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Байжумин, Ж.Г.
Великая Степь и олимпийские игры древней
Греции.Происхождение спорта : Учебное пособие /
Ж.Г. Байжумин, К.К. Закирьянов. - Алматы, 2018. - 244
с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.:с.235-243. - ISBN
978-601-80684-4-7 : 244т.00т.
1.

К 796
Б-182

Учебное пособие является совместной работой двух
казахстанских исследователей, придерживающихся
близких взглядов на особенности исторического
развития древней Евразии. Согласно их теоретическим
представлениям, ключевую роль в формировании
фундаментальных основ евразийской цивилизации
сыграли прямые предки современных тюркских
народов - кочевые скотоводы Великого пояса
внутриконтинентальных степей.
Байжумин, Ж.Г.
Тюрки и Великая Степь. Историческая миссия и
фундаметальные культурные инновации : Учебное
пособие / Ж.Г. Байжумин, К.К. Закирьянов. - Алматы,
2019. - 216 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с.203215. - ISBN 978-601-7964-20-7 : 216т.00т.
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3.

К 94
Б-182

К 821.512.1
Б-21

Учебное пособие является совместной работой двух
казахстанских исследователей, придерживающихся
близких взглядов на особенности исторического
развития древней Евразии. Согласно их теоретическим
представлениям, ключевую роль в формировании
фундаментальных основ евразийской цивилизации
сыграли прямые предки современных тюркских
народов - кочевые скотоводы Великого пояса
внутриконтинентальных степей.
Бақырғани, Сүлеймен.
Хикмат Хазірет Сұлтан әл-Ғарифин /
Бақырғани,Сүлеймен. - Алматы, 2019. - 984 б. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-80688-8-1 : 984т.00т.
Сүлеймен Бақырғани - белгілі ақын, ғүлама, ғалым,
Қожа Ахмет Йасауидің шәкірті. Сондай-ақ, хальқ
арасында Бақырған, Бақырған ата, Құл Сүлеймен,

Хаким ата аттарымен белгілі. Бұл кітап Қазақстан
Республикасының Үлттық кітапханасының кітап
қорларын насихаттауға арналған «Ұлы дала
түлғалары» сериясының жалғасы болып табылады.
Бүкіл түркі халықтарына ортақ еңбекте эстетика. этика,
тазару, имандылық, адам жанының үндестігі
(гармония), адамгершілік мәселелеріне көңіл бөлінеді.

4.

К 55
Г-32

Геология проблемары және Евразия елдерінің
минералдық шикізат базасын дамыту :
Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары
/ Ред.алқа.: Г.Ж. Жолтаев(жауапты ред.) және т.б.;
Сәтбаев ун-ті "Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық
ғылымдар ин-ты " ЖШС. - Алматы, 2019. - 410 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - П.Т.Тажибаеваның туғанына
100 жыл толуына арналға. - Библиогр. мақала соңында.
- ISBN 978-601-332-461-6 : 410т.00т.
"Геология проблемалары және Евразия елдерінің
минералдық шикізат базасын дамыту", П.Т.
Тажибаеваның туғанына 100 жыл толуына арналған
Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары.
Әбіш Кекілбаев (1939-2015) = Абиш Кекілбаев
(1939-2015) : Библиографиялық көрсеткіш / Құраст.
Б.С.Балғынбаева; ҚР Ұлттық кітапханасы. - Алматы :
Арыс, 2019. - 328 б. - Сыйға алынды. - Мәтін қазақ
орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-291-446-7 : 328т.00т.

5.

6.

К 012
К-28

К 001
Қ-18

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы
Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам
қайраткері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Хатшысы, Парламент Мәжілісінің төрағасы болған
Ә.Кекілбаевтың 80 жасқа толуына орай өмірі мен
қызметіне арналған библиографиялық көрсеткішті
ұсынады
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым
академиясы. Ғылым хроникасы / Құраст.
Н.В.Ниретина, О.П.Бравач; ауд. О.С.Жұбаева,
филол.ғ.д.; ред. Г.Қ.Егеубаева; жауапты ред.
Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ "Ғылым ордасы" РМК
Орталық ғылыми кітапхана . - 3-толық. басылымның
аудармасы. - Алматы, 2019. - 296 б. - ISBN 978-6017815-64-6 : 5785т.00т.

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылыми
академиясы. Ғылым хроникасы" деп аталатын
анықтамалық көрсеткіш-бүгінгі таңдағы ең толық
басылым. Мұнда 1918 жылдан 2017 жылға дейінгі 100
жылдай уақытты қамтыған кезеңдегі Қазақстан
Республикасындағы ең маңызды ғылымиұйымдастырушылық бағытта атқарылған жұмыстар
хронологиялық тәртіппен берілген

7.

8.

К 821.512.122
М-18

Мамырбек, Рахат.
Ұлт туралы арман : Публицистика. Сұхбаттар.
Ғылыми ой пайымдар / Мамырбек,Рахат. - Алматы :
Орхон, 2018. - 396 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-7558-49-9 : 396т.00т.

"Молда Мұсаның әдеби мұрасы және сирек
қордағы ұлттық құндылықтар" атты Мұсабек
Байзақұлының туылғанына 170 жыл және
Орталық ғылыми кітапхана Сирек
кітаптар,қолжазбалар және ұлттық әдебиет
бөлімінің құрылғанына 60 жыл толуына арналған
халықаралық ғылыми-теориялық конференция :
Материалдары (Алматы қ., 28 қазан 2019 ж.) /
Құраст.З.С.Оразбекова,филол.ғ.к., жалпы ред.
Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК
К
Орталық ғылыми кітапхана. - Алматы, 2019. - 296 б. :
821.512.122.092
сурет. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601М-66
7815-67-7 : 3544т.00т.
Конференцияның материалдар жинағына Мұсабек
Байзақұлының туылғанына 170 жыл және Орталық
ғылыми кітапхана Сирек кітаптар, қолжазбалар және
ұлттық әдебиет бөлімінің құрылғанына 60 жыл
толуына, кітапхана ісіне, сонымен қатар Қазақстан
тарихының өзекті мәселелеріне арналған халықаралық
ғылыми-теориялық конференция материалдары
енгізілді.

9.

К 811.512.122
Ө-59

Өркениеттің түп қазығы-жазу : Халықаралық
ғылыми-теориялық конференция материалдары /
Ред.алқа. Р.Сыздықова; ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі ин-ты . - Алматы, 2019. - 258 б. :
кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7293-67-3 : 258т.00т.

Жинаққа көрнекті ғалым, қазақ тіл білімінің негізін
қалаушылардың бірі, педагог, аудармашы, қоғам
қайраткері Елдес Омарұлынын өмірі мен
шығармашылығына арналған «Өркениеттің түп қазығы
- жазу» атты халықаралық ғылыми-теориялық
конференция материалдары еніп отыр. Кітап қазақ тіл
білімінің тарихы, жазу, орфография, алаштану,
елдестану, қазақ тілі мен әдебиеті мәселелерін зерделеп
жүрген мамандарға, филология факультеттерінің
докторанттарына, магистранттары мен студенттеріне,
сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.
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11.

К 012
С-94

К 811.512.122
Ж-66

Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық = Рабига
Сатыгалиевна Сыздык : Қазақстан ғалымдарының
биобиблиографиясына материалдар / Құраст.Н.Уәли;
ҚРБ ҒМИ А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білім ин-ты.
Орталық ғылыми кітапхана. - Алматы, 2019. - 166 б. Сыйға алынды. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын
тілдерінде. - 165т.00т.
Қазакстан ғалымдарының биобиблиографиялары
сериясының жалғасы ретінде ұсынылып отырған бұл
көрсеткіш Қазакстан Республикасы Ұлттық Ғылым
академиясының академигі, филология ғылымының
докторы, профессор, Қазақстан Республикасының
еңбек сіңірген ғылым қайраткері Рәбиға Ғалиқызы
(Сәтіғалиқызы) Сыздықоваға арналған.
ХХ ғасыр басындағы жазу реформасы: Телжан
Шонанұлы мұрасы : Халықаралық ғылымитеориялық конференция материалдары: Ой,
толғамдар,кәсіби бағамдар,пікірлер / Ред. алқа. Р
Сыздықова; ҚР БМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі ин-ты. - Алматы, 2019. - 244 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017293-68-0 : 244т.00т.
Жинаққа көрнекті ғалым, аудармашы, қогам қайраткері
Телжан Шонанүлының өмірі мен шығармашылығына
арналған «XX ғасыр басындағы жазу реформасы:
Телжан Шонанүлы мұрасы» атты халықаралық
ғылыми-теориялық конференция материалдары еніп
отыр.

