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1. 
К 37 

А-52 

   Аманат : Естеліктер, эссе, зерттеулер, деректер, 

арнаулар / Ред.алқа.: Қ.Ә.Мәми, Ә.қырықбаев, Ә.Көпші 

және т.б. - Алматы : Өнер, 2017. - 512 б. : сурет. - (Халық 

перзенті). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-209-244-8 : 

512т.00т. 

Бұл кітап Ұлы Отан соғысына қатысып, қаһарман Брест 

қамалын қорғаушы, соғыс және енбек ардагері, ұлағатты 

ұстаз, білікті педагог, ел ардақтысы Әбдіразақ Мәмиевтің 

туғанына 100 жыл толу мерейтойына орай шығып отыр. 

Кітапқа ардагердің көзін көргендер, қызметтес болған 

әріптестер, тағылымын алған шәкірттер және Мәми 

әулетін жақсы білетін азаматтар мен туған-туыс, ағайын, 

жұрағаттардың естеліктері, белгілі қаламгерлердің, 

зерттеушілердің туындылары, соңғы жылдар бедерінде 

табылған мұрағаттық деректер молынан пайдаланылды. 

2. 

К 

821.512.122.092 

Б-38 

Бейісқұлов, Тоқтар. 
   Менің пірім-Бейімбет Майлин : Экскурс жазбалар, 

түйінді толғамдар / Бейісқұлов, Тоқтар. - Алматы : 

Тоғанай Т, 2018. - 272 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7853-47-1 : 272т.00т. 

3. 
К 94 

Ә-14 

Әбдіғалиұлы, Берік. 
   Алаш әскері 1918-1920 жж. / Әбдіғалиұлы, Берік. - 

Астана, 2017. - 392 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

9965-844-37-9 : 392т.00т. 

Кітап азамат соғысының (1918-1920 жж.) Қазақстандағы 

қаралы жылдарына арналған. Мемлекеттік мұрағаттардың 

деректік құжаттары, жарияланған материалдар, естеліктер 

мен ғылыми әдебиеттер негізінде Алаш әскерінің тарихы 

қалпына келтірілген, бұрындары белгісіз құжаттар 

ғылыми айналымға енгізілген. 

4. 
К 32 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2016 жыл / 

Ред.алқа:Б.Б.Темірболат(жауапты ред.). - Астана : 

Деловой Мир Астана, 2017. - 368 б. : сурет. - Сыйға 

алынды. - Бұл кітапта CD-rom берілген. - ISBN 978-601-

7918-09-5 : 368т.00т. 

Бұл кітап "Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет 

хроникасы"сериясы бойынша шығарылып отырған 

кезекті басылым болып табылады 



5. 
К 908 

Қ-56 

Қожахметов,Бақтияр. 
   Қасиетті Ұлытау = Склоны Терисаккана-Sacred Ulytau : 

Терісаққан төскейі-Священный Улытау / 

Қожахметов,Бақтияр. - Алматы : Асыл сөз, 2018. - 304 б. : 

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

601-80713-2-4 : 304т.00т. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың"Болашаққа 

бағдар:рухани жаңғыру"бағдарламалық 

мақаласында"Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің 

табиғатын көздің қарашығындай сақтап,оның байлығын 

үнемді,әрі орынды жұмсайтын теңдесі жоқ экологиялық 

өмір салтын ұстанып келді"деген еді.Ұлытау-елдің 

байлығы,һәм кіндігі.Тұнып тұрған тарих.Ұлытау-ұлы 

даладағы сиқырға толы көненің шерткен әуезді сазы 

іспетті 

6. 
К 32 

П-266 

   Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности.2016 

год / Редкол.:Б.Б.Темирболат(отв.ред.) и др. - Астана : 

Деловой Мир Астана, 2017. - 368 с. : ил. - Получено в дар. 

- В книге прил.CD-rom. - ISBN 978-601-7918-10-1 : 

368т.00т. 

Данная книга является очередным изданием из серии 

"Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев.Хроника деятельности" 

7. 
К 94 

С-22 

Сарқұлова, Светлана. 
   ХХ ғ. басындағы қазақ кітаптары: идеялар тарихы мен 

тағдыры / Сарқұлова, Светлана; ҚР БҒМ,ҚазМҚПУ. - 

Алматы : Елтаным, 2018. - 208 б. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б.185-203. - ISBN 978-601-224-962-0 : 208т.00т. 

 

Монографиялық еңбекте Ресей империясында 1900-1917 

жылдар аралығында қазақ тілінде жарық көрген 

кітаптардың идеялық мазмұны және соған сәйкес оның 

қоғамдық маңызы талдауға алынады. Қазақ кітаптарында 

көтерілген оқу-ағарту ісі мен жас ұрпақ тәрбиесі, қазақ 

қоғамының саяси және әлеуметтік-экономикалық, дін, 

отбасы жэне салт-дәстүр мәселелері, сондай-ақ патшалық 

кезең тұсындағы қазақ кітаптарына қатысты жүргізілген 

іс-шаралар мен оның авторларының кеңестік жүйе 

жағдайындағы тағдыры қарастырылады. 

8. 
К 378 

Т-28 

   Тәлімгер портреті = Портрет наставника. - Алматы, 

2018. - 122 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - 122т.00т. 

Қазақстанның жоғары білімі мен ғылымының дамуына 



ерекше үлес қосқан жандардың бірі - көрнекті ғалым, 

белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, 

тарихғылымдарының докторы, академик Тоқмұхамед 

Сәлменұлы Садықов. Тоқаң білім мен ғылымның барлық 

сатыларынан өткен, жан-жақты, әбден шыңдалған маман 

еді. Мен жас ректор кезімде біздің алдымыздағы үлгі 

тұтар ағаларымыз болды. 

9. 
К 908 

Т-77 

   Туған жер-тұғырың : Фотоальбом / Құраст.:Серікбек 

Арғынғазин. - Алматы : Керемет медиа, 2017. - 240 б. : 

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

601-80718-0-5 : 240т.00т. 

Елбасы "Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру"атты еңбегі-

ұлт тарихындағы жаңа бір ұлы белес,ерекше жаңалық 

болғаны белгілі 

10. 
К 323/324 

Ұ-43 

   Ұлт тарихындағы ұлы белес / Құраст.:Саят Ақылов. - 

Алматы : InterBesCompany, 2017. - 128 б. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80578-5-3 : 

128т.00т. 

Бұл кітапта ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2017 

жылдың 31 қантарындағы Қазақстан халқына арналған 

"Қазақстанның үшінші жаңғыруы:жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік "атты жолдауын және 2017 жылдың 12 

сәуіріндегі "Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру"атты 

мақаласын талқылауға байланысты баспасөз беттерінде 

жарияланған мақалалар топтастырылған 

 


