
Казахстаника за декабрь месяц 2020 г. 

1. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абай Құнанбайұлы / Құраст. Жазира Аштенова. - 

Алматы : Нұрлы әлем, 2020. - 160 б. - Сыйға алынды; 175 

жыл. - ISBN 978-601-205-212-7 : 160т.00т. 

2. 
К 1 

А-46 

Алтаев, Жақыпбек. 
   Әл-Фараби және заманауи Қазақстан философиясы / 

Алтаев, Жақыпбек; Жауапты ред. Ә.А.Құрманбек; Бас.ред. 

Ж.А.Алтаев. - Алматы : Сардар, 2020. - 320 б. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7674-09-5 : 1800т.00т. 

 

Авторлар ұжымы ұсынып отырған монографияда ғұлама 

ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық 

мұрасының негізгі қырлары ашып көрсетілген. Әл-Фараби 

энциклопедист-ойшыл ретінде философия, этика, логика, 

музыка теориясы, дін туралы ілім, математика, мемлекет 

теориясы жэне ғылымның басқа да салаларында өзінің 

төлтума ойларымен мәңгі өшпес із қалдырды. 

Монографияда әл-Фарабидің философия, логика, этика, 

руханилық және қоғамдық құрылымның өзекті 

мәселелеріне қатысты ойлары жүйелі түрде зерделенген. 

3. 
К 1 

А-46 

Алтаев, Жақыпбек. 
   Әл-Фараби-Шығыстың ұлы ойшылы = Аль-Фараби 

великий мыслитель Востока / Алтаев, Жақыпбек. - Алматы 

: Сардар, 2020. - 400 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7624-10-1 : 2250т.00т. 

 

Аталмыш монографияда «Екінші ұстаз» атанған, әлемдік 

мәдениет пен өркениеттің дамуына елеулі үлес қосқан 

Мұсылман ренессансы дәуірінің ұлы ғалымы Әбу Насыр 

әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы қарастырылады. 

Энциклопедист-ғалым ретінде ол философия, этика, 

логика, музыка теориясы, математика, дін теориясы, 

мемлекет және құқық теориясы сияқты ғылым салаларын 

өз ойларымен жетілдірді. Кітапта әл-Фарабидің 

шығармашылығын зерттеген отандық және шетелдік 

ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалынды, сонымен 

қатар әл-Фарабидің философиясының ерекшеліктері мен 

оның Антика дәуірінің, сондай-ақ қазіргі заманғы 

ойшылдардың көзқарастарынан айырмашылығы 

көрсетілді. 

4. 
К 94 

В-272 

   Великая степь:история и культура = Ұлы дала: тарих 

пен мәдениет. Т.1 : Истоки и преемственность культур. 



Каталог выставки / Редкол.: А.Онгарулы(ред) и др.; М-во 

культуры и спорт РК, Национальный музей РК, Научно-

исследовательский институт "Халық қазынасы". - Астана, 

2019. - 320 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено в дар; 

Книга на казах.,русс.,англ. языках. - Библиогр.: с.316-318. - 

ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 978-9965-23-491-0 : 

318т.00т. 

 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов,начиная с энеолита и до этнографической 

современности они представляют художественный 

характер степной цивилизации. 

5. 
К 94 

В-272 

   Великая степь:история и культура = Ұлы дала: тарих 

пен мәдениет. Т.2 : Конь и всадник. Каталог выставки / 

Редкол.: А.Онгарулы(ред) и др.; М-во культуры и спорт 

РК, Национальный музей РК, Научно-исследовательский 

институт "Халық қазынасы". - Нұр-Сұлтан, 2019. - 300 с. : 

ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено в дар; Книга на 

русс.,казах.,англ. языках. - ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 

978-9965-23-492-7 : 297т.00т. 

 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства,являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов,начиная с энеолита и до этнографической 

современности они представляют художественный 

характер степной цивилизации. 

6. 
К 94 

В-272 

   Великая степь:история и культура = Ұлы дала: тарих 

пен мәдениет. Т.3 : Мир древних тюрков. Каталог 

выставки / Редкол.: А.Онгарулы(ред) и др.; М-во культуры 

и спорт РК, Национальный музей РК, Научно-

исследовательский институт "Халық қазынасы". - Нұр-

Сұлтан, 2019. - 454 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено 

в дар; Книга на казах.,русс.,англ. языках. - ISBN 978-9965-

23-490-3. - ISBN 978-9965-23-496-5 : 453т.00т. 

 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 



металлов, начиная с энеолита и до этнографической 

современности они представляют художественный 

характер степной цивилизации. 

7. 
К 94 

В-272 

   Великая степь:история и культура = Ұлы дала: тарих 

пен мәдениет. Т.4 : Великое кочевание: Наследие гуннов и 

сарматов в вещах и идеях. Каталог выставки / Редкол.: 

А.Онгарулы(ред) и др.; М-во культуры и спорт РК, 

Национальный музей РК, Научно-исследовательский 

институт "Халық қазынасы". - Нұр-Сұлтан, 2019. - 308 с. : 

ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено в дар; Книга на 

русс.,казах.,англ., языках. - ISBN 978-9965-23-490-3. - 

ISBN 978-9965-23-506-1 : 307т.00т. 

 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов, начиная с энеолита и до этнографической 

современности они представляют художественный 

характер степной цивилизации. 

8. 
К 94 

В-272 

   Великая степь:история и культура = Ұлы дала: тарих 

пен мәдениет. Т.5 : Степная вода: костюм и текстиль. 

Каталог выставки / Редкол.: А.Онгарулы(ред) и др.; М-во 

культуры и спорт РК, Национальный музей РК, Научно-

исследовательский институт "Халық қазынасы". - Nur-

Sultan, 2019. - 360 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено в 

дар; Книга на русс.,казах.,англ. языках. - ISBN 978-9965-

23-490-3. - ISBN 978-9965-23-511-5 : 357т.00т. 

 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов, начиная с энеолита и до этнографической 

современности они представляют художественный 

характер степной цивилизации. 

9. 
К 94 

В-272 

   Великая степь:история и культура = Ұлы дала: тарих 

пен мәдениет. Т.6 : Древние технологии. Каталог выставки 

/ Редкол.: А.Онгарулы(ред) и др.; М-во культуры и спорт 

РК, Национальный музей РК, Научно-исследовательский 

институт "Халық қазынасы". - Nur-Sultan, 2019. - 314 с. : 

ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено в дар; Книга на 

русс.,казах.,англ. языках. - ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 

978-9965-23-536-8 : 312т.00т. 



 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства,являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов,начиная с энеолита и до этнографической 

современности они представляют художественный 

характер степной цивилизации. 

10. 
К 94 

Д-14 

Дайрабай,Тынышбек. 
   Түркістан 1866-1872 = Туркестан 1866-1872 / 

Дайрабай,Тынышбек. - Алматы : Азия Арна, 2020. - 344 б. : 

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

9965-23-580-1 : 7417т.50т. 

«Түркістан» альбомында Қазақстан және Орта Азия 

халықтарының тарихы, мәдени, кәсіптік, археологиялық, 

этнографиялық ескерткіштерінің ең озық үлгілері 

жинақталынған. «Түркістан» фотоальбомы Түркістан 

генерал-губернаторына (1867-1917 жж.) қараған Жетісу, 

Сырдария, Заравшан округі, Самарқанд, Ферғана(Қоқан 

хандығы)облыстары қамтыған. 

11. 
К 94 

Ә-17 

Әбжанов,Х. 
   Қоғам және мемлекет қайраткерлері : Ғылыми-

танымдық. 8-кітап / Х. Әбжанов, Г. Нұрымбетова; Пікір 

жазған: Ғ.Кенжебаев,Д.Салқынбек; ҚР БҒМ, Абай 

атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 250 б. - (Ұлы 

дала тұлғалары) (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-298-860-4 : 

250т.00т. 

 

Кітапта қазақтың XX ғасырдағы қоғам және мемлекет 

қайраткелерінің өмірі мен қызметі тұлғатанулық тұрғыдан 

зерделеніп, жастарға үлгі-өнеге боларлық жасампаз 

тағылымдары баян етілген. 

12. 

К 

821.512.122.09 

Ж-92 

   Жыр арқауы-ата заң : Қазақ ақындарының жыр жинағы 

/ Құраст. Қайрат Мәми. - Алматы : Қазақ университеті, 

2020. - 106 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-5132-2 : 

106т.00т. 

13. 
К 069 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасы Ұлттық музейіне-5 жыл. - 

Нұр-Сұлтан, 2019. - 208 б. : Альбом. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7059-27-9 : 208т.00т. 

 

Кітап Қазақ ұлты мен жерінің тас дәуірінен этнографиялық 

бүгінге дейінгі тарихының куәгерлері - бірегей жәдігерлері 



сақталған Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 

құрылғанына 5 жыл толуына арналған. Альбомда Ұлттық 

музейдің қорлары, залдары мен экспозициялары жайлы 

ақпараттар беріліп, бес жылда атқарған жұмыстары мен 

жеткен жетістіктері қысқаша баяндалған. 

14. 
К 94 

О-58 

Омарбеков,Т. 
    Көне түркі тұлғалары мен арғықазақтар : Ғылыми -

танымдық. 1-кітап / Т. Омарбеков; Пікір жазғандар: 

Г.Хабижанова,Е.М.Үжкенова; ҚР БҒМ, Абай атындағы 

ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 276 б. - (Ұлы дала 

тұлғалары.) (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-298-861-1 : 

276т.00т. 

Тарихи танымдық, тағылымы мол бұл кітапта Ұлы 

Даланың ежелгі тұлғаларының, алғашқы Ашина 

қағандарының, Болғар хандығын құрған Дуло (Дулу) 

әулетінің түлғаларының, Шыгыс түріктерінің (көк 

түріктердің) қайраткерлерінің мемлекеттік және 

қайраткерлік қызметтеріне жеке-жеке таңдаулар 

жасалынған. 

15. 
К 378 

О-830 

   От КазГМИ до Satbayev University / Ред.сов.: 

Т.М.Асанов,М.А.Найманбаев, Е.Е.Шаихова. - Алматы : Ан 

Арыс, 2020. - 344 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-

7599-10-2 : 344т.00т. 

 

Предлагаемая книга — об истории первого технического 

вуза Казахстана и о людях, чьи знания и умения, 

способность решать трудные задачи и активная жизненная 

позиция формировались в стенах Политеха. Отдельные 

страницы посвящены металлургическому факультету, 

который был создан в первые годы существования 

учебного заведения и стал основой сегодняшнего 

Института металлургии и промышленной инженерии. 

16. 
К 821.512.122 

С-22 

Сариев, Әбдіғали. 
   Таңдамалы шығармалар жинағы / Сариев, Әбдіғали; 

Құраст. Шайымхан Сариев, Нұрлан Әбдібек. - Алматы : 

Қазақ кітабы, 2020. - 400 б. - ISBN 978-601-7608-16-3 : 

2008т.93т. 

17. 
К 789 

С-22 

Сарыбаев,Болат Шамғалиұлы. 
    Қазақтың музыкалық аспаптары = Казахские 

музыкальные инструменты / Сарыбаев,Болат Шамғалиұлы; 

Жалпы ред. А.Оңғарұлы; ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі ҚР Ұлттық музейі "Халық қазынасы" ғылыми-



зерттеу институты. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 352 б. : сурет. - 

Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-

9965-23-509-2 : 352т.00т. 

 

Кітапта қазақтың аспаптану ғылымының негізін қалаушы, 

көне музыкалық аспаптарды зерттеуші, үн бітіруші ғалым 

Болат Шамғалиұлы Сарыбаевтың еңбектері 

топтастырылды. Бұл еңбек Болат Сарыбаевтың «Казахские 

музыкальные инструменты» мен «Қазақтың музыкалық 

аспаптары» атты, кітаптары, әр жылдары жарық көрген 

мақалалары және Қазақстан Республикасы Ұлттық 

музейінде сақтаулы тұрған музыкалық аспаптар 

коллекциясымен қоса таңдамалы ретінде толықтырыла 

жарық көріп отыр. 

18. 
К 502/504 

С-22 

Сарыбеков,Махметғали. 
   Ұлы дала халқы мәдениетіндегі қоршаған орта = 

Окружающая среда обитания в культуре / 

Сарыбеков,Махметғали, Абдуалы,Асқар, Досымбаева, 

Айман. - Алматы-Тараз, 2020. - 232 б. : сурет. - Сыйға 

алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.227-

229. - ISBN 978-601-7588-53-3 : 232т.00т. 

 

Ғылыми басылымда қазақ даласы кеңістігіндегі мәдени 

мұраны дамытудың маңызды аспектілерін кең 

хронологиялық ауқымда анықтауга мүмкіндік беретін 

мәселелер қарастырылады. Кітапта Қазақстан аумағында 

өмір сүрген белгілі бір кезеңдегі халықтың негізгі 

құндылық мәдени жетістіктерін құру және дамыту 

ерекшеліктері туралы мәліметтер бар. 

19. 
К 94 

С-52 

Смағұлов, С. 
   Қазақ ойшылдары : Ғылыми -танымдық. 4-кітап / С. 

Смағұлов; Пікір жазғандар: Р.А.Бекназаров; ҚР БҒМ, Абай 

атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 236 б. - (Ұлы 

дала тұлғалары.) (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - 

Библиогр. мақала соңынды. - ISBN 978-601-298-862-8 : 

236т.00т. 

 

Ғылыми-танымдық еңбекте ІХ-ХХ ғасырлар аралығында 

қазақ жерінде өмір сүрген әл-Фараби, М.Дулати, 

Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А Құнанбаев, 

Ш.Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпеев тәрізді ғұламалардың, 

ойшылдардын, ағартушылардың философиялық, тарихи, 

ағартушылық бағыттағы еңбектеріне талданады. 

20. К 94 Тебегенов,Т.С. 



Т-31    Қазақтың би-шешендері : Ғылыми -танымдық. 3-кітап / 

Т.С. Тебегенов; Пікір жазғандар: Ж.Дәдебаев; ҚР БҒМ, 

Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 190 б. - 

(Ұлы дала тұлғалары.) (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. 

- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-298-859-8 : 

190т.00т. 

 

Кітапта Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Жиренше тәрізді 

билер мен шешендердің қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен 

көркемсөз үлгілері (афоризмдері, толғаулары, 

тұжырымдары-шешімдері) тұтастығы ықпалы тарихи-

танымдық, эстетикалық-педагогикалық бағалау 

тұрғысында қарастырылған. 

21. 
К 94 

Ұ-46 

   Ұлы дала тұлғалары : Анықтамалық көрсеткіш / 

Құраст.: К.Н. Нәрібаев, Г.Р. Нұрымбетова, С.О. Смағұлова; 

ҚР БҒМ, Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2019. 

- 226 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.213-215. - 

ISBN 978-601-298-767-6 : 226т.00т. 

 

Анықтамалықта көне дәуірден бүгінгі күнге дейінгі қазақ 

халқының тарихында ерекше орын алған, өшпес із 

қалдырған тұлғалардың өмір жолы мен мұрасы қамтылған. 

Кітап тарихшыларға саясаттанушыларга, сонымен қатар, 

тұлғатану тарихына қызығушылық танытатын студент-

магистрант жастарға, қалың оқырманға арналған. 

22. 
К 75 

F-71 

   Focus Kazakhstan suwon:Eurasian utopia: Post scriptum. 

- Б.м., 2019. - 147 page : poto. - gift. - 147т.00т. 

23. 
К 323 

Э-723 

   Эпоха созидания. - Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 408 б. 

: сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-338-510-5 : 

408т.00т. 

 

В книге приведен анализ достижений Республики 

Казахстан на пути суверенного развития под руководством 

Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. В ней рассматриваются ключевые аспекты его 

многогранной плодотворной государственной и 

общественной деятельности почти за три десятилетия, 

определившей долгосрочные перспективы Казахстана в 

XXI веке. 

 


