
Қазақ тілі қоры/Казахский фонд 

Қараша/ноябрь - 2019 

1. 
91 

А-91 

Аупбаев, Жанболат Әлиханұлы. 
   Табиғат терезесі / Аупбаев, Жанболат Әлиханұлы. - 

Тараз, 2019. - 272 б. : сурет. - ISBN 978-601-7820-42-8 : 

627т.52т. 

 

Айтулы журналист, қарымды қаламгер ізденімпаз ініміз 

Жанболат Әлиханұлы Аупбаевтың "Табиғат терезесі" 

аты кітабына еніп отырған әрбір дүниені оқыған сайын 

толқисыз. Тебіренесіз. Күрсінесіз. Қуанатын тұстарыңыз 

да аз емес. Алайда табиғат анаңыздың тағдыр көңіліңіз 

байыз таппайды. Жанболаттың жазуындағы табиғат 

таңғажайыптарынан жан жүрегіңізге ұя салатын таңдай 

қақтырарлық тағылымдар ғана санаңызға сәуле 

құйып,жылу дарытады. 

2. 

821.512.122-

93 

А-94 

Ахметұлы,Дәнеш. 

   Робот және алты асық : Заманауи ертегілер / 

Ахметұлы,Дәнеш; Жауапты ред. Орынғазы Әбутәліп. - 

Алматы, 2019. - 48 б. : сурет. - ISBN 978-601-7822-43-9 : 

48т.00т. 

3. 
94 

А-97 

   Ащысай-Кентау тұрғындары өміріндегі әлеуметтік-

мәдени бірегейлік(1927 ж.-ХХІ ғ.б.) : Тарихи сұхбаттар 

мен естеліктер жинағы / Құраст.: 

М.Қ.Қойгелдиев,Т.Исанский; ҚР БҒМ Абай атындағы 

ҚазҰПУ "Айтылған тарих" ғылыми-зерттеу отралығы. - 

Алматы : Балауса, 2019. - 392 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7984-31-1 : 

392т.00т. 

 

Жинақта Ащысай - Кентау тұрғындарынан алынған 

тарихи сұхбат мәтіндері және осы өңірмен кезінде еңбек 

жолын байланыстырған кісілердің естеліктері берілді. 

Бұл мәтіндердің өзекті жібі - одақ көлемінде танылған 

полиметалл комбинаты мен осы өндіріс орны негізінде 

қалыптасқан қаланың жүріп өткен бай тарихи жолы, өңір 

тұрғындарының күнделікті өмірі. Жергілікті 

тұрғындардан тарихи сұхбат арнайы ұйымдастырылған 

экспедициялық сапарлар барысында алынды. 

4. 
929 

Б-17 
Байғабылов,Нариман. 
   Нұрмұхамед Жамаев / Байғабылов,Нариман. - Алматы, 



2018. - 217 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

298-658-7 : 106т.00т. 

Кітап партия, совет қызметкері Нұрмұхамед Жамаевтың 

енбек жолына арналған. Шынайы өмір жолы XX 

ғасырдың 30-шы жылдары жетім балалар ұйлерінде 

директордың орынбасары қызметінен бастаған ол, кейін 

Семей аэроклубында штап бастығы, Қазақстанның 

орталық осоавиахим ұйымында бөлім басшысы, Алматы 

ауыр машина жасау заводында партия ұйымын 

басқарады. Кітапта кешегі өткен Совет заманында 

ұлттық қазақ кадрларының өсуіне кедерғі болған 

мәселелер сөз болады. Кітап тарихшьшарға, еліміздің 

тарихын сүйіп оқитын оқырмандарға арналған. 

5. 
94 

Б-17 

Байғабылов,Нариман. 
   Өткен тарих беттерінен / Байғабылов,Нариман; ҚР 

БҒМ. - Алматы, 2019. - 200 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-06-5655-0 : 

198т.00т. 

 

Бұл жинаққа Қазақстанда XX ғасырдың бірінші 

ширегінде болған ұлт - азаттық қозғалыс, Ақпан, Қазан 

төңкерістері, қанқұйлы азамат соғысы ол уақыйғалардың 

Қазақстанға әсері, Советтер Одағының Қытай Халық 

Республикасы мен Азия, Африка елдерімен қарым 

қатынасы, тарихи тақырыптарға жазылған қолжазбалар 

мен жарық көрген шығармаларға арналған сын пікірлер 

және т.б. тақырыптарға жазылған мақалалар енді. Кітап, 

тарихшыларға, студенттерге, еліміздің тарихын білуге 

құштар оқырмандарға арналған. 

6. 
373 

Б-20 

Байтұрсынұлы,Ахмет. 
   Бастауышқа арналған оқу кітабы / 

Байтұрсынұлы,Ахмет, Шонанұлы,Телжан; Ред. алқа.: 

Айгүл Смақова,Орынай Жұбаева (құраст.) және т.б. - 

Алматы, 2019. - 144 б. : сурет. - ISBN 978-601-7822-42-2 : 

144т.00т. 

 

Ахмет Байтұрсынұлы мен Телжан Шонанұлы бірігіп 

1928 жылы 3-4 сынып оқушыларына арнап хрестоматия 

шығарған. Бұл оқу құралы көп жыл ұлттық кітапхана 

қорында қозғаусыз жатып, тек 2004 жылы бүгінгі 

әліпбимен кайта басылған болатын. Сондай-ақ еңбек 

2013 жылы А. Байтүрсынұлының алты томдығына, 2017 

жылы Т. Шонановтың бес томдығына енгізілді. 



7. 
070 

Б-38 

Бейнбриж,Жейсон. 
   Медиа және журналистика:теория мен практикаға жаңа 

көзқарас / Бейнбриж,Жейсон, Гок,Никола, Тайнан,Лиз; 

Аударған Ү.Кеңесбаева; Ред.алқа. М.М.Тажин. - 3-ші 

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 592 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-45-5 : 592т.00т. 

 

«Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа 

көзқарас» - кәсіби журналистиканың қалыптасу 

тарихынан бастап, қоғамның қозғаушы күшіне айналған 

медиа саласындағы соны өзгерістерді талдаған кұнды 

еңбек. Әлемнің озық жоғары оқу орындары таңдаған 

кітаптың үшінші басылымы медиа мен 

журналистиканын өзара байланысына қызығушылық 

танытқан кез келғен оқырман көңілінен шығады. Кітап 

тілі қарапайым әрі қызықты. Оқулықта медиа мен 

журналистика ұғымының тарихы, медиаиндустрия 

өнімдері, медиаға анализ жасайтын тәсілдер, жаңалықты 

тарату жолдары және медиаконтент, казіргі және 

келешек коммуникацияның толық анықтамалығы 

түзілген. 

8. 

821.512.122.0

9 

Б-32 

Бәмішұлы,Бақытбек. 
   Сөз мәйегі / Бәмішұлы,Бақытбек. - Алматы, 2019. - 312 

б. - ISBN 978-601-217-664-3 : 630т.56т. 

 

Б.Бәмішұлы туындыларына негізінен ұлт пен ұлыс 

тұтастығы,ел мен жер бірлігі,ұлағатты дәстүр,рухани 

байлық,тіл мен діл мәселерін арқау етеді 

9. 
37 

Б-59 

Битэм,Элен. 
    Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. XXI 

ғасырдағы оқыту дизайны / Битэм,Элен, Шарп,Рона; 

Ред.алка. М.М. Тәжин. - 2-ші басылым. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 328 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7943-29-5 : 328т.00т. 

 

Бұл оқулықта XXI ғасырдағы педагогиканың дамуы, 

оқытуды жеке тұлғаға бейімдеү қолжетімді әрі тиімді 

жоспарлау мен оны жүзеге асыруға бағытталған жобалар 

қарастырылады. Оқу қызметін электрондық және 

мобильді технологиялар контексінде зерттей отырып 

авторлар білім берудің техно-бағдарлы болашағын 



кеңінен баяндайды. 

10

. 

658 

Б-66 

Бове,Куртланд. 
   Қазіргі бизнес-коммуникация / Бове,Куртланд, 

Тилл,Джон; Аударған А.Қуанышбекова; Ред.алқа. 

М.М.Тәжин. - 14-ші басылым. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 736 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-46-2 : 

736т.00т. 

 

Коммуникация саласының белгілі мамандары ұсынған 

қолыңыздағы кітапта бизнес-коммуникацияға қатысты 

маңызды мәселелер, практикалар мен ұсыныстар кең 

ауқымда талқыланған. Бұл кітаптың 14-басылымы 

болғандықтан, қалыптасқан дәстүр жалғасып, оқытуды 

жеңілдетуге, белсенді білім алуға мүмкіндік беретін, 

сыни тұрғыда ойлануды жетілдіруге қажет тендессіз 

механизмдер жиынтығы енгізілген. 

11

. 

821.512.122 

Б-94 

Боранбаев,Ж. 
   Тума талант-Саттар Ерубаев туралы сыр : Тарихи-

танымдық басылым / Ж. Боранбаев. - Алматы : Білім, 

2019. - 232 б. : сурет. - ISBN 978-9965-09-908-3 : 

950т.40т. 

 

Бұл кітапта өмірге деген құштарлығын баса алмай,қазақ 

қоғамына жас жанының өксігі мен өкінішін мәнгілікке 

аманаттап,қыршын кеткен аса дарынды перзенті-Саттар 

Ерубаевтың туған жері,ата-тегі,балалық шағы,өмір 

жолындағы ізденістері сияқты тартысқа толы қысқа 

ғұмыры туралы баяндалады 

12

. 

7 

Г-59 

Гомбрих,Эрнст. 
   Өнер тарихы / Гомбрих,Эрнст; Аударған Б.Умарбеков; 

Ред.алқа. М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 680 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-33-2 : 

680т.00т. 

 

Австрия және ағылшын тарихшысы, беделді 

өнертанушы Эрнст Гомбрихтің «Өнер тарихы» алғаш 

рет 1950 жылы басылған. Содан бері әлемдік 

бестселлерлер қатарында аталатын, Өнер тарихына 

арналған еңбектердің ішіндегі ең танымалы саналатын 

туынды 16 мәрте қайта басылып, әлемнің 30 тілінде 8 



миллион данамен таралған. Кітапта тасқа салынған 

ежелгі кескіндерден бастап, қазіргі кезеңге дейінгі өнер 

тарихына жан-жақты шолу жасалады. 

13

. 

94 

Д-16 

Данн,Росс Е. 
   Panorama: Дүниежүзі тарихы. 2-кітап / Данн,Росс Е., 

Митчелл,Лора Дж.; Аударған Г.Жолдасбаева; 

Ред.алқа.М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 492 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр.: б.481-491. - ISBN 978-601-7943-49-3. - ISBN 

978-601-7943-50-9 : 492т.00т. 

 

Адамзат пайда болғаннан бастап бүгінгі күнге дейінгі 

тарихи жолын кең ауқымда сипаттайтын бұл оқулық 

«Рапоrата: Дүниежузі тарихы, 2-кітап» («Рапоrата а 

World Ніstогу, Воок 2») деп аталады. Кітапта XVI 

ғасырдан бастап, бүгінгі күнге дейінгі тарих толық 

қамтылады. Екінші кітап үш бөлімнен тұрады және әр 

бөлімде адамзат тарихының даму жолы кезең-кезеңімен 

суреттеледі. 

14

. 

94 

Д-16 

Данн,Россе Е. 
   Panorama.Дүниежүзі тарихы. 1-кітап / Данн,Россе Е., 

Митчелл,Лора Дж.; Аударған Р.Исаев; Ред.алқа. 

М.М.Тажин. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 

532 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б.521-

531. - ISBN 978-601-7943-49-3. - ISBN 978-601-7943-51-6 

: 532т.00т. 

 

Адамзат пайда болғаннан бастап бүгінгі күнге дейінгі 

дүниенің тарихи жолын кең ауқымда сипаттайтын бүл 

оқулық «Рапоrаmа: Дуниежүзі тарихы, 1-кітап» 

{«Рапоrаmа а Woгld Ніstогу, Воок 1») деп аталады. Кітап 

Ното sаріепs өкілінің жетілу, өсіп-өркендеу жолынан 

басталып, XVI ғасырға дейінгі кемелдену тарихын толық 

қамтыған. 

15

. 

341 

Д-40 

ДиМаттео,Ларри. 
   Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: 

Транзакциялық тұрғыдан зерделеу / ДиМаттео,Ларри; 

Аударған К.М.Абишева; Ред алқа. М.М.Тәжин. - 3-ші 

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 680 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-31-8 : 680т.00т. 

 



Доктор Ларри Алан ДиМаттеоның бизнес факультеті 

студенттеріне арналған «Халыкаралық бизнес құкығы 

жэне заңнамальқ орта: транзакциялық тұрғыдан 

зерделеу» оқу құралының үшінші басылымында 

халықаралық деңғейде бизнес жүргізудің тұрлі жолдары 

жан-жақты қарастырылады. Импорт пен экспорт, сауда-

саттыққа қатысты дауды шешу, бизнес 

транзакцияларына қатысты күрделі мәселелер, 

халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің қүкықтық 

принциптері жүйе-жүйесімен баяндалады. 

16

. 

008 

Д-87 

   Дүниежүзі түркологиясының тарихы : Хрестоматия. 

1-бөлім / Құраст.Ш.И.Ибраев, К.Н.Келімбетов. - Алматы 

: Раритет, 2019. - 312 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-250-307-4 : 

1980т.00т. 

 

Ұсынылған хрестоматия түркология тарихына қатысты 

теориялық постулаттардың (соmрепdіum) жиынтығынан, 

түрколог ғалымдардың зерттеулері (sсіеntіst орus) мен 

есімнамадан, пайдаланылған әдебиеттерден тұратын оқу 

құралы болып табылады. 

17

. 

821.512.122.0

9 

Е-65 

Ергөбек,Құлбек. 
   Баянсөз: (Баянды өмірден өрілген өнеге) / 

Ергөбек,Құлбек. - Тараз, 2019. - 512 б. - ISBN 978-601-

7820-45-9 : 1109т.82т. 

18

. 

821.512.122 

Ә-14 

Әбдірайым,Толымбек. 
   Тағдыр сыйы : Әңгімелер,хикаяттар,эсселер / 

Әбдірайым,Толымбек. - Алматы, 2019. - 304 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-217-658-2 : 604т.80т. 

19
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821.111.0 

Ә-22 

   Әдебиет теориясы.Антология. Т.1 / Аударған 

А.Шәріп; Ред.алқа.Джули Ривкин, Майкл Райан. - 3-ші 

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 568 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-53-0. - ISBN 978-601-

7943-54-7 : 568т.00т. 

 

Бұл оқулық қазақ оқырмандарын әлемдік әдебиет 

теориясының тың зерттеу бағыттарымен таныстырады. 

Шығарманың мазмұнын ғана зерделеп қоймай, оны 

тілдік тұрғыдағы талдаудың сан қырлы әдістерімен 

сараланған мақалалар - біздің сыншыларымыз бен 

оқырмандарымыз үшін де таптырмас үлгі. 



Окулықта.структурализм, пос тструктурализм, 

лингвистика, нарратология, феноменология, 

эмпирикалық зерттеулер бағытындағы құнды пікірлер 

мен тың көзқарастар топтасқан. 

20

. 

821.111.0 

Ә-22 

   Әдебиет теориясы.Антология. Т.2 / Аударған 

А.Шәріп; Ред.алқа.Джули Ривкин, Майкл Райан. - 3-ші 

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 372 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-53-0. - ISBN 978-601-

7943-55-4 : 372т.00т. 

 

Ривкин мен Майкл Райан құрастырған «Әдебиет 

теориясы» антологиясының екінші томы 

«Постструктурализм», «Психоанализ және психология» 

деп аталатын екі ауқымды бөлімнен тұрады. Кітап 

инструктурализм ағымын жан-жақты саралауға арналған 

философиялық толғамдарға және оның әдебиетпен, тіл 

білімімен, психологиямен арақатынасына арналады. 

21

. 

821.111.0 

Ә-22 

   Әдебиет теориясы.Антология. Т.3 / Аударған 

А.Шәріп; Ред.алқа.Джули Ривкин, Майкл Райан. - 3-ші 

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 440 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-53-0. - ISBN 978-601-

7943-56-1 : 440т.00т. 

 

«Әдебиет теориясы» антологиясынын үшінші томы 

үлкен екі бөлімнен тұрады. Әр бөлім бірнеше тарауларға 

бөлінген. Атап айтқанда, еңбек мәселесі, мемлекет пен 

идеология, тарихшылдық, тарих философиясы, 

құрылымдар, һабитус, ориентализм, отарлық, 

жаһандану, мәдени бірегейлік пен диаспора, аударма, 

эмпиризм, этика тәрізді ауқымды мәселелер теориялық 

тұрғыда жан-жақты зерделенеді. 

22

. 

821.111.0 

Ә-22 

   Әдебиет теориясы.Антология. Т.4 / Аударған 

А.Шәріп; Ред.алқа.Джули Ривкин, Майкл Райан. - 3-ші 

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 452 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-53-0. - ISBN 978-601-

7943-57-8 : 452т.00т. 

Бұл оқулықта XX ғасырдың екінші жартысынан бастап 

қазірге дейінгі әдебиет теориясының қалыптасуы, даму 

бағдары және оған ықпал еткен факторлар туралы жан-



жақты түсінік беретін америкалық және еуропалық 

ғалымдардың эсселері топтастырылған. 

23
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821.512.122 

Ә-49 

Әлімжан,Елен. 
   Анажар : Роман / Әлімжан,Елен. - Алматы : Дәуір, 

2019. - 288 б. - ISBN 978-601-217-662-9 : 593т.60т. 

 

"Анажар" романында автор бүгінгі қоғамдағы күрмеуі 

қиын күрделі проблемаларды бас кейпкердің басынан 

кешкен тағдырымен байланыстыра баяндау арқылы 

адамзаттық,әлемдік мәселелердің мәніне оқырман 

назарын аударады 

24
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94 

Ә-54 

   Әлмерек абыз және оның ұрпақтары : Мақалалр мен 

эсселер / Құраст. Нұрлан Әбдібеков. - Алматы : Тоғанай 

Т, 2019. - 396 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7853-

83-9 (4 кітап). - ISBN 978-601-7853-81-5 : 396т.00т. 

 

Жинақ үш бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімге Әлмерек 

абыздың туғанына 360 жыл толуына орай 

үйымдастырылған «Ұлы дала тұлғалары. Тарихи 

сабақтастық» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары пайдаланылды. Екінші 

бөлімге осы күнге дейін Әлмерек абыз бен оның 

ұрпақтары туралы жазылған таңдаулы зеттеу-мақалалар 

енді. Үшінші бөлім Абыз бен оның ұрпақтары туралы 

жазылғын жыр-дастандардан тұрады. 

25
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821.512.122 

Д-33 

   Әнуар Дербісәлин мұрасы рухани жаңғыру аясында 

: "Әдебиеттанушы-ғалым Әнуар Дербісәлиннің 

ғылыми мұрасы рухани жаңғыру аясында". : 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының 

материалдары. Алматы, 2019 жыл 22 ақпан / Құраст. 

Серікқызы Қорабай; ҚР БҒМ ҒК М.О.Әуезов атындағы 

әдебиет және өнер институты "Ғылым ордасы" РМҚ 

орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы, 2019. - 106 б. : 

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

ISBN 978-601-230-079-6 : 106т.00т. 

26

. 

821.512.122 

Ә-72 

Әріп,Ғалым Бисембіұлы. 
   Дыбыстар дірілі : Өлеңдер,поэмалар,толғаулар / 

Әріп,Ғалым Бисембіұлы. - Алматы, 2019. - 288 б. - ISBN 

978-601-217-667-4 : 593т.60т. 

27

. 

130 

Ж-35 

   Жаһандану және Қазақстанның заманауи мәдениеті : 

Ұжымдық монография / Ғабитов, Тұрсын Хафизұлы, 



Алимжанова, Алия Шарабековна, Омирбекова,Алия 

Омирбековна және т.б.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 332 б. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3988-7 : 332т.00т. 

 

Жас мамандарды біртұтас және жан-жакты тұлға ретінде 

қалыптастыруда олардың өзіндік қабілеттері мен табиғи 

касиеттерін барынша дамытатын, өркениеттілік 

кұндылыктарға негізделген білімді бойларына сіңіріп, 

заман ағымына байланысты материалдық және рухани 

байлыктардың түбегейлі өзгеруін ой елегінен өткізе 

отырып, рухани-адамгершілік, мәдени-кұндылықтық 

болмыстарын байытуда және өзіндік рухани жетілу 

жолдарын қалыптастыруда осы тақырыптың алатын 

орны ерекше. 

28

. 

821.512.122 

Ж-60 

Жиенбай,Қуаныш. 
   Күздің жылы жаңбыры : Әңгімелер,хикаяттар / 

Жиенбай,Қуаныш. - Алматы, 2019. - 368 б. - ISBN 978-

601-217-665-0 : 728т.74т. 

29

. 

821.512.122 

Ж-81 

Жолтай Жұмат-Әлмашұлы. 
   Бесік ұшқан күн : Әңгімелер,пьесалар,киноромандар, 

кинодрамалар / Жолтай Жұмат-Әлмашұлы. - Алматы : 

Дәуір, 2019. - 384 б. - ISBN 978-601-217-656-8 : 707т.49т. 

Танымал қаламгерлік бұл кітабына соңғы жылдары 

жазған шағын киноромандары мен пьесалары,сонымен 

бірге бір топ әңгімелері енгізілген 

30
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821.512.122.9

3 

Ж-12 

Жұманова,Заря. 

Ақбота : Балалар мен жасөспірімдерге арналған 

ертегілер,мысалдар,әнгімелер және хикаялар / 

Жұманова,Заря. - Алматы : Дәуір, 2019. - 276 б. - ISBN 

978-601-217-659-9 : 537т.60т. 

Белгілі қаламгер Заря Жұманованың"Ақбота"дейтің 

кітабына енген шығармалары негізінен өскелең ұрпақ 

тақырыбын көбірек қаузайды 

31
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910 

Ж-82 

Жұртбай,Тұрсын. 
   Жолы болған жолаушы : Ғылыми экспедициялардың 

күнделіктері / Жұртбай,Тұрсын. - Алматы : Дәуір, 2019. - 

352 б. : сурет. - ISBN 978-601-217-661-2 : 672т.00т. 

Қазақстан Педагогика ғылымдары академиясының 

академигі,филология ғылымдарының докторы, 

профессор жазушы,ғалым Тұрсын Жұртбайдың 

"Күнделіктері"-күнінің қалай өткенін есте қалдыру үшін 



емес,көргенін-көңіліме түйіп,соны өз елінің өмірімен 

,тарихымен салыстырып, пікір қорыту үшін жазылған 

32
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94 

А-94 

   Ілияс Ахметұлы. "Қазақ" сөзіне тиісті деректер / 

Құраст.:Ф.Ахметов,Б.Мұстафаев. - Алматы : Асыл сөз, 

2019. - 128 б. : портр. - Жазылып бітуі 25/XI-1934 ж. - 

ISBN 978-601-7962-56-2 : 459т.65т. 

 

Ілияс Ахметұлы (1897-1938)-ХХ ғасырдағы қоғам 

қайраткері,журналист,оқытушы,шығыстанушы,зерттеуш

і. Ілияс Ахметовтың. "Қазақ" сөзіне тиісті деректер атты 

еңбегі 1934 жылы жазылып,қолжазба күйнде сақталған 

33
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59 

К-14 

Казенас,Владимир Лонгинович. 
   Қазақстан қауіпті жануарлары / Казенас,Владимир 

Лонгинович, Есенбекова,Перизат Абдыкаировна. - 

Алматы, 2019. - 207 б. : сурет. - (Сыйға алынды). - 

Библиогр.: б.349. - ISBN 978-601-7945-67-1 : 357т.00т. 

Бұл кітапта адамдарды шағатын, тістейтін, оларды өз 

уларымен уландыратын, әртүрлі аурулар тудыратын 

және ауруларды тасымалдайтын, ал кейде тіпті өлтірет 

де Қазақстан жануарлары жайлы айтылады. Мұнда 

сонымен қатар осындай жануарлардан қалай қорғану 

керек және олардың тудыратын ауруларының алдын алу 

шаралары жайлы айтылған. 

34
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1 

К-30 

Кенни,Энтони. 
    Батыс философиясының жаңа тарихы. Т.3 : Қазіргі 

заман философиясының бастауы / Кенни,Энтони; 

Аударған Г.Ж.Нұрышева; М.М.Тажин. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы, 2019. - 412 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-

7943-24-0 (3-том) : 412т.00т. 

 

Философияның түп-тамырынан қазіргі күнге дейінгі 

төрт томдық тарихының үшінші томы «Тһе Risе оf 

Modегп Рһіlоsорһу» - «Қазіргі заман философиясыньщ 

бастауы» деп аталады. Бүл том әлемдік ой тарихының 

XVI ғасырдың басынан XIX ғасырдың алғашқы 

жылдарына дейінгі кезеңін қамтиды. Бұл томның 

бастапқы үш тарауында сол кезеңнің ойшылдарына 

хронологиялық шолу жасалады. Қалған тарауларда 

олардың өзекті де нақты философиялық тақырыптарды 

тал-қылауға қосқан үлесі қарастырылады. 

35 1 Кенни,Энтони. 



. К-30     Батыс философиясының жаңа тарихы. Т.4 : Қазіргі 

заман философиясы / Кенни,Энтони; Аударған 

А.Байдлаева; Ред.алқа. М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы, 2019. - 420 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр.: б.409-416. - ISBN 978-601-7943-

25-7 (4-том) : 420т.00т. 

 

Бұл - философияның қайнар бастауынан қазіргі күнге 

дейінгі төрт томдық тарихының төртінші томы. «Антика 

философиясы» деп аталатын алғашқы томында 

классикалық Грекия мен Римдегі ежелгі философия 

сипатталды. Екінші том, «Орта ғасыр философиясы», 

оның Әулие Аугустиннен гуманистік Қайта өрлеу 

дәуіріне дейінгі тарихын баяндады. «Қазіргі заманғы 

философияның бастауы» атты үшінші томда XVI, XVII, 

XVIII ғасырлардың және Гегельдің өмірден озуымен 

аяқталатын XIX ғасырдың басты философтары 

қарастырылды. 

36
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821(100) 

К-31 

Кеңшілікұлы,Амангелді. 

   Әлем әдебиетінің әңгімелері : 

Зерттеулер,эсселер,сұхбаттар / Кеңшілікұлы,Амангелді. - 

Алматы : Дәуір, 2019. - 376 б. - ISBN 978-601-217-663-6 : 

764т.96т. 

Белгілі әдебиет сыншысы,Халықаралық "Алаш"әдеби 

сыйлығының лауреаты Амангелді Кеншілікұлының 

"Әлем әдебиетінің әңгімелері"атты жаңа кітабы екі 

бөлімнен тұрады 

37
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339 

К-63 

Котлер,Филип. 
   Маркетинг негіздері / Котлер,Филип, Армстронг,Гари; 

Аударған Б.Абдулхалим;Ред.алқа. М.М.Тәжин. - 17-

басылым. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 736 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-39-4 : 736т.00т. 

Филип Котлер мен Гари Армстронгтың «Ргіnсіріеs оf 

Mагкеtіпg» - «Маркетинг негіздері» оқулығы - бұған 

дейін түрлі саланың құрамдас бөліктері болып келген 

ақпаратты топтастырып, жүйелеу арқылы маркетингті өз 

алдына дербес білім саласына бөліп шығарған түбегейлі 

еңбек. Кітап қазіргі маркетинг аясындағы барлық 

түсініктер мен процестерге жан-жақты шолу жасай 

отырып, тұтынушы мен сатушы арасындағы байланысты 

егжей-тегжейлі карастырады. 
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94 

Қ-23 

Қайыркен,Тұрсынхан Законұлы. 
    Күлтегін ескерткіші:Тарихи-деректанулық талдау : 

Монография / Қайыркен,Тұрсынхан Законұлы; 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің 

Шығыстану кафедрасы мен " Отырар кітапханасы" 

Ғылыми орталығында орындалған. - Алматы : Асыл 

кітап, 2019. - 312 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7962-48-7 : 312т.00т. 

 

Елімізде Күлтегін ескерткішін тарихи тұрғыдан 

қарастырған бұл еңбекте, авттор алдымен Күлтегін өмір 

сүрген дәуірді және Күлтегіннің тарих сахнасына қалай 

шыққанын, істеген істері мен артында қалған мұрасын, 

Күлтегін ескерткішінің өзін арнайы зерттейді. Қазақ 

ғылымында алғаш рет зерттеліп, оқырманға ұсынылып 

отырған еңбектің басты жаңалығы - Күлтегін 

ескерткішіндегі көне түрікше және қытайша мәтіндердің 

мазмұнын тарихи-деректанулық тұрғыдан зерттеп, 

ондағы әр сөз бен сөйлемнің тарихи астарын, мән-

мағынасын, деректік құндылығы мен әлеуетін, 

шынайылығын ашып беруі. Түркология әлеміне белгілі 

көптеген зерттеушілердің еңбектерін және қытай тілді 

көне деректерді пайдалана отырып жазылған бүл күрделі 

зерттеу - Су Бэйхай секілді Қытай ғалымдарының қазақ 

этногенезі мен мемлекеттілік дәстүріне көне түркілердің 

қатысы болмаған дейтін концепциясын терістеуге 

қызмет етеді. 
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94 

Қ-23 

Қайыркен,Тұрсынхан Законұлы. 
   Қытай тарихы: Ежелгі заман және ортағасырлар : Оқу 

құралы. Т.1 / Қайыркен,Тұрсынхан Законұлы; 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің 

Шығыстану кафедрасы мен " Отырар кітапханасы" 

Ғылыми орталығында орындалған. - Алматы : Асыл 

кітап, 2019. - 328 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7962-49-4 : 328т.00т. 

 

ҚР БҒМ Ғылым комитеті № АР 05133970 «Қытай 

тіліндегі Қазақстан тарихына қатысты қолжазбаларды 

жинақтау, жүйелеу және зерттеу: Су Бэйхай «Қазақтың 

жалпы тарихы» (4 томдық қолжазба)» жобасы аясында 

дайындалган бұл оқу құралы - Цзян Боңзан, Люй 

Сымянь қатарлы әйгілі тарихшылар мен Су Бэйхай т.б. 

қазіргі заман зерттеушілерінің еңбектері негізінде 



Қытайдың ерте және ортағасырлар кезіндегі тарихы, 

мемлекетгілі-гі мен ғылым-мәдениетінің дамуы, көрші 

этностармен байланысы, сондай-ақ кошпенді 

этностардың Қытай тарихы мен мәдениетіне, 

мемлекеттілігіне жасаған әсері оқырманның есіңде 

қалардай жаң-жақтылы, қызықты материалдармен 

жазылған. 
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Қ-23 

Қайыркен,Тұрсынхан Законұлы. 
    Қытай тарихы: жаңа және қазіргі заман тарихы : Оқу 

құралы. Т.2 / Қайыркен,Тұрсынхан Законұлы; 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің 

Шығыстану кафедрасы мен " Отырар кітапханасы" 

Ғылыми орталығында орындалған. - Алматы : Асыл 

кітап, 2019. - 328 б. : ил. - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.355-360. - ISBN 978-601-7962-50-0 : 328т.00т. 

 

Оқу құралы - Қытайдың 1644 жылдан 2019 жылға 

дейінгі аралықтағы жаңа және қазіргі заман тарихын 

қамтиды. Яғни, манчжурлардың ірге кеңейтуі, сол 

негізде Қытайдың да оның құрамдас бөлігіне айналуы, 

елдегі «жабық есік саясаты», апиын соғысы және оның 

нәтижесінде Қытайдың манчжурлардың және 

шетелдіктердің қос қабат отарына айналуы, Цинхай 

төңкерісі және оның нәтижесінде орын алған ірі 

оқиғалар, елдегі саяси партиялардың күресі және одан 

туындаған азаматтық соғыс, ҚХР-дың күрылуы және ел 

басшылығының саяси шешімдері, реформа, ашық есік 

саясаты кезіндегі елдің дамуы және қазіргі дүп келіп 

отырған сын-тегеуіріндер сөз болады. 
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929 

Қ-56 

Қожалымов,Зядан. 
   Ұлы жүз-Албан-Әлмерек-Құрман-Үмбет ата 

ұрпақтарының шежіресі / Қожалымов,Зядан. - Алматы : 

Шалкөде, 2019. - 298 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-06-5877-6 : 298т.00т. 

 

Шежіреде «Қазақстан халык емшілері 

қауымдастығының» президенті, мәдениеттанушы және 

өтейбойдақтанушы-ғалым, Академик профессор 3. 

Қожалымов Албан атадан тараған Әлмерек бабаның 

Құрман баласынан тарайтын Үмбет ата ұрнақтарының 

шежіресі жөнінде сыр шертеді және шежіреге енген 

рулардың белгілі азаматтары жөнінде мәліметтер 

берілген. 
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821.512.122.0

9 

Қ-71 

Қуантайұлы,Нұржан. 
   Жүсіпбек Аймауытұлының көсемсөзі / 

Қуантайұлы,Нұржан. - Тараз, 2019. - 216 б. - Библиогр.: 

б.198-212. - ISBN 978-601-7820-43-5 : 505т.68т. 
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929 

Қ-75 

Құлмаханқызы,Тұрғанкүл. 
   Бәйтерегім менің : Естеліктер / 

Құлмаханқызы,Тұрғанкүл. - Алматы, 2019. - 128 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-5819-6 : 

128т.00т. 

 

Бұл еңбекте мемлекет және коғам қайраткері, экономика 

ғылымдарының кандидаты, профессор марқұм 

Әкімбеков Қарабек Қасымбекұлы туралы жұбайының, 

достарының, туыстарының және сыйластарының 

азаматтың адамгершілігі, кішіпейілділігі, білімділігі, 

туысқаншылдығы, сыйластығы және қызметіне 

адалдығы т.б. қасиеттері жөнінде жазылған естеліктері 

жинақталған. 
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Л-49 

Ли Энн Пек. 
   Медиаэтика.Жас мамандар тәжірибесінен / Ли Энн 

Пек, Гай С.Рил; Аударған Б.Мұқанов; Ред.алқа 

М.М.Тәжин. - 2-ші басылым. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 304 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-18-9 : 

304т.00т. 

 

Бұл қітап студенттер мен жас мамандарға медиа 

саласында кездесетін этикалық мәселелерді шешу 

жолдарын көрсетуге арналған. Еңбекте жарнама, 

жаңалықтар, қоғаммен байланыс саласында жұмыс 

істейтін жас мамандар тап болған күрделі мәселелер мен 

шынайы оқиғалар баяндалады. Әр жағдаят кеңінен 

сипатталып, қатысушылар әрекеті арқылы жан-жақты 

ашылып көрсетіледі. 
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821.161.1'22 

Л-76 

Лотман,Юрий. 
    Семиосфера / Лотман,Юрий; Аударған Ұ.Еркімбай; 

Ред.алқа.М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 640 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-34-9 : 

640т.00т. 

 

«Семиосфера» — Ю.М. Лотманның семиотика теориясы 



мен методологиясын, семиосфера құрылымы мен 

ерекшеліктерін нақты мысалдармен түсіндіретін жетінші 

еңбегі. Бұл кітап оны Мәскеу-Тарту семиотика мектебі 

мен универсал семиотика теориясыньщ негізін салушы 

ретінде әлемге танытты. Автор оқулықта тілдердін 

жойылып кетпеуі мен үнемі қолданыста болуы үшін 

кажет коммуникация алғышарттарына тоқталады. 
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М-45 

   Менің ғылымдағы өмірім.Қазақстанның ғылыми 

мектептері.Геология / ҚР БҒМ Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық ун-ті "Айтылған тарих" ғылыми-

зерттеу орталығы. - Алматы : Арыс, 2019. - 504 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-291-440-5 : 504т.00т. 

 

Кітапта елімізде геология ғылымы мен геолог 

мамандардың қалыптасуы, осы салада кәсіби жэне 

ұлттық бірегейліктің түрлі тарихи кезеңдердегі көрінісі 

нақты дерек коздері арқылы қарастырылады. Кітапты 

даярлау барысында аға-буын геолог ғалымдардан тарихи 

сұхбат алынды. Кітап Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университетінің «Айтылған тарих» 

ғылыми-зерттеу орталығы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің бағдарламалық-

мақсатты қаржыландыруы негізінде «Ұлы Дала тарихы 

мен мәдениеті» бағдарламасы аясында (2018 - 2020) 

«Қазақстандағы ғылыми мектептер ұлттың және 

мемлекеттік бірегейліктің қалыптасуы және 

трансформациясы контексінде (XX ғ. - XXI ғ.б.) 

тақырыбы бойынша даярланды. 
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811.512.122 

М-83 

   Мұқағали тілі сөздігі / Қалиев,Байынқол Қалиұлы [et 

al.]. - Алматы : Керемет медиа, 2019. - 1064 б. - ISBN 

978-601-80767-5-6 : 9811т.61т. 

 

Сөздікте ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 5 томдық 

шығармалар жинағында бар 13348 сөз бен 5035 тұрақты 

тіркес түгел қамтылып,олардың қайталанып 

қолданылған саны(282 мың )көрсетілген 
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Ш-80 

   Мұса Шорманұлы / Ред.алқасы.: А.Нухұлы(бас ред.) 

және т.б.; ҚР БҒМ. - Павлодар, 2018. - 368 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Баянауыл 

дуанының аға сұлтаны, мемлекет қайраткері, ағартушы 

Мұса Шорманұлының 200 жылдығына және Павлодар 



облысының 80 жылдығына арналады. - Библиогр.: б.362-

364. - ISBN 978-601-267-519-1 : 368т.00т. 

 

Ұлт тарихын тану - әр аймақтың, әр өңірдің тарихын 

танудан басталары әркімге белгілі. Сол аймақта жасап 

өткен айтулы тұлғалардың өмірі мен өнегесі; тамырын 

тереңнен алатын, тәлімі тоқсан тарау тарихи оқиғалар; 

көнек ұстап, құрық сүйретіп, көшпелі ғұмыр кешкен 

кешегі бабаларымыздың кәделі тірлігі, қалыпты 

тұрмысы; қараша жұртын қараңғылықтан алып шығам 

деп, қазығын айналған тұлпардай тынымсыз ғұмыр 

кешкен жақсылардың жарқын жолы... осылардың бәрі 

Ұлт тарихы деп аталатын үлкен ұғымның беліп алуға 

келмейтін бөлігі. Қолдарыңыздағы кітапқа арқау болған 

осындай тарихи тұлғалардың бірі - Мұса мырза 

Шорманұлы. Өкінішке қарай, заманынан озып туған бұл 

адам ондаған жылдар бойы «шынжыр балақ, шұбар төс», 

«үстем таптың өкілі» деген түсініктің шеңберінде 

ұсталып, қалың бұқараның назарынан тыс қалып келді. 

Оның ұлт үшін атқарған елшеусіз қызметі, қоғамдық-

саяси тұлғасы, адами бейнесі, болашаққа деген ой-

арманы бүгінде ғана сан қырынан ашылып, айналаға 

танылып жатыр. Мұса Шорманұлының 200 жылдығына 

арналған бұл еңбекте оның тұлғасын - саналы саясаткер, 

қоғам қайраткері, ағартушы, ұлт жанашыры ретінде 

айқындайтын деректі әңгімелер, фотосуреттер 

топтастырылған. 
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821.512.122 

Н-55 

Ниязбек, Рафаэль. 
   Арғымақтар даласы : Өлеңдер мен поэмалар / Ниязбек, 

Рафаэль. - Алматы : Дәуір, 2019. - 384 б. : сурет. - ISBN 

978-601-217-666-7 : 747т.26т. 

Ақынның бұл кітабы сонымен бірге дүбірлі дүние 

қозғалысын,қоғам қайшылығын,тіршілік тартысын,идея 

шарпысуын тартымды жырлауымен де ерекшеленеді 
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94 

О-58 

Омарбеков,Талас. 
    Қазақтың шығу тегі : Зерттеу / Омарбеков,Талас. - 

Тараз, 2019. - 336 б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. 

- ISBN 978-601-7820-46-6 : 572т.02т. 

 

Зерттеуде қазак халқының ежелгі және орта 

ғасырлардағы тарихына катысты бұрын назардан тыс 

қалып келген деректер талданған. Қазақтарды құраған 

ру-тайпалық бірлестіктер мен Алаш қауымдастығының 



ежелгі түркілік тамырлары, олардың мемлекет кұрушы 

ұлтты қалыптастырудағы елеулі үлесі нақты 

айқындалған. 
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821.512.122 

О-61 

Оңғарсынова,Фариза. 
   Шілде / Оңғарсынова,Фариза. - Алматы : Сардар, 2019. 

- 480 б. : сурет. - ISBN 978-601-80791-2-2 : 2376т.00т. 
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821.512.122 

Ө-76 

Өтегенов,Айтуар. 
   Шерқала : Өлеңдер,балладалар,поэмалар,әңгімелер / 

Өтегенов,Айтуар. - Алматы, 2019. - 200 б. : сурет. - ISBN 

978-601-217-668-1 : 538т.02т. 
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811.111 

П-28 

Пинкер,Стивен. 
   Тіл-инстинкт: Тіл мен сана туралы жаңа ғылым / 

Пинкер,Стивен; Аударған Ш.Құрманбайұлы; Ред.алқа. 

М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 

386 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7943-30-1 : 386т.00т. 

 

Гарвард университетінің профессоры Стивен Пинкер - 

ғылыми зерттеулері мен еңбектері үшін түрлі 

марапаттар мен сыйлықтарға ие болған әлемге танымал 

ғалым. Зерттеушінің «Тіл -инстинкт» атты бұл кітабы 

қоғамда қызығушылық тудырғаны үшін Америка 

психология қауымдастығының және Америка 

лингвистика ұйымының сыйлығымен марапатталған. 

Бұл классикалық еңбек көпшілік ойындағы тілге 

қатысты сан түрлі сұраққа жауап береді. 
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821.111.0 

Р-17 

Райан Майкл. 
    Әдебиет теориясы.Кіріспе / Райан Майкл; Аударған Ә. 

Ахметов; Ред.алқа. М.М. Тәжин. - 3-ші басылым. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 292 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7943-37-0 : 292т.00т. 

 

Бұл оқулықта әлемдік әдебиеттану ғылымының өзекті 

тақырыптары саналатын - орыс формализмі, жаһандану, 

таным, эмоция, эволюция, әдебиет сыны мен 

теориясыныц мақсаттары және олардың 

нейробиологиямен қарым-катынасы сияқты аса ауқымды 

теориялық ұғымдар кеңінен және терең сараланған. 

Еңбек құрылымы америкалық және орыс формализмінен 

басталып, хронологиялық, эвристикалық сипатта 

берілген. Жаңашылдықты басты мақсат еткен ғалымдар 



осы кезге дейін жүйелі әңгіме арқауы болмаған өзекті 

мәселелерді молынан қамтып, іріктеп топтастырған. 
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005 

Р-54 

Роббинс Стивен. 
   Ұйымдық мінез-құлық негіздері / Роббинс Стивен , 

Джадж Тимати; Аударған Е.Қашқынова; Ред.алқа. 

М.М.Тәжин. - 14-ші басылым. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 488 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-20-2 : 

488т.00т. 

Ұйымның өзегі - қызметкер. Қызметкерлердің мінез-

құлқы әр алуан, әр адам жеке тұлға екенін ескеріп, оның 

тріғалық ерекшелігі мен қызметі, ұйымның дамуына 

қосатын улесі арасындағы байланысты басқару аса 

маңызды. Қарамағындағы қай қызметкер қандай мінез-

қүлық көрсететінін, ол жалпы ұжымның кызметіне калай 

әсер етіп, ұйымның табысқа жетуіне немесе кері ықпал 

ететінін білу - әр басшының, әсіресе НК-менеджердің 

міндеті. 
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821.512.122.9

3 

Т-32 

Телеуова,Зияш. 
   Құлаған үйдің құпиясы : Жасөспірімдерге арналған 

көркем шығарма / Телеуова,Зияш. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 144 б. - ISBN 978-601-338-384-2 : 

396т.00т. 

Жасөспірімдерге арналған бұл шытырман оқиғаға толы 

шығарма қала балаларының өмірін суреттейді 
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821.512.122 

Т-50 

Тойғанбекұлы,Әскер. 
   Қайран елім: Әлмерек абыз : Тарихи роман. 1-кітап / 

Тойғанбекұлы,Әскер. - Алматы : Тоғанай Т, 2019. - 440 

б. : сурет. - ISBN 978-601-7853-82-2 : 440т.00т. 
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821.512.122 

Т-50 

Тойғанбекұлы,Әскер. 
   Қайран елім: Көдек ақын : Тарихи роман. 3-кітап / 

Тойғанбекұлы,Әскер. - Алматы : Тоғанай Т, 2019. - 320 

б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7174-93-4 : 320т.00т. 
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821.512.122 

Т-50 

Тойғанбекұлы,Әскер. 
   Қайран елім: Тазабек және Саурық батырлар : Тарихи 

деректі роман. 2-кітап / Тойғанбекұлы,Әскер. - Алматы : 

Тоғанай Т, 2019. - 284 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

9965-21-792-1 : 284т.00т. 
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821.512.122.0

9 
Тоқтарбай,Елдос. 
   Жарық сәуле: Әдеби зерттеулер мен толғаныстар / 



Т-53 Тоқтарбай,Елдос. - Алматы, 2019. - 352 б. : сурет. - ISBN 

978-601-217-654-4 : 663т.48т. 
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94 

Т-53 

Тоқтарбай.Елдос. 
   Барлыбек туралы бірер сөз.... / Тоқтарбай Елдос. - 

Алматы : Баянжүрек, 2019. - 174 б. : сурет. - Барлыбек 

Сырттанұлының өмірі мен қызметі туралы тарихи 

толғам. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7532-79-6 : 

174т.00т. 

Кітапта Алаш козғалысының көрнекті өкілі, саяси 

қайраткер Барлыбек Сырттанүлының өмір жолы мен 

қызметі, ататегі және отбасы, ұрпақтары туралы сөз 

болады. Сонымен қатар кітапқа Барлыбек 

Сырттанұлының тұлғасына, отбасына, ұрпақтарына 

қатысты бұрын-соңды жарияланбаған архивтік кұжаттар 

мен суреттер енген. 
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821.512.122 

Т-53 

Тоқтарбайұлы,Елдос. 
Сөз-сәуле : Портреттік эсселер мен толғаныстар / 

Тоқтарбайұлы,Елдос. - Талдықорған : 7Su-Company, 

2019. - 178 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

06-5784-7 : 178т.00т. 
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327 

Т-66 

Трагер,Роберт Ф. 

   Дипломатия:коммуникация және халықаралық тәртіп 

негіздері / Трагер,Роберт Ф.; Аударған Е.Искаков; 

Ред.алқа. М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 256 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-28-8 : 

256т.00т. 

 

Роберт Трагердің бұл кітабында дипломатпялық амал-

тәсілдердің халықаралық қатынастар жүйе-сіндегі рөлі 

қарастырылады. Автор жабық есік жағдайындағы 

әңгімелесудің халықаралық тәртіп орнату мен 

соғыстардың басталуына қалай тұрткі болатынын ойын 

теориясына сүйеніп, накты тарихи мысалдар көмегімен 

ашып көрсетеді. 
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821.512.122-

31 

Т-87 

Түменбай,Қуандық. 
   Жасыл жанып тұрғанда / Түменбай,Қуандық. - Алматы 

: Дәуір, 2019. - 192 б. - ISBN 978-601-217-669-8 : 

464т.97т. 

Танымал жазушы Қуандық түменбайдың бұл жинағына 

хиқаяттары мен әнгімелері енген 
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005 

У-37 

Уилтон,Ник. 
   HR-менеджментке кіріспе / Уилтон,Ник; Аударған 

Г.Әбішева; Ред.алқа. М,М.Тәжин. - 3-ші басылым. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 532 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7943-32-5 : 532т.00т. 

 

Кез келген ұйымның басты байлығы - адам ресурсы. 

Ұйым қызметінің нәтижелі болуы, табысқа жетуі де осы 

ресурсты қалай басқарып, қалай бағыттап, 

ынталандырып отыруына байланысты. Адам 

ресурстарын басқару - НК-менеджменттің табыстылығы 

әр қызметкерді тұтас механизмнің бір бөлшегі ғана емес, 

жеке адам, құндылықтары, мінезі, өмірлік тәжірибесі, 

арманы мен мақсаты бар дара тұлға деп қабылдаудан 

басталады. Қызметкерді жұмысқа қабылдаудан бастап, 

оның қызмет бабымен әсуі, ұйымның дамуына, табысқа 

жетуіне үлес қосуы, осы жолда бар білімі мен 

тәжірибесін пайдалануы, оқуы, жетілуі, дамуы - 

психология, әлеуметтану және менеджмент 

тоғысындағы ілімнің зерттеу нысаны. 
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159 

У-62 

Уоллейс,Патрисия. 
Интернет психологиясы / Уоллейс,Патрисия; Аударған 

Е.Жеңісұлы; Ред.алқа. М.М.Тәжин. - 2-ші басылым. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 356 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7943-23-3 : 356т.00т. 

 

Патрисия Уоллейстің «Интернет психологиясы» 

киберкеңістіктің психологиялық қырлары интернеттің 

адам мінез-құлқына әсері туралы күрделі мәселелерді 

қарастырады. Екінші басылым классикалық және 

заманауи зерттеулерге сүйене отырып, интернет 

технологиясындағы жаңа үрдістерді - онлаин-танысу, 

онлайн-агрессия, топтық динамика, бала тәрбиесі, 

проәлеуметтік мінез-құлық, онлайн ойындар, қүпиялық 

және бақылау, желіге тәуелділік пен желіні 

қалыптастырудың стратегияларын зерттейді. 
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572 

Х-20 

Харари,Ювал Ноаһ. 
   Homo Deus: Болашақтың қысқаша тарихы / 

Харари,Ювал Ноаһ; Аудармашы Р.Кенжеханұлы. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 436 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 



соңында. - ISBN 978-601-7943-77-6 : 436т.00т. 

 

Бул еңбек Ювал Ноаһ Хараридың дуниежүзіндегі барша 

оқырманның таңданысын тудырған «Saріеns: 

Адамзаттың қысқаша тарихы» деп аталатын алғашқы 

кітабының жалғасы іспеттес. Жақын болашақта Сооdlе 

мен Ғасеbоок талғамымыз жайлы өзімізден де артық 

біліп, компьютерлер еңбек нарығынан миллиардтаған 

адамды ығыстырып шы-ғарсане істейміз? 

Технологияларды меңгерген адамзаттың жойқын 

кушінен Жерді қалай сақтап қаламыз? Гендік 

инженерияны дін қалай қабылдайды? Мәңгі өлмеу, 

рақатқа бөлену және Қудай болуға деген ұмтылысымыз 

XXI ғасырда іске аса ма? Осы тақылеттес өзекті 

сұрақтарға жауап беруге тырысқан бул еңбекте бугінгі 

күннің дилеммалары талқыланып, жан-жақты 

қарастырылған. Автор 300 жыл бойы үстемдік құрған 

гуманистік идеялардан туындайтын болашаққа болжам 

жасайды. 
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572 

Х-20 

Харари,Ювал Ноаһ. 
   ХХІ ғасырға-21 сабақ / Харари,Ювал Ноаһ; 

Аудармашы Р.Кенжеханұлы. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 384 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7943-76-9 : 384т.00т. 

 

«XXI ғасырға - 21 сабақ» - дүниежүзінің елуден аса 

тіліне аударылған «Sаріеns: Адамзаттың қысқаша 

тарихы» және «Ноmо Dtus: Болашақтың қысқаша 

тарихы» кітаптарының авторы Ювал Хараридің үшінші 

туындысы. Тарихшы бүл еңбегінде бүгінгінің мынадай 

өзекті мәселелерін қаузайды: Заманауи оқиғалардың түп 

маңызы не? Либералдық демократия неге дағдарысқа 

ұшырады? Компьютер алгоритмдерінің құлы болмау 

үшін не істеу керек? Экологиялық қауіп-қатерден аман 

қаламыз ба? Дінге шынымен де қайта оралдық па? 

Терроризммен қалай күресеміз? Жаңа жаһандық соғыс 

бастала ма? XXI ғасырдың осындай сын-қатерлеріне 

төтеп бере алса ғана адам баласы келесі ғасырларда Жер 

деп аталатын ғаламшарда тіршілігін жалғастыра бермек. 
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339 

Х-57 

Хилл Чарльз. 
   Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке / 

Хилл Чарльз, Халт Томас; Аударған А.Алманова; 

Ред.алқа.М.М. Тәжин. - 12-ші басылым. - Астана : 



Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 720 б. : сурет. - (Рухан 

жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7943-44-8 : 720т.00т. 

«Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке» 

оқулығы тұңғыш рет қазақ тіліне аударылды. Бұл - 

«Халықаралық бизнес» оқулығының 12-басылымы. 

Оқулықта халықаралық нарықтағы бәсекенің қыр-сыры 

терең зерттеліп, жаһандық және аймақтық мәселелер тең 

дәрежеде қарастырылған. Жаһандық капитал нарығының 

тарихы, әлемдік нарықтағы құқықтық жүйенің қызметі, 

жаһандык сауда және инвестиция ағындары, 

халықаралық бизнестің құрылымы мен стратегиясы, 

қаржы менеджменті, халықаралық бизнес функциялары 

егжей-тегжейлі талқыланған. 
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821.512.122 

Ш-18 

Шаймерденұлы,Ербол. 
   Сағым дәурен / Шаймерденұлы,Ербол. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 400 б. - ISBN 978-601-338-370-5 : 

1980т.00т. 

Ақын Ербол Шаймерденұлының бұл жыр жинағы 

айшықты азаматтық үнімен,терең ой сарынымен,ақ адал 

сыршылдығымен ерекшеленеді 
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005 

Ш-56 

Шиллинг,Мелисса А. 
   Технологиялық инновациялардағы стратегиялық 

менеджмент / Шиллинг,Мелисса А.; Аударған С.Зиядан; 

Ред.алқа. М.М.Тәжин. - 5-ші басылым. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы, 2019. - 380 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7943-48-6 : 380т.00т. 

«Технологиялық инновациялардағы стратегиялық 

менеджмент» оқулығында инновациялық менеджмент 

стратегиялық процесс ретінде қарастырылады. 

Стратегиялық менеджмент процесін нақты көрсету үшін 

бәсеке динамикасы, бағалау стратегиясын қалыптастыру 

және стратегияларды жүзеге асыру мән-жайы автордың 

соңғы онжылдықтағы зерттеу жұмыстары негізінде жан-

жақты баяндалады. Технологиялық инновациялардағы 

стратегиялық менеджмент тақырыбы біздің қоғам үшін 

тың дүние екені белгілі. 
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. 

341 

Ш-75 

Шо Малколм Н. 
   Халықаралық құқық. 1-кітап / Шо Малколм Н.; 

Аударған О.Кенжебаев; М.М.Тәжин. - 8-ші басылым. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 584 б. : сурет. - 



(Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7943-19-6 : 584т.00т. 

Бұл кітап - халықаралық құқық тақырыбына арналған 

аса құнды оқулықтардың бірі. 10 тараудан тұратын 

бірінші кітапта халықаралық кұкық саласындағы 

ұғымдарға анықтама беріліп, түрлі құқық жүйелерінің 

нормалары салыстырылады, өзіндік ерекшеліктері мен 

басты принциптері соз болады. Халықаралық құқықтың 

пайда болуы мен дамуындағы философиялық, 

әлеуметтік көзқарастар, халықаралық сот процестері мен 

трибуналдардың қызметтері нақты мысалдар арқылы 

баяндалады. Халықаралық шарттардың түрлері, шарт 

талаптары мен міндеттемелері туралы жан-жақты 

мәлімет қамтылған. 
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. 

341 

Ш-75 

Шо Малколм Н. 
   Халықаралық құқық. 2-кітап / Шо Малколм Н.; 

Аударған О.Кенжебаев; М.М.Тәжин. - 8-ші басылым. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 624б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7943-47-9 : 624т.00т. 

 

Бұл кітап - халықаралық құқық саласындағы ұғымдарға 

анықтама беріліп, түрлі құқық жүйелерінің өзіндік 

ерекшеліктері мен басты принциптері жан-жақты 

сипатталатын. халықаралық қүқық тақырыбына арналған 

аса құнды оқулықтардың бірі. 12 тараудан тұратын 

екінші кітапта халықаралық құқықтағы юрисдикция, 

иммунитет, мемлекеттердің жауапкершілігі, 

мемлекеттердің мұрагерлігі, дауларды бейбіт шешу 

жолдары, шарттардың құқықтары мен міндеттері 

жөніңде мол мағлұмат қамтылған. 
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. 

37 

Ш-93 

Шунк Дейл Х. 
   Оқыту теориясы:Білім беру көкжиегі / Шунк Дейл Х.; 

Аударған Б.М.; Ред.алқа. М.М. Тәжин. - 7-ші басылым. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 608 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-7943-22-6 : 608т.00т. 

Бұл еңбекте оқыту туралы неғізгі теориялық 

принциптерге, концептілер меп ғылыми-зерттеу 

нәтижелеріне жаңаша көзқарастар ұсынылады және оны 

заманауи мектептерде қолдану мәселесіне баса назар 

аударылады. Кіріспеде оқыту теориялары, зерттеу 

тәсілдері мен мәселелері және оқытуды зерттеудің 



тарихи негіздері қамгылса, кейінгі тарауларда нейроғы-

лымның білімге ықпалы, әлеуметтік-танымдық оқыту 

мәселелері, ақпаратты оңдеу теориясы, ягаи деректерді 

кодтау және сақтау, конструктивизм т.б. теорнялар 

талқыланады. 
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94 

С-16 

Эдуард Уади Саид. 

   Ориентализм / Эдуард Уади Саид; Аударған Т. 

Муктаров; Ред.алқа. М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы, 2019. - 328 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7943-35-6 : 328т.00т. 

 

Эдуард Уади Саид «Ориентализм» деп аталатын 

зерттеуінде ориентализмнің пайда болуын Еуропаның 

Азия мен Таяу Шығыста ғасырлар бойы үстемдік 

етуімен байланыстырады. Батыстың Шығыс әлемін 

қабылдаудағы біржақты әрі үстірт көзқарасын сынға 

алып, жан-жакты талдау ұсынады. Бұл кітап 

гуманитарлық білімге өзгеше ықпал жасап, 

постколониалдық зерттеулерге негізін салды. 
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81 

Я-64 

Янсон,Торе. 
   Тіл тарихы: Кіріспе / Янсон,Торе; Аударған 

Ү.Кеңесбаев; Ред.алқа. М.М.Тәжин. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы, 2019. - 244 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру.) ( Оксфорд лингвистика оқулықтары). - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-21-9 : 

244т.00т. 

 

Бұл кітапта ежелгі дүниеден тартып, уақыт ағысына 

ілесе отырып, бүгінгі күнді көктей өтіп, алыс болашаққа 

шолу жасайтын тілдердің жалпы даму тарихы 

баяндалады. Тілдер қалай қалыптасып, қалай жойылады, 

олардың тағдыры неліктен әр қилы деген мәселе, түптеп 

келгенде, тілдерді қолданатын халықтың тіршілігімен 

тікелей байланысты. Былайша айтқанда, тіл мен тарих - 

бір-бірімен сабақтаса байланысқан егіз құбылыс. 

 


