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К821.512.122 Абайұлы, Тұрағұл.
А-13
Шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар, аудармалар
/ Абайұлы, Тұрағұл; Жауапты ред.: О.Жұбаева, Ә. Ахмет. Астана : Алашорда , 2018. - 176 б. : сурет. - ISBN 978-601337-078-1 : 777т.86т.
К94
Артықбаев, Жамбыл.
А-82
Қазақстан өзбектері: тарихы, шаруашылығы мен
мәдениеті, рухани өмірі мен қазіргі жағдайы = Узбеки
Казахстана:история, хозяйство и культура, духовная жизнь
и современность / Артықбаев, Жамбыл. - Астана : Фолиант ,
2018. - 336 б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-338-208-1 :
1732т.90т.
Бұл кітапта қазақстандық өзбек этникалық тобының көне
және ортағасырлық тарихы, сарт атауының мағынасы, Қазақ
хандығындағы орны және қазақпен қарым-қатынасы,
шаруашылығы, материалдық және рухани мөдениеті, әдетғұрыптары мен қазіргі жағдайы баяндалған. Қазақстанның
оңтүстік өңірін ежелден мекендеген бұл қауымдардың
тарихы мен болмысы Сыр бойындағы қалалық өркениетпен
байланысты.
К 94
Астана : Фотоальбом / Жинақты құраст. Т.Барабанова. А-89
Алматы : Тау-Қайнар, 2018. - 320 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Мәтін қазақ.орыс.ағылшын тілдерінде. - ISBN
978-601-7059-96-5 : 7893т.60т.

К 94
Б-25

Президент заманауи Қазақстанның қуаты, оның көпұлтты
халқының жасампаз энергия көзі болып табылатын
Астананың құрылысына көп мәрте назар аударады.
Республиканың астанасы-бұл еліміздің барлық
азаматтарының болашаққа деген үміті мен сенімділігінің
символы. Кітап Қазақстан Республикасының президенті
Н.Ә. Назарбаевтың дәйексөздеріне негізделген.
Барабанова,Т.В.
Қазақстан. Өзбек халқының мемлекет тарихындағы ролі =
Қазақстан. Роль узбекского народа в истроии государства /
Т.В. Барабанова. - Алматы : Курсив , 2018. - 280 б. : сурет. Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-798800-5 : 6906т.90т.
Қымбатты достар, Өзбекстанның Қазаңстандагы жылы
біздің екі халық арасындагы нақты туысқандық сипатты
білдіреді. Оның тамыры терең ғасырларға тартады және
даңқты ортақ тарихпен, сондай-ақ ата-бабаның бай рухани
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мұрасымеи нығайтылған. Бізде ортақ дуниетаным, ортақ
дүниеауи түсінік бар. Бізде ортақмәдениет, ортақ дін мен
ортақ дәстур бар. Барлық замандарда мәдениет, тіл, дәстур
қауқарлы байланыс тетігі болды, халыққа қызмет етуде
маңызды роль атқарды. Бугін Астана мен Ташкент шешуші
халықаралық, аймақтық мәселелерде ортақ ұстаным
танытып отыр.
К821.512.122 Басымұлы, Қажым.
Б-26
Шығармалары : Зерттеулер, мақалалар / Басымұлы,
Қажым; Жауапты ред.: О.Жұбаева, Т.Рамазанов. - Астана :
Алашорда , 2018. - 240 б. : кесте. - ISBN 978-601-337-077-4 :
1053т.64т.
К330
Батырша-ұлы, Сайлау.
Б-27
Дипломат жазбалары . Т.1 / Батырша-ұлы, Сайлау. Алматы : Керемет медиа , 2018. - 480 б. : сурет. - ISBN 978601-80718-3-6. - ISBN 978-601-80718-4-3 : 1903т.39т.
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Таңдамалы шығармаға белгілі дипломат, ҚР Дипломатия
қызметіне еңбек сіңірген қызметкер Л. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің профессоры Сайлау
Батырша-ұлының кеңес заманынан бастап дипломатия
саласында атқарған ұзақ жьлғы кызметі, ел тәуелсіздігі үшін
күрес, мемлекеттік және коғамдық істері туралы еңбектері
енгізілді. Екі томдық кітаптың 1 -томының бірінші
бөлімінде Сайлау Батырша-ұлының еңбектері мен
мақалалары берілген.
Бегманов, Қасымхан.
Дәстүр: кеше, бүгін, ертең : 4 томдық жинақ. Т.1 /
Бегманов, Қасымхан. - Алматы : Баспа, 2017. - 512 б. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80672-28. - ISBN 978--601-80672-1-1 : 512т.00т.
Халық этнографиясының көрнекті өкілі Жағда
Бабалықұлының жүз жылдық мерейтойына орай
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Әлемдік өнер жэне
мәдениет Академиясының ғылым докторы, белгілі ақын
Қасымхан Бегманов ұйымдастырған «Дәстүр: кеше, бүгін,
ертең» атты ғылыми-көпшілік жобасының аясында
халқымыздың салт-дәстүрі жайында кеңінен сыр шертіп,
тереңнен ой қозғайтын төрт том еңбек шығару ісі қолға
алынған болатын. Сол төрт томдық кітаптың бұл бірінші
томына еліміздің ғұлама-абыздарымен, дін, ғылым,
мәдениет және өнер қайраткерлерімен, салт-дәстүр
жанашырларымен жүргізілген тарихи-тәрбиелік һәм
танымдық-тағылымдық сұхбаттар топтастырылып отыр.
Бегманов, Қасымхан.
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Дәстүр: кеше, бүгін, ертең : 4 томдық жинақ. Т.2 /
Бегманов, Қасымхан. - Алматы : Баспа, 2017. - 500 б. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80672-35. - ISBN 978-601-80672-1-1 : 500т.00т.
Халық этнографиясының көрнекті өкілі Жағда
Бабалықұлының жүз жылдық мерейтойына орай белгілі
акын, коғам қайраткері Қасымхан Бегманов ұйымдастырган
«Дәстүр: кеше, бүгін, ертең» ғылыми-көпшілік жобасының
аясында төрт томдык еңбек шығару ісі қолға алынған
болатын. Төрт томдық кітаптың бұл екінші томына белгілі
тарихшы, этнограф ғалым Уахит Шәлекеновтің өмірі мен
ғылыми шығармашылығы, қазақ тарихы мен
этнографиясына қатысты тұшымды ойлары, Жағда
Бабалықүлының мұраларын сақтаушы, тарихшы Әлімғазы
Дәулетханның тарихи һәм танымдық әңгімелері және салтдәстүрді бүгінгі той-томалақтарда қалай дамыту керектігі
туралы салиқалы сөз өрбіткен ерлі-зайыпты қаламгержурналистердің ой-толғамдары топтастырылған.
Бегманов, Қасымхан.
Дәстүр: кеше, бүгін, ертең : 4 томдық жинақ. Т.3 /
Бегманов, Қасымхан. - Алматы : Баспа, 2017. - 512 б. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80672-42. - ISBN 978-601-80672-1-1 : 512т.00т.
Халық этнографиясының көрнекті өкілі Жағда
Бабалыкұлының жүз жылдығына Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, белгілі ақын Қасымхан Бегмановтың
«Дәстүр: кеше, бүгін, ертең» ғылыми-көпшілік жобасының
аясында дайындалған сұхбаттардың негізінде жинақталған
төрт томдық кітаптың осы үшінші томына этнографғалымдармен жүргізілген сұхбаттар топтастырылып отыр.
Бұл кітапта қазақ антропологиясы мен этнографиясы,
халқымыздың мұсылмандыққа дейінгі және одан кейінгі
салт-дәстүрлері, қазақ шежіресі, әліпбиі және бүгінгі
отбасылық мәселелер, көне түркі дәуірінің этномәдениеті,
қазақтың зергерлік әрі ұсталық өнері жайлы кеңінен сыр
шертіледі.
Бегманов, Қасымхан.
Дәстүр: кеше, бүгін, ертең : 4 томдық жинақ. Т.4 /
Бегманов, Қасымхан. - Алматы : Баспа, 2017. - 564 б. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80672-59. - ISBN 978-601-80672-1-1 : 564т.00т.
Бұл төрт томдық кітаптың төртінші томына автордың
Қарағанды, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Оңтүстік
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Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе, Орал, Атырау, Шығыс
Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Солтүстік Қазақстан
облыстары мен Моңғолия, Өз-бекстан, Қарақалпақстан
сапарлары негізінде жазылған жолжазбалары, көзбен коріп,
көңілге түйгендері, архивтер мен музейлер туралы
деректері, өңірлердегі өлкетанушылар, ғалымдар,
тарихшылар, ақын-жазушылар, этнографтармен сұхбаттары
енген. Сонымен қатар еліміздегі емшілер, суретшілер,
қолөнершілер одақтарының басшыларымен, ұлттық күрес,
ұлттық туризм саласының мамандарымен, көп жылдардан
бері бүркітшілікті дамытуға өз үлесін қосып келе жатқан
«Қыран» федерациясының директорымен жүргізілген сырсұхбаттары топтастырылған.
Библиотеки в современном информационном
пространстве : Материалы междунар.науч.прак.конф.,посвящ. 85-летию Центральной научной
библиотеки РГП "Ғылым ордасы" / Гл.ред.К.Е.Каймакбаева;
КН МОН РК, ЦНБ РГП "Ғылым ордасы". - Алматы, 2018. 298 с. : ил. - Библиогр.в конце статей. - ISBN 978-601-781547-7 : 2141т.00т.
Данный сборник содержит материалы Международной
научно-практической конференции
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.IV : Щербина
экспедициясының материалдары, Қарқаралы оязы жалғасы.
1905 (Омбы-Семей-С,-Петербор-Воронеж-Томскі) /
Бөкейхан, Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). Толықт. үшінші бас. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры,
2018. - 656 б. : кесте. - Мәтін қазақ,орыс тілінде. - ISBN 978601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4639-1 : 2782т.26т.
Бұл томда Ә. Н. Бөкейханның тікелей қатысуымен Семей
облысы Қарқаралы оязы қазақтарының жер пайдалану
тәжірибесі туралы Ф. А. Щербина басшылық еткен
экспедиция материалдарының VI томының жалғасы (соңы)
қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.IX :
Мақалалар,үндеулер,ашық хаттар, съезд
материалдары,бұйрықтар, нұсқаулар,жедел хаттар, уақытша
үкімет қаулылары. 1914-1917 (Самар-Петроград-МинскіКиев-Орынбор) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан
Жусіп (Аққұлы). - Толықт.үшінші бас. - Астана : Алашорда
Қоғамдық қоры, 2018. - 560 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-064644-5 : 2782т.26т.
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Бұл том 1914-1917 жылдары шыққан мақала, естелігін,
саяси шолуларын, азанамаларын, үндеулерін, Мемлекеттік
думадан, Батыс майданнан берген хаттарын, Ресей Уақытша
үкіметінің комиссары ретінде шығарған бұйрықтары мен
жеделхаттарын қамтиды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.V : Мақалалар
жарияланымдар саяси сатира фельетондар ашық хаттар.
1902, 1905-1906 (Омбы-Кереку-Қарқаралы-Семей-С.Петрбор). "Иртыш","Семипалатинский","Наша
жизнь","Степной пионер", "Омич" газеттері / Бөкейхан,
Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). - Толықт.
үшінші бас. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. 616 б. - Мәтін қазақ,орыс тілінде. - ISBN 978-601-06-4635-3.
- ISBN 978-601-06-4640-7 : 2782т.26т.
Бұл том Ә.Н. Бөкейханның 1902,1905-1906 жылдардағы
хаттарын, сөздерін, жазбаларын, «Степной край, «Степной
пионер», «Иртыш», «Омич» (Омбы), «Семипалатинский
листок» (Семей), «Наша жизнь» (СПб) газеттерінде
жарияланған мақалаларын, жарияланымдарын, «Ашық
хаттарын», саяси сатираларын, әңгімелерін, фельетондарын
қамтыды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.VI : Мақалалар очерктер
сатиралық әңгімелер фельетондар ашық хаттар экспедиция
материалдары. 1906-1909 (Омбы-Кереку-Қарқаралы-СемейС,-Петербор)"Степноной пионер","Голос степи","Сибирские
вопросы","Записки Семипалатинского Подотдела ЗападноСибирского Отдела И.Р.Г.О." / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.
Сұлтан Хан жүсіп (Аққұлы). - Толықт. үшінші бас. - Астана
: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 624 б. : кесте. - Мәтін
қазақ, орыс тілінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN
2782т.26т. : 9787-601-06-4641-4.
Бұл том омбылық «Степной пионер», «Омич», «Голос
сгепи» газетгері (1906-1907 ж.) мен 1908 жылы «Сибирские
вопросы» журналында (СПб) жарияланған очерктерін,
мақалаларын, жарияланымдарын, сатираларын,
фельетондарын, ашық хаттарын, Ф.А. Щербина
экспедициясы материалдарының Семей облысы Семей оязы
қазақтары-ның жер пайдалану нормасы қарастырылган X
томын қамтиды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.VII : Дала облыстарын
зерттеу бойынша экспедицияның қазақтың жер пайдалануы

туралы материалдары. Семей облысы. Семей оязы.Қазақтың
жер пайдалану нормасы анықталған арнайы бөлім және
жалпы статистикалық кестелер / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.
Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). - Толықт. үшінші бас. - Астана
: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 632 б. : кесте. - Мәтін
қазақ,орыс тілінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978601-06-4642-1 : 2782т.26т...

17. К 94
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Бұл томда Ф.А. Щербина бастаған экспедиция
материалдарының Семей оязы қазақтарының жер пайдалану
нормасы сипатталган X томының жалғасы қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.VIII : Экспедиция
материалдары, мақалалар, ашық және жауап хаттар, ғылыми
очерктер, әңгімелер, азаналар, хаттамалар,хаттар / Бөкейхан,
Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). Толықт.үшінші бас. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры,
2018. - 600 б, : кесте. - Мәтін қазақ,орыс тілінде. - ISBN 978601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4643-8 : 2782т.26т.
Бұл томда Ф.А. Щербина экспедициясы материалдарының
Семей оязы қазақтарының жер нормасы сипатталған X
томының жалғасы, 1909-1914 жж. «Сибирские
вопросы»журналы, «Мусульманская газета», «Речь», «В
мире мусульманства» (СПб), «Қазақ» (Орынбор)
газеттерінде шыққан мақалалары, азанамалары, әдеби-сын,
фольклорлық зерттеулері, көркем аудармалары, ашық
хаттары, сондай-ақ «Қазақтар» атты тарихи-анықтамалық
очеркі қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.X : Бұйрықтар, нұсқаулар,
уақытша үкімет қаулылары, құрылтай (сиезд)
материалдары, мақалалар, жарияланымдар,ғылыми
ізденістер, ауыз әдебиетінің үлгілері, әдеби аудармалар,
хаттар, жеделхаттар. 1910,1913,1914,1917-1918 (АлашОмбы-Мәскеу-Ленинград-Ақтөбе-Қызылорда) / Бөкейхан,
Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). Толықт.үшінші бас. - Астана : Алашорда Қоғамдық қоры,
2018. - 560 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN
978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4645-2 : 2782т.26т.
Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның жаңа табылған мұрасы (1910,
1913-1914 жж.), 1917-1918 жылдарғы мақала, үндеу,
жеделхат, саяси шолулары, Жалпықазақ, Сібір облыстық
съездерінің материалдары, Уақытша үкімет пен Алаш Орда
Халық Кеңесінің қаулылары, бұйрықтары, нұсқаулары,
жеделхаттары, Бүкілресейлік уақытша үкіметтерімен
(Комуч, Уфа директориясы, т.б.) арадағы хат-қағаздары, т.б.

19. К 94
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ресми-құжаттары қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.XI : Хаттамалар, қызметтік
жазбалар, алаш орданың қаулылары нұсқаулары, бұйрықтар,
жеделхаттары, мақалалар, жарияланымдар, ғылыми
изденістер, ауыз әдебиетінің үлгілері,көркем және ғылыми
аударма хаттар. 1918-1924 (Алаш-Томскі-Омбы-ОрынборМәскеу) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жусіп
(Аққұлы). - Толықт.үшінші бас,. - Астана : Алашорда
Қоғамдық қоры, 2018. - 576 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-064646-9 : 2782т.26т.
Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1918-1924 жылдары мерзімді
баспасөзде, ғылыми-танымдық басылымдарда жарық көрген
мақалалары, әдеби-сындары, пікірлері (рецензиялары),
көркем аудармалары, ауыз әдебиетінің ұлгілері, хаттары,
сондай-ақ Алаш Орданың, Бүкілресейлік уақытша
үкіметтердің заңнамалық қаулылары, бұйрықтары,
хаттамалары, жеделхаттары, Мемлекеттік мәжіліс
хаттамасы, т.б. ресми құжаттары қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.XII :
Мақалалар,жарияланымдар,пікірлер (рецензиялар),ғылыми
ізденістер әдеби, ғылыми аудармалар,хаттар. 1924-1925
(Мәскеу-Орынбор-Ленинград-Мәскеу) / Бөкейхан, Әлихан;
Құраст. Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). - Толықт.үшінші бас. Астана : Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 576 б. : сурет. Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. ISBN 978-601-06-4647-6 : 1782т.26т.
Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1924-1925 жылдары мерзімді
баспасөзде жариялаған мақалалары, тарихи, әдеби-сын
зерттеулері, пікірлері (рецензиялары), кітап болып шыққан
коркем (Л.Н. Толстой, Ги де Мопассан, т.б.) және ғылыми
(К. Фламмарион, Н.И. Бухарин, т.б.) аудармалары, хаттары
және т.б. мұрасы қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.XIII : Мақалалар,кітап
сыны,ғылыми зерттеулер,оқу-әдістемелік құралдар,ауыз
әдебиетінің үлгілері, көркем, ғылыми аудармалар. 1925-1926
(Мәскеу-Ленинград-Мәскеу) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст.
Сұлтан Хан Жусіп (Аққұлы). - Толықт.үшінші бас. - Астана
: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 608 б. : сурет. - Мәтін
қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN
978-601-06-4648-3 : 2782т.26т.
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Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1925-1926 жылдары мерзімді
қазақ баспасөзінде жарияланған мақалалары, кітап сыны
(пікірлері), оқу-әдістемелік құралдары, ғылыми зерттеулері,
жеке кітап болып шыққан көркем (Л.Н. Толстой, Эзоп, В.Г.
Короленко, т.б.), ғылыми аудармалары (Д.М. Грабе, К.Н.
Фламмарион, К.Г. Маркс, М.И. Бухарин, т.б.) және т.б.
көптеген мұрасы қамтылды.
Бөкейхан, Әлихан.
Шығармалары = Сочинения. Т.XIV :
Мақалалар,рецензиялар,ғылыми зерттеулер, экспедиция
материалдары, ауыз әдебиетінің үлгілері, көркем ғылыми
аудармалар, оқу-әдістемелік құралдар, хаттар,тергеу
материалдары. 1926-1929, 1934, 1937, 1985 (Мәскеу-АқтобеЛенинград-Мәскеу) / Бөкейхан, Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан
Жусіп (Аққұлы). - Толықт.үшінші бас. - Астана : Алашорда
Қоғамдық қоры, 2018. - 528 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-064649-0 : 2782т.26т.

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1926-1929 жылдары мерзімді
баспасөзде, ғылыми жинақтарда жарық көрген мақалалары,
рецензиялары, ғылыми зерттеулері («Казаки Адаевского
уезда», «Сельское хозяйство Кара-Калпакской АО», т.б.),
көркем (А.Н. Толстой, Д.М. Мамин-Сибиряк, Г. де
Мопассан, т.б.), ғылыми (К.Н. Фламмарион, П.А.
Тутковский, т.б.) аудармалары, ауыз әдебиетінің үлгілері,
хаттары, 1929,1937 жылдардағы тергеу хаттамалары және
т.б. материалдар қамтылды.
23. К 94
Бөкейхан, Әлихан.
Б-78
Шығармаларының библиографиялық көрсеткіші =
Сочинения. Т.XV : Шығармаларының библиографиалық
көрсеткіші. 1889-1929,1985-2018 / Бөкейхан, Әлихан;
Құраст.: С.А.Жүсіп (Алғысөздің авторы) және т.б. - Астана :
Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. - 484 б. : сурет. - Мәтін
қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN
978-601-06-4650-6 : 2782т.26т.
Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1889-1929 жылдар аралығында
баспа көрген мұрасы мен 1985 жылы Оксфорд университеті
қайта басып шығарған еңбегінің және Алаш көсемі туралы
2018 жылға дейінгі зерттеулер, монографиялар,
мақалалардың ҚР ¥лттық кітапханасымен бірлесіп жасалған
библиографиялық керсеткіші берілді.
24. К821.512.122 Ерман, Жүрсін.
Е-69
Шығармалар жинағы . Т.1 / Ерман, Жүрсін. - Алматы :
Сардар, 2018. - 280 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-0-1(т.1).
- ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т.

25. К821.512.122 Ерман, Жүрсін.
Е-69
Шығармалар жинағы . Т.2 / Ерман, Жүрсін. - Алматы :
Сардар, 2018. - 280 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-1-8(т.2).
- ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т.
26. К821.512.122 Ерман, Жүрсін.
Е-69
Шығармалар жинағы . Т.3 / Ерман, Жүрсін. - Алматы :
Сардар, 2018. - 304 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-2-5(т.3).
- ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т.
27. К821.512.122 Ерман, Жүрсін.
Е-69
Шығармалар жинағы . Т.4 / Ерман, Жүрсін. - Алматы :
Сардар, 2018. - 288 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-3-2(т.4).
- ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т.
28. К821.512.122 Ерман, Жүрсін.
Е-69
Шығармалар жинағы . Т.5 / Ерман, Жүрсін. - Алматы :
Сардар, 2018. - 288 б. : сурет. - ISBN 978-601-80767-4-9(т.5).
- ISBN 978-601-80678-9-1 : 1188т.00т.
29. К 1
Әбу Насыр, Әль-Фараби.
Ф-23
Қайырымды қала. Музыка туралы кітап : Әлеуметтікэтикалық трактаттар / Әбу Насыр, Әль-Фараби. - Алматы :
RS; Халықаралық Абай клубы , 2018. - 936 б. : сурет. ("Аманат" журналының кітапханасы). - Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Мұхаммад ибн Тархан ибн Ұзлағ әл Фараби
ат-Түркидің туғанына 1150 жыл толуына арналады. - ISBN
978-601-7983-00-0 : 6212т.58т.
Әбу Насыр әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтуге ерекше құлшыныс
пен айтулы ғылыми, ұйымдастырушылық табыстармен
келгені айқын.
30. К 94
Әлихан Бөкейхан : Энциклопедия /
Б-78
Құраст.:Ғ.Жандыбаев,К.Қошым-Ноғай,Ғ.Егеубаева және т.б.
- Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2018. - 784 б. : сурет. Бұл кітапта SD-ROM берілген. - ISBN 978-601-7967-05-5 :
9000 т.00т.

31. К 008
Ә-82

Энциклопедия аса көрнекті ұлт қайраткері, Алашорда
үкіметінің төрағасы, сан қырлы дарын иесі Әлихан
Нұрмұхамедұлы Бөкейханға арналған. Энциклопедияға
айтулы тұлғаның өмірбаяндық деректері, қайраткерлік
кызметі, ғылыми, публицистикалық, аударма мұралары
туралы мақалалар енгізілді. Кітапта Алаш қозғалысына
қатысты мағлұматтар, Алаш қайраткерлерінің
өмірбаяндары, сондай-ақ Ә.Бөкейхан жөнінде жазылған
еңбектер мен олардың авторлары туралы да мәліметтер
берілді.
Әуез, Мұрат.
Ділім / Әуез, Мұрат. - Алматы : Жібек жолы, 2018. - 376 б.

: сурет. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын және ұйғыр тілдерінде.
- Библиогр.: б.368-372. - ISBN 978-601-294-269-9 :
2940т.69т.
Қоғам және мемлекет қайраткері, мәдениеттанушы Мұрат
Әуездің бұл кітабына әр жылдардағы мақалалары, түрлі
басылымдарға берген сұхбаттары, халықаралық және
республикалық симпозиум-конференцияларда жасаған
баяндамалары мен сөйлеген сөздері, айтқан ой-пікірлері
топтастырылып беріліп отыр. Кітапта автор еліміздегі
қоғамдық, саяси және әлеуметтік мәселелер, мәдени және
әдеби процестер, қазіргі әлемдегі геосаяси жағдайлар,
жаһандану үдерісінің жай-күйі мен маңызды жақтары
жайында ой білдіреді.
32. К821.512.122 Жүністегі, Кәмел.
Ж-88
Соңғы абыз : Роман / Жүністегі, Кәмел. - Астана : НұраАстана, 2018. - 352 б. - ISBN 978-601-7101-69-5 : 1555т.72т.
33. К 94
Кабульдинов, Зиябек Ермуханович.
К-124
Султанмамет Султан: государственный деятель, дипломат
и батыр : Монография / Кабульдинов, Зиябек Ермуханович;
Отв. ред. М.Е. Исин, Г.К. Муканова; КН МОН РК, Ин-т
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. - 1-ое изд. Алматы : Литераа-М, 2018. - 304 с. - Получено в дар. Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-80725-3-6 :
304т.00т.
В монографии изложены результаты исследования,
проведенного автором, об исторических судьбах видного
казахского государственного деятеля, известного
дипломата, батыра, влиятельного султана Среднего
Прииртышья Султанмамета и его потомков. В работе
использованы редкие материалы из фондов архивов
Республики Казахстан и Российской Федерации,
привлечены письменные источники и образцы устного
народного творчества.
34. К-94
Kabuldinov, Ziyabek.
K-11
History of Astana / Kabuldinov, Ziyabek. - Аlmaty, 2018. 342p. - gift. - ISBN 978-601-331-477-8 : 342m.00m.
The book narrates the history of Astana from ancient times to
our days. It is being published on the eve of the 20th anniversary
celebration of the capital transfer from Almaty to Akmola
(Astana). The present edition uses archival and written materials,
as well as folklore sources. The author also relied on the works
of his predecessors, local historians and researchers of the
history of our capital, Absemetov M., Agubayev N.,
Alpysbayeva G., Amirova K., Dossanova B., Dubitsky A.,
Kussainov M., Kassymbaev Zh., Smaiyl A., Shakhmanov D. and

others. The «History of Astana» is intended for a wide range of
readers and visitors to the capital who are interested in the past
and present history of the city.
35. К82
Қазақстан-Ресей = Казахстан-Россия : Әдеби альманах. Қ-18
Алматы : Жібек жолы, 2018. - 512 б. - Мәтін қазақ, орыс
тілдерінде. - ISBN 978-601-294-282-8 : 3397т.68т.
Жыл сайын шығатын "Қазақстан-Ресей " әдеби-көркем
альманағының төртінші басылымы 2018 жылы өзінің 20
жылдығын атап өтіп жатқан Астананың мерейтойына
арналады.
36. К
Құнанбаев, Абай.
821.512.122
Адам деген даңқым бар : Өлеңдер / Құнанбаев, Абай. А-13
Алматы : RS; Халықаралық Абай клубы , 2018. - 276 б. :
сурет. - Мәтін қазақ,орыс,ағыл.тілдерінде. - ISBN 978-60180682-9-4 : 2486т.48т.
37. К811.512.122
Латын әліпбиіне көшу: ғылыми-тәжірибелік негіздер,
Л-23
даму процесі және басты мәселелер / Ред.алқасы:
Қ.Қ.Борашев (бас редактор) және т.б. - Астана, 2018. - 280 б.
: кесте. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-332-227-8 : 3412т.00т.
Жинақта Ұлттық комиссия жанындағы жұмыс топтарының
жаңа әліпби емле ережелерін әзірлеу, оларды сынамадан
өткізу, сараптау, талқылау жұмыстарының барысы
баяндалады. Сонымен бірге әліпби және оның емле
ережелеріне байланысты ғылыми мақалалар мен
ұйымдастыру жұмыстары туралы ақпараттар енгізілген.
38. К821.512.122 Мамытұлы, Ахмет (Ахметғали).
М-18
Шығармалар жинағы / Мамытұлы, Ахмет (Ахметғали);
Жауапты ред.: О.Жұбаева, А. Шормақова. - Астана :
Алашорда , 2018. - 328 б. : сурет. - ISBN 978-601-337-076-7 :
1449т.64т.
39. К
Мұқаи, Баққожа.
821.512.122
Шығармалары : 2 томдық. Т.2 / Мұқаи, Баққожа. - Алматы
М-83
: Ана тілі, 2018. - 480 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978601-251-112-3. - ISBN 978-601-251-133-8 : 480т.00т.
40. К821.512.122 Омарұлы, Елдес.
О-58
Үш томдық шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар.
Т.1 / Омарұлы, Елдес; Жауапты ред.: О.Жұбаева, Ә.Ахмет. Астана : Алашорда , 2018. - 400 б. : сурет, кесте. - ISBN 978601-337-072-9. - ISBN 978-601-337-071-2 : 1501т.70т.
41. К821.512.122 Омарұлы, Елдес.
О-58
Үш томдық шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар.
Т.2 / Омарұлы, Елдес; Жауапты ред.: Р.Сыздық, Д.
Қамзабекұлы. - Астана : Алашорда , 2018. - 408 б. : сурет. ISBN 978-601-337-073-6. - ISBN 978-601-337-074-3 :

1501т.70т.
42. К821.512.122 Омарұлы, Елдес.
О-58
Үш томдық шығармалар жинағы : Зерттеулер, мақалалар.
Т.3 / Омарұлы, Елдес; Жауапты ред.: Р.Сыздық,
Д.Қамзабекұлы. - Астана : Алашорда , 2018. - 420 б. : сурет.
- ISBN 978-601-337-071-2. - ISBN 978-601-337-074-3 :
1501т.70т.
43. К94
Орбұлақ өнегесі : Тарихи жинақ / Құраст.: Бексұлтан
О-65
Нұркеке-ұлы. - Алматы : Жалын, 2018. - 576 б. : сурет. Орбұлақ жеңісінің 375 жылдығына арналады. 1643-2018. ISBN 978-601-7835-18-7 : 2376т.00т.
Бұл кітап Орбұлақ жеңісінің 325 жылдығына орай
шығарылып отыр. Жинақ 3 бөлімнен тұрады. Онда Орбұлақ
шайқасы жайындағы алғашқы деректер мен кейінгі
деректер, Орбұлақ шайқасына қатысқан батырлар
жайындағы зерттеулер, мақалалар, сондай-ақ Орбұлақ
шайқасы туралы сан қилы мәліметтер, ойлар, тәрбиелік мәні
бар толғаулар мен көркем шығармалар жинақталды.
44. К 342
Президент: 2017 жылғы басты оқиғалардың
А-13
фотобаяны = Президент: Фотолента основных событий
2017 года. - Алматы : Алматы Принт , 2018. - 392 б. - Мәтін
қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7148-10-2 :
23206т.40т.
Бұл кітапта Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 2017 жылы ел ішінде
және халықаралық аренада өткен маңызды іс-шаралардың
фотоматериалдары жинақталған.
45. К 342
Президент-2018. Большая политика = President of
П-714
Kazakhstan Grand Politics in 2018 : Фотоальбом. - Алматы :
Алматы Принт , 2018. - 352 с. : ил. - На русс.,англ. языках. ISBN 978-601-7148-09-6 : 20838т.40т.
Данное издание представляет собой сборник
фотоматериалов, которые отражают ключевые события
международной жизни с участием Президента Республики
Казахстан, состоявшиеся 2018 году. Фотоснимки
иллюстрируют встречи Нурсултана Назарбаева с главами
иностранных государств и правительств, с зарубежными
политическими и общественными деятелями, а " с
представителями международных организаций, прошедшие
как в Казахстане, так и за пределами страны в рамках его
зарубежных визитов.
46. К821.512.122 Сегізбайұлы, Кәдірбек.
С-30
Мерген : Повесть,шығармалар,әңгімелер / Сегізбайұлы,
Кәдірбек. - Алматы : Жалын, 2018. - 520 б. : сурет. - ISBN
978-601-7835-17-0 : 2138т.40т.
47. К
Сейсенбаев, Роллан.

821.512.122
С-31
48. К
821.512.122
С-288
49. К012
С-28

Тектілер туралы реквием : Эсселер / Сейсенбаев, Роллан. Алматы : RS; Халықаралық Абай клубы , 2018. - 528 б. :
сурет. - (Роллан Сейсенбаевтың кітаптары). - ISBN 978-6017983-02-4 : 2145т.53т.
Сейсенбаев, Роллан.
Три романа / Сейсенбаев, Роллан. - Алматы :
Издательский Дом RS, 2018. - 1192 с. : ил. - (Книги Роллана
Сейсенбаева). - ISBN 978-601-7983-01-7 : 7797т.24т.
Сәтбаев Қаныш Имантайұлы КСРО ғылым
академиясының академигі . Т.2 / Құраст. : М.Қ.Сәтбаева,
Н.В.Ниретина, Ш.Е.Құнанбаева және т.б.; Жауапты
ред.:Қ.Е.Қаймақбаева; Библогр.ред. Т.В Вдовухина; ҚР
БҒМ, ҰҒА ЖШС "Қ.И.Сәтбаев атынд. геологиялық
ғылымдар ин-ты", "Ғылым ордасы" РМК ОҒК. - Алматы,
2018. - 368 б. : сурет. - (Қазақстан ғылымының көрнекті
қайраткерлері). - ISBN 978-601-7815-18-9. - ISBN 978-6017815-43-1 : 2327т.40т.
Бұл 2 томдық кітап-Қазақстанның тұңғыш кәсіби геологы,
ҚСРО-ның тұңғыш толық мүшесі және кеңестік Шығыс
және Қазақ КСР-ның ғалымдар арасында КСРО және Ленин
сыйлығының және Мемлекеттік сыйлығының тұңғыш
президенті және негізін қалаушы, Қазақ КСР Ғылым
академиясының Геологиялық ғылымдар институтының
директоры, геология-минералогия ғылымдарының докторы
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа арналған.

