
Қазақ тілі қоры/Казахский фонд 

Ақпан/февраль - 2020 

1. 
78 

А-22 

   Ағажай-Алтай. Алтай-Тарбағатай әндері : Оқу 

құралы / Қүраст: М. Әбуғазы,Т. Әбуғазы; Құрманғазы 

атынд. Қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы : 

Мерей, 2019. - 148 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

265-368-7 : 148т. 00т. 

 

Бұл кітапқа Алтай-Тарбағатай аймағының таңдаулы 

әндері мәдениет кайраткері, өнер зерттеуші Мурат 

Әбуғазы және белгілі әнші, мәдениет саласының үздігі 

Талғат Әбуғазының нотаға түсіріп, құрастыруымен 

назарларыңызға ұсынылып отыр. Сонымен қатар 

әндердің мәтіндік нүсқалары бір жүйеге келтіріліп, 

нотаға домбыра аспабына лайықталып түсірілген. 

2. 
821.512.122 

А-38 

Ақыш, Нұрдәулет Бабиханұлы. 
   Махаббатпен арашалау : Әңгімелер мен хикаяттар / 

Ақыш, Нұрдәулет Бабиханұлы. - Алматы : Palitra Press, 

2019. - 344 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-6018-2 

: 344т.00т. 

3. 
504 

А-47 

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.: с.437-442. - ISBN 978-601-214-407-9 : 

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. 

4. 
329 

А-89 

Асылов, Қуаныш. 

   Қазіргі замандағы қазақстанның саяси партиялары / 

Асылов, Қуаныш; Жалпы ред.басқ. З.К.Шаукенова; ҚР 

Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық 

зерттеулер ин-ты. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 244 б. : сурет. - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б.230-234. - ISBN 978-601-

7540-58-6 : 244т.00т. 



 

Бұл ақпараттық-талдамалық басылым Қазақстандағы 

партия құрылымдары мәселелеріне арналған. Мұнда 

отандық партия құрылымдарының негізгі оқиғалары 

көрініс тауып, шетелдердегі партиялық қызметтердің 

заманауи тәжірибесі екшелеп ұсынылған, сонымен 

қатар, партиялар бағдаламаларын салыстырмалы 

талдаудың жалпылама нәтижелері берілген. 

5. 
821.512.122 

А-94 

Ахметұлы, Әділет. 
   Әділет : Өлеңдер / Ахметұлы, Әділет. - Нұр-Сұлтан : 

Атажұрт, 2019. - 212б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-80721-5-4 : 21т.00т. 

6. 
94 

Ғ-38 

    Ғалымдар қауымдастығы мақұлдаған әрі 

жалпыұлттық мүдделерге сай келетін, ғылыми 

тұрғыдан қалыптастырылған "Ұлы даланың ұлы 

есімдері" тізімі : Жоба / ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов 

атынд. тарих және этнология ин-ты. - Алматы, 2019. - 

145 б. - Сыйға алынды. - 145т. 00т. 

7. 
398 

Д-15 

   Дала фольклорларының антологиясы : Он томдық. 

Т.1 : Батырлар жыры / Ред. алқасы М.М.Тәжин, 

А.Ғ.Балаева. - Алматы, 2019. - 560 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.551. - ISBN 

978-601-7218-29-4. - ISBN 978-601-7218-30-0 : 560т.00т. 

 

Дала фольклоры антологиясының алғашқы томы 

батырлар жырына арналған. Оның «Көне эпос» деп 

аталатын бірінші бөліміне «Құламерген», «Дотан батыр» 

жырлары, «Батырлар жыры» деп аталатын екінші 

бөліміне «Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр», 

«Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «Ер Сайын», «Ер Едіге», 

«Шора батыр» сияқты классикалық эпостың таңдаулы 

үлгілері топтастырылған. 

8. 
398 

Д-15 

    Дала фольклорының анатологиясы : Он томдық. 

Т.2 : Батырлар жыры / Ред.алқасы М.М.Тәжин, 

А.Ғ.Балаева. - Алматы, 2019. - 572 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.:б.654. - ISBN 

978-601-7218-29-4. - ISBN 978-601-7218-31-7 : 572т.00т. 

 

Дала фольклоры антологиясының 2-томына атақты 

жыршы Мұрын жырау Сеңгірбекұлынын орындауынан 

1939-1948 жылдары жазып алынған «Қырымның қырық 

батыры» жырлар топтамасының үлгілері енгізілді. Бүл 



эпикалық циклде Алтын Орда және оның орнында пайда 

болған түркі мемлекетгері тарихының ХІV-ХVІІ 

ғасырлардағы ірі оқиғалары көркем баяндалған. 

9. 
398 

Д-15 

    Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.3 

: Тарихи жырлар / Ред.алқасы М.М.Тәжин, А.Ғ.Балаева. 

- Алматы, 2019. - 584 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды. - Библиогр.: б.576-577. - ISBN 978-601-

7218-29-4. - ISBN 978-601-7218-32-4 : 584т.00т. 

 

Дала фольклоры антологиясының 3-томы тарихи 

жырларға арналған. Томға «Еңсегей бойлы ер Есім», 

«Абылай хан», «Хан Кене», «Сәтбек батыр», «Бөгенбай 

батыр», «Қабанбай батыр», «Өтеген батыр», «Олжабай 

батыр», «Ер Жәнібек», «Райымбек батыр», «Барақ 

батыр», «Ағыбай батыр», «Жанқожа батыр» сияқты 

тарихи эпостың таңдаулы үлгілері топтастырылды. 

10. 
398 

Д-15 

    Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.4 

: Ғашықтық жырлар / Ред.алқасы М.М.Тәжин, 

А.Ғ.Балаева. - Алматы, 2019. - 498 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.492. - ISBN 

978-601-7218-29-4. - ISBN 978-601-7218-33-1 : 498т.00т. 

 

Дала фольклоры антологиясының төртінші томы 

ғашықтық жырларға арналған. Томға «Қозы Көрпеш - 

Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Бозжігіт», «Бозаман», 

«Сейпіл-мәлік», «Талайлы қүлмен Әйім қыз», «Шеризат 

- Күлшат», «Жаскелең» жырларының таңдаулы үлгілері 

топтастырылды. 

11. 
398 

Д-15 

    Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.5 

: Дастандар / Ред.алқасы М.М.Тәжин, А.Ғ.Балаева. - 

Алматы, 2019. - 528 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды. - Библиогр. б.522. - ISBN 978-601-7218-

29-4. - ISBN 978-601-7218-34-8 : 528т.00т. 

 

Дала фольклоры антологиясының бесінші томына 

«Айман, Шолпан», «Наурызбай-Қаншайым», «Сыршы 

молда», «Болат, Жанат», «Қасым жомарт», «Құлқаныс-

Зеберше», «Дариға қыз», «Киік», «Миғраж», 

«Мұхаммед-Қанапия», «Қисса Әбушахма» 

дастандарының тандаулы үлгілері топтастырылған. 

Кітаптың аудиожазбасы мен электронды нүсқасын 

көрсетілген ОК код аркылы танымал порталдар мен 



сайттардан жүктеп алуға болады. 

12. 
330 

Д-55 

Додонов, Вячеслав. 
   Қазақстанның халықаралық инвестициялық 

ынтымақтастығы: Үрдістер, факторлар, перспективалар / 

Додонов, Вячеслав; ҚР Президент жанындағы Қазақстан 

стратегиялық зерттеулер институты. - Нұр-Сұлтан, 2019. 

- 208 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.187-197. - 

ISBN 978-601-7972-25-7 : 208т.00т. 

 

Кітапта Қазақстанның халыкаралық инвестициялық 

ынтымактастығының жетекші бағыттары 

карастырылады. Елге шетелдік инвестициялар тарту 

процестерін шолу мен талдауға баса назар аударылады - 

инвестициялар ағыны бөлігіңдегі басты үрдістер, 

олардың салалык құрылымы, негізгі инвестор елдер 

бойынша ерекшеліктер қарастырылады. 

13. 
821.512.122.09 

Е-33 

    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, 2019. - 632 б. : сурет. - ("Ұлы дала 

жауһарлары") (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б.622-623. - ISBN 978-601-7588-23-6. - ISBN 

978-601-7588-24-3 : 632т.00т. 

 

«Ұлы дала жауһарлары» сериясы. «Ежелгі дәуір 

әдебиеті» антологиясының 1-томына ежелгі дәуір 

әдебиетінің исламға дейінгі әдеби жәдігерлерінің 

таңдаулы шығармалары еніп отыр. 

14. 
32 

Қ-18 

    Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2017 

жыл / Құраст.: М.Б. Қасымбеков (жетекші) және т.б. - 

Астана : Деловой Мир Астана , 2018. - 352 б. : сурет. - 

(Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев. "Қызмет хроникасы" сериясы). - 

Бұл кітапта CD-rom берілген. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7918-12-5 : 352т.00т. 

 

Бұл кітап «Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы» 

сериясы бойынша шығарылып отырған кезекті басылым 

болып табылады. Кітапта 2017 жылы елімізде және 



шетелдерде Мемлекет басшысының қатысуымен 

өткізілген басты іс-шаралар жайында баяндалған, 

сонымен қатар осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген 

толыққанды сөздерінің мәтіндері, 2017 жылы 

қабылданған Қазақстан Республикасының маңызы зор 

заңдары мен Президент жарлықтарының тізбесі 

ұсынылған, түрлі анықтамалық ақпараттар келтірілген. 

15. 
159 

Қ-18 

   Қазақстандық бірегейлік қалыптастыру: 

мәселелері мен болашағы : Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдар жинағы / 

Ред.алқа.: А.Қ.Бижанов(жалпы ред.) және т.б.; ҚР БҒМ 

ҒК,Философия,саясаттану және дінтану ин-ты. - 

Алматы, 2019. - 556 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.мақала 

соңында. - ISBN 556т.00т. - ISBN 978-601-304-101-8 : 

556-00. 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдарының жинағына қазіргі замандағы ұлттық 

бірегейлікті қалыптастыру мәселелері бойынша белгілі 

шетелдік және отандық философтардың, 

саясаттанушылардың, дінтанушылардың және жас 

мамандардың ғылыми мақалалар топтамасы еңгізілген. 

16. 
821.512.122 

Қ-23 

Қайыров, Ербол. 

    Ой, сезім... / Қайыров, Ербол. - Павлодар : ЭКО, 2019. 

- 116 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-284-311-8 : 

116т.00т. 

17. 
821.512.122.09 

Қ-26 

Қалижанов, Уәлихан. 

    Қазақ әдебиеті және рухани жаңғыру : 

Зерттеулер,мақалалар мен әдеби портреттер / 

Қалижанов, Уәлихан. - Алматы : Баянжүрек, 2018. - 552 

б. : сурет. - (Рухани жаңғыру) (Жетісу кітапханасы). - 

Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-7532-71-0 : 552т.00т. 

18. 
159 

Қ-54 

    Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері 

аясындағы қазақстандық бірегейлікті 

қалыптастыру = "Формирование Казахстанской 

идентичности в контексте задач модернизации 

общественного сознания". 2-кітап / ҚР БҒМ ҒК, 

философия,саясаттану және дінтану ин-ты. - Алматы, 

2019. - 460 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

алынды. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-304-102-5 : 460т.00т. 



 

Ұжымдық монографияда ғылыми зерттеу мәселесіне 

қатысты қоғамдық сананың жаңыруының ғылыми-

теориялық және қолданбалы аспектілерін кешенді 

зерттеудің негізінде қазіргі кезеңдегі қазақстандық 

бірегейліктің қалыптастырудың идеялық-

дүниетанымдық және теориялық-әдіснамалық негіздері 

қарастырылады. 

19. 
615 

М-16 

    Мақсарыдан (сафлорадан) алынған 

фитопрепараттар : Монография / К.Д. Рахимов [et al.]. - 

Алматы, 2019. - 644 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

246-673-7 : 644т. 00т. 

 

Қазақстандық мақсары (сафлора - Сагіһатиз ііпсіогіив L) 

өсімдігінен алғаш рет елімізде инновациялық 

фитопрепараттардың (капсула, жара жазушы жақпа май, 

көзге арналған жақпа май және көз тамшы, 

фотоқорғағыш крем) фармацевтикалық негіздемесін 

жасау және фармакологиялық іргелі зерттеулердің 

нәтижелері (қабынуға, микробқа, зеңге қарсы әсерлері) 

көрсетілген, барлық препараттар офтальмология және 

т.б. салаларда қолданбалы тәжіребиелік медицинаға 

енгізу көзделген. 

20. 
325 

П-67 

   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 ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары / Алматы қалалық 

Қазақстан халқы ассамблеясы; ҚР БҒМ ҒК фил.,саясат. 

және дінт. ин-ты. - Алматы, 2019. - 132 б. : кесте. - 

Сыйға алынды. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-304-098-1 : 

138т.00т. 

 

Қазақстандық сарапшылардың позицияларымен 

пікірталастары этносаяхатқа және көпмәдениеттілік 

ұстанымдарына деген халықаралық әдістердің өзгеруі 

аясында қалыптасыды 

21. 
615 

Р-24 
Рахимов, Қайролла Дүйсенбайұлы. 
    Клиникалық фармакология : Тестер, сұрақтар мен 



жауаптар / Рахимов, Қайролла Дүйсенбайұлы; ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігі, С.Ж.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ КеАҚ, Клиникалық фармакология 

кафедрасы. - Алматы, 2020. - 660 б. : кесте. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: с.655-658. - ISBN 978-601-246-683-

6 : 660т.00т. 

 

Қазіргі заман талабына сай білім дәрежесін бағалауда 

тесттер жиі қолданылады. Осы оқу құралында берілген 

тесттік тапсырмалар мен сұрақ-жауаптар алынған 

білімді шыңдай түсері сөзсіз. Бұл еңбек 2 бөлімнен 

тұрады. Бірінші бөлімінде клиникалық 

фармакологияның жалпы сұрақтары: фармакодинамика, 

фармакокинетика, фармакобақылау тақырыптары 

қамтылған. Екінші бөлімінде әрбір мамандық бойынша 

(терапия, акушерия және гинекология, анестезиология, 

реанимация, оторинолорингология, офтальмология, 

эндокринология) клиникалық фармакологиясынан 

тесттері, сұрақтар мен жауаптар түрінде көрсетілген. 

22. 
617 

Р-24 

Рахимов, Қайролла Дүйсенбайұлы. 
   Офтальмофармакология / Рахимов, Қайролла 

Дүйсенбайұлы, Абуова, Жанар Болатбекқызы, 

Балмуханова, Айгуль Владимировна. - Алматы, 2020. - 

408 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.404-407. - 

ISBN 978-601-246-682-9 : 408т.00т. 

 

Қазақстан Республикасында тіркелген офтальмологияда 

қолданылатын дәрілік заттардың маркетингтік шолуы, 

патенттелмеген және саудалық атауы, олардың 

қолданылу әдістері, дәрілік препараттарды тағайындау 

реті, мөлшері, қай елден шығарылғаны көрсетілген. Жиі 

кездесетін көз ауруларына қысқаша шолу. 

23. 
821.512.122 

С-22 

   Сарыарқаның дүлдүлі / Құраст. Ербол Қайыров. - 

Павлодар : ЭКО, 2019. - 160 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-284-320-0 : 160т.00т. 

24. 
012 

С-23 

   Сатыбалдин Әзімхан Әбілқайырұлы : 

Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.: А.Н. 

Мұратова. Библиогр. ред. Т.В. Вдовухина, А.Қ. 

Бегімбаева; ҚР БҒМ ҰҒА " Ғылым ордасы" РМК 

орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы : "Ғылым 

ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапханасы, 2019. - 152 

б. - (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы). - 



Орыс, қазақ тілдерінде. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7815-50-9 : 152т. 00т. 

 

«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» 

сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш 

Қазақстан Республикасы ¥лттық Ғылым академиясының 

академигі, Ресей Ғылым академиясының академигі 

(шетел мүшесі), Қазақ ауылшаруашылығы ғылымдары 

академиясының академигі, Моңғол ауылшаруашылығы 

ғылымдары академиясының академигі, экономика 

ғылымдарының докторы, профессор Әзімхан 

Әбілқайырұлы Сатыбалдинге арналған. 

25. 
94 

Т-13 

   Тағзым 1945-2020: Отты жылдар ерлеріне бас 

иеміз! . 5-кітап -альбом / Құраст. Қойлыбай 

Қаражанұлы. - Алматы : Киізкітап, 2019. - 360 б. : сурет. 

- (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Ұлы Жеңістің 75 

жылдығына арналады. - ISBN 978-601-252-095-8 : 

360т.00т. 

 

Ұсынылып отырған кітап бұрын басылымда болған Ұлы 

Жеңістің 60, 65, 70 жылдықтарына арналып шығарылған 

«Тағзым» сериясының жалғасы. Басылымда Екінші 

дүниежүзілік соғыс жылдарындағы 

қазақстандықтардың, оның ішінде маңғыстаулықтардың 

жорық жолдары және тылда еңбек еткен азаматтардың 

жеңісті жақындатуға қосқан еңбек үлгілері баяндалады. 

Барлық дерек архивтік құжаттар мен майдангерлер 

ұрпақтарының берген материалдарына негізделген. 

26. 
012 

Ү-58 

   Үмбетаев Ибадулла Изатуллаұлы : 

Биобиблиографиялық көрсеткіш / Бас ред. О.К. 

Биғараев, ҚР БҒМ ҰҒА, Қазақ мақта шаруашылығы 

ғылыми зерттеу ин-ты ЖШС; "Ғылым ордасы" РМК 

орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы : "Ғылым 

ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапханасы, 2018. - 272 

б. - Орыс, қазақ тілдерінде. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-7227-36-4 : 272т. 00т. 

 

«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» 

сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 

академигі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының 

докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

«Құрмет» орденінің иегері Үмбетаев Ибадулла 



Изатуллаұлына арналған. Биобиблиографияға ғалымның 

еңбек, ғылыми-өндірістік және қоғамдық қызметтері, 

оның басылымдары мен мемлекеттік марапаттары 

туралы мәліметтер енгізілген. Еңбектерінің 

хронологиялық көрсеткішінде материалдар жылдар 

бойынша орналасқан, әр жылдың көлемінде - әліпби 

ретімен: алдымен қазақ тілінде, одан кейін орыс және 

басқа тілдерде жарияланған еңбектер беріліп отыр. 

27. 
398 

Ұ-46 

   Ұлы даланың сарындары: Антология = Древние 

мотивы великой степи : Үш томдық. Т.1 : Музыкалық 

фольклор. Дәстүрлі ән өнері / Ред.алқасы: 

А.Ж.Қазтуғанова(жоба жетекшісі) және т.б. - Алматы, 

2019. - 752 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

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

Библиогр.: б.732-733. - ISBN 978-601-7218-35-5. - ISBN 

978-601-7218-36-2 : 752т.00т. 

 

"Ұлы даланың көне сарындары"антологиясының бірінші 

томына қазақтың көне музыкалық фольклоры-көне 

наным-сенім,үйлену және азалау ғұрпының 

сарындары,балалар фольклоры; дәстүрлі ән өнері-халық 

әндері және кәсіби әнші -композиторлардың 

туындылары енгізілді 

28. 
929 

Ф-30 

Фарид ед-Дин, Әттар. 
Әулиелер шежіресі / Фарид ед-Дин, Әттар; Парсы 

тілінен аударған Айнаш Қасым. - Алматы : Асыл кітап, 

2019. - 134 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7962-54-8 : 134т.00т. 

«Әулиелер шежіресі» - Құдайдың таңдаулы әулиелері 

және белгілі сопыларының қанатты сөздерін, ойларын, 

мұғжизалары мен бастарынан өткен қызықты 

оқиғаларды қамтыған Фарид әд-Дин Әттардың 

«Тәзкерат үл-оулиа» атты проза жанрындағы дара 

шығармасы негізінде дайындалған еңбек. Әттардың 

«Тәзкерет ұл-оулиа» еңбегінің толық нұсқасында 

олардың саны жетпіс екі адам, ал аңыз бойынша тоқсан 

жеті адамға жетеді. 

29. 
336 

Ш-19 

Шакеев, Саян Саятович. 
    Қаржылық есеп (ілгерлемелі) : Оқулық / Шакеев, Саян 

Саятович; ҚР БҒМ; Е.А. Бөкетов атынд. Қарағанды 

мемл. ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ, 2018. - 210 б. - Сыйға 

алынды. - Библиогр.: б.209-210. - ISBN 978-9965-07-992-



4 : 212т. 00т. 

Оқулык болашақ мамандардың әр түрлі меншік 

түріндегі ұйымдар кызметінің каржылык есебін 

үйымдастыру және әдістемесі бойынша теориялық және 

тәжірибелік машықтарын құруға және басқарушылық 

шешім қабылдауда есептік акпараттарды пайдалануға 

арналған. 

30. 

821.512.122-

93 

Я-39 

Язди, Меһди Азар. 
    Жақсы балаларға жақсы ертегілер / Язди, Меһди Азар; 

Парсы тілінен аударған Айнаш Қасым. - Алматы : BRK 

Press, 2019. - 148 б. : сурет. - (Моуләвидің 

"Мәснәуиінен" таңдамалы хикаялар). - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7604-16-5 : 148т.00т. 

Мол лэвидің «Мәснәуиі» поэзиялык туынды. «Мәснәуи» 

екі жүз тәмсіл хикаядан тұрады. Қолыңыздағы кітапқа 

Моуләвидін «Мәснәуи» шығармасынан жиырма төрт 

хикая еніп, кара сөзбен жазылды. 

 


