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821.512.122
А-24

Адамбаев,Балтабай Әбдірахманұлы.
Шешендік өнер / Адамбаев,Балтабай Әбдірахманұлы. Алматы : Білім, 2019. - 216 б. : сурет. - ISBN 978-9965-09906-9 : 871т.20т.
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Бияров Төлеухан / Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы : Қазақ университеті , 2019. - 356 б. : сурет. (Өнегелі өмір. 188-шығарылым). - Сыйға алынды. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-3823-1 :
356т.00т.
Бұл кітап ҚР Ұлттық инженерлік академиясының
академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор
Төлеухан Бияровтың 70 жылдық мерейтойына орай
шықты. Оған қазақстандық кибернетика мектебін
қалыптастырған ғалымның сүбелі зерттеулері, жүрегін
жарып шыққан жырлары, мұрағат кұжаттары мен
фотосуреттері енгізілді.
Досмұхамедұлы, Халел.
Адамның тән тірлігі : Оқу құралы / Досмұхамедұлы,
Халел ; Құраст. проф. Ғ. Әнес. - Алматы : Қазақ тілі , 2019.
- 320 б. : сурет. - ISBN 978-601-80756-6-7 : 3186т.90т.
Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш
қозғалысының көсемі, профессор Халел
Досмұхамедұлының (1883 - 1939) «Адамның тән тірлігі»
атты оңулығы ХХғасырдың басында араб қарпімен
жарыңқ көрген ғылыми-педагогикалық мұралардың
бірегейі. Араға ғасыр салып қайтадан ортамызға оралған,
төлтума анатомия ғылымымыздың бастау-көзінде тұрған,
әлі де өзіндік ғылыми және танымдың мән-мағынасын
жоймаған бұл алғашқы қазақ оқулығы бүгінгі жоғары
мемлекеттік мәртебеге иетіліміздеп адамның тән тірлігіне
қатысты пән сөздердің қалыптасу тарихын ғана керсетіп
қоймайды, сонымен бірге жаңа терминдердің пайда
болуына да негіз болары сөзсіз.
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4.

Естенов, Арасанбай.
821.512.122Көне кенттер күмбірі : Балаларға арналған өлеңдер,
93
ертегілер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар / Естенов,
Е-85
Арасанбай. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2019. - 160 б. : сурет.
- ISBN 978-601-338-367-5 : 533т.74т.

5.

6.

Қабанбай,Марат.
821.512.122Арыстан,мен,виолончель және қасапхана /
93
Қабанбай,Марат. - Алматы : Таймас, 2019. - 240 б. : сурет.
Қ-13
- ISBN 978-601-264-179-0 : 1881т.00т.
94
Қ-60

Қойшыбаев,Бейбіт Орынбекұлы.
Тарих және тұлға: зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар /
Қойшыбаев,Бейбіт Орынбекұлы . - Тараз : "Сенім" ЖБО,
2019. - 448 б. - ISBN 978-601-7820-44-2 : 994т. 35т.
Лаумулин, Мұрат Тұрарұлы.
Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан: Шетелдік
шығыстанудағы қазақтардың тарихын, мәдениетін және
этнографиясын зерттеу / Лаумулин, Мұрат Тұрарұлы; ҚР
Президенті жанындағы Қазақстан стратегиалық зертеулер
институты. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 472 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017972-16-5 : 472т. 00т.
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«Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан тарихы және
Орталық Азия» деп аталатын (Қазақ хандығының 550
жылдығына арналған) бұл ғылыми жұмыс - IV томдық
монографияның кеңірек қамтылып, толықтырылып, қайта
басылған, Қазақстанның тарихын, мәдениетін,
этнографиясын және тіл білімін «батыс
шығыстануындағы қазақтардың тарихы мен
этнографиясын зерттеу» мақсатында жазылған өзектілігі
жоғары еңбек. Кітапта Орталық Азия және Ішкі
Еуразияны зерттеу контексіндегі шығыстану
мектептерінің қалыптасу мәселелері мен дамуы
қарастырылады.
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Мұқан, Аманкелді Оразбайұлы.
Театрда туған толғамдар : Зерттеулер,
мақалалар,рецензиялар / Мұқан, Аманкелді Оразбайұлы. Алматы : Балауса баспасы, 2019. - 386 б. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-7977-04-7 : 937т.44т.
Театр өнеріне ерекше көңіл бөліп келе жатқан ғалым,
ұстаз, қоғам қайраткері, өнертанушы автордың үш
бөлімнен тұратын жаңа жинағына енген еңбектерінде
қазақ театрының тарихына, теориялық мәселелеріне
байланысты зерттеулері, проблемалық мақалалары, түрлі
деңгейдегі театр мерекелерінен алған әсерлері мен
туындаған ой-пікірлері жан-жақты тұжырымдалады.
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Обаев,Есмұқан.

О-13

10.

11.

Бәрі....бәрі... есімде : Эсселер / Обаев,Есмұқан. Алматы : Балаауса баспасы, 2019. - 232 б. - ISBN 978-6017977-06-1 : 601т.44т.
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Рахмадиев,Еркеғали.
Бала ғашық : Әндер, романстар / Рахмадиев,Еркеғали. Алматы : Sansan, 2019. - 328 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде. - Библиогр.: б.325. - ISBN 978-0-803857-59-8 :
4308т.87т.
Еркеғали Рахмадиев таланты үлкен
композитор."Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігінің Тіл саясаты комитеті "Мәдениет
және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату
қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен
насихаттау және мұрағат ісінің іке асырылу тиімділігін
арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің элеуметтік маңызды
түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші
бағдарламасы бойынша жарық көрді .

821.512.122
С-22

Сарай, Әнес.
Шығармалары. Т.3 : Теңіз сарыны:роман-диология /
Сарай, Әнес. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2019. - 496 б. ISBN 978-601-338-335-4 : 1650т.00т.
Смағұлова, Светлана.
Ашаршылық қасіреті . 1-кітап / Смағұлова, Светлана ;
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік ун-ті. Алматы : Елтаным, 2019. - 272 б. : кесте. - Сыйға алынды.
- Библиогр.: б.248-270. - ISBN 978-601-7959-89-0 :
272т.00т.
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Т-53

Монографиялық еңбек мұрағат материалдары мен ғылыми
зерттеу, баспасөз материалдары негізінде қазақ жерінде
XIX ғасыр мен XX ғасырдың 20 жылдарына дейінгі
аралықтарында болған түрлі жұттар мен ашаршылықтар
жайлы айтылады. Автор осы кезендердегі қазақ
қоғамындағы саяси жағдайларға, 1921-1922 жж.
аштықтың шығу себебі мен салдарына, аштықпен күрес
барысындағы үкіметтің жүргізген іс-шаралары мен қазақ
зиялыларының, шетелдік үйымдардың аштықты
ауыздықтаудағы қызметіне жан-жақты тоқталады.
Тоқсанбай,Қарашаш.
Сыр-сымбат / Тоқсанбай,Қарашаш. - Алматы : Балаауса
баспасы, 2019. - 534 б. - ISBN 978-601-7977-05-4 :
1222т.59т.

Белгілі журналист, Қазақстанның мәдениет қайраткері
Қарашаш Тоқсанбайдың бұл жинағына автордың әр
жылдары «Егемен Қазақстан» газетінде жарық көрген,
кезінде оқырмандардың көңілінен шыққан таңдаулы
мақалалары, сұхбаттары мен іссапар жазбалары енгізілді.

