Қазақстан қоры/Казахстаника
Желтоқсан/декабрь - 2019
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К1
F-24

Abu Nasr al Farabi.
The book of mind / Abu Nasr al Farabi; Editjral board.:
Krymbek Kusherbauev (Shairman) i.dr. - Almaty : Abai
International Club, 2019. - 240 p. : ill. - (Literature, Art,
History, Philosophy, Education and World Religion). - ISBN
978-601-7983-19-2 : 1339т.80т.
Abu-Nasir Muhammad Ibn-Muhammad Ibn-Tarhan Ibn-Uzlag
al-Farabi at-Turki was a great scientist and encyclopaedic
scholar, a brilliant luminary of Islamic philosophy and an
eminent representative of world philosophy.

К 929
Н-906

Акай Нусупбеков / Гл.ред.:Г.М.Мутанов;КазНУ им.АльФараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 364 с. : ил. (Өнегелі өмір. Вып.186). - ISBN 978-601-04-3820-0 :
4000т.00т.

К 929
А-86

Акмарал Арыстанбекова / Бас ред.Ғ.М.Мұтанов;әлФараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019.
- 359 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.182). - ISBN 978-601-043810-1 : 4000т.00т.
Ақмарал Хайдарқызы Арыстанбекова туралы кітап бай
мазмұнымен ерекшеленеді

К 78
А-45

Алпысбаев,Әли Демегенұлы.
Жетісу-жер жаннаты. Ән қанатында : Әндер және күйпоэмалар жинағы / Алпысбаев,Әли Демегенұлы. - Алматы :
Алматы-Болашақ, 2019. - 576 б. : сурет,нота. - ISBN 978601-7461-64-5 : 5280т.00т.
Қазақ өнеріндегі шығармашылық жарқын тұлғалардың бірі
- композитор, дирижер Әли Демегенұлы Аппысбаев.
Елімізге кеңінен танымал композитордың бұл кітапқа
таңдаулы әндері мен әуендері, күй-поэмалары еніп отыр.
Кітап композиторлар мен дирижерлерге, кәсіби
музыканттар мен халық аспаптары оркестрінің
ұжымдарына, сондай-ақ, жалпы музыка мамандары мен
өнер сүйер қауымға арналады.

К 1/14
А-520

Алтаев,Жакипбек.
Аль-Фараби -великий мыслитель Востока /
Алтаев,Жакипбек; КазНУ им.Аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ университеті, 2018. - 210 с. : ил. - Библиогр.:с.201206. - ISBN 978-601-04-3479-0 : 3500т.00т.
Монография посвящена творческому наследию Второго

учителя и великого ученого эпохи Мусульманского
Ренессанса Абу Насыра Ал-Фараби,оставившего
значительный след в мировой культуре и цивилизации

6.

К1
Ф-240

Аль-Фараби, Абу Наср.
Большая книга о музыке : В 7-ми томах. Т.4 / АльФараби, Абу Наср; Редкол.: Крымбек Кушербаев
(пред.),Роллан Сейсенбаев (отв.ред.) и др. - Алматы :
Халықаралық Абай клубы, 2019. - 320 с. : ил. - (Философия
I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насыра
Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана альФараби ат.Турки посвящается. - Библиогр.: с.307-017. ISBN 978-601-7983-11-6. - ISBN 978-601-7983-15-4 :
1188т.23т.
В истории музыки народов Средней Азии и Казахстана
можно проследить многосторонние, широкие,
интернациональные взаимосвязи. Развиваясь на почве
местных культурных традиций, она в то же время отбирала
и перерабатывала достижения сопредельных с нею
музыкальных культур и различных древнейших
цивилизаций.

7.

8.

К1
Ф-23

Аль-Фараби, Абу Наср.
Ғылым туралы кітап : 7 томдық жинағы. Т.5 / АльФараби, Абу Наср; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2019.
- 288 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әлФараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына
арналады. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017983-03-1. - ISBN 978-601-7983-08-6 : 1098т.66т.
Әбу Насыр әл-Фарабидің рухани-зиятты мұрасының мол
әрі көпқырлы екені баршамызға аян. Әл-Фараби өзінің
энциклопедиялық дарынының арқасында философиялық,
өлеуметтік саяси, этикалық, эстетикалық мәселелермен
бірге, жаратылыстану және математика саласындағы
көптеген ауқымды ғылыми мәселелердің түиінін шешкен
ғалым.

К1
Ф-240

Аль-Фараби, Абу Наср.
Добродетельный город : В 7-ми томах. Т.1 / Аль-Фараби,
Абу Наср; Редкол.: Крымбек Кушербаев (пред.),Роллан
Сейсенбаев (отв.ред.) и др. - Алматы : Халықаралық Абай
клубы, 2019. - 240 с. : ил. - (Философия I-XXI вв.). - 1150летию со дня рождения Абу Насыра Мухаммада иби
Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-Фараби ат.Турки

посвящается. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-6017983-11-6. - ISBN 978-601-7983-12-3 : 1188т.23т.
Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибнУзлаг аль-Фараби ат-Турки - великий ученый,
энциклопедист, яркая звезда исламской философии,
выдающийся представитель мировой философии.

9.

10.

К1
Ф-240

К1
Ф-23

11. К 1

Аль-Фараби, Абу Наср.
Естественно-научные трактаты : В 7-ми томах. Т.5 / АльФараби, Абу Наср; Редкол.: Крымбек Кушербаев
(пред.),Роллан Сейсенбаев (отв.ред.) и др. - Алматы :
Халықаралық Абай клубы, 2019. - 360 с. : ил. - (Философия
I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насыра
Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана альФараби ат.Турки посвящается. - Библиогр.: с.347-355. ISBN 978-601-7983-11-6. - ISBN 978-601-7983-16-1 :
1188т.23т.
Научное наследие Абу Насра аль-Фараби (ок. 870-950 гг.)
необычайно велико и разнообразно. Им написано более
160 трактатов, в которых он развил все известные в то
время отрасли знаний. Обобщив достижения материальной
и духовной культуры своей эпохи, он создал
прогрессивную философскую систему и тем самым внес
ценный вклад в сокровищницу социально-философской,
этико-эстетической, естественно-научной мысли.
Аль-Фараби, Абу Наср.
Әлеуметтік-этикалық трактаттар : 7 томдық жинағы. Т.3 /
Аль-Фараби, Абу Наср; Құраст.: Роллан Сейсенбаев
(жауапты ред.) және т.б. - Алматы : Халықаралық Абай
клубы, 2019. - 288 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу
Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әлФараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына
арналады. - Библиогр.: б.267-283. - ISBN 978-601-7983-031. - ISBN 978-601-7983-06-2 : 1098т.67т.
Әл-Фарабидің «Философиялың трактаттарына» берілген
алғы сөзде бүл ортағасырлық Шығыстың ірі ғалымының,
әрі ірі ойшылының жалпы бейнесін сипаттап беруге және
оның философия мен ғылымның дамуына қосқан үлесіне
баға беруге әрекет жасалды. Біз баяндаған өзіміздің
бастапқы бағытымызды және шын мәніне келгенде, әлФарабидің шығармалар жинағы болып табылатын
трактаттар сериясын бастыруда көздеген
мақсаттарымыздың тұжыры
Аль-Фараби, Абу Наср.

Ф-240

12.

13.

Книга букв : В 7-ми томах. Т.6 / Аль-Фараби, Абу Наср;
Редкол.: Крымбек Кушербаев (пред.),Роллан Сейсенбаев
(отв.ред.) и др. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2019.
- 312 с. : ил. - (Философия I-XXI вв.). - 1150-летию со дня
рождения Абу Насыра Мухаммада ибн Мухаммада ибн
Узлаг ибн Тархана аль-Фараби ат.Турки посвящается. Библиогр.: с.303-309. - ISBN 978-601-7983-11-6. - ISBN
978-601-7983-17-8 : 1188т.23т.
Среди многочисленных трудов Абу Насра аль-Фараби
«Книга букв» занимает особое место. Если принять во
внимание то, что было сказано автором предисловия к
«Книге букв» и одновременно ее издателем Мухсином
Махди о значимости этого трактата, то можно выразить это
одним словом он является «всеобъемлющей»1 книгой но
метафизике аль-Фараби. И действительно, обширный но
своему объему и универсальный но содержанию трактат
изданный в 1969 году в Бейруте, имеет три больших
раздела.

К1
Ф-240

Аль-Фараби, Абу Наср.
Книга о разуме : В 7-ми томах. Т.7 / Аль-Фараби, Абу
Наср; Редкол.: Крымбек Кушербаев (пред.),Роллан
Сейсенбаев (отв.ред.) и др. - Алматы : Халықаралық Абай
клубы, 2019. - 208 с. : ил. - (Философия I-XXI вв.). - 1150летию со дня рождения Абу Насыра Мухаммада ибн
Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-Фараби ат.Турки
посвящается. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-6017983-11-6. - ISBN 978-601-7983-18-5 : 1188т.27т.
Разум в возможности -это некая душа, часть души, одно из
способностей души или нечто, сущность чего способна или
готова абстрагировать сущности и формы существующих
предметов от материи с тем, чтобы сделать их своими
формами

К1
Ф-23

Аль-Фараби, Абу Наср.
Қайрымды қала : 7 томдық жинағы. Т.1 / Аль-Фараби,
Абу Наср; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты ред.) және
т.б. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2019. - 248 б. :
сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр Мұхаммед ибн
Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркидің
туғанына 1150 жыл толуына арналады. - Библиогр.: б.223225. - ISBN 978-601-7983-03-1. - ISBN 978-601-7983-04-8 :
1098т.66т.
Әбу Насыр Мүхаммад ибн Тархан ибн Үзлағ әл-Фараби атТүрки - ұлы ғалым, ислам философиясының жарық
жұлдызы. Әбу Насыр Фарабиді бүкіл әлем ғалымдары

мойындаған, Аристотельден соң екінші ұстаз атанған
Шығыстың ғүлама, энциклопедист тұлғасы.

14.

15.

16.

К1
Ф-23

Аль-Фараби, Абу Наср.
Музыка туралы үлкен кітап : 7 томдық жинағы. Т.4 / АльФараби, Абу Наср; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : Международный клуб Абая,
2019. - 216 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әлФараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына
арналады. - Библиогр.: б.193-210. - ISBN 978-601-7983-031. - ISBN 978-601-7983-07-9 : 1098т.67т.
Әл-Фарабидің көпқырлы дарынындағы музыка мен музыка
өнерді зерттеуін елеусіз қалдырсақ, оның
энциклопедиялық шығармашылығы тамаша тартымды
сипатынан сөзсіз айырылар еді. Музыка орта ғасыр
исламдың көркем мәдениетінің өзегіне айналған деуге
толық негізі бар.

К1
Ф-240

Аль-Фараби, Абу Наср.
Социально-этические трактаты : В 7-ми томах. Т.3 / АльФараби, Абу Наср; Редкол.: Крымбек Кушербаев
(пред.),Роллан Сейсенбаев (отв.ред.) и др. - Алматы :
Халықаралық Абай клубы, 2019. - 312 с. : ил. - (Философия
I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насыра
Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана альФараби ат.Турки посвящается. - Библиогр.: с.289-307. ISBN 978-601-7983-11-6. - ISBN 978-601-7983-14-7 :
1188т.23т.
«Социально-этические трактаты» в этом плане
представляют переходное звено. С одной стороны мы
исходили при подготовке их к изданию из тех критических
проработок, которые имеются в литературе. С другой
стороны, перед нами встала задача сопоставления
социально-политических воззрении мыслителя с
исторической действительностью.

К1
Ф-23

Аль-Фараби, Абу Наср.
Философиалық трактаттар : 7 томдық жинағы. Т.2 / АльФараби, Абу Наср; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2019.
- 224 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әлФараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына
арналады. - Библиогр.: б.201-221. - ISBN 978-601-7983-031. - ISBN 978-601-7983-05-5 : 1098т.67т.

Философия - адамзат ой-пікірінің асқар шыңы, өйткені ол
2000 жылдан астам уақыт бойы табиғат пен қоғам
дамуындағы негізгі және аса бағалы ғылым мен білімнің
жетістіктерін бойына сіңірген.

17.

К1
Ф-240

Аль-Фараби, Абу Наср.
Философские трактаты : В 7-ми томах. Т.2 / Аль-Фараби,
Абу Наср; Редкол.: Крымбек Кушербаев (пред.),Роллан
Сейсенбаев (отв.ред.) и др. - Алматы : Халықаралық Абай
клубы, 2019. - 208 с. : ил. - (Философия I-XXI вв.). - 1150летию со дня рождения Абу Насыра Мухаммада ибн
Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-Фараби ат.Турки
посвящается. - Библиогр.: с.187-205. - ISBN 978-601-798311-6. - ISBN 978-601-7983-13-0 : 1188т.23т.
Необходимо глубоко анализировать во многом еще
остающийся для нас нетронутой целиной процесс развития
философской мысли средневековья на Востоке и Западе, в
котором определенное место занимает философская
система аль-Фараби.

18.

К 821.512.122
А-88

Асқаров,Ерік.
Кірлеме,менің жүрегім / Асқаров,Ерік; Құраст. Д.Кәпұлы,
Н.Асқарова. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 480 б. Библиогр.: б.474. - ISBN 978-601-338-419-1 : 2376т.00т.
Атамекен ақпараттық-танымдық жинақ / Ред.алқасы.:
Б.Әбдіғалиұлы,Ж.Смағұлов, А.Қожабек, Е.Тілешов. - НұрСұлтан : Тіл-Қазына, 2019. - 144 б. : сурет. - Библиогр.:
б.140-142. - ISBN 978-9965-23-545-0 : 2300т.00т.

19.

К 94
А-90

К 821.512.122
20.
А-94

Жинақта Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті
нысандарының құрамына енген ел аумағындағы
археологиялық ескерткіштер мен ортағасырлық қалалық
орталықтар туралы мәліметтер беріледі. Сондай-ақ бұл
жәдігерлер теңірегіндегі тарихи мәліметтер мен атадан
балаға жеткен аңыз-әңгімелер қатар өріліп, оқырманды
халқымыздың рухани әлеміне жетелей жөнеледі.
Өлкеміздің бай табиғи, тарихи, туристік әлеуетін таныту
мақсатында қолданылған иллюстрациялық материалдар
жинақтың тартымдылығын арттырады.
Ахмадиев,Жанат.
Қазымбет қазы : Тарихи әдебиет / Ахмадиев,Жанат. Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. - 352 б. - ISBN 978-6017461-55-3 : 731т.36т.

21.

22.

К 391/395
А-94

К 902/904
Б-186

Ахметова,Зейнеп.
Күретамыр / Ахметова,Зейнеп. - Алматы :
Полиграфкомбинат, 2018. - 208 б. - ISBN 978-601-06-47466 : 4500т.00т.
Бұл кітапта халқымыздың салт-дәстур, әдет-ғурып, ырымтыйымдарының мағынасы жас ұрпаққа кеңнен
тусіндіріледі. Осы арқылы бұрынғы жақсы мен бүгінгі
жаңаны ұштастырып, ұлттық болмыстан айнымай, қазақы
тәлім-тәрбиенің мәнін ұғындырады.
Байпаков,Карл Молдахметович.
Жетытобе: Курганы сакской знати в долине реки Талас /
Байпаков,Карл Молдахметович, Воякин,Дмитрий
Алексеевич, Сейткалиев,Мейрам Казиевич. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2019. - 184 с. : ил. - ISBN 978-6017967-12-3 : 607т.84т.
В книге приводятся предварительные результаты
материалов археологических раскопок двух больших
курганов, исследованных в Жамбылской области
ТОО"Археологическая экспертиза"

К 39
Б-370

Бегалиева,Айша Карыпжанова.
История изучения этнографии народа Туркестана в
трудах дореволюционных Российских исследователей (в
XVIII- начале XX вв.) : Монография / Бегалиева,Айша
Карыпжанова, Косанбаев,Курманбек;
Отв.ред.:О.И.Исмагулов;Каз.нац.ун-т им.Аль-Фараби. Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 152 с. Библиогр.:с.137-151. - ISBN 978-601-04-3983-2 : 1800т.00т.
В монографии освещаются собранные и
систематизированные авторами историко-этнографические
сведения о народах Туркестана в XVIII-начале XX
вв.,опубликованные дореволюционными
российскими,казахскими и зарубежными исследователями

24.

К 929
С-14

Берікбай Сағындықұлы / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;ӘлФараби атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019.
- 343 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.184). - ISBN 978-601-043815-6 : 4000т.00т.
Бұл кітапқа Берікбай Сағындықұлының өмірін және
педагогикалық қызметін,отандық ғылымға қосқан ұшантеніз еңбегін ашып көрсететін мақалалар,ғылымитеориялық және діни-танымдық еңбектері

25.

К 341
Б-53

Билік сабақтастығы = Преемственность власти :
Лебіздер мен пікірлер жинағы. - Нұр-Сұлтан : Фолиант,

23.

2019. - 332 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN
978-601-338-417-7 : 7424т.40т.
Таңырыптың жинақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті - Ел-басы Нұрсүлтан Әбішұлы Назарбаевтың
Мемлекет басшысы ретінде өкілеттігін тоңтатуына
байланысты жолданған хаттар мен жеделхаттардан, осы
оқиғаға қатысты ой-пікірлерден тұрады. Кітапқа Тұңғыш
Президент - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
2019 жылғы 19 наурыздағы үндеуі, Қазақстан
Республикасының Президенті Қ.К. Тоңаевтың Қазақстан
Республикасы Парламенті Палаталарының 2019 жылғы 20
наурыздағы бірлескен отырысында сөйлеген сөзі, сондайақ өзге де материалдар енгізілді.

26.

27.

28.

К 821.512.122
Б-750

Бодаубай,Болат.
Тайна старой тетради : Роман / Бодаубай,Болат; Пер.с
каз.Б.Момыш-улы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы,
2019. - 240 с. - ISBN 978-601-7967-15-4 : 743т.46т.

К 94
В-272

Великая степь в античных и византийских
источниках : Сборник материалов /
Сост.:А.Н.Гаркавца;М-во культуры и спорта РК,Каз.науч.исслед.ин-т культуры. - 3-е изд.,перераб.и доп. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2019. - 1329 с. - ISBN 978-6017967-10-9 : 4507т.75т.
Издание представляет собой наиболее обширный на
сегодня свод сведений античных и византийских
источников о народах Евразийской степи и их соседях с
XII века до н.э. по XV век н.э.

К 008(I-II)
Г-204

Гаркавец,Александр.
Codex Cumanicus. 1: Введение. II.:Факсимиле и
построчная транслитерация. Половецкие молитвы, гимны и
загадки VIII-XIV вв. III.:Транскрипция и пословный
перевод. IV.:Латинский, персидский, куманский и
немецкий словари и вкрапления из других языков /
Гаркавец,Александр. - Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. 1360 с. - ISBN 978-601-7461-59-1 : 4020т.00т.
Это - полное (со всеми без исключения текстами и
словарями) русское издание общеизвестного, но, по
большому счету, никому не ведомого памятника, который
был представлен российской и мировой научной
общественности Генрихом-Юлиусом Клапротом еще в
1828 году. Позже “Codex Cumanicus” не раз издавали на
латыни, по-немецки и по-французски, а загадки и еще коекакие тексты, не до конца прочитанные и переведенные,

появлялись также на русском и других языках. В Кодексе
представлены: самая ранняя в истории коллекция из 47
тюркских загадок и впервые переведенные на язык
кыпчаков-куманов-половцев «Десять Божьих Заповедей»,
фрагменты из «Книги притч» Соломона, Евангелия,
сочинений свв. Григория Богослова (329/330 - 389/390),
Амвросия Медиоланского (339-397), Иеронима
Стридонтского (340/345-420), Августина Блаженного (354430), «Символ веры», молитвы «Отче наш» и «Радуйся,
Мария», гимны Целия Седулия (ум. 450), Венанция
Фортуната (530/540-600), Теофила из Сент-Обена (XII-XIII
вв.) и других латинских поэтов - «Радуйся, дверь рая»
(«Аве, Мария»), «Иисусе, наш выкуп», «Слово стало
плотью», «Взвейтесь, знамена царские», «Вспоминая
бесценную кровь», «От угла восхода солнца» и
оригинальные куманские проповеди. Религиозные тексты
снабжены историческими справками, комментариями и
латинскими эквивалентами. Оригиналы большинства из
них сто лет назад установили Вильям Банг и Карл Залеман.

29.

30.

31.

К 1/14
Г-245

Гафуров,Бободжан Гафурович.
Аль-Фараби в истории культуры / Гафуров,Бободжан
Гафурович, Касымжанов,Агын Хайруллович; Под ред.
Ж.А.Алтаева;Каз.нац.ун-т им.Аль-Фараби. - 2-е изд. Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 200 с. : ил. - ISBN
978-601-04-3876-7 : 2200т.00т.
Книга посвящена роли одного из величайших мыслителей
средневекового Востока аль-Фараби в истории культуры

К 94
Г-918

Грэм,Ф.Р.
Скифские империи.История кочевых государств Великой
степи / Ф.Р. Грэм; Пер.с англ.Т.М.Шуликовой. - М. :
ЦентрПолиграф, 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-9524-5313-5 :
2300т.00т.
Исследование Ф.Р.Грэм посвящено истории
многочисленных народностей,населявших Скифиюогромную территорию,простиравшуюся от Белого моря до
хребтов Кавказа и от балтийских берегов до Алтайских
гор.

К 78
Д-15

Далбағай,Гүлфайруз.
Сазсырнай аспабына арналған хрестоматия /
Далбағай,Гүлфайруз; Жауапты ред. А.О.Мұқан;ҚР МСМ
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. Өскемен : Артекс, 2019. - 172 б. : нота. - ISBN 978-6017848-49-1 : 810т.80т.
Бұл хрестоматияға өзіндік құрылымы, орындаушылы

ерекшеліктері ескерілген қазақтың окарина тектес үрлемелі
сазсырнай музыкалық аспабына арналған шығармалар
топтастырылган. Халық әні мен күйі, халық
композиторларының шығармалары, классикалық және
заманауи композиторлық мектептің өкілдері жазған әр
алуан бағыттағы музыкальқ туындылар аспаптың
дыбыстық қатарына шақталып, оньің мүмкіндігі мен
келбетін ашуға мол мүмкіндіктер береді.
К
Дәуітов,Сәрсенбі.
32. 821.512.122.09
Ғибратнама / Дәуітов,Сәрсенбі. - Алматы : Алатау, 2019.
Д-22
- 352 б. - ISBN 978-601-7461-65-2 : 2376т.00т.

33.

К 28
Д-730

Древний ислам.История и сокровища древней
цивилизации / Текст:Франчески Романы Романи; Науч.
ред.:М.Шлюпиков. - Астана : Фолиант, 2018. - 207 с. ISBN 978-601-302-904-7 : 5900т.00т.
Ислам представляет собой историческое явление с
исключительно широкими географическими и
хронологическими границами

34.

К1
Ф-23

Әл-Фараби Әбу Насыр.
Ой-сана туралы кітап : 7 томдық жинағы. Т.6 / ӘлФараби Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты
ред.) және т.б. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2019.
- 256 б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әлФараби ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына
арналады. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017983-03-1. - ISBN 978-601-7983-09-3 : 1098т.66т.
Исламдың философияның негізін қалаған Әл-Фараби,
өзінен кейінгі ойшылдарды тамсандырмай қоймаған. Тіпті,
Ислам философиясының тарихы - Әл-Фараби
философиясының кеңейтілген қалашығы, үлгісі ретінде
қарастырсақ та артың болмас.

35.

К1
Ф-23

Әл-Фараби Әбу Насыр.
Ұстаздың оралуы : 7 томдық жинағы. Т.7 / Әл-Фараби
Әбу Насыр; Құраст.: Роллан Сейсенбаев(жауапты ред.)
және т.б. - Алматы : Халықаралық Абай клубы, 2019. - 280
б. : сурет. - (Философия I-XXI ғғ.). - Әбу Насыр Мұхаммед
ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби атТүркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7983-03-1. ISBN 978-601-7983-10-9 : 1098т.66т.

Тарихи деректерді нақтылы тізбелегеннен гөрі оны
көркемдікпен суреттеп жазу әлдеқайда ғылыми,әрі дәлірек
шығады

36.

К 821.512.122
Ж-21

Жақып,Бауыржан.
Желбіреп тұрған Көк Туым - биік тұғырым :
Өлеңдер,поэмалар / Жақып,Бауыржан. - Алматы :
SUNSHINE plus, 2019. - 240 б. - ISBN 978-601-06-5997-1 :
2680т.00т.

Жолдыбайұлы,Молдағали.
К
Шығармалары / Жолдыбайұлы,Молдағали. - Нұр-Сұлтан
37. 821.512.122.09
: Алашорда, 2019. - 456 б. : сурет. - ISBN 978-601-337-229-7
Ж-69
: 1987т.07т.

38.

39.

40.

41.

К 1(5)
К-289

Касымжанов,Агын Хайруллович.
Аль-Фараби / Касымжанов,Агын Хайруллович; Под
ред.Ж.А.Алтаева;КазНУ им.Аль-Фараби. - 2-е изд. Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 202 с. Библиогр.:с.197-200. - ISBN 978-601-04-3740-5 : 2020т.00т.
Книга представляет собой настоящую библиографическую
ценность,и ее переиздание является необходимостью,
порожденной требованиями времени

К 398
Қ-17

Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері /
Құраст.:Н.А. Ештаева,Б.М.Адамбекова,Б.А.Атабай және
т.б. - Алматы : Сөздік-Словарь, 2019. - 672 б. : кесте. ISBN 978-601-7809-03-4 : 8300т.00т.
Бұл мақал-мәтелдер жинағына батыс және шығыс
халықтары мен қазақтың таңдаулы мақал-мәтелдері мен
нақыл сөздері енгізілді. Қазақ, ағылшын, француз, испан,
неміс, орыс, түрік, корей, жапон, араб, парсы, хинди, қытай
халықтарының қырағы көзі, сезімтал жүрегі, кемеңгер
ойынан туындаған асыл сөздері оқырмандарға
баламаларымен қатар, кейбір мақалдардың аудармасы
ұсынылып отыр.

К 821.512.122
Қ-66

Қорғасбек,Жүсіпбек.
Мехнат һәм Хикмет / Қорғасбек,Жүсіпбек. - Алматы :
Алматы-Болашақ, 2019. - 591 б. - ISBN 978-601-7461-58-4 :
1680т.00т.

К 821.512.122
Л-23

Латиева,Сара.
Хадиша мен Байғали : Өмірбаяндық эссе,мақалалар /
Латиева,Сара. - Алматы : Ана тілі, 2019. - 364 б. - ISBN
978-601-251-142-0 : 1069т.00т.

42. К 811.512.122

Латын әліпбиі: теория,әдістеме және насихат /

Л-23

43.

К 929
С-190

Ред.алқасы.: Н.Дәуешов (бас ред.) және т.б. - Нұр-Сұлтан :
Тіл-Қазына, 2019. - ISBN 978-9965-23-552-8 : 3300т.00т.
Ғылыми жинаққа қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге
байланысты 2019 жылғы атқарылған жұмыстардың барысы
туралы еңбектер енгізілді. Ғылыми мақалалар, әдістемелік,
сараптамалық, сынамалық және наси-хат жұмыстары
кітаптың әр тарауынан орын алды. Кітап соңында жыл
бойы атқарылған жұмыстардың жылнамасы қоса берілді.
Мардан Сапарбаев / Гл.ред.:Г.М.Мутанов;КазНУ
им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 384
с. : ил. - (Өнегелі өмір. Вып.183 ). - ISBN 978-601-04-3817-0
: 4000т.00т.
Книга посвящена ученому,педагогу,спортивному
деятелю,академику Международной Академии наук
высшей школы и Академии педагогических и социальных
наук РК
Мелехин,Александр Викторович.
Тамерлан / Мелехин,Александр Викторович. - М. :
Изд.АСТ, 2019. - 351 с. : ил. - (Библиотека военной и
исторической литературы). - Библиогр. в конце статей. ISBN 978-5-17-111238-7 : 3200т.00т.

44.

К 94
М-473

Новое документально-биографическое повествование о
Тамерлане позволяет услышать живые голоса его эпохи,
которые воссоздают коллективный портрет одного из
величайших завоевателей в истории человечества, мудрого
правителя и законодателя Тамерлана. В основу книги
положены свидетельства его современников - монгольские,
персидские, арабские, русские, армянские, грузинские,
западноевропейские источники XIII-ХУ вв., и, конечно же,
дополняющие друг друга, его «Автобиография» и
«Уложение», т.е. приоритет отдан истории фактов,
событий, происшествий жизни Тамерлана и его эпохи.

45.

К 908
М-84

Мұқтар,Әбілсейіт.
Сарайшық музей-қорығы тарихы (1963-2019 жж.) :
Монография / Мұқтар,Әбілсейіт, Диярова,Жанар. - Алматы
: Арыс, 2019. - 192 б. : сурет. - ISBN 978-601-291-439-9 :
1300т.00т.
Бұл еңбек Атырау облысы Махамбет ауданы Сарайшық
ауылында алдымен қоғамдық негізде,кейін облыстық
өлкетану музейіне бағындырылған

46.

К 94
Н-740

Нововведения администрации Российской империи в
степном крае : Сб. документов и материалов /

Сост.:А.Т.Ахметжанова;Каз.нац.ун-т им.Аль-Фараби. Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 148 с. : табл. Библиогр.:с.143-145. - ISBN 978-601-04-3879-8 : 1680т.00т.
В сборнике представлены источники по деятельности
царской администрации в Казахской степи в XIX- начале
XX вв.

К 94
О-58

Омарбеков,Талас.
Ашаршылық / Омарбеков,Талас. - Алматы : Арыс, 2019. 80 б. - ISBN 978-601-291-428-3 : 700т.00т.
Т.Омарбековтің бұл еңбегінде ғалымның соңғы отыз жыл
бойы тынбай зерттеген Ашаршылық тақырыбының негізгі
қорытындылары баяндалған

К 81'373
О-78

Оспан,Бердалы Әсілханұлы.
Есімдер: Сақтардан қазақтарға дейін / Оспан,Бердалы
Әсілханұлы. - Алматы : Асыл сөз, 2019. - 744 б. - ISBN 978601-807-13-3-1 : 4821т.43т.
«Есімдер: Сақтардан қазактарға дейін» атты еңбек еліміз
тарихының біздің дәуірімізге дейінгі кезеңінен бастап
бүгінгі күнге дейінгі есімдерді қамтиды. Кітаптың
құндылығы әр есімнің қай дереккөзден алынғаны
көрсетілуімен ерекшеленеді. Бұған қоса мүмкіншілігінше
есім мағынасы жазылып, осы есімнің тарихи иесі кім екені
де көрсетілген.

К 821.512.122
О-757

Оспанов,Болат.
Империя Кушлук-хана : Роман / Оспанов,Болат. - М. :
Грифон, 2019. - 240 с. - ISBN 978-5-98862-445-5 :
5200т.00т.
Этот роман написан по мотивам рассказов бабушки Ханым
о последнем найманском хане.Знатный род найманов играл
видную роль в Великой Степи

К 94
П-653

Почекаев,Роман Юлианович.
Батый. Хан,который не был ханом / Почекаев,Роман
Юлианович. - 2-е изд.,испр.и доп. - СПб. : Евразия, 2018. 320 с. - Библиогр.:с.261-288. - ISBN 978-5-8071-0400-7 :
5300т.00т.
Книга посвящена Батыю(Бату)-монгольскому правителю и
государственному деятелю XIII в.,правителю Улуса Джучи
(Золотой Орды),наиболее выдающемуся из внуков Чингисхана

К 910
51.
С-195

Сапожников Василий Васильевич.Путешествия по
Алтаю / Отв.ред.:М.Расторгуев. - М. : Эксмо, 2018. - 448 с.
: ил. - (Подарочные издания.Великие путешествия). - ISBN

47.

48.

49.

50.

978-5-04-088547-3 : 6600т.00т.
Общественный и государственный деятель,исследователь
Алтая,организатор науки и образования,член Русского
географического общества,профессор Томского
университета Василий Васильевич Сапожников(18611924)-один из самых известных сибирских ученыхисследователей

52.

53.

54.

55.

К 929
Т-53

Сәт Тоқпақбаев / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;әл-Фараби
атынд.ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 318 б.
: сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.180). - ISBN 978-601-04-3819-4 :
4000т.00т.
Сәт Тоқпақбаев туралы кітап қайраткердің 80 жасқа толған
мерейтойына орай жарық көрді

К 94
С-95

Сырттанұлы,Барлыбек.
Өмірі, шығармашылығы : / Сырттанұлы,Барлыбек;
Құраст. Е.Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2019. - 248
б. : сурет. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-337228-0 : 1060т.71т.
Жинақ Алаш ұлт-азаттық қозғалысының көрнекті өкілі,
саяси қайраткер Барлыбек Сырттанұлының
ғұмырнамасына арналған. Жинаққа қайраткердің өмір
жолы мен қоғамдық-саяси қызметіне, шығармашьілығына
қатысты архивтік кұжаттар мен материалдар
топтастырылып отыр.

К 821.512.122
Т-21

Тарази,Әкім.
Шығармалары : Эссе және кинодраматургия. Т.10 :
Тұлпардың ізі / Тарази,Әкім. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019.
- 480 б. - ISBN 978-9965-35-956-9. - ISBN 978-601-338-4320 : 1980т.00т.

К 78
Т-65

Төлебаев,Мұқан.
Қазақ халық аспаптар оркестріне лайықталған
шығармалары / Төлебаев,Мұқан. - Алматы : АлматыБолашақ, 2019. - 600 б. : нота. - ISBN 978-601-7461-63-8 :
7920т.00т.
Бұл кітап,негізінен ҚР мемлекет тарапынан құрылған 18
кәсіби және 60-қа жуық қажеттілікпен құрылған халық
аспаптар оркестрлерінің репертуарларына пайдалану
мақсатында ұсынылып отыр

К 929
56.
О-65

Фаузия Оразбаева / Бас ред.:Ғ.М.Мұтанов;Әл-Фараби
атынд.КазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 362 б.
: сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.-179). - ISBN 978-601-04-3812-5

: 4000т.00т.
Аталмыш кітапқа ғалым-ұстаздың,көшбасшы-әдіскердің
зерттеу еңбектері мен
ұлтаным,тілтаным,тұлғатаным,ойтаным бағытындағы
таңдаулы мақалалары

57.

58.

К 94
Х-200

Хара-Даван,Эренджен.
Чингисхан как полководец и его наследие / ХараДаван,Эренджен. - М. : Вече, 2018. - 304 с. : ил. (Всемирная история). - ISBN 978-5-4484-0447-4 : 3300т.00т.
Э.Хара-Даван-прославленный калмыцкий
врач,общественный деятель и просветитель первой
половины ХХ века, яркий представитель так называемого
евразийства,философско-политического направления,
сторонники которого придавали особое значение связи
России с кочевыми империями Евразийских степей

К 929
А-520

Шаукат Алтаев / Под ред.Г.М.Мутанова;КазНУ им.АльФараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 303 с. : ил. (Өнегелі өмір. Вып.181). - ISBN 978-601-04-3816-3 :
4000т.00т.
Книга посвящена памяти академика Национальной
академии наук РК,доктора технических наук,профессора,
видного ученого-горняка Шауката Алтаевича Алтаева

