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1. 
912 

А-924 

   Атлас.Охотничьих хозяйств горных экосистем 

Республики Казахстан / 

Гл.ред.:Т.С.Кертешев;Сост.:С.В.Соколов,К.Н.Плахов,Н.Р.

Чалова. - Алматы, 2019. - 176 с. : карты. - Получено в дар. - 

ISBN 978-601-06-6439-5 : 176т.00т. 

Система сохранения биоразнообразия Казахстана 

базируется на сети особо охраняемых природных 

территорий и лесных хозяйств.Наряду с ними 

значительную роль играют охотничьи хозяйства 

Казахстана-как элементы сохранения и устойчивого 

использования животного мира Казахстана 

2. 
К 28 

Е-86 

Есім,Ғарифолла. 
   Дүниетаным баяны / Есім,Ғарифолла. - Алматы : Дәуір, 

2020. - 400 б. - ISBN 978-601-217-707-7 : 1001т.41т. 

Кітап мұсылмандық дүниетаным баянына арналған. 

Фәлсафаның негізін қалаушы IX ғасырда өмір сүрген араб 

ғұламасы Әл-Киндиден бастап, әл-Фараби, Қожа Ахмет 

Иассауи, Жүсіп Баласағүн, хакім Абай, Шәкәрім және т.б. 

ғ9ламалардың еңбектеріне шолу-талдау жасалған. 

Дүниетаным баяны төрт кезеңге топтастырылып, сол 

замандар ойшылдарының еңбектерінен үзінді-мәтіндер 

келтіріліп, оларға авторлық пайымдаулар жасалған. 

3. 
К 94 

К-181 

Камелов,Достык. 
   Хайретдин Болганбаев-свет неугасимой звезды / 

Камелов,Достык; Под ред. Д.Камзабекулы. - Алматы : 

Дәуір, 2020. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с.271-286. - ISBN 

978-601-217-704-6 : 576т.34т. 

 

Монография посвящена одному из лидеров Алашского 

движения и партии «Алаш», яркому и талантливому 

государственному и общественному деятелю, активно 

участвовавшему в создании Туркестанской автономии и 

воссоединении казахских земель, публицисту и 

просветителю Хайретдину Абдрахмановичу Болганбаеву 

(1894-1937). На его долю выпали муки и гонения, он 

дважды подвергался арестам и провел в лагерях ГУЛАГа в 

общей сложности шесть лет, но достойно вынес все 

испытания, сохранив жизненную стойкость, душевный 

свет и человеческое благородство 

4. 
К 94 

К-962 

Кушумбаев,Айболат Кайрслямович. 
   Орды в политической истории Джучиева улуса 

(источники и историография) / Кушумбаев,Айболат 



Кайрслямович; Ред.кол.: Медерова (пред.) и др.; 

Респ.инфор.центр по изуч.истор. матер.при ин-т 

востоковед. им.Р.Б.Сулейменова Ком. науки МОН РК. - 

Алматы, 2020. - 160 б. - (История и культура великой 

степи). - Получено в дар. - Библиогр.: с.146-158. - ISBN 

978-601-290-115-3 : 160т.00т. 

 

В книге на основе анализа восточных письменных 

известий, тюркоязычных устных источников и научной 

литературы освещаются вопросы политической истории 

Улуса Джучи ХІІІ-ХУ веков, связанные с проблемой 

существования центров власти Джучидской империи - 

Золотой Орды, Ак Орды, Кок Орды. Боз Орды, а также 

изложена историографическая традиция их появления. 

5. 
К 94 

Қ-18 

    Қазақстан тарихының мыңжылдық дереккөздері = 

Тысячелетние источники по истории Казахстана / 

Ред.алқасы : М.Қ.Әбусейітова (төрайым) және т.б.; ҚР 

БҒМ ҒК, Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану ин-ты. - 

Алматы, 2019. - 368 б. : сурет. - (Ұлы дала тарихы мен 

мәдениеті) (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін 

қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 

978-601-80746-3-9 : 368-00. 

 

Кітап-альбомда «Ұлы дала тарихы мен мәдениеті» 

бағдарламасы аясында атқарылған зерттеулердің 

қорытындылары басылған. Ұлы даланың тарихы мен 

мәдениетін зерттеудің жаңа тәсілін, ұлттық тарихқа 

жаңаша әрі тұтастай көзқарас қалыптастыруды мақсат 

еткендіктен, жалпы гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдары мамандарының өзара әріптестік орнатуы 

аркылы пәнаралық деңгейде тұңғыш рет осындай 

зерттеулер жүргізіліп отыр. 

6. 
К 94 

Қ-18 

   Қазақстанның орта ғасыр тарихы хрестоматиясы 
(VI-XIX ғғ.) = Хрестоматия по средневековой истории 

Казахстана (VI-XIX) / Ред.алқасы: М.Қ.Әбусейітова 

(төрайымы); ҚР БҒМ ҒК, Р.Б.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану ин-ты. - Алматы, 2020. - 344 б. - (Ұлы дала 

тарихы мен мәдениеті) (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; 

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

ISBN 978-601-290-114-6 : 344т.00т. 

 

Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы мен мәдениеті 

туралы деректері бар,(VІ-ХІХ ) ғасырлардағы араб, парсы, 

түрік тіліндегі тарихи және географиялық шығармалардың 



аудармалары хрестоматияға енген. 

7. 
К 94 

Қ-60 

Қойшыбаев,Бейбіт Орынбекұлы. 
   Ұлттық қозғалыс сарбазы / Қойшыбаев,Бейбіт 

Орынбекұлы. - Алматы : Дәуір, 2020. - 320 б. : сурет. - 

ISBN 978-601-217-705-3 : 784т.71т. 

Жазушы, публицист, ғалым Бейбіт Қойшыбаевтың 

«Ұлттық қозғалыс сарбазы» атты рисәләсінің басты 

кейіпкері - XX ғасырдың басындағы көрнекті қоғам 

қайраткері Бақытжан Бисәліұлы Қаратаев. Бұл тарихи 

туындыда оның және күрескерлік жолда халыққа қатар 

қызмет еткен үзеңгілестерінің ел мүддесін көздеген іс-

әрекеттері, заман талабына сай қоғамдық-саяси ойды 

дамытудағы үлестері суреттелген. 

8. 
К 821.512.122 

С-22 

Сарай, Әнес. 
   Шығармалары. Т.4. 1-ші кітап : Еділ-Жайық:Роман-

трилогия. Ұлу аралы / Сарай, Әнес. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант , 2020. - 480 б. - ISBN 978-601-302-830-9. - ISBN 

978-601-338-473-3 : 2250т.00т. 

9. 
К 94 

С-22 

   Сарыарқа және Алтын Орда: Уақыт пен кеңістік = 

Сарыарка и алтын орда: Время и пространство : 

Халықаралық ғылыми конференция материалдары. 

Қарағанды, 23-25 қазан 2019 ж. - Қарағанды, 2019. - 245 б. 

: сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-332-672-6 : 245т.00т. 

 

Ғылыми-танымдық сипаттағы басылым Жошы Ұлысының 

тарихы мен мәдени-мұра нысандарына қатысты 

ақпараттық анықтамалар мен ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының негізгі қорытынды нәтижелерін қамтиды. 

10. 

К 

811.512.1.09 

Т-90 

   Түркі тілдеріндегі тарихи қолжазбаларды зерттеу 

халықаралық симпозиумы (қолжазбаларды жариялау, 
каталогын жасау және цифрлау) = UIusIararasi Turkce 

Tarihi Metin ArastirmaIari Sempozyumu (MetinYayimi, 

Kataloglama, Difitalltirme). - Almati, 2019. - 410 б. : кесте. - 

Сыйға алынды; Мәтін қазақ,түрік тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7805-73-9 : 410т.00т. 

 

Бұл мақалада Сирек қордағы түрік және осман тілдеріндегі 

кітаптар мен қолжазбалардың каталогын дайындау барысы 

сөз болады. Сонымен қатар, аталмыш кітаптардың 

каталогын дайындау кезінде әдебиеттерді іріктеу, 

библиографиялық жазбалардың құрылымы, алдынала 



тақырыптарын аудару, аннотациялық құжаттардың тиімді 

нұсқасын таңдап алу, көрсеткіштерді дайындау т.б. 

жұмыстары ғылыми тұрғыдан сараланады. 

11. 
К 94 

Ұ-46 

   Ұлы дала тарихы мен мәдениеті = История и культура 

великой степи : Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары / Ред.алқасы: М.Қ.Әбусейітова 

(төрайымы) және т.б.; ҚР БҒМ ҒК, Р.Б.Сүлейменов 

атындағы Шығыстану ин-ты. - Алматы, 2020. - 630 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-332-876-8 : 630т.00т. 

 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары жинағында «Ұлы дала тарихы мен 

мәдениеті» ғьілыми пәнаралық бағдарламасы аясында 

жүргізілген зерттеу нәтижелері жарияланған. Ұлы дала 

тарихы мен мәдениетін зерттеуде жаңа тәсіл және ұлттық 

тарихқа толықканды көзқарас қалыптастыру үшін 

қазақстандық институттар мен ғылыми орталықтардың 

қатысуымен жүргізілген зерттеулерге тұңғыш рет шетелдік 

сарапшылар да қатысып отыр. 

 


