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Алтынбеков, Крым.
"Уржарская жрица" история возрождения уникальной
находки / Алтынбеков,Крым. - Алматы, 2018. - 94 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с.93-94. - ISBN 978-601-728391-9 : 94т.00т.
1.

К 903/904
А-528

Книга повествует об истории уникальной археологической
находки - ее консервации, реставрации. Женщинажрица,пролежавшая в каменном саркофаге около двух с
половиной тысяч лет, оказалась не тронута расхитителями
могил, а из-за герметичных швов между плитами внутрь
саркофага не проникли ни вода, ни почва.
25 лет идеи евразийской интеграции Н.А.Назарбаева
(в оценках экспертов КИСИ при Президенте РК) /
Редкол.: З.К. Шаукенова (общ. ред.) и др.; КИСИ при
Президенте РК. - Нур-Султан, 2019. - 296 с. : ил. Получено в дар. - ISBN 978-601-7972-14-1 : 296т.00т.

2.

К 327
Д-222

Книга посвящена 25-летию идеи евразийской интеграции,
озвученной Первым Президентом Республики Казахстан Елбасы Н.А. Назарбаевым в стенах Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
29 марта 1994 года и 5-летию подписания Договора о
создании Евразийского экономического союза 29 мая 2014
года.
Дүниежүзі түркологиясының тарихы : Хрестоматия.
1-бөлім / Құраст. Ш.И.Ибраев; К.Н.Келімбетов. - Алматы :
Раритет, 2019. - 312 б. : сурет. - Библиогр.:б.283-296. ISBN 978-601-250-307-4 : 1980т.00т.

3.

4.

К 008
Д-87

К 94
И-712

Ұсынылған хрестоматия түркология тарихына қатысты
теориялық постулаттардың (соmрепdіum) жиынтығынан,
түрколог ғалымдардың зерттеулері (sсіеntіst орus) мен
есімнамадан, пайдаланылған әдебиеттерден тұратын оқу
құралы болып табылады.
Институт волостных в системе управления казахской
степью (ХІХ-начало ХХ вв.) : Монография в документах
/ Отв.ред. Г.С.Султангалиева (сост.) и др.; КазНУ им.АльФараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 396 с. : ил.
- Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978601-04-2966-6 : 396т.00т.

В книге представлены документы и материалы,
раскрывающие институт волостных управителей с 20-х
годов XIX - начало XX вв., механизм выборов волостных
управителей, их влияние на социальную жизнь казахского
кочевого общества, характер взаимодействия волостных
управителей, пятидесятников, уездных и крестьянских
начальников. Включены материалы об особенностях
восприятия деятельности волостных управителей
русскими чиновниками и казахским населением.
История всемирной тюркологии : Хрестоматия. Ч.1 /
Сост. Ш.И.Ибраев, К.Н.Келимбетов. - Алматы : Раритет,
2019. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 305-320. - ISBN 978-601250-306-7 : 2138т.00т.

5.

К 008
И-907

Хрестоматия, состоящая из теоретических постулатов
(compendium) по проблеме, научных исследований
тюркологов (scientist opus), персоналий и использованной
литературы, является учебным пособием для высших
учебных заведений. В хрестоматию включены фрагменты
научных трудов тюркологов различных эпох и стран,
знание которых будет способствовать повышению
профессиональной компетенции будущего специалистатюрколога. Часть трудов, вошедших в хрестоматию, уже
стали библиографической редкостью и поэтому они
представлены более обширно, некоторые даются в
сокращенном виде. Хрестоматия может применяться в
сочетании с учебно-методическими комплексами по
тюркологии, использоваться в качестве самостоятельной
учебной книги, которая создана на основе персоналий,
представленных в монографии «История всемирной
тюркологии» (Алматы, 2016).
Аскар Кунаев / Под ред. Г.М.Мутанова. - Алматы :
Қазақ университеті, 2019. - 274 с. : ил. - (Өнегелі өмір.
Вып.185). - Получено в дар. - ISBN 978-601-04-3818-7 :
274т.00т.

6.

К 929
К-910

Книга посвящена памяти академика Академии наук
КазССР, выдающегося ученого-металлурга и крупного
организатора академической науки Казахстана Аскара
Минлиахмедовича Кунаева. Издание приурочено к 90летию со дня его рождения. А.М. Кунаев хорошо известен
в научном мире как руководитель созданной им научной
школы по комплексному использованию минерального

сырья в металлургической и химической промышленности
на основе фундаментальных исследований.
Қойшыбаев, Бейбіт Орынбекұлы.
Тарих және тұлға : Зерттеулер,мақалалар,сұхбаттар /
Қойшыбаев,Бейбіт Орынбекұлы. - Тараз, 2019. - 448 б. ISBN 978-601-7820-44-2 : 994т.35т.
Жинақтан оқырман қазақ халқының қ
алыптасу және этностық атауымен мемлекеттігін құру, бір
орталықтандырылған қуатты хандық жасақтауға тырысу
және отарлану кезеңдері мен патшалық тұсындағы азаттық
аңсаған көтерілістер, кеңестік дәуірдегі ұлттықмемлекеттік межелеу шындықтары, тоталитарлық кезеңнің
қылмысы, алаштық идеяның өміршеңдігі жөніде оқып
танысады. Қазақ халқының көрнекті тұлғалары
жайындағы зерттеулер енген.

7.

К 94
Қ-60

8.

Қуантайұлы, Нұржан.
К
Жүсіпбек Аймауытұлының көсемсөзі /
821.512.122.09
Қуантайұлы,Нұржан. - Тараз, 2019. - 216 б. - Библиогр.:
Қ-71
б.198-212. - ISBN 978-601-7820-43-5 : 505т.68т.
Лайас, Годфри.
Аспантау асқан үркін көш / Лайас,Годфри; Аударған
Сағат Жүсіп. - Алматы, 2018. - 288 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-065502-7 : 288т.00т.

9.

10.

К 94
Л-16

К 94
Л-23

1948 жылы жиырма мыңға жуық қазақтың отбасылары
дүние-мулкін буып-түйіп, қой мен жылқысын, түйелерін
айдап, коммунистер басқарған Қытайдың Шыңжаң
аймағынан азапты кешін бастады. Екі жылдан соң жолға
шыққан қазақтардың алғашқы санының төрттен бірінен аз
тобы ғана әбден титықтап, Шығыс Кашмирге келіп жетті.
Лаумулин, Мұрат Тұрарұлы.
Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан:шетелдік
шығыстанудағы қазақтардың тарихын,мәдениетін және
этнографиясын зерттеу / Лаумулин,Мұрат Тұрарұлы; ҚР
Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер
институты. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 472 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017972-16-5 : 472т.00т.
«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.

11.

К 811.512.122
М-83

Мұқағали тілі сөздігі / Қалиев,Байынқол [et al.]. Алматы : Керемет медиа, 2019. - 1064 б. - ISBN 978-60180767-5-6 : 9811т.61т.
Бұл сөздік-бір сөздік емес,ол түсіндірме сөздік пен жиілік
сөздіктердің қосындысынан тұратын жиынтық сөздік

12.

К 94
Н-89

Нүхұлы, Алтынбек.
Мұса Шорманұлы 200 жыл / Нүхұлы, Алтынбек. Павлодар, 2018. - 190 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 189. - ISBN 978-601-284316-3 : 189т.00т.
Фотоальбом тарихи тұлға-Баянауыл дуанының аға сұлтан,
мемлекет және қоғам қайраткері,ағартушы-этнограф Мұса
мырза Шорманұлының 200 жылдық мерейтойына
арналған.
Омарбеков, Талас.
Қазақтың шығу тегі : Зерттеу / Омарбеков,Талас. - Тараз,
2019. - 336 б. : кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN
978-601-7820-46-6 : 572т.02т.

13.

К 94
О-58

К 821.512.122
14.
О-61

15.

К 378
Ж-89

Зерттеуде қазак халқының ежелгі және орта ғасырлардағы
тарихына катысты бұрын назардан тыс қалып келген
деректер талданған. Қазақтарды құраған ру-тайпалық
бірлестіктер мен Алаш қауымдастығының ежелгі түркілік
тамырлары, олардың мемлекет кұрушы ұлтты
қалыптастырудағы елеулі үлесі нақты айқындалған.
Оңғарсынова, Фариза.
Шілде / Оңғарсынова,Фариза. - Алматы : Сардар, 2019. 480 б. : сурет. - ISBN 978-601-80791-2-2 : 2376т.00т.
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер
академиясы = Казахская национальная академия искусств
имени Т.К.Жургенова : Кітап-альбом. - Алматы, 2018. 220 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Мәтін

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-265-340-3
: 220т.00т.
Кітап-альбом еліміздің жетекші шығармашылық жоғары
оқу орны - Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер
академиясының қалыптасу және даму тарихына арналған.
Қазақстан мәдениеті мен өнерінің тарихы мен қазіргі
жағдайына қызығушылық танытқан Қазақстандағы және
шетелдегі оқырмандарга арналған.

16.

К 94
Т-53

Тоқтарбай, Елдос.
Барлыбек туралы бірер сөз... / Тоқтарбай,Елдос. Алматы : Баянжүрек, 2019. - 174 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Барлыбек Сырттанұлының өмірі мен қызметі
туралы тарихи толғам. - ISBN 978-601-7532-79-6 :
174т.00т.
Кітапта Алаш козғалысының көрнекті өкілі, саяси
қайраткер Барлыбек Сырттанүлының өмір жолы мен
қызметі, ататегі және- отбасы, ұрпақтары туралы сөз
болады. Сонымен қатар кітапқа Барлыбек Сырттанұлының
тұлғасына, отбасына, ұрпақтарына қатысты бұрын-соңды
жарияланбаған архивтік кұжаттар мен суреттер енген.
Төлеухан Бияров / Ред.басқ.Ғ.М.Мұтанов. - Алматы :
Қазақ университеті, 2019. - 356 б. : сурет. - (Өнегелі өмір.
Ш.188). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-3823-1 :
356т.00т.

17.

18.

К 929
Б-61

К 821.512.122
У-583

811.512.122
19.
Ұ-46

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, мүрағат кұжаттары мен
фотосуреттері енгізілді.
Унгарсынова, Фариза.
Полдневный жар : Стихотворения и поэмы /
Унгарсынова,Фариза; Пер. с каз. Татьяна Фроловской. Алматы : Сардар, 2019. - 528 с. : ил. - ISBN 978-601-807679-4 : 2613т.60т.
Ұлы дала тұлғалары: Академик Рәбиға Сыздық және
қазақ сөзінің құдіреті : Халықаралық ғылыми-теориялық
конференцияның материалдар жинағы 1 қараша 2019 жыл
/ Ред.алқасы: Ө.Айтбаев(жауапты ред.) және т.б.; ҚР БҒМ

ҒК А.Байтүрсынұлы атындағы Тіл білім институты . Алматы, 2019. - 428 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-332-415-9 : 428т.00т.
Бүл жинақта ҚР ҰҒА академигі, филология
ғылымдарының докторы, профессор Р.Ғ.Сыздықтың
мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық
конференция материалдары енген. Жинаққа енген
материалдар ЖОО ұстаздары мен ҒЗИ қызметкерлеріне,
РШ докторлары мен магистранттарына арналып,
филологиялық ғылым бағытындағы өзекті мәселелерді
қамтиды.
Хафизова, Клара.
Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках
: Монография / Хафизова, Клара . - Нур-Султан, 2019. 480 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7972-15-8 :
480т.00т.
20.

К 94
Х-269

Монография посвящена истории дипломатии Казахского
ханства (XVI11-Х1Х вв.). Через жизнеописание трех
поколений казахских правителей раскрывается их
дипломатия на протяжении двух столетий. На сложном
фоне международных отношений показаны их неустанные
усилия по сохранению казахской государственности,
территориальной целостности и национального единства,
но большей частью после упразднения Россией ханства.

