
Қазақ тілі қоры/Казахский фонд 

Маусым/июнь - 2020 

1. 
821.512.122.09 

А-14 

Абдрахманов, Сауытбек. 
   Абыз Әбіш. Әбіш Кекілбаев ойшылдығы туралы 

толғаныстар / Абдрахманов, Сауытбек. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант , 2020. - 560 б. : сурет. - ISBN 978-601-338-460-

3 : 3322т.50т. 

2. 
94 

А-33 

   Академик Кеңес Нұрпейіс және қазақ 

мемлекеттілігінің жаңғыру тарихы = "Академик 

Кенес Нурпейс и история возрождения казахской" : 

"Нұрпейіс оқулары" аясында ҚР ҰҒА академигі 

Нұрпейіс кеңес Нұрпейісұлының 85-жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның материалдар жинағы / Ред.алқа.: 

Н.Р.Аршабеков,Ж.Б.Аширбекова; ҚР БҒМ 

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. 

- Алматы : Қыздар университеті , 2020. - 264 б. : портр.: 

кесте. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-224-741-1 : 264т.00т. 

 

Жинаққа «Академик Кеңес Нұрпейістің өмірі мен 

қызметі», «Академик К.Н. Нұрпейіс зерттеулеріндегі 

қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы (ХІХ-

ХХ ғғ.)», «Академик К.Н. Нұрпейіс және Алаш 

қозғалысы мен Алашорда тарихының өзекті 

мәселелері», «Қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы: 

Кеңестік қазақ автономиясының құрылуы мен 

территориялык біртұтастығының қалыптасуы», 

«Кеңестік Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму 

тарихының белгісіз беттері: теориясы және тәжірибесі», 

«Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы деидеологизация 

(тарих «ақтаңдақтарын» жою, халықтың тарихи санасын 

қалыптастыру және мәдени-рухани жаңғыру процесі)» 

атты секцияларда талдау жасалған баяндамалар мен 

тарих ғылымының түрлі аспектілеріне арналған 

зерттеулер топтастырылды. 

3. 
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. 

4. 
94 

А-37 

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

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

б. - ISBN 978-601-7627-00-3. - ISBN 978-601-7627-10-2. - 

ISBN 2400т.00т. : 2400-00. 

 

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. 

5. 
94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.11 / 

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

- 384 б. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4854-8 : 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. 

6. 
94 

А-37 

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

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

2020. - 384 б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 

978-601-06-4855-5 : 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. 
94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.13 / 

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

- 384 б. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-4856-

2. - ISBN 1500т.00т. : 1500-00. 

 

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. 

8. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4857-9 : 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. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4858-6 : 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. 
94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.16 / 

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

- 384 б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-

601-06-4859-3 : 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. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4860-9 : 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. 
94 

А-37 

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

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

- 384 б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-

601-06-4861-6 : 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. 

13. 
94 

А-37 

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

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

б. : сурет. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4862-3 : 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. 94    Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.2 / Құраст. 



А-37 Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 384 

б. - 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. 

15. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4863-0 : 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. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4864-7 : 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. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4865-4 : 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. 
94 

А-37 

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

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

- 384 б. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4866-1 : 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. 
94 

А-37 

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

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

б. : кесте. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4867-8 : 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. 

20. 
94 

А-37 

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

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

б. : сурет. - ISBN 978-601-03-0334-8. - ISBN 978-601-06-

4868-5 : 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. 

21. 94    Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.3 / Құраст. 



А-37 Х.Есенқарақызы. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 2020 

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. 

22. 
94 

А-37 

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

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

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

04-1 : 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. 
94 

А-37 

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

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

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

601-7627-05-8 : 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. 
94 

А-37 

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

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

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

7627-06-5 : 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. 
94 

А-37 

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

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

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

7627-07-2 : 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. 

26. 
94 

А-37 

   Ақ жол (газеті) : Көптомдық. Т.8 / 

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

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

08-9 : 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. 
94 

А-37 

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

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

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

7627-09-6 : 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. 

28. 
94 

А-94 
Ахметов, Арман. 
   Әбілмәмбет хан әулеті. Хан-сұлтандар шежіресі: 



Зерттеу. Т.2 / Ахметов, Арман. - Нұр-Сұлтан : 

Алашорда, 2020. - 400 б. : кесте. - Библиогр.: б.395-398. - 

ISBN 978-601-7627-13-3. - ISBN 978-601-7627-15-7 : 

1875т.00.00т. 

 

Еңбек Орта жүз ханы Әбілмәмбеттің ұрпақтарын 

түгендеп, олардың тағдырынан мәлімет береді. 

Қазақстан, Қытай, Моңғолия территориясына тараған 

бүл әулеттің қазақ үшін жасаған еңбектері өскелең 

ұрпаққа үлгі екеніне көз жеткізе аламыз. Хан мен 

сұлтандарды казаққа жау етіп көрсетпек болған 

режимнің құрсауынан шығып, жақсымыздың жақсы 

жолдарын анықтап, текті үрпақ тәрбиелеуге өзіндік бір 

үлес қосады деп сенелік. 

29. 
355/359 

Б-21 

Бакирова, Жанат Серикбаевна. 
   Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы 

күштерінің құрылу тарихы мен қызметі (1992-2018 жж.) 

: Оқу құралы / Бакирова, Жанат Серикбаевна; ҚР БҒМ 

"Алматы" университеті. - Алматы, 2019. - 204 б. : сурет. 

- Сыйға алынды. - Библиогр.: с.168-173. - ISBN 978-601-

332-397-8 : 204т.00т. 

 

Оқу кұралында Тәуелсіз Қазакстан Республикасының 

карулы күштерінің калыптасып, дамуы мен заманауи 

жағдайы талданады. Сонымен қатар зерттеуде 

Қазакстанның әскери күштерінің кұрылу алғышарттары 

мен әскери күштердін жаңа үлгідегі техникалармен 

жасақталуы және мамандармен камтамасыз етілу 

барысы, заманауи жағдайы жан-жақты тарихи тұрғыда 

қарастырылған. 

30. 
821.512.122 

Б-34 

Бегалыұлы,Нармахан. 
   Жаз-жалбыз : Өлеңдер, поэма, аудармалар / 

Бегалыұлы,Нармахан. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 352 

б. - ISBN 978-9965-22-579-6 : 1980т.00т. 

31. 
94 

Б-40 

Бектемісов, Асқарбек Назарбекұлы. 
   Тәуелсіздік тартуы / Бектемісов, Асқарбек 

Назарбекұлы. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 320 б. - 

ISBN 978-601-338-475-7 : 1800т.00т. 

 

Автор қазақ елінің баға жетпес басты байлығы — 

Тәуелсіздігімізді публицистикалық туындысына арқау 

ете отырып, ата-бабаларымыз ғасырлар бойына 



армандап өткен бостандықтың тәтті дөмін татқанын 

бақытына балайды. Тәуелсіздігіміздің арқасында Арқа 

төсінде әсем қала — Астанамыздың бой көтергенін, оған 

қарап, еліміздің өңірлеріндегі барша қалалар көш 

түзегенін тіліне тиек еткен. Бүгінгі таңда төрткүл дүние 

таңдай қағып тамсанған тамаша Елордамызды, оның 

авторы — көреген көшбасшымыз Н.Ә. Назарбаевтың 

Еліміздің алдындағы көл-көсір еңбегін ерекше 

шабытпен жырлаған. Ұлтымыздың мақтанышына, 

айбарына айналған бас қаламыздың халқымыздың 

рухын көтеріп, оның дамудың даңғыл жолына түскенін 

көркем тілмен кестелеген. 

32. 
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 (Аққұлұлы). - 3-ші басылым 

толықт. - Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. - 210 б. : кесте. - 

Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7627-18-8. - 

ISBN 978-601-7627--19-5 : 3936т.38т. 

Бұл том Ә.Н. Бөкейханның 1889-1903 жылдар 

аралығындағы қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген 

мақалаларын, ғылыми зергтеулерін, 1897-1901 жьлдары 

Қазақ облыстарын зерттеген «Щербина 

экспедициясыныц» материалдарын, Л. Н. Толстой 

шығармаларынан аударған әңгімелерін (көркем 

аудармаларын),өтгініштерін (прошения), хаттарын және 

хаттамаларды қамтиды. 

33. 
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. : кесте. - Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7627-19-5. - ISBN 

978-601-7627-20-1 : 3936т.38т. 

 

Бұл томда 1903 жылы мерзімді баспасөз беттерінде 

жарияланған мақалалары, азынамасы (некролог), 

ғылыми зерттеулері (ғылыми очеркі), «Щербина 

экспедициясының» материалдары және Ә.Н. Бокейхан 



іздеп жариялаған мұрағат (архив) құжаттары 

қамтылады. 

34. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов,Сәбит Аймұханұлы. 
   Он екі томдық таңдамалы шығармалар жинағы. Т.8 : 

Драма / Досанов,Сәбит Аймұханұлы. - Алматы : Арда+7, 

2020. - 464 б. : портр. - ISBN 971-601-7355-48-7. - ISBN 

978-601-7355-59-3 : 2008т.93т. 

35. 
821.512.122 

Д-94 

Досанов,Сәбит Аймұханұлы. 
   Он екі томдық таңдамалы шығармалар жинағы. Т.9 : 

Поэзия / Досанов,Сәбит Аймұханұлы. - Алматы : 

Арда+7, 2020. - 600 б. : портр. - ISBN 978-601-7355-48-7. 

- ISBN 978-601-7355-60-9 : 2008т.93т. 

36. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов,Сәбит Аймұханұлы. 
   Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Т.7 : 

Жиырмасыншы ғасыр.Роман-эпопея / Досанов,Сәбит 

Аймұханұлы. - Алматы : Арда+7, 2020. - 600 б. : портр. - 

ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 978-601-7355-58-6 : 

2008т.93т. 

37. 
821.512.122 

Д-64 

Досжан, Сәуле Мағазбекқызы. 

   Шығармалары : Екі томдық. Т.1 : Сәлем саған,Астана!: 

Өлеңдер мен поэмалар / Досжан, Сәуле Мағазбекқызы. - 

Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 400 б. - ISBN 978-601-

338-484-9. - ISBN 978-601-338-474-0 : 1875т.00т. 

38. 
821.512.122 

Д-64 

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

Доспанбетов, Ұзақбай. - Алматы : ИП "Немцев", 2020. - 

528 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-298-44-1 : 

528т.00т. 

39. 
821.512.122 

Д-64 

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

Доспанбетов, Ұзақбай. - Алматы : ИП "Немцев", 2020. - 

456 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-298-44-2 : 

456т.00т. 

40. 
821.512.122.09 

Е-45 

Елеукенов,Шериаздан. 
    Көп томдық шығармалар жинағы. Т.7 / 

Елеукенов,Шериаздан. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 384 

б. : портр. - ISBN 978-9965-22-583-3 : 1500т.00т. 

41. 
929 

Қ-56 
Қожамқұл, Жұмахан. 
   Мүйізді өтегеннің-мүйізді ұрпағы : Тарихи 



публицистикалық шығарма / Қожамқұл, Жұмахан, 

Құлшықов, Дәулеткелді . - Алматы : Нұрлы Әлем , 2019. 

- 280 б. : портр. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-205-

611-2 : 280т.00т. 

Өтеген батырдың бесінші тармағы - Өміркұл ақсақалдың 

ұрпағына қалдырған мол мұрасы. Жамбыл облысы 

Қордай өңірінің тумасы абыз ақсақал, соғыс және еңбек 

ардагері Өмірқұл Құлшықовтың өнегелі өмірі мен 

ұрпағына қалдырған мол мұрасы баяндалады. 

42. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары : 7 томдық. Өлеңдер. Т.1 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

320 б. : портр. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-

80801-7-3 : 1500т.00т. 

43. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары : 7 томдық. Өлеңдер. Т.2 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

320 б. : портр. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-

80801-8-0 : 1500т.00т. 

44. 
576 

М-85 

Мұсабеков, Қылышбай Сәтімбекұлы. 
   Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

биология музейіндегі омыртқалы жануарлар 

коллекциясының каталогы = Каталог коллекции 

позвоночных животных биологического музея 

казахского национального университета имени Аль-

Фараби / Мұсабеков, Қылышбай Сәтімбекұлы; Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2019. - 395 б. : сурет. - Сыйға алынды; 

Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.391-392. - 

395т.00т. 

Ұсынылып отырған каталог - әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің биология музейінің корындағы 

омыртқалы жануарлардың 70 отрядына, 217 

тұқымдасына жэне 866 жануардың түріне жататын 7888 

данасының коллекциясын көп жылдар бойы зерделеніп 

жасалған еңбек. Каталогта музейдің тарихы мен 

қызметі, коллекцияларды толықтыруға атсалысқан 

коллектор-ғалымдар туралы және музей қызметкерлері 

жайында жан-жақты деректер берілген. 

45. 
94 

Т-65 

   Нәзір Төреқұлұлы (Төреқұлов). Таңдамалы 

мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы = 

Сборник избранных статей и архивных материалов / 



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

2020. - 400 б. : кесте. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - 

ISBN 978-601-7627-11-9 : 2250т.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. 

46. 
070 

О-58 

Омашев, Намазалы. 

   Таңдамалы шығармалар жинағы. Т.1 / Омашев, 

Намазалы . - Алматы : Азия Арна , 2020. - 400 б. : портр. 

- ISBN 978-9965-23-567-9. - ISBN 978-9965-23-567-2 : 

1875т.00т. 

 

Көптомдықтың бірінші томына Намазалы Омашұлының 

әдепкі публицистикалық жазбалары мен алғашқы 

ғылыми-зерггеу мақалалары жинақталып отыр. Кітапқа 

автордың әр кезде жазылған фельетондары мен 

очерктері, радиожурналистиканың әртүрлі мәселелерін 

жүйелеген тың зерттеулері енді. Сонымен бірге оқырман 

бұл еңбектен түрлі шетелдік жолжазбалар мен ұлттық 

журналистиканың көкейкесті такырыптарын да оқи 

алады. 

47. 
94 

С-28 

Сәки, Қайрат Ұзақұлы. 
   Ер қаруы-бес қару / Сәки, Қайрат Ұзақұлы. - Нұр-

Сұлтан : Фолиант , 2020. - 160 б. : сурет. - ISBN 978-601-

338-486-3 : 986т.23т. 

 

«Ер ңаруы - бес қару» деген тіркестің астарында 

көшпелі қазақ халқында ертеден қалыптасқан 

жауынгерлік ңаруды сыныптаудың өзіндік жүйесі 

жатыр. Бұл зерттеу - садақ, найза, қылыш, айбалта және 

шоқпар секілді жеке қару түрлерін бабаларымыздың 

қалай қолданғаны мәмлүк әскери трактаттары мен қазақ 

ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған материалдарды 

салыстыра отырып көрсетеді. 

48. 
821.512.122.09 

С-52 

Смағұл, Бақытбек. 

   Шығармалары = Произведения. Т.1 / Смағұл, 

Бақытбек. - Алматы : Сардар, 2020. - 448 б. : сурет. - 



Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-607-7624-00-2. - 

ISBN 978-607-7624-01-9 : 1875т.00т. 

49. 
821.512.122.09 

С-52 

Смағұл, Бақытбек. 
   Шығармалары = Произведения. Т.2 / Смағұл, 

Бақытбек. - Алматы : Сардар, 2020. - 384 б. : скрет. - 

Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-607-76-24-00-2. 

- ISBN 978-607-7624-02-6 : 1875т.00т. 

50. 
821.512.122.09 

С-52 

Смағұл, Бақытбек. 
   Шығармалары = Произведения. Т.3 / Смағұл, 

Бақытбек. - Алматы : Сардар, 2020. - 336 б. : сурет. - 

Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-607-7624-03-3. - 

ISBN 978-607-7624-00-2 : 1875т.00т. 

51. 
393 

С-52 

Смағұлов, Ержан Мәлікұлы. 
   Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтік-саяси 

реттеушілік қызметі (XVIII-XIX ғғ. деректері бойынша) 

/ Смағұлов, Ержан Мәлікұлы. - Нұр-Сұлтан : Алтын 

кітап, 2019. - 248 б. : схема. - ("Қазіргі заманғы 

әлеуметтік антропология саласындағы зерттеулер" 

сериясы). - Библиогр.: б.205-220. - ISBN 978-9965-869-

86-0 : 248т.00т. 

 

Бүл зерттеу еңбекте қазақ халқының ас беру дәстүрінің 

сипаттамасы шығу тегі, ас берудің қазақ қоғамындағы 

саяси-әлеуметтік Қатынастар жүйесіндегі 

институционалдық рөлІ қарастырылады. Автор Қазақ 

халқының этномәдени дәстүрлерінің көп уақыт 

мөлшеріндегі әлеуметтік-тарихи тәжірибенің 

нәтижесінде қалыптасқанын дәлелдейді 

52. 
821.512.122 

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. 

53. 
94 

Т-22 

Тасболатов,Абай Бөлекбайұлы. 
    Қазақтың хас батырлары : Ғылыми-танымдық 

энциклопедиялық жинақ / Тасболатов,Абай 

Бөлекбайұлы, Мұсаев, Талғат Қостайұлы; 

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

Сұлтан, 2020. - 400 б. : сурет. - 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. 

54. 
821.512.122 

Т-93 

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

көздің арасында:Естелік-роман / Тілегенов,Бекежан; 

Құраст.Тұрсын Жұртбай. - Алматы : Ел-шежіре, 2020. - 

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

09-3 : 1975т.00т. 

55. 
94 

Т-85 

  Тұлға және ұлттық тарих мәселелері = "Личности и 

проблемы национальной истории" : Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының 

жинағы / Ред.алқа.: 

З.Е.Қабылдинов,С.М.Борбасов,Қ.С.Алдажұманов; ҚР 

БҒМ ҒК, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих этнология 

институты. Респ."Әділет"тарихи-ағарту қоғамы "Ғылым 

ордасы" РМК. - Алматы, 2019. - 226 б. : кесте. - Сыйға 

алынды; Мақала қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7342-27-2 : 226т.00т. 

 

Бұл жинақта көрнекті қоғам және мемлекет 

кайраткерлері Т. Рысқүлов, С. Сейфуллин, С. Қожанов, 

Т. Шонанүлы, И. Тоқтыбаев, I. Жансүгіров, А. Сейітов, 

Б. Майлиндердің 125 жылдығына арналған «Тұлға және 

ұлттық тарих мәселелері» Республикалық ғьлыми-

тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми 

мақалалар топтастырылған. 

56. 
94 

У-63 

Уорделл, Джон Уилфорд. 
   Қазақ даласында = В Казахских степях / 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 егісіндегі Алаш жұртының 

тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғүрпын 

еуропалық көзкараспен қызыкты етіп хатқа түсірген. 

Еңбек 1961 жылы Лондонда, әлемдік ғылыми айналымға 

енген. 

57. 
821.512.122.09 

Ұ-46 

   Ұлы дала тұлғаларының даналық сөздері : 

Цитаталар жинағы / Құрастыр: Әлібек Күзербаев, 

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

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

978-601-7912-26-0 : 1608т.00т. 

 


