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1.

Abisheva, Saule Dlunusovna.
M. Makatayev s poetic world: Monograph / Abisheva,
Saule Dlunusovna; Translated from Russian
E.Zhanysbekova. - Almaty , 2018. - 224 p. - gift. Bibliogr.: p. 208-220. - ISBN 978-601-298-746-1 :
224т.00т.
The monograph is dedicated to Mukagali Makatayev's
poetic world. The model of the world is formed according
К 821.512.122.09
to the semantic, structural and functional-aesthetic
А-15
organization of the poetic text. By the analogy ot Aeneas's
wheel, systemic interpretation and interpretation of the
creative heritage of Makatayev is carried out. A thorough
philological analysis of poems and diaries of a Kazakh
poet makes it possible to identify the main circle of
themes, images and stylistic features. The publication is
addressed to specialists-philologists and all lovers of
poetry.

2.

Абишева, Сауле Джунусовна.
Поэтический мир М.Макатаева : Монография /
Абишева, Сауле Джунусовна. - Алматы, 2018. - 272 с.
: ил. - Библиогр.: с. 257-269. - ISBN 978-601-298-745-4
: 272т.00т.
Монография посвящена поэтическому миру Мукагали
Макатаева. Модель мира сформирована с учетом
К 821.512.122.09 семантической, структурной и функциональноА-152
эстетической организации поэтического текста. По
аналогии с колесом Энея осуществляется системная
дешифровка и интерпретация творческого наследия
Макатаева. Дан скрупулезный филологический анализ
стихотворений, поэм и дневников казахского поэта
XX века, позволяющий выявить основной круг тем,
образов и стилевых особенностей творчества
Макатаева
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Алшанов, Рахман Алшанович.
Тайны двадцати тысячелетий: поиски и открытия /
Алшанов, Рахман Алшанович. - 3-е изд.,доп. - Алматы
: Туран, 2018. - 416 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с.398-413. - ISBN 978-601-06-3885-3 :
416т.00т.

В работе обобщены результаты многолетних
исследований ученых и специалистов многих стран по
разгадке сверхмощных метеороидных атак Земли
двадцать тысячи лет тому назад, приведших к
катастрофическим последствиям Проанализированы
мифы и сказания разных народов об «огнедышащих
драконах» как свидетельства этого катаклизма.
Подчеркнуто особое место «Авесты», «Энума Элиш»,
содержащих важные данные.

4.
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Алшанов, Рахман Алшанұлы.
Жиырма мыңжылдықтың құпиясы: ізденістер мен
ашылымдар / Алшанов, Рахман Алшанұлы; Мәтінін
аударған: С.Арпабеков,Өлеңдерін С.Оспанов; ҚР
Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы,"Тұран"
университеті. - 4-ші басылым,толықтырылған. Алматы : Тұран, 2019. - 445 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - Библиогр.: б.437-442. - ISBN 978-601-214407-9 : 445т.00т.
Бұл жұмыста бұдан жиырма екі мың жыл бұрын
Жерді апаттық жағдайға ұшыратқан жойқын
метеороидтық шабуылдардың әсерін анықтау
барысындағы көптеген елдердің ғалымдары мен
мамандарының көпжылдық зерттеулерінің нәтижесі
қарастырылған.
Белоус,С.Г.
Память о войне: портреты казахстанцев (На
материалах Комиссии по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.) : Хрестоматия /
С.Г. Белоус; М-во образ. и науки РК, КазНПУ
им.Абая. - Алматы : ИП Балауса, 2019. - 224 б. Получено в дар. - ISBN 978-601-7977-08-5 : 224т.00т.
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Предлагаемая хрестоматия является сборником
систематически подобранных материалов Комиссии
по истории Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. о казахстанцах. На сегодняшний день человеческое
измерение войны в Казахстане изучено поверхностно,
что отражается на образовательном процессе в
средней и высшей школах. Материалы представлены
детальными эпизодами, дающими подробные
сведения об участии казахстанцев и имеют
исключительное источниковедческое значение.

Досмухамед Кшибеков / Под ред. Г.М.Мутанова;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
университеті, 2019. - 367 с. : ил. - (Өнегелі өмір.
Вып.191). - Получено в дар. - ISBN 978-601-04-3825-5
: 367т.00т.

6.

7.

К 929
К-972

Книга посвящена академику Национальной академии
наук РК, доктору философских наук, профессору
Досмухамеду Кшибековичу Кшибекову. Ученый
стоял у истоков становления философской науки в
Казахстане, занимался исследованием актуальных
проблем. В его трудах получены важные результаты,
имеющие как фундаментальное, так и прикладное
значение для философии и методологии. В издании
представлены архивные и фотоматериалы, избранные
труды ученого, отзывы соратников и близких.

Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы : Бес
томдық. Т.1 : Исламға дейінгі әдеби жәдігерлер /
Ред.алқасы: К.І.Матыжанов (жалпы ред.) және т.б.; ҚР
БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер
институты. - Алматы : Evo Press, 2019. - 632 б. : сурет.
- ("Ұлы дала жауһарлары") (Рухани жаңғыру). - Сыйға
К 821.512.122.09
алынды. - Библиогр.: б. 622-623. - ISBN 978-601-7588Е-33
24-3. - ISBN 978-601-7588-23-6 : 632т.00т.
«Ұлы дала жауһарлары» сериясы. «Ежелгі дәуір
әдебиеті» антологиясының 1-томына ежелгі дәуір
әдебиетінің исламға дейінгі әдеби жәдігерлерінің
таңдаулы шығармалары еніп отыр.

8.

9.

Әбішева, Сәуле Жүнісқызы.
М.Мақатаевтың ақындық әлемі : Монография /
К 821.512.122.09 Әбішева, Сәуле Жүнісқызы; Орыс тілінен аударған
Ә-21
М.С.Қойшыбаева. - Алматы, 2018. - 256 б. : кесте. Сыйға алынды. - Библиогр.: б.240-252. - ISBN 978601-298-744-7 : 156т.00т.
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Президенттің "Рухани жаңғыру" бағдарламасын
іске асырудың этносаяси қырлары. =
Этнополитические аспекты реализации президентской
программы "Рухани жаңғыру" : Алматы қаласындағы
Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми
сарапшылар тобының VII қалалық ғылымипрактикалық конференциясының материалдары /

Алматы қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы; ҚР
БҒМ ҒК фил.,саясат. және дінт. ин-ты. - Алматы,
2019. - 138 б. - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-304-098-1 : 138т.00т.
Қазақстандық сарапшылардың позицияларымен
пікірталастарып этносаяхатқа және көпмәдениеттілік
ұстанымдарына деген халықаралық әдістердің өзгеруі
аясында қалыптасады
Сыдыков,Ерлан.
Кунанбай / Сыдыков,Ерлан. - М. : Молодая гвардия,
2019. - 351 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей:
Серия биографий. Вып. 1815). - ISBN 978-5-23504346-6 : 351т.00т.
Есть в истории личности, судьба которых
удивительным образом отражает характер эпохи.
К
Жизнь Кунанбая Ускенбаева, отца казахского поэта и
10. 821.512.122(092)
мыслителя Абая Кунанбаева, деда философа и поэта
С-950
Шакарима Кудайбердиева, опосредует казахскую
историю всего XIX века, поскольку олицетворяет
собой родовую структуру управления в традиционном
обществе в переломный для всех казахов период
перехода от родовых, общинных отношений к
зависимому состоянию в структуре Российской
империи.
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Темірбек Жүргенов :
Зерттеулер,мақалалар,естеліктер мен арнау, жыртолғаулар. - Астана : Сарыарқа, 2018. - 576 б. : сурет. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-277-179-4 : 576т.00т.
Қазақстанның көрнекті қоғам және мемлекет
қайраткері Темірбек Жүргенов туралы үш бөлімнен
тұратын бұл жинаққа ғалымдардың зерттеулері мен
мақалалары, көзін көрген замандастары мен
Жүргеновтер әулетін білетіндердің естеліктері және
ақындардың арнау, жыр-толғаулары топтастырылған.
Т. Жүргенов туралы бұрын жарияланған деректер
толықтырылып, бірқатар тың деректер мен суреттер
жаңадан енгізіліп, хронологиялық ретпен берілді.
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Ұлы даланың көне сарындары: Музыкалық
фольклор. Дәстүрлі ән өнері = Древние мотивы
великой степени. Музыкальный фольклор : Үш
томдық. Т.1 : Музыкалық фольклор.Дәстүрлі ән өнері

/ Ред.алқасы: А.Ж.Қазтуғанова (жоба жет.) және т.б. Алматы : Brand Book, 2019. - 752 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Библиогр.: б.732-733. - ISBN 978-6017218-35-5. - ISBN 978-601-7218-36-2 : 752т.00т.
"Ұлы даланың көне сарындары"антологиясының
бірінші томына қазақтың көне музыкалық фольклорыкөне наным-сенім,үйлену және азалау ғұрпының
сарындары,балалар фольклоры; дәстүрлі ән өнеріхалық әндері және кәсіби әнші -композиторлардың
туындылары енгізілді

