

   Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруді жүзеге 

асырудың саяси-әлеуметтік аспектілері = Социально-

политические аспекты реализации перевода казахской 

графики на латиницу : Республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдарының жинағы / 

Ред.алқа: А.Қ.Бижанов (жауапты ред.); КР БҒМ ҒК, 

Философия, саясаттану және дінтану ин-ты. - Алматы, 

2017. - 191 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

алынды. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-280-840-7 : 191т.00т. 

 

Жинаққа ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және 

дінтану институтының Алматы қаласы Қазақстан 

халқы Ассамблеясының Ғылыми сараптамалық тобы, 

Алматы қаласы Әкімінің аппараты «Қоғамдық келісім» 

КММ-мен және ҚР БҒМ ҒК гуманитарлық ғылыми-

зерттеу институттарының мамандарының күшімен 

ұйымдастырылған республикалық ғылыми 

конференция мен дөңгелек үстелдің материалдары еніп 

отыр. Қазақ әліпбиін реформалау тарихи 

алғышарттармен астасып жатыр және әлемдік 

технологиялык және коммуникациялық кеңістікке 

енуге бағытталған. Сонымен бірге бұл мәселе 

қазақстандықтардың қоғамдық санасын жаңғырту 

аясында жалпы қазақстандық ұлттық бірегейлікті 

нығайту мен рухани жаңғыру үшін үлкен мәнге ие. 

Жинақта топтастырылған мақалалардың ғылыми 

нәтижелері қазақ әліпбиінің латын графикасы негізінде 

қалыптастыруды жүзеге асырудың механизмін 

анықтауға арналған. Сондықтан еңбектің ғылыми-

практикалық ұсыныстары осы сала бойынша қызмет 

етіп жүрген мамандарға арналған. 

55. 821.512.122.092 

Қ-17 

   Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы : Он 

бірінші кітап. Т.11 : Тарихи аңыздар / 

Ред.алқа:Қ.Алпысбаева,Б.Әзібаева,Т.Әлбеков және 

т.б.;ҚР БҒМ М.О.Әуезов атынд.әдебиет және өнер ин-

ты мен "Ғылым ордасы" орталық ғылыми 

кітапханасындағы қолжазбалар. - Алматы : Әдебиет 

Әлемі, 2017. - 412 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7414-75-7 : 412т.00т. 

56. 398 

Қ-17 

   Қазақ өнерінің антологиясы : 25 томдық. Т.IX : 

Шешендік өнер / Құраст.: М.Жолдасбеков; ҚазҰӨУ, 



Қорқыт ата атындағы ғылыми-зерттеу институты. - 

Астана : Күлтегін, 2018. - 320 б. - Библиогр.: б.311-312. 

- ISBN 978-601-7318-40-6. - ISBN 978-601-7318-75-8 : 

1178т.50т. 

Жиырма бес томдық «Қазак өнерінің антологиясы» 

жобасының шешендік сөздерге арналған бұл томына 

«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы - Майқы би» деп 

айтылатын есте жоқ ескі заманнан бергі ел есінде 

қалған сөз зергерлерінің шешендік мұралары 

хронологиялық ретпен енгізіліп отыр. 

57. 398 

Қ-17 

   Қазақ өнерінің антологиясы : 25 томдық. Т.VIII : 

Шешендік өнер / Құраст.: М.Жолдасбеков; ҚазҰӨУ, 

Қорқыт ата атындағы ғылыми-зерттеу институты. - 

Астана : Күлтегін, 2018. - 320 б. - Библиогр.: б.303-305. 

- ISBN 978-601-7318-40-6. - ISBN 978-601-7318-74-1 : 

1178т.50т. 

 

«Қазак өнерінің антологиясының» шешендік сөздерге 

арнаған бес томы осы кітаптан бастау алады. 

Сондықтан бұл бірінші том фольклорлық шешендік 

сөздерге' арналды. Мұнда Едіге, Асан қайғы, Жиренше 

жэне басқа да тарихи тұлғалардың есімдерін аңызға 

айналдыру барысында ел арасына тараған 

фольклорлық шығармалар жинақталды. 

58. 792 

Қ-17 

   Қазақ сахнасының шеберлері: Шығармашылық 

портреттер / Ред.алқа: 

У.Қ.Қалижанов,С.Ә.Күзенбай,А.Қ.Қалиев,А.ОМұқан. - 

Алматы : Print Express, 2017. - 324 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.:б.319-320. - ISBN 978-601-80687-

0-6 : 324т.00т. 

 

Ұжымдық монографияда қазақ театр сахнасы мен 

кино-теле экраны арқылы елге танылып халықтың 

ықыласына бөленген танымал өнерпаздардың өмірі 

мен шығармашылығына арналган портреттер 

жинақталған. Зерттеу нысаны болған қазақ театры, 

оның сахнасында талангымен жарқырай танылған әр 

алуан жүйріктерінің жетістіктері жаңа заман талабы, 

тәуелсіз елдік тұрғыдан сарланады. Бұл 2010 жылы 

Институтымыздың қолданбалы ғылыми-зерттеу 

жобасымен шыққан кітаптағы шығармашылық 

портреттер галереясының жалғасы. Мұнда алғашқы 

кітапқа енбегі қалған қазақ сахнасы мен экранының 

танымал тұлғалары жайлы материалдар үлттык 

мәдениетіміздің белгілі өнерпаздары жайлы сыр 



шертеді. Аға, орта және бүгінгі жас буын 

заманымыздың актерлері мен режиссерлер жайлы 

мақалалар авторлары казақ театры мен экранының 

кешегісі мен: бүгінгі тыныс-тіршілігі мен 

шығармашылық келбетін ашатын театртанушылық 

көзқараста жазылған портреттер топтастырылған. 

59. 821.512.122.09 

Қ-17 

   Қазақ текстологиясы: эпостық жырларды мерзімдеу 

мәселелері : Ұжымдық монография / Ред. алқасы: 

Б.У.Әзібаев; ҚР БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атындағы 

әдебиет және өнер институты. - Алматы : Әдебиет 

әлемі , 2017. - 416 б. - Сыйға алынды. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7414-78-8 : 416т.00т. 

60. 811.512.122 

Қ-17 

   Қазақ тілі : Жоғары деңгейге арналған оқулық / Ш.Қ. 

Құрманбаева, М.К. Ахметова, М.М. Мұқаметқали. - 2-

басылым. - Алматы : Aruna group, 2018. - 340 б. : сурет. 

- Бұл кітапта CD-ROM берілген. - Библиогр.: б.334-335. 

- ISBN 978-601-7355-53-1 : 340т.00т. 

 

Әлемдік тіл үйрету тәжірибесіндегі ең тиімді 

әдістемелерді негізге ала отырып жазылған бұл оқулық 

үздіксіз білім беру жүйесіндегі «Қазақ тілін шетел тілі 

және екінші тіл ретінде оқыту» әдістемесі бойынша 

әзірленген қазав тілін оқытуға арналған типтік оқу-

әдістемелік кешеннің құрамына енеді. Оқулық қазақ 

тілін меңгеру деңгейіь бағалаудың Қазтест жұйесі мен 

Еуропалық стандарт деңгейлеріне сәйкес жоғары 

деңгейде оқитын топтарға ұсынылады. 

61. 811.512.122 

Қ-17 

   Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық 

минимумы: В1 Орта деңгей. Жалпы меңгеру = 

Тематический лексический минимум владения 

казахским языком. - 2-басылым. - Алматы : Aruna 

group, 2018. - 100 б. : сурет. - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.: б.98-99. - 

ISBN 978-601-7355-52-4 : 100т.00т. 

 

Лексикалық минимумда қазақ тілін орта деңгейде 

меңгеруге арналған тілдік бірліктердің тізбесі беріледі. 

Басылым қазақ тілін шетел тілі немесе екінші тіл 

ретінде оқытуға арналған типтік оқу-әдістемелік 

кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

62. 398 

Қ-17 

   Қазақ фольклортануының тарихы: XVIII-XXI 

ғасырдың басы : Ұжымдық монография / Ред.алқа.: 

У.Қ.Қалижанов, Б.У.Әзібаева, А.Қалиева және т.б. - 

Алматы : Service Press, 2017. - 552 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7283-61-2 : 552т.00т. 



 

Ұжымдық еңбекте қазақ фольклортану ғылымының 

пайда болу, даму кезеңдерінің бірнеше ғасырлық 

тарихы тұтас қамтылып, ол саяси және идеологиялық 

ұстанымнан арылған ғылыми заңдылықтар негізінде, 

жүйелі әрі кешенді адекватты түрде зерттеліп, жаңаша 

сипаттамасы ұсынылды. 

63. 94 

Қ-18 

   Қазақстандағы шығыстану зерттеулері: жетістіктері 

мен болашағы = Oriental studies in Kazakhstan 

Achievements and Prospects : 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. - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде. - 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. 

64. 31 

Қ-18 

   Қазақстанның әйелдері мен ерлері 2013-2017 

Статистикалық жинақ / Бас.ред.: Н.С.Айдапкелов; ҚР 

Ұлттық экономика мин. Статистика ком. - Астана, 

2018. - 127 б. : кесте. - Сыйға алынды. - 127т.00т. 

65. 94 

Қ-18 

   Қазақстанның жаңа жаһандық жаңғыруы: "Алаш" 

және "Мәңгілік ел" идеялары" = "Казакстан в новой 

глобальной реальности: идеи "Алаш" и " Мәңгілік ел" : 

Халықаралық ғылыми-теориялық және әдістемелік 

конференция материалдары. 6 сәуір 2017 ж. IV 

халықаралық Фараби оқулары. Алматы, Қазақстан, 

2017 жыл, 4-21 сәуір / Құраст. М.Д.Байдавлетова; ҚР 

БҒМ, Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2017. - 377 б. : кесте. - Сыйға алынды. - 

Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-04-2638-2 : 377т.00т. 



 

«Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 100 

жылдығына орай ІV халықаралық «Фараби оқулары» 

аясында үйымдастырылып отырған халықаралық 

ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция 

материалдарының жинағына отандық және шетелдік 

ғалымдардың Қазақ елінің тәуелсіздігі жолындағы 

Алаш қайраткерлерінің саяси-қоғамдық және мәдени-

ағартушылық қызметтері, Алаш идеясының «Мәңгілік 

ел» идеясымен сабақтастығы туралы ғылыми 

тұжырымдары, сондай-ақ тарихты оқытудың 

инновациялық әдістеріне байланысты зерттеулері 

топтастырылды. 

66. 792 

Қ-18 

   Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі 

фестивальдің халықаралық байланыс ретіндегі ролі : 

Ұжымдық монография / Ред.алқасы: У.Қ.Қалижанов; 

ҚР БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер 

институты. - Алматы : Print-Express, 2017. - 402 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80687-4-4 : 

402т.00т. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Ғылым комитетінің әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылым салалары бойынша жүргізілген 

іргелі және қолданбалы зерттеулер аясында М.О. 

Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Театр 

және кино бөлімінің дайындаған «Қазақстанның 

заманауи театр үдерісіндегі фестивальдің халықаралық 

байланыс ретіндегі ролі» ұжымдық монографиясы 

қазақ театрын шетелдерге танытатын, сахна өнерінің 

дамуына ерекше үлес қосатын халықаралық деңгейдегі 

театр фестивальдерінің тарихы мен қалыптасуын, 

басты тенденциялары мен ізденіс жолдарын бағыт-

бағдары мен өнерге тигізетін әсерін айқындауға 

арналған. 

67. 821.512.122.09 

Қ-22 

   Қазіргі қазақ әдебиеті: даму үрдістері, есімдер мен 

оқиғалар : Ұжымдық монография / Ред.алқа.: 

У.Қ.Қалижанов, С.С.Қирабаев, Ш.Р.Елеукенов және 

т.б. - Алматы : Print Express, 2017. - 512 б. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-80687-9-9 : 512т.00т. 

68. 821.512.122 

Қ-40 

Қапалбекұлы, Нағашыбек. 

   Суықтөбенің ұлары : Әңгімелер мен повесть / 

Қапалбекұлы, Нағашыбек. - Алматы : Баянжүрек, 2018. 

- 328 б. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 

378-601-7532-74-1 : 328т.00т. 



69. 94 

Қ-41 

   Қарасай батырдың туғанына 420 жыл толуына орай = 

"Роль батыров в истории казахов" : "Қазақ 

тарихындағы батырлардың рөлі" атты республикалық 

ғылыми-практикалық конференцияның материалдар 

жинағы / Құраст. М.Д.Байдавлетова; Әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2018. - 172 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). 

- Сыйға алынды. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3684-8 : 

172т.00т. 

Қарасай батырдың 420 жылдығына арналған 

республикалық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарының жинағына отандық ғалымдардың 

«Қазақ тарихындағы батырлардың ролінің» тарихи 

аспектілері туралы зерттеулері топтастырылды. Жинақ 

тарихшы мамандарға, жоғары оқу орындарының 

студенттеріне және тарихқа қызығушылық білдіретін 

көпшілік қауымға арналған. 

70. 069 

Қ-42 

Қартаева, Тәттігүл. 

   Музей ісі және ескерткіштану терминдер сөздігі / 

Қартаева, Тәттігүл, Бексеитов, Ғалымжан; Әл-Фараби 

атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2018. - 

351 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-

3702-9 : 351т.00т. 

Сөздікте әлем елдері музейлеріндегі ақпараттық 

технологиялар, музей қорларын өңдеу бағдарламалары, 

виртуалды музейлер, олардың ғаламтор жүйесіндегі 

сайттары, музейлік этнография, музейлік археология, 

музейлік деректану, каталогтау, музейдегі ғылыми-

зерттеу жұмыстары мәселелері қамтылған. 

71. 94 

Қ-56 

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 978-601-

230-076-5 : 800т.00т. 

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. 

72. 821.512.122-93 

Қ-71 

   Қуыр-қуыр, қуырмаш : Қазақтың балалар фольклоры: 

халық өлеңдері, тақпақтар, санамақтар, жұмбақтар, 

жаңылтпаштар, ойындар, жұмбақ-есептер, мақал-

мәтелдер, ертегілер, аңыздар / Құраст. Б.Қошым-

Ноғай. - Алматы : Раритет , 2018. - 400 б. - ISBN 978-

601-250-304-3 : 2145т.00т. 

73. 821.512.122 

А-13 

Құнанбаев, Абай. 

   Адам деген даңқым бар : Өлеңдер / Құнанбаев, Абай. 

- Алматы : RS Халықаралық Абай клубы , 2018. - 276 б. 

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

978-601-80682-9-4 : 2486т.48т. 

74. 811.512.122 

Л-23 

   Латын әліпбиіне көшу:ғылыми-тәжірибелік 

негіздер,даму процесі және басты мәселелер / 

Ред.алқасы: Қ.Қ.Борашев (бас редактор) және т.б. - 

Астана, 2018. - 280 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-332-227-8 : 

3412т.00т. 

Жинақта Ұлттық комиссия жанындағы жұмыс 

топтарының жаңа әліпби емле ережелерін әзірлеу, 

оларды сынамадан өткізу, сараптау, талқылау 

жұмыстарының барысы баяндалады. Сонымен бірге 

әліпби және оның емле ережелеріне байланысты 

ғылыми мақалалар мен ұйымдастыру жұмыстары 

туралы ақпараттар енгізілген. 

75. 821.512.122.092 

Ә-82 

   М.О.Әуезовтің шығармашылық мұрасындағы 

белгісіз материалдарды зерттеу, жүйелеу, жариялау : 

Ұжымдық монография / Ред.алқа.: У.Қ.Қалижанов, 

С.С.Қирабаев, Ш.Р.Елеукенов және т.б.; ҚР ҒМ, 

М.О.Әуезов атынд. Әдебиет және өнер ин-ты, "М.О. 

Әуезов үйі" ғылыми-мәдени орталығы. - Алматы : 

Print-Express, 2017. - 554 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-80687-6-8 : 

554т.00т. 

76. 821.512.122 

М-18 

Мамытұлы, Ахмет (Ахметғали). 

   Шығармалар жинағы / Мамытұлы, Ахмет 

(Ахметғали); Жауапты ред.: О.Жұбаева, А.Шормақова. 

- Астана : Алашорда қоғамдық қоры , 2018. - 328 б. : 

сурет, кесте. - ISBN 978-601-337-076-7 : 1449т.64т. 

77. 373 

М-39 

   Медеу ауданының 100 үздік мұғалімі / Құраст. 

Қалдыбаева Күмісжан Әбділдақызы, Иманғалиева 

Айымгүл Даурбекқызы. - Алматы : ARNA-B, 2018. - 

172 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - 

172т.00т. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 



бастамасымен елімізде 2017 жылдан бастап 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы қолға алынған 

болатын. Жобаның міндеті - Тәуелсіздік алған 

жылдардан бері мемлекетіміздің дамуына елеулі 

үлестерін қосып жүрген әр саланың май-талмандарын 

көпке таныту. Осы игі бастаманы жүзеге асыру 

мақсатында қоғамда жетістікке жетіп, еңбегімен, 

біліктілігімен көзге түскен азаматтар жобаға 

енгізілуде. 

78. 792 

М-87 

   Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы 

өнердің ролі мен орны / Ред.алқа: У.Қ.Қалижанов; ҚР 

БҒМ ҒК, М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер 

институты. - Алматы : Print-Express, 2017. - 194 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-80687-5-1 : 194т.00т. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Ғылым комитетінің әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылым салалары бойынша жүргізілген 

іргелі және қолданбалы зерттеулер аясында 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

институтының жас ғалымдары дайындаған 

«Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы 

өнердің ролі мен орны» ұжымдык монографиясы 

Қазақстан өнеріндегі мүмкіндігі шектеулі 

азаматтардың шығармашылығы мен өнеріне арналған. 

79. 821.512.122-93 

Н-28 

Наурзбаева, Зира. 

   Алтын тостағанды іздеу: Бату мен оның достарының 

бастан кешкендері : Повесть / Наурзбаева, Зира, 

Калаус, Лиля. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы , 2018. 

- 236 б. : сурет. - ISBN 978-601-7967-06-2 : 2382т.60т. 

80. 012 

О-58 

   Омарбеков Талас : Биобиблиографиялық көрсеткіш / 

Әл-Фараби атынд. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2018. - 162 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

162т.00т. 

 

Ұсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті ғалымдарының 

биобиблиографиясы сериясының жалғасы болып 

табылады. Көрсеткіш "Орталық Азиядағы дәстүрлі 

өркениеттерді зерделеудің" республикалық ғылыми 

зерттеу орталығының директоры, тарих 

ғылымдарының докторы, профессор Талас 

Омарбековке арналған. 

81. 94 Омарбеков, Талас. 



О-58    1929-1931 жылдардағы халық көтерілістері : Зерттеу 

/ Омарбеков, Талас ; Репрессияға ұшыраған Қазақстан 

зиялыларының мұрасын зерттейтін "Арыс" қоры. - 

Алматы : Арыс , 2018. - 480 б. : кесте. - Сыйға алынды. 

- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-291-384-2 

: 480т.00т. 

 

Кенестік тоталитарлык жүйенін қазақ халкына карсы 

қуғын-сүргін сая-сатының ен бір жантүршіктірер, 

сорақы кылмысы - жергілікті жерлерде орын алған 

халық көтерілістерін қарудын күшімен кырып-жою 

әрекеті. 1929 - 1931 жылдары қазақ елінде жүргізілген 

байларды тәркілеуге, күштеп ұжымдастыруға және 

зорлап отырықшыландыруға - сталиншілдік кылмысқа 

қарсы түрған Казакстанның біраз жерлерінен түтанған. 

халық наразылықтары, бас көтерулері оқырманға 

ұсынылып отырған осы кітапта тарихи нақты деректер 

негізінде жатық тілмен тартымды баяндалған. 

82. 821.512.122 

О-58 

Омарұлы, Елдес. 

   Үш томдық шығармалар жинағы : Зерттеулер, 

мақалалар. Т.1 / Омарұлы, Елдес; Жауапты ред.: 

О.Жұбаева, Ә.Ахмет. - Астана : Алашорда қоғамдық 

қоры , 2018. - 400 б. : сурет. - ISBN 978-601-337-072-9 

(т.1). - ISBN 978-601-337-071-2 (жалпы) : 1501т.70т. 

83. 821.512.122 

О-58 

Омарұлы, Елдес. 

   Үш томдық шығармалар жинағы : Зерттеулер, 

мақалалар. Т.2 / Омарұлы, Елдес; Жауапты ред.: 

Р.Сыздық, Д.Қамзабекұлы. - Астана : Алашорда 

қоғамдық қоры , 2018. - 408 б. : сурет. - ISBN 978-601-

337-073-6 (2 том). - ISBN 978-601-337-071-2 (жалпы) : 

1501т.70т. 

84. 821.512.122 

О-58 

Омарұлы, Елдес. 

   Үш томдық шығармалар жинағы : Зерттеулер, 

мақалалар. Т.3 / Омарұлы, Елдес; Жауапты ред.: 

Р.Сыздық, Д.Камзабекұлы. - Астана : Алашорда 

қоғамдық қоры , 2018. - 420 б. : сурет, кесте. - ISBN 

978-601-337-074-3 (3 том). - ISBN 978-601-337-071-2 

(жалпы) : 1501т.70т. 

85. 94 

О-65 

   Орбұлақ өнегесі : Тарихи жинақ / Құраст.: Бексұлтан 

Нұржеке-ұлы. - Алматы : Жалын, 2018. - 576 б. : сурет. 

- Орбұлақ жеңісінің 375 жылдығына арналады. 1643-

2018. - ISBN 978-601-7835-18-7 : 2376т.00т. 

 

Бұл кітәп Орбұлақ жеңісінің 325 жылдығына орай 

шығарылып отыр. Жинақ 3 бөлімнен тұрады. Онда 



Орбұлақ шайқасы жайындағы алғашқы деректер мен 

кейінгі деректер, Орбұлақ шайқасына қатысқан 

батырлар жайындағы зерттеулер, мақалалар, сондай-ақ 

Орбұлақ шайқасы туралы сан қилы мәліметтер, ойлар, 

тәрбиелік мәні бар толғаулар мен көркем шығармалар 

жинақталды. 

86. 811.111 

П-27 

Петров, Дмитрий. 

   Ағылшын тілі. Базалық тренинг / Петров, Дмитрий . - 

Астана : Дмитрий Петровтың институты , 2018. - 288 б. 

: кесте, сурет. - ISBN 978-601-7875-17-6 : 4500т.00т. 

Оқу құралында Дмитрий Петровтың тіл үйретудің 

авторлық әдісімен жасалған, 16 сабақтан тұратын 

ағылшын тілінің базалық курсы берілді. Әр сабақ 

ағылшын тілінің негізгі құрылымдарын қолдану 

дағдыларын қалыптастыруға көмектесетін 

практикалық тапсырмалардан тұрады. 

87. 070 

С-22 

   Сарыарқа газеті. 1917 жыл / Құраст. проф.Ғ.Әнес; 

Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының 

мұрасын зерттейтін "Арыс" қоры. - Алматы : Арыс , 

2017. - 336 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-291-366-8 : 336т.00т. 

 

"Сарыарқа" газеті-1917-1919 жылдар аралығында қазақ 

тілінде аптасына бір рет шығып тұрған Семей 

облыстық Қазақ комитетінің үні.Қолдарыңыздағы 

кітапқа осыдан бір ғасыр бұрын жарық көрген ұлттық 

басылымның 1917 жылғы қолда бар сандары толық 

топтастырылып, қазіргі жазу үлгісімен тұңғыш рет 

жарық көріп отыр. 

88. 677 

С-22 

Сарыбаева, Э.Е. 

   Иірудің сақиналы және пневмомеханикалық 

тәсілдері : Оқу құралы / Э.Е. Сарыбаева, М.Ш. 

Шардарбек, Д.Т. Саржанова; ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. - Тараз , 2018. - 208 б. : 

сызба. - Библиогр.:б.204-205. - ISBN 978-9965-37-185-1 

: 207т.00т. 

 

Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарының текстиль 

мамандағының студенттеріне арналған. Ширатылған 

жіптер ассортименті, құрылымы және қасиеттері, 

ширатуға арналған құрал-жабдықтар, ширату тәсілдері, 

фасонды және тігін жіптерінің өндірісі қарастырылған. 

89. 297 

С-23 

Саттарұлы, Сейт Омар. 

   Шах Бүзүрік (Саблыт) әулеті шежіресі / Саттарұлы, 

Сейт Омар; Ақылдастар алқа.: Ибрагим Абибуллаев, 



Жолдасбек Мәдіқожаев, Қыдырбек Имашов және т.б. - 

Шымкент : Алтын Шаңрақ, 2018. - 352 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.:б.345-347. - ISBN 978-601-

292-821-4 : 352т.00т. 

 

Кітапта Алланың үкімі болған исламды тарату 

жолында Қазақстанның барлық аймақтарына тарыдай 

бытрап кеткен әулет өкілдерінің шежіресі мен тарихы 

берілген. 

90. 821.512.122 

С-30 

Сегізбайұлы, Кәдірбек. 

   Мерген : Повесть, шығармалар,әңгімелер / 

Сегізбайұлы, Кәдірбек. - Алматы : Жалын, 2018. - 520 

б. : сурет. - ISBN 978-601-7835-17-0 : 2138т.40т. 

91. 821.512.122 

С-31 

Сейсенбаев, Роллан. 

   Тектілер туралы реквием : Эсселер / Сейсенбаев, 

Роллан; Әлем классиктері. - Алматы : RS Халықаралық 

Абай клубы , 2018. - 528 б. : сурет. - (Халық 

кітапханасы. Халықаралық Абай клубы мен "RS" баспа 

уйі Роллан Сейсенбаев оқырмандарының халықаралық 

консорциумы). - ISBN 978-601-7983-02-4 : 2145т.53т. 

92. 821.512.122.09 

С-28 

Сәбден, Оразалы. 

   Абай және қазақ елінің болашағы (қара сөздерін ХХІ 

ғасырда іске асыру тетіктері) / Сәбден, Оразалы; 

Қазақстан ғалымдар одағы. - Алматы, 2017. - 216 б. : 

сурет. - ISBN 978-601-278-869-3 : 215т.00т. 

93. 929 

С-28 

Сәрсенбаев, Әбілқасым. 

   Ұлтын сүйген азамат : Махмұт Ыбырайханұлы 

Нәлібаев туралы ғұмырнамалық кітап / Сәрсенбаев, 

Әбілқасым, Ахетов, Мамай, Мәуленұлы, Жасұлан. - 

Алматы, 2017. - 152 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

9965-588-41-4 : 152т.00т. 

 

"Алтын журек" сыйлығының иегері, "Парыз" 

байқауының жеңімпазы, Ұлыбритания Корольдігінің 

Халықаралық "Сократ" сыйлығының лауреаты, 

"Құрмет" орденінің кавалері, "Халықаралық 

ақпараттандыру академиясы" қоғамдық қорының 

мүшесі,Еуразиялық Халықаралық экономика 

академиясының тұрақты мүшесі, Шиелі ауданының 

Құрметті азаматы,Қорқыт ата атындағы қызылорда 

мемлекеттік университетінің Құрметті профессоры, 

техника ғылымдарының докторы, PhD, "жер қойнауын 

барлаудың үздігі" төс белгісінің иегері, Халық 

Қаһарманы, Кеңес Одағының Батыры, Армия генералы 

Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Халықаралық 



қорының Төрағасы, "QAZAQ" газетінің 

құрылтайшысы, "МарсельГрупп" компаниясының 

президенті, көптеген ұлттық ірі жобалардың авторы, 

кәсіпкер әрі меценат Махмұт Ыбырайханұлы 

Нәлібаевтың 60 жылдық мерейтойына арналған бұл 

кітапта оның өнегелі өмір жолы, қайраткердің сыры 

мен қыры нақты деректермен әңгіме болады. 

94. 821.512.122.092 

Т-48 

   ТМД елдері ғалымдарының М.О.Әуезовтің 

шығармашылық мұрасын зерттеу мәселелері : 

Ұжымдық монография / Ред.алқа: С.В.Ананьева, 

Б.У.Әзібаева, Ш.Р.Елеукенов және т.б.; ҚР БҒМ ҒК, 

М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. - 

Алматы : Servise Press, 2017. - 384 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-230-073-4 : 

384т.00т. 

95. 39 

Т-90 

   Түркі-славян әлемі этнотарихи және социомәдени 

диалогтың үлгісі ретінде : Ұжымдық монография / 

Ред.алқа.: Г.Б.Хабижанова (жауапты ред.), 

Т.Омарбеков, М.С.Ноғайбаева; Әл-Фараби атынд. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті , 2017. - 264 б. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.:б.267-260. - ISBN 978-601-

04-2932-1 : 264т.00т. 

Монографияда ерте ортағасырдан ХІХ ғасырға дейінгі 

аралықты қамтитын түркі-славян қарым-

қатынастарының өзекті мәселелері тарихи контексте 

қарастырылған. 

96. 821.512.122.09 

Ұ-43 

   Ұлттық әдебиет және еліміздің зияткерлік әлеуеті 

(Тәуелсіздік дәуіріндегі проза)" : Ұжымдық 

монография / Ред.алқа: У.Қ.Қалижанов; ҚР ҒБМ ҒК, 

М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты . - 

Алматы : Print express, 2017. - 492 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-80687-8-2 : 

492т.00т. 

97. 821.512.122.09 

Х-24 

   Хаттарда сақталған ғасыр шежіресі (ҚР ҰҒА 

академигі Рахманқұл Бердібай архивінде сақталған 

хаттар) / Құраст. Камалқызы Жанымгүл. - Алматы, 

2017. - 188 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

243-879-6 : 171т.00т. 

 

ҚР ҰҒА академигі Р.Бердібайдың жеке архивіндегі мол 

мұраның бірі - хаттар. Ғалымға жазылған хаттар, 

ғалымның өзінің жеке адамдарға, түрлі мекемелерге, 

билік орындарына жазған хаттары. Келген хаттар 

мазмұны әртүрлі. Бірінде жеке адамның тағдыры, 

бірінде ұлттық өнер тағдыры, бірінде бүкіл бір ел 



тағдыры, ғылыми зерттеулерге сұраған көмек, т.б. 

Жіберілген адрестер де сан турлі. Қазақстанның 

түкпір-түкпірінен, Өзбекстан, Қарақалпақстан, 

Түркіменстан, Таулы Алтай, Қытай, Моңғол жерінде 

тұрып жатқан қазақ бауырлардан, сонау қиыр шеттегі 

сахара елінен, Кавказдағы, Қырымдағы, Еділ 

бойындағы, Дағыстандағы, Ставрополь өлкесіндегі, 

Таулы Алтайдағы, Қарақалпақстан, Өзбекстан, 

Қырғызстан, Түрікменстан, Азербайжан, т.б. түрік 

бауырлардан, әрқайсысының шері мен өтінішін 

арқалап жеткен сан тағдырлы хаттар. 

98. 821.512.122 

Ш-18 

Шайхыұлы, Ермахан. 

   Атақты айтқыштар / Шайхыұлы, Ермахан. - Алматы : 

Қазақ энциклопедиясы , 2018. - 256 б. - ISBN 978-601-

7967-07-9 : 1267т.20т. 

99. 821.512.122 

А-31 

Шәкенұлы,Жәди. 

   Алтай алыптары / Шәкенұлы,Жәди, 

Айдарханұлы,Қайрат. - Алматы : Zaman-print, 2018. - 

252 б. : сурет. - ISBN 978-601-80719-2-8 : 252т.00т. 

 

Бұл кітапқа Алтайдың ар жағындағы ағайындар 

арасында өткен көрнекті қазақ балуандарының өмір 

тарихы кіргізілген. Қазақ халқының ер жүрек, қайсар, 

қарулы ұлдарының арыс майданындағы алыптығы 

арқылы ұлтқа, ұрпаққа рухы мықты үлгі сыйлауды 

мақсат етеді. 

 


