
Қазақстан қоры/Казахстаника 

Мамыр/май – 2019 

 

1. 
821.512.122.09 

А-37 

   Ақ тулы Сіргелі Жабай батыр / Құраст. Нағашыбек 

Қапалбекұлы. - Алматы : Жамбыл, 2019. - 488 б. : сурет. 

- Сыйға алынды. - Библиогр.:б.483-484. - ISBN 978-601-

7908-43-0 : 488т.00т. 

2. 
К 821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит Аймұханұлы. 
   Он екі томдық таңдамалы шығармалары : Роман-

эпопея. Т.5. 2-ші кітап : Жиырмасыншы ғасыр / Досанов, 

Сәбит Аймұханұлы. - Алматы : Арда+7, 2019. - 528 б. : 

сурет. - ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-

54-8 : 1767т.86т. 

3. 
К 821.512.122 

Д-64 

Досанов, Сәбит Аймұханұлы. 
   Он екі томдық таңдамалы шығармалары : Роман-

эропея. Т.6. 3-ші кітап : Жиырмасыншы ғасыр / Досанов, 

Сәбит Аймұханұлы. - Алматы : Арда+7, 2019. - 624 б. : 

сурет. - ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-

55-5 : 1767т.86т. 

4. 
К 821.512.122 

Қ-25 

Қалдыбай, Мамытбек. 
   "Мен қазақтың баласы" : Деректі Роман / Қалдыбай, 

Мамытбек. - Алматы, 2018. - 444 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-9965-889-97-4 : 444т.00т. 

5. 
К 821.512.122 

О-65 

Оразалин, Нұрлан. 

   Көкжал дәуір = Время волчица : Таңдамалы жырлар / 

Оразалин, Нұрлан. - Алматы : Ан Арыс, 2019. - 580 б. : 

сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-

7828-98-1 : 1414т.29. 

6. 
К 821.512.122 

С-28 

Сәукетаев, Тұрысбек. 
   Желқайық : Роман / Сәукетаев, Тұрысбек. - Алматы : 

Ан Арыс, 2019. - 580 б. : сурет. - ISBN 978-601-7828-97-

4 : 2475т.00т. 

7. 
К 069 

Ұ-46 

   Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары = 

Наследие Великой степи: шедевры ювелирного 

искусства : Көрме каталогы. Т.1 : Ғасырлар қойнауынан 

/ Құраст. А Оңғарұлы; ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі ҚР Ұлттық музейі "Халық қазынасы" 

ғылыми-зерттеу институты. - Астана, 2018. - 252 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-9965-23-445-3(общ). - 



ISBN 978-9965-446-0(том 1) : 252т.00т. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 

қорында сақталған, ерте темір дәуірінен бастап 

этнографиялық кезеңгө дейінгі аралықты қамтитын Ұлы 

дала мәдениетінің ежелгі өнер туындылары ұсынылған. 

Жәдігерлер қатарында Есік обасынан табылған «Алтын 

адамның» киім әшекейлері, ортағасырлық Сайрам 

қаласына тиесілі алтын буйымдар көмбесі мен қазақ 

халқының күмістен жасалған зергерлік өнер 

туындылары бар. Сонымен қатар Отандық ғалымдардың 

зерттеу мақалалары да қоса беріліп отыр. 

8. 
К 069 

Ұ-46 

   Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары = 

Наследие Великой степи: шедевры ювелирного 

искусства : Көрме каталогы. Т.2 : Дәстүрлер мен 

инновациялар / Құраст. А Оңғарұлы; ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігі ҚР Ұлттық музейі "Халық қазынасы" 

ғылыми-зерттеу институты. - Астана, 2018. - 352 б. : 

сурет. - (Рухан жаңғыру). - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс,әзербайжан, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-

9965-23-445-3 (общ). - ISBN 978-9965-23-447-7 (том 2) : 

352т.00т. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 

қорында сақталған, ерте темір дәуірінен бастап 

этнографиялық кезеңге дейінгі аралықты қамтитын Ұлы 

дала мәдениетінің ежелгі өнер туындылары ұсынылған. 

Сонымен қатар отандық зерттеушілердің аталған 

салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса беріліп 

отыр. Топтама Қазақстанның мәдени мұрасын зерттеу 

мен насихаттау бағытындағы археологтарға, 

этнографтарға, тарихшылар мен мәдениеттанушыларға 

және осы мәселелермен айналысатын барлық 

қызығушыларға арналады. 

9. 
К 069 

Ұ-46 

   Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары = 

Наследие Великой степи: шедевры ювелирного 

искусства : Көрме каталогы. Т.3 : Ұлы дала 

әміршілерінің жауһарлары / Құраст. А Оңғарұлы; ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігі ҚР Ұлттық музейі 

"Халық қазынасы" ғылыми-зерттеу институты. - Астана, 

2018. - 370 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

алынды. - Мәтін қазақ,орыс,қытай,ағылшын тілдерінде. - 

ISBN 978-9965-23-445-3 (общ). - ISBN 978-9965-23-448-

4 (том 3) : 370т.00т. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 



қорында сақталған, ерте темір дәуірінен бастап 

этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта қамтитын Ұлы 

дала мәдениетінің ежелгі өнер туындылары ұсынылған. 

Сонымен қатар отандық зерттеушілердің аталған 

салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса беріліп 

отыр. 

10. 
К 069 

Ұ-46 

   Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары = 

Наследие Великой степи: шедевры ювелирного 

искусства : Көрме каталогы. Т.5 : Өнер тілі / Құраст. А 

Оңғарұлы; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі ҚР 

Ұлттық музейі "Халық қазынасы" ғылыми-зерттеу 

институты. - Астана, 2018. - 476 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс,корей,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-9965-

23-445-3(общ). - ISBN 978-9965-23-458-3(том 5) : 

476т.00т. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 

қорында сақталған, ерте темір дәуірінен бастап 

этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта қамтитын Ұлы 

дала мәдениетінің ежелгі өнер туындылары ұсынылған. 

Сонымен қатар Отандық зерттеушілердің аталған 

салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса беріліп 

отыр. Топтама Қазақстанның мәдени мұрасын зерттеу 

мен насихаттау бағытындағы археологтарға, 

этнографтарға, тарихшылар мен мәдениеттанушыларға 

және осы мәселелермен айналысатын барлық 

қызығушыларға арналады. 

11. 
К 069 

Ұ-46 

   Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары. = 

Наследие Великой степи: шедевры ювелирного 

искусства : Көрме каталогы. Т.4 : Көшпелілер өнерінің 

бейнелер әлемі. / Құраст. А Оңғарұлы; ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігі ҚР Ұлттық музейі "Халық 

қазынасы" ғылыми-зерттеу институты. - Астана, 2018. - 

364 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - 

Мәтін қазақ,орыс,поляк,ағылшын тілдерінде. - ISBN 

978-9965-23-445-3(общ). - ISBN 978-601-7812-37-9 (том 

4) : 364т.00т... 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 

қорында сақталған, ерте темір дәуірінен бастап 

этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта қамтитын Ұлы 

дала мәдениетінің ежелгі өнер туындылары ұсынылған. 

Сонымен қатар Отандық зерттеушілердің аталған 

салалардағы соңғы зерттеу нәтижелері де қоса беріліп 



отыр. 

 

 


