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1. 
811.512.122 

Д-22 

Дәулетбекова, Ж.Т. 
   Тілді оқыту мотивациясы : Оқу құралы / Ж.Т. 

Дәулетбекова, Ж.И. Исаеава, А.Ш. Ермекбаева; ҚР БҒМ. - 

Алматы, 2018. - 207 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.200-205. - ISBN 978-601-298-717-1 : 207т.00т. 

 

Бұл құралда «Қазақ тілі» пәнін оқыту үдерісінде 

оқушылардың пәнге қызығушылығын, оқу-танымдық және 

әлеуметтік мотивтерін қалыптастыруға бағытталған оқу 

әрекеттерін ұйымдастырудың ғылыми-әдістемелік 

мәселелері талданған. 

2. 
94 

Е-73 

Ерофеева, Ирина Викторовна. 
   Ар-намыстың Ақтаңгері. Қазақ батыры Бөкенбай 

Қарабатырұлы / Ерофеева, Ирина Викторовна. - Алматы : 

Servise Press , 2018. - 260 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б. 245-257. - ISBN 978-601-7283-82-7 : 260т.00т. 

 

Кітапта XVIII ғ. бірінші жартысында (1667-1742) өмір 

сүрген Кіші жүздің әйгілі батыры, 1724 -1730 жылдары 

қазақ халқының жатжерлік басқыншыларға қарсы жүргізген 

ұлт-азаттық күресінде аса көрнекті роль атқарған Бөкенбай 

Қарабатырүлының өмір жолы баяндалады. 

3. 
352/354 

Ж-52 

   Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған 

тренингтер : (Әдістемелік материалдар) / Ред.алқа.: 

З.К.Шаукенова (жалпы ред.) және т.б.; ҚР Президенті 

жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты . - 

Астана, 2018. - 146 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-7972-09-7 : 146т.00т. 

 

Жинаққа «Қазақстанның әлеуметтік жаңғырту стратегиясы: 

жаңа құндылықтар, жаңа координаттар жүйесі, жаңа уақыт» 

атты Қазақстан элеуметтанушыларының VI Конгресі 

(Астана, 27-28 қыркүйек 2018 ж.) аясында жергілікті 

атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтердің 

әдістемелік материалдары енгізілген. 

4. 
330 

О-52 

   Қаби Оқаев: дос, әріптес, аға, құда, ұстаз. Жарқын 

бейнесі жадымызда . - Алматы : ИД Бико, 2018. - 156 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-00-0131-2 : 156т.00т. 



 

Қолыңыздағы бұл кітапқа ғұлама ғалым, ұлағатты ұстаз, 

экономика ғылымдарының докторы, профессор Қаби 

Оқаұлы туралы естеліктер жинақталған. Елімізге танымал 

ғалымдар мен білім саласындағы көр-некті тұлғалардың, 

сондай-ақ профессордан тәлім-тәрбие алған кейінгі толқын 

өкілдерінің ой-толғамдары тек кейіпкердің еңбек жолын 

суреттеумен шектелмейді. Қазақстан экономикасының даму 

кезеңдеріне, экономист мамандарды даярлау ісінің 

тарихына, ғылым-білім саласындағы бетбұрыстарға т.б. 

шолу жасалады. 

5. 
021 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының кітапхана ісіне 

байланысты нормативтік-құқықтық құжаттар жинағы = 

Сборник нормативно-правовых документов по 

библиотечному делу Республики Казахстан / Құраст.: 

А.К.Байдарова(ред) және т.б. - Алматы, 2018. - 240 б. : кесте. 

- Сыйға алынды. - Мәтін қазақ. орыс тілдерінде. - ISBN 978-

601-80688-7-4 : 240т.00т. 

 

Қазақстан Республикасының кітапхана ісіне байланысты 

нормативтік-құқықтың жинағынын, басылымына Қазақстан 

Республикасында кітапхана ісі мен мәдениет мәселелеріне 

байланысты қабылданған заңнамалық жөне нормативтік-

құқықтық актілер алынды. 

6. 
323/324 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың "Қазақстандықтардың әл-ауқатының 

өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру" Қазақстан 

халқына жолдауы : Ақпараттық сараптамалық 

материалдары / Ред.алқа.: З.К.Шаукенова(жауапты ред.) 

және т.б.; ҚР Президентінің жанындағы қазақстан 

стратегиялық зерттеулер институты. - Астана, 2018. - 192 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.180-185. - ISBN 978-

601-7540-64-7 : 192т.00т. 

 

Кітап Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 

табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына 

жолдауына арналған. Басылымда жаңғыру үдерістерінің 

аясында жүзеге асырылып отырған Жолдаудың алты негізгі 

бағыты талданды. 

7. 
821.512.122 

Р-15 
Раев, Мағауия Дуанбекұлы. 
   "Өзіңде қалсын соқпағым..." : Өлеңдер, естеліктер. Көп 



томдық шығармалар жинағы. Т.1 / Раев, Мағауия 

Дуанбекұлы. - Алматы : Үш Қиян, 2018. - 412 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-66-05-428 : 412т.00т. 

 

 


