
Қазақстан қоры/Казахстаника 

Маусым/июнь - 2020 

1. 
К 94 

А-33 

   Академик Кеңес Нұрпейіс және қазақ 

мемлекеттілігінің жаңғырту тарихы = Академик 

Кенес Нурпейс и история возрождения казахской 

государственности : "Нұрпейіс оқулары" аясында ҚР 

ҰҒА академигі Нұрпейіс Кеңес Нұрпейісұлының 85-

жылдығына арналған халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференцияның материалдары 12 

науырыз 2020 / Ред. алқ. Н.Р. Аршабеков, Ж.Б. 

Аширбекова; ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 

тарих және этнология ин-ты. - Алматы, 2020. - 255 б. - 

Сыйға алынды; мәтін қазақ, орыс тілінде. - 

Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-224-741-1 : 

264т. 00т. 

2. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Кортомдық. Т.13 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-06-4856-2. - ISBN 978-601-03-

0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

3. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомды. Т.16 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4859-3. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т. 00т. 

 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

4. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.1 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 



384 б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-00-3. - ISBN 978-

601-7627-01-0 : 2400т 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

5. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.10 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-7627-10-2. - ISBN 978-601-7627-

00-3 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

6. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.12 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-06-4855-5. - ISBN 978-

601+03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

7. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.14 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-4857-9. - ISBN 978-601-

03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 



уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

8. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.15 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-06-4858-6. - ISBN 978-601-03-

0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

9. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.17 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-06-4859-3. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

10. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.18 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-06-4861-6. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

11. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.19 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 



384 б. : кесте. - ISBN 978-601-06-4862-3. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

12. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.2 / Құраст. Х. 

Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - ISBN 

978-601-7627-00-3. - ISBN 978-601-7627-02-7 : 2400т. 

00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

13. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.20 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-06-4863-0. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

14. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.21 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-06-4864-7. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 



уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

15. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.22 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-06-4865-4. - ISBN 978-601-03-

0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

16. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.23 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-06-4866-1. - ISBN 978-601-03-

0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

17. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.24 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-06-4867-8. - ISBN 978-601-03-

0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

18. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.25 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 



384 б. : сурет. - ISBN 978-601-06-4868-5. - ISBN 978-

601-03-0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

19. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.3 / Құраст. Х. 

Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 384 

б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-00-3. - ISBN 978-601-

7627-03-4 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

20. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.4 / Құраст. Х. 

Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 384 

б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-04-1. - ISBN 978-601-

7627-00-3 : 2400т. 00. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

21. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.5 / Құраст. Х. 

Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 384 

б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-05-8. - ISBN 978-601-

7627-00-3 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 



уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

22. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.6 / Құраст. Ханбибі 

Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 384 

б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-06-5. - ISBN 978-601-

7627-00-3 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

23. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.7 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-07-2. - ISBN 978-

601-7627-00-3 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

24. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.9 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. : кесте. - ISBN 978-601-7627-09-6. - ISBN 978-

601-7627-00-3 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

25. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Қөптомдық. Т.11 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 



384 б. - ISBN 978-601-06-4854-8. - ISBN 978-601-03-

0334-8 : 1500т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

26. 
К 94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Қөптомдық. Т.8 / Құраст. 

Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

384 б. - ISBN 978-601-7627-08-9. - ISBN 978-601-7627-

00-3 : 2400т. 00т. 

Өткен ғасырдың бас кезінде жарық көрген «Ақ жол» 

газетінің мақалаларынан кұралған бұл кітаптың 

тарихи-танымдық тұрғыдан алғанда саналы оқырман 

қауымға берері мол. Әсіресе, арада ғасырға жуық 

уақыт өтсе де бүгіннің күн тәртібінде тұрған 

өзекжарды мәселелер тұрасындағы Алаш 

зиялыларының өткір ойлары оқыған адамды 

толғандырмай қоймайды. 

27. 
К 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 

   Шығармалары = Сочинения. Т.1 : Мақалалар. 

Ғылыми зерттеулер.Экспедиция материалдары. 

Фельетондар. Көркем аудармалар. Қазақ хандарының 

хаттары. 1889-1903(Омбы-С.-Петербор-Омбы) / 

Бөкейхан, Әлихан; Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп 

(Аққұлы). - 3-ші басылым толықт. - Нұр-Сұлтан : 

Алашорда, 2020. - 610 б. - Мәтін қазақ, орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-601-7627-19-5. - ISBN 978-601-

7627-18-8 : 3936т. 38т. 

 

Бұл том Ә.Н. Бөкейханның 1889-1903 жылдар 

аралығындағы қазақ және орыс тілдерінде жарық 

қөрген мақалаларың, ғылыми зерттеулерін, 1897-1901 

жылдары Қазақ облыстарын зерттеген "Щербина 

экспедициясының" материалдарын, Л.Н. Толстой 

шығармаларынан аударған әңгімелерін (көркем 

аудармаларын), өтініштерін (прошения) хаттарын 

және хаттамаларды қамтиды 



28. 
К 94 

Б-78 

Бөкейхан, Әлихан. 
   Шығармалары = Сочинения. Т.2 : Мақалалар. 

Азынама. Ғылыми зерттеулер.Экспедиция 

материалдары. Мұрағат Құжаттары.1903(Омбы-

Кереку-С.-Петербор-Воронеж) / Бөкейхан, Әлихан; 

Құраст. Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). - 3-ші басылым 

толықт. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 684 б. - 

Мәтін қазақ , орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7927-

20-1. - ISBN 978-601-7627-19-5 : 3936т. 38т. 

 

Бұл томда 1903 жылы мерзімді баспасөз беттерінде 

жарияланған мақалалары, азынамасы (некролог), 

ғылыми зерттеулері (ғылыми очеркі), "Щербина 

экспедициясының" материалдары ж2не Ә.Н. Бөкейхан 

іздеп жариялаған мұрағат архив құжаттары 

қамтылады 

29. 
К 821.512.122 

Д-64 

Доспанбетов, Ұзақбай. 
    Қызыл жолбарыс : Тарихи роман. 1-кітап / 

Доспанбетов, Ұзақбай. - Алматы, 2020. - ISBN 978-

601-298-44-1 : 528т. 00т. 

Ұзақбай Доспанбетовтың "Қызыл жолбарыс" атты 

тарихи романы екі кітаптан тұрады.Романның бас 

кейіпкерлері Ескелді би Жылгелдіұлы, Балпақ 

Дербісәліұлы, Қабан жырау (Қабылиса )Асанұлы-

XVIII ғасырда Жетісу өлкесіндегі жоңғар 

шапқыншылығы кезіндегі қанды оқиғалардың бәріне 

бастан-аяқ қатысқан тарихи тұлғалар 

30. 
К821.512.122 

Д-64 

Доспанбетов, Ұзақбай. 
    Қызыл жолбарыс : Тарихы роман. 2-кітап / 

Доспанбетов, Ұзақбай. - Алматы, 2020. - 456 б. - ISBN 

978-601-298-44-2 : 456т. 00т. 

Ұзақбай Доспанбетовтың "Қызыл жолбарыс" атты 

тарихи романы екі кітаптан тұрады.Романның бас 

кейіпкерлері Ескелді би Жылгелдіұлы, Балпақ 

Дербісәліұлы, Қабан жырау (Қабылиса )Асанұлы-

XVIII ғасырда Жетісу өлкесіндегі жоңғар 

шапқыншылығы кезіндегі қанды оқиғалардың бәріне 

бастан-аяқ қатысқан тарихи тұлғалар 

31. 
К 94 

Т-65 

   Нәзір Төреқұлұлы (Төреқұлов). Таңдамалы 

мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы = 

Назир Турекулулы (Тюрякулов): Сборник избранных 

статей и архивных материалов / Құраст. Х.М. Тұрсұн, 



Г. Батырбекқызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 

400 б. : кесте. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 

978-601-7627-11-9 : 2250 т. 00т. 

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері 

Нәзір Төреқұлүлының таңдамалы шығармалары мен 

қоғамдық-саяси қызметінің түркістандық және 

мәскеулік кезеңіне қатысты Ресей Федерациясы мен 

Өзбекстан Республикасы архивтерінің қорларынан 

жинақталған кұжаттар мен материалдар, таңдамалы 

мақалалары ұсынылып отыр. 

32. 

К 

821.512.122.09 

Т-21 

Тарақов, Әнуар Сауатұлы. 
    Ғаламның жыр данасы / Тарақов, Әнуар Сауатұлы. - 

Алматы : Сардар, 2020. - 272 б. - Библиогр.: б.267-270. 

- ISBN 978-601-7624-04-0 : 1980т. 00т. 

 

Қазақ халқының ұлы ақыны, классигі, ойшыл дана 

Абай Құнанбаев шығармалары туралы зерттеулер 

бірнеше томдарды құрайды. Абайдың туындыларын 

кенстік кезендегі зерттеу таптық сипат алды. 

Коммунистік партияның қатаң идеологиялық 

жүйесіне сай дін тақырыбындағы өлендері мен қара 

сөздеріндегі ой-тұжырымдары терең талданылмады 

33. 
К 94 

Т-22 

Тасболатов, Абай Бөлекбайұлы. 

   Қазақтың хас батырлары : Ғылыми-танымдық 

энциклопедиялық жинақ / Тасболатов, Абай 

Бөлекбайұлы, Мұсабаев, Талғат Қостайұлы; 

Құрастырушылар: А.Б.Тасболатов., Т.Қ. Мұсаев. - 

Нұр-Сұлтан, 2020. - 400 б. - ISBN 978-601-7912-27-7 : 

3817т. 00т. 

 

Қазақ тарихының әрбір белесінде халықтық мәні бар 

тарихи оқиғаларға араласқан немесе осы тарихи 

оқиғаларды басқарған, ұйымдастырушы болған, асқан 

ерлік көрсеткен азаматтар халық батыры атанған. 

Қазақ ұлтының бағына орай Тарих-ана әр ғасырда 

жаужүрек, батыр ұлдары мен қыздарын мол жаратқан. 

Ұлт содан аман қалған. Қазақ жері солардың 

арқасында жаудың қолында кетпеді. Осылайша, 

қазіргі кең байтақ өлкемізді, құтты қоныс, 

атамекенімізді батыр бабаларымыз ұлы жорықтарда 

білегінің күшімен, найзасының ұшымен қорғай жүріп 

бізге аманаттап қалдырды. Тәуелсіздіктің бағасын 



таразылағанда қазақ батырлары жасаған тарихи 

ерлікті қадірлеуіміз қажет 

34. 
К 821.512.122 

Т-93 

Тілегенов, Бекежан. 
    Шығармалар жинағы. Т.3 : Қара жел: Роман; Қас 

пен көздің арасында: Естелік-роман / Тілегенов, 

Бекежан; Құраст. Т. Жұртбай. - Алматы : Ел-шежіре, 

2020. - 400 б. - ISBN 978-601-7912-28-4. - ISBN 978-

601-7912-09-3 : 1675т. 00т. 

35. 
К 94 

Т-85 

   Тұлға және ұлттық тарих мәселелері 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы материалдарының жинағы : 

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

материалдарының жинағы / Ред.алқ: З.Е.Қабылдинов, 

С.М. Борбасов. - Алматы, 2019. - Сыйға алынды. - 

Библиогр. макала соңында. - ISBN 978-601-7342-27-2 : 

226т. 00т. 

 

Бүл жинақта көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткерлері Т. Рысқұлов, С. Сейфуллин, С. 

Қожанов, Т. Шонанұлы, И. Тоқтыбаев,І. Жансугіров, 

А. Сейітов, Б. Майлиндердің 125 жылдығына арналған 

"Тұлға және ұлттық тарих мәселелері" Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясындағы 

ғылыми мақалалар топтастырылған 

36. 
К 94 

У-63 

Уорделл, Джон Уилфорд. 
   Қазақ даласында = В казахской степи = In the kirgiz 

steppes / Уорделл, Джон Уилфорд . - Нұр-Сұлтан : 

Алашорда, 2020. - 440 б. : сурет. - Мәтін қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7627-21-8 : 

2475т. 00т. 

 

Бұл естеліктің авторы - ағылшын инженері Джон 

Уилфорд Уорделл.Бірінші дүниежүзілік соғыс 

басталған 1914 жыл мен Азамат соғысы өршіген 1919 

жыл аралығында Қазақ өлкесіндеғі Атбасар, Спасск 

кен өндіру орындарында 5 жыл қызмет атқарып, Ресей 

империясының отарлық езгісіндегі Алаш жұртының 

тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғүрпын 

еуропалық көзкараспен қызыкты етіп хатқа түсірген. 

Еңбек 1961 жылы Лондонда, әлемдік ғылыми 

айналымға енген. 
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Цитаталар жинағы / Құраст: Ә. Күзербаев, Ж. 

Артықбаев. - Алматы : Ел-шежіре, 2020. - 320 б. - 

(Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б.307-314. - ISBN 978-

601-7912-26-0 : 1608 т. 00т. 

 


