
Казахский фонд за декабрь 2020 г. 

1. 
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. 

2. 
902 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының Тарих және мәдениет 

ескерткіштерінің жинағы. Ақмола облысы = Свод памятников 

истории и культуры Республики Казахстана. Акмолинская 

область. 2-шығарылым : Целиноград ауданы / Жалпы 

ред.А.Оңғарұлы; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық 

музейі "Халық қазынасы" ғылыми-зерттеу институты . - Нұр-

Сұлтан, 2019. - 160 б. : сурет. - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - Библиогр.: б.157-158. - ISBN 978-9965-23-510-8 : 

160т.00т. 

 

Ғылыми-энциклопедиялық сипаттағы бұл басылымға Ақмола 

облысының Целиноград ауданындағы тарих, археология, қала 

құрылысы, сәулет және монументалды өнер ескерткіштерінің 

мемлекеттік және жергілікті тізіміндегі, сонымен қатар жаңадан 

анықталған нысандары енгізілген. 

3. 
902 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасының Тарих және мәдениет 
ескерткіштерінің жинағы. Ақмола облысы = Свод памятников 

истории и культуры Республики Казахстана. Акмолинская 

область. 3-шығарылым : Бурабай ауданы / Жалпы ред.А.Оңғарұлы; 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық музейі "Халық 

қазынасы" ғылыми-зерттеу институты . - Нұс-Сұлтан, 2020. - 256 

б. : сурет. - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - 

Библиогр.: б.249-252. - ISBN 978-601-7430-45-0 : 256т.10т. 

 

Ғылыми-энциклопедиялық сипаттағы бұл басылымға Ақмола 

облысының Бурабай ауданындағы бұрын тіркелген және жаңадан 

ашылған археология, қала құрылысы, сәулет және монументалды 

өнер ескерткіштерінің мемлекеттік және жергілікті тізіміндегі, 

сонымен қатар жаңадан анықталған нысандары енгізілген. 

4. 
910 

Қ-18 

   Қазақстанның қасиетті нысандары мен аумағын зерттеу 

бойынша далалық экспедицияларға қатысушылар үшін (ҚР 

МСМ БМҚ "Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі қасиетті 



кеңістік: дәстүр мен жаңашылдық " бағдарламасы аясында) 

ИРН №BR 06449588 = Сакральные пространства в современной 

культуре Казахстана: традиции и новации" : Әдістемелік 

нұсқаулық / ҚР МСМ ҚР Ұлттық музейі," Қасиетті Қазақстан" 

өлкетануды дамыту ғылыми-зерттеу орталығы. - Нұр-Сұлтан, 

2020. - 90 б. : сурет. - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. 

- Библиогр.:с.33. - ISBN 978-9965-23-575-7 : 90т.00т. 

 

Әдістемелік нұсқаулық ҚР МСМ «Қазақстанның заманауи 

мәдениетіндегі қасиетті кеңістік: дәстүр мен жаңашылдық», ИРН 

№ ВК 06449588 жобасы (2019-2020 жылдарға арналған мақсатты 

қаржыландыру. Басымдық: «Мәңгілік ел» ғылыми негіздері (1.2. 

Қоғамдық сананы жаңғырту мәселелері бойынша қолданбалы 

зерттеулер: 1.2.1 Қазақстанның рухани киелі орындары. 

Қазақстанның қасиетті географиясы) ғылыми-зерттеу 

бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

спорт министрлігінің қаржылық қолдауымен далалық 

этнографиялық экспедициялар өткізуге арналған іс-қимыл 

бағдарламасы болып табылады. 

5. 
94 

Ұ-46 

   Ұлы Дала: тарих пен мәдениет = Великая степь: истории и 

культура. Т.2 : Жылқы және салт атты. Көрме каталогы. - Нұр-

Сұлтан, 2019. - 300 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; 

Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-9965-23-492-7. - 

ISBN 978-9965-23-490-3 : 300т.00т. 

 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында 

сақталған,Ұлы дала мәдениетінің құнды қазынасы болып 

табылатын ежелгі жәдігерлер туралы ақпарат ұсынылған. 

Энеолиттен этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта қамтитын 

іртүрлі бұйымдар дала өркениетінің ерекшелігін көрсетеді. Ұлы 

дала тарихындағы жылқының рөліне ерекше назар аударады. 

6. 
94 

Ұ-46 

   Ұлы Дала: тарих пен мәдениет = Великая степь: истории и 

культура. Т.3 : Көне түркілер әлемі.Көрме каталогы. - Нұр-Сұлтан, 

2019. - 454 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-9965-23-496-5. - ISBN 

978-9965-23-490-3 : 454т.00т. 

Каталогта Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінде 

сақталған,ерте темір дәуірінен ортағасырлық кезеңге дейінгі 

аралықты қамтитын ежелгі жәдігерлері туралы ақпарат ұсынылған 

7. 
94 

Ұ-46 

   Ұлы Дала: тарих пен мәдениет = Великая степь: истории и 

культура. Т.4 : Ұлы көш:бұйымдар мен идеялардағы ғұндар мен 

сарматтардың мұралары. Көрме каталогы. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 

308 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тлдерінде. - ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 



978-9965-23-506-1 : 308т.00т. 

Каталогта Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінде 

сақталған,сақ,савромат,ғұн-сармат,түркілер мен қазақтардың 

жәдігерлері туралы ақпарат ұсынылған 

8. 
94 

Ұ-46 

   Ұлы Дала: тарих пен мәдениет = Великая степь:история и 

культура. Т.1 : Мәдени шығу тек пен сабақтастық. Көрме 

каталогы. - Астана, 2019. - 320 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.316-

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

320т.00т. 

Топтамада Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорында 

сақталған,энеолиттен этнографиялық кезеңге дейінгі аралықта 

қамтитын Ұлы дала мәдениетінің өнері туындылары ұсынылған 

 


