Казахский фонд за ноябрь месяц 2020 г.
Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.XL : Мырзахметұлы
М. Абай:Толық адам ілімі / Жауапты ред. Ж.Дәдебаев;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ
университеті, 2020. - 238 б. - Библиогр.: б.234. - ISBN 978601-04-1617-8. - ISBN 978-601-04-4502-4 : 3999т.97т.
1.

821.512.122.09
А-13

«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көптомдығының
қырқыншы томына көрнекті абайтанүшы ғалым,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты Мекемтас Мырзахметұлының «Абай: Толық
адам ілімі» атты еңбегі енді. Еңбекте абайтану
ғылымының өзекті мәселелесі қарастырылған.
Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.XXXIX : Ойлар мен
толғаныстар / Жауапты ред. Ж.Дәдебаев; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. 225 б. - ISBN 978-601-04-1617-8. - ISBN 978-601-04-4501-7
: 3999 т.97т.
«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көптомдығының отыз
тоғызыншы томына Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының
дүниеге келгеніне 95 жыл, 100 жыл, 125 жыл толуына
орай арнайы жазылып, дайындалған еңбектердің
таңдамалы бір тобы енді. Олардың мазмұны мен
құрылым-жүйесінен Абайдың шығармашылық мұрасына
қатысты түрлі кезеңнің тыныс-лебі сезіледі. Абайтану
ғылымының тарихында бұл еңбектердің тарихи және
танымдық-тағылымдық мәні бар.

2.

821.512.122.09
А-13

3.

821.512.122
А-31

Айдабосын, Есболат Серікбайұлы.
Тибет аруы : Әңгімелер мен хикаяттар / Айдабосын,
Есболат Серікбайұлы. - Алматы : Алматы-Болашақ АҚ,
2020. - 384 б. - ISBN 978-601-7461-86-7 : 746т.67т.

4.

821.512.122
А-38

Ақыш, Нұрдәулет.
Аласа таулар аясында : Роман / Ақыш, Нұрдәулет. Алматы : Алматы-Болашақ АҚ, 2020. - 320 б. - ISBN 978601-7461-92-8 : 660т.80т.

5.

1
А-46

Алтаев, Жақыпбек.
Әл-Фараби және заманауи Қазақстан философиясы /
Алтаев, Жақыпбек. - Алматы : Сардар, 2020. - 320 б. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7674-09-5 :
1800т.00т.

Авторлар ұжымы ұсынып отырған монографияда ғұлама
ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық
мұрасының негізгі қырлары ашып көрсетілген. Әл-Фараби
энциклопедист-ойшыл ретінде философия, этика, логика,
музыка теориясы, дін туралы ілім, математика, мемлекет
теориясы және ғылымның басқа да салаларында өзінің
төлтума ойларымен мәңгі өшпес із қалдырды.
Монографияда әл-Фарабидің философия, логика, этика,
руханилық және қоғамдық құрылымның өзекті
мәселелеріне қатысты ойлары жүйелі түрде зерделенген.
Алтаев, Жақыпбек.
Әл-Фараби-Шығыстың ұлы ойшылы = Аль-Фараби
великий мыслитель Востока / Алтаев, Жақыпбек. Алматы : Сардар, 2020. - 400 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс
тілдерінде. - Библиогр.: б.389-395. - ISBN 978-601-762410-1 : 2250т.00т.

6.

1
А-46

Аталмыш монографияда «Екінші ұстаз» атанған, әлемдік
мәдениет пен өркениеттің дамуына елеулі үлес қосқан
Мұсылман ренессансы дәуірінің ұлы ғалымы Әбу Насыр
әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы қарастырылады.
Энциклопедист-ғалым ретінде ол философия, этика,
логика, музыка теориясы, математика, дін теориясы,
мемлекет және құқық теориясы сияқты ғылым салаларын
өз ойларымен жетілдірді. Кітапта әл-Фарабидің
шығармашылығын зерттеген отандық және шетелдік
ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалынды, сонымен
қатар әл-Фарабидің философиясының ерекшеліктері мен
оның Антика дәуірінің, сондай-ақ қазіргі заманғы
ойшылдардың көзқарастарынан айырмашылығы
көрсетілді.
Асанов, Болат.
Ең әдемі құс қайсы? : Балалар және жасөспірімдерге
арналған әдебиет / Асанов, Болат. - Алматы : АлматыБолашақ, 2020. - 240 б. : сурет. - ISBN 978-601-7461-87-4 :
746т.67т.

7.

821.512.122-93
А-87

Болат Асанов-1950 жылы Қарағанды облысы Жаңаарқа
ауданының Қараағаш ауылында дүниеге келген. 1967
жылы Ынталы орта мектебін бітірген соң туған ауылында
малшы, механизатор болып еңбек жолын бастаған. С. М.
Киров атындағы ҚазМУ - дың журналистика факультетін,
Қарағанды маңызды білім беретін «Болашақ»
университетінің «Педагогика және психология»

факультетін тәмамдаған. Аудандық газет редакциясында
тілші, бөлім меңгерушісі, орта мектепте Қазақ тілі мен
әдебиеті пәндерінің мұғалімі және психолог болып жұмыс
істеген.
Асқаров, Әлібек.
Туған жерге туынды тік : Ел мен жер жайындағы
эсселер / Асқаров, Әлібек. - Алматы : Алматы-Болашақ,
2020. - 280 б. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-7461-850 : 599т.84т.

8.

9.

10.

Қазақтың ұлан-байтақ сақарасы табиғат
таңғажайыптарына, бір қызықтар мен тылсым сырларға,
821.512.122.092
ашылмаған ақтаңдақтарға толы. Көрнекті жазушы,
А-88
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Журналистер
академиясының академигі, «Парасат» орденінің иегері
Әлібек Асқаровтың жаңа жинағына қазақ жерінің
көпшілікке белгісіз құпия сырларын ашуға арналған
«Көккөл», «Аспантау», «Шанағаты», «Шабанбай»,
«Қазығүрт», «Мұзтау» деп аталатын эсселері
топтастырылып отыр.

621
Б-17

792
Б-22

Байдельдинов,Уакаскан Сеитказинович.
Сигналдарды қабылдау және өңдеу : Оқу құралы /
Байдельдинов,Уакаскан Сеитказинович,
Ибраимов,Маргулан Касенович, Алимова,Мадина
Абуталыповна; Пікір жазған А.К.Саймбетов; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - 2-ші басылым. - Алматы : Қазақ
университеті, 2020. - 318 б. : сурет. - Библиогр.: б.304-305.
- ISBN 978-601-04-4404-1 : 4799т.98т.
Оқу құралы 6В06201 - Радиотехника, электроника және
телекоммуникация мамандығы бойынша оқитын
студенттерге арналған. Радиоқабылдағыш
құрылғылардың элементтер жуйелерінің теориялық
негіздері, радиоэлектронды байланыс жүйелерінің
пайдаланылуы көр-сетілген, сонымен қатар
функционалдық түйіндер, электр тізбегінің есептелуі
қарастырылған.
Балм, Кристофер.
Театртану : Кіріспе / Балм, Кристофер; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Т. Жүргенов атындағы
Қазақ ұлттық акад. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы"
қоғамдық қоры , 2020. - 224 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру).
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-7943-86-8 : 224т.00т.
Жаңа Зеландияда дүниеге келіп, Мюнхенде (Германия)
ғалым ретінде қалыптасқан театртанушы Кристофер
Балмның «Театртану» еңбегі осы саланы академиялық
университеттік пән ретінде оқытуға арналған. Автор
әдіснама, зерттеу әдістері мен тәсілдері мәселелеріне
назар аударады. Кітаптың кіріспесі және 3 бөлімі, 12
тарауы бар. Жалпы арнайы пән пайда болғанға дейін
театртанудың негізгі бөлігін Еуропа драмасының «алтын
ғасырын» және классикалық Грекия, Шекспир, Мольер
немесе Веймар классицизмі драматургиясын зерттеумен
айналысқан әдебиет зерттеушілері қарастырды.
Бартлетт, Стив.
Білім берудегі зерттеулер: Кіріспе / Бартлетт, Стив,
Бертон, Диана; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев(төраға) және
т.б.; Абай атындағы ҚазҰПУ. - 4-ші басылым. - Алматы :
"Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 464 б. :
кесте. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-78-3 : 464т.00т.

11.

12.

37
Б-25

327
Б-37

Соңғы жылдары білім беру ісін зерттеу жеке пән саласы
ретінде қарқынды дамып келеді. Ұсынылып отырған
еңбекте студенттерге жан-жақты қолдау көрсету
мақсатында терең зерттеуді қажет ететін бірқатар жеке
оқыту салалары жөнінде кеңінен баяндалған. Авторлар
білім берудің түрлі аспектілері мен оған қатысы бар
элеуметтік және саяси құрылымдарды, ұлттық оқу
бағдарламаларының жасақталуына әсер ететін әлеуметтік
өзгерістерді, экономикалық қысымдар мен саяси
факторларды талдай отырып, білім беруді қаржыландыру,
оның құрылымының кеңеюі мен өзгеруі жөніндегі
мәселелерді де тілге тиек етеді.
Бейлис Джон.
Әлемдік саясаттың жаһандануы:Халықаралық
қатынастарға кіріспе / Бейлис Джон, Смит Стив, Оуэнс
Патриция; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 7-ші басылым. - Алматы :
"Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 652 б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. Библиогр.мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-93-6 :
652т.00т.
Джон Бейлис, Патриция Оуэнс және Стив Смиттің

жетекшілігімен жинақталған бұл еңбекте халықаралық
қатынастардың даму тарихына, негізгі теорияларына және
жаһандық мәселелерге кеңінен шолу жасалады «Әлемдік
саясаттың жаһандануы: Халықаралық қатынастарға
кіріспе» атты кітапта халықаралық қатынастар жаһандану
және әлемдік саясат ұғымдарына анықтама беріліп,
халықаралық қатынастар жүйесіндегі акторлар мен қазіргі
халықаралық тәртіптегі өзгерістер толық қамтылған.

13.

14.

821.512.122
Б-40

78
Б-73

Бектемірова, Нұрила.
Күн түнекті сейілтеді : Хикаяттар мен әңгімелер /
Бектемірова, Нұрила. - Алматы : Абзал-Ай, 2020. - 400 б. ISBN 978-601-7172-96-1 : 2008т.93т.
Больман, Филип.
Әлем музыкасының тарихы. 1-бөлім / Больман, Филип;
Ред.алқасы.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.;
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер ин-ты. Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры ,
2020. - 460 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-91-2 :
460т.00т.
Әлем музыкасы заманауи медианың дүниежүзіне
жаһандануды тарататын өнімі емес, адамзат тарихындағы
мәдениеттер мен тілдерді, діндер мен өркениеттерді
байланыстыратын үлкен мұра екені мәлім. Тарихқа көз
салар болсақ, әлем музыкасы халықтардың түрлі салтжоралғылары мен діндерінен, сан қилы тағдыры мен
тұрмыстық ерекшелігінен тамыр тартады.

15.

78
Б-73

Больман, Филип.
Әлем музыкасының тарихы. 2-бөлім / Больман, Филип;
Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.; М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер ин-ты. - Алматы : "Ұлттық
аударма бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 388 б. : сурет. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала
соңынды. - ISBN 978-601-7943-89-9 : 388т.00т.
Әлем музыкасы заманауи медианың дүниежүзіне
жаһандануды тарататын өнімі емес, адамзат тарихындағы
мәдениеттер мен тілдерді, діндер мен өркениеттерді
байланыстыратын үлкен мұра екені мәлім. Тарихқа көз
салар болсақ, әлем музыкасы халықтардың түрлі салтжоралғылары мен діндерінен, сан қилы тағдыры мен
тұрмыстық ерекшелігінен тамыр тартады.

16.

791
Б-76

Бордуэлл, Дэвид.
Кино өнеріне кіріспе / Бордуэлл, Дэвид, Томпсон,
Кристин, Смит, Джефф; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға)
және т.б.; Т.Жургенов атындағы ҚазҰӨА. - 11-ші
басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық
қоры , 2020. - 728 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017943-96-7 : 728т.00т.
Алты бөлімнен тұратын бұл кітап - авторлардың қырық
жыл бойы ізденіп жазған ауқымды еңбегі. Кітапта фильм
өндірісі процесінің әртүрлі аспектілері, кино
технологиясы, жұмыс жүргізу мен оның бизнеске қатысты
тұсы және фильм формасы кеңінен сөз болады. Еңбекте
фильм жасау техникалары: мизансцена, кинематография,
монтаждау тәсілдері мысалдар арқылы талданады.
Борев, Юрий Борисович.
Эстетика : Оқулық / Борев, Юрий Борисович; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Абай атындағы
ҚазҰПУ. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық
қоры , 2020. - 408 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды. - Библиогр.: б.397-405. - ISBN 978-601-7943-83-7
: 408т.00т.

17.

18.

19.

18
Б-76

821.512.122
Б-78

336
Г-19

Белгілі ғалым, жазушы, ұзақ жылдар Ресей ғылым
академиясы Әлем әдебиеті институты теория бөлімінің
меңгерушісі, халықаралық эстетика қауымдастығының
мүшесі болған Юрий Боревтің кітабында заманауи
эстетиканың негізгі мәселелері жан-жақты баяндалады.
Автор өнер дамуының табиғаты, болмысы, туы және
теориялық тарихы проблемаларын түсіндіре отырып,
тыңнан зерделеуге жол ашады.
Бөпежанова,Әлия Қахарманқызы.
Мұнара : Әдеби көркем сын кітабы / Бөпежанова,Әлия
Қахарманқызы. - Алматы : Дәуір, 2020. - 328 б. - ISBN
978-601-217-696-4 : 730т.78т.
Гарман Е. Томас.
Жеке қаражат: (Қазақстанға бейімделген нұска) / Гарман
Е. Томас, Форг Е. Рэймонд; Ред.алқа.:Қ.Е.Көшербаев
(төраға) және т.б.; Сүлеймен Демирел ун-ті. - Алматы :
"Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 632 б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-99-8 : 632т.00т.

Гарман Е.Томас пен Форг Е.Рэймондтың «Жеке қаражат»
оқулығы - экономикада қаржы, несие, бағалы қағаздар,
инвестициялау, сақтандыру, салық жүйесі, менеджмент
тақырыптарын топтастырып жүйелеу арқылы жеке
қаражатты өз алдына дербес білім курсына бөліп
шығарған түбегейлі еңбек. Ақшаны тиімді жұмсаудыц
амалдары сипатталып, жүйеленген бүл оқулық үнемдеу
мен инвестициялауға, несиені басқаруға, салықты
жоспарлауға, кредит картасы бойынша борышыңызды
азайтуға септігін тигізіп, қаржылай тұрақты
болашағыңызды қалыптастыруға көмектеседі.

20.

21.

94
Д-14

Дайрабай,Тынышбек.
Түркістан 1866-1872 = Туркестан 1866-1872 /
Дайрабай,Тынышбек. - Алматы : Азия Арна , 2020. - 344
б. : альбом. - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. ISBN 978-9965-23-580-1 : 7417т.50т
.
«Түркістан» альбомында Қазақстан және Орта Азия
халықтарының тарихы, мәдени, кәсіптік, археологиялық,
этнографиялық ескерткіштерінің ең озық үлгілері
жинақталынған. «Түркістан» фотоальбомы Түркістан
генерал-губернаторына (1867-1917 жж.) қараған Жетісу,
Сырдария, Заравшан округі, Самарқанд, Ферғана(Қоқан
хандығы)облыстары қамтыған.

821.512.122
Д-14

Дайырбай, Ермек Тұрсынұлы.
Көкжиегімнің көктемі : Өлеңдер / Дайырбай, Ермек
Тұрсынұлы. - Алматы : Азия Арна, 2020. - 64 б. - ISBN
978-601-06-696-8 : 158т.66т.
Делөз, Жил.
Кино-1. Қозғалыс-бейне / Делөз, Жил ; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.; Т.Қ.Жүргенов
атындағы ҚазҰӨА. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы"
қоғамдық қоры , 2020. - 304 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру).
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7943-97-4 : 804т.00т.

22.

791
Д-28

Француз философы Жил Делөз (1925-1995) «Кино 1.
Қозғалыс-бейне» және «Кино 2. Уақыт-бейне» атты екі
томдық еңбегінде кино тарихы емес кинодағы бейнелер
мен семиотикалық белгілерді философиялық тұрғыда
зерделеп, қозғалыс, кеңістік, уақыт және бейне сынды
іргелі ұғымдарға бойлауға мүмкіндік беретін кино
логикасына терең талдау жасайды. Ол дәстүрлі түсініктер
аясынан шығып, киноны терең таным түрғысынан

айшықтау арқылы ішкі дүниесін пайымдауға бағыттайды.

23.

24.

791
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Делөз, Жил.
Кино-2. Уақыт-бейне / Делөз, Жил ; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.; Т.Қ.Жүргенов
атындағы ҚазҰӨА. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы"
қоғамдық қоры , 2020. - 368 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру).
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7621-00-1 : 368т.00т.
Француз философы Жил Делөз «Кино 1. Қозғалыс-бейне»
және «Кино 2. Уақыт-бейне» атты екі томдық еңбегінде
кинодағы бейнелер мен семиотикалық белгілерді
философиялық тұрғыда зерделеп, қозғалыс, кеңістік,
уақыт және бейне сынды іргелі ұғымдарға бойлауға
мүмкіндік беретін кино логикасына терең талдау
жасайды. Ол дәстүрлі түсініктер аясынан шығып, киноны
терең таным түрғысынан айшықтау арқылы ішкі дүниесін
пайымдауға бағыттайды.

821.512.122
Е-45

Елеукенов,Шериаздан.
Көп томдық шығармалар жинағы. Т.8 /
Елеукенов,Шериаздан. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 384 б.
- ISBN 978-9965-22-597-0 : 1500т.00т.

821.512.122
25.
Е-79

Есенқарақызы,Ханбибі.
Эсселер / Есенқарақызы,Ханбибі. - Алматы : Дәуір,
2020. - 288 б. - ISBN 978-601-217-699-5 : 562т.91т.
Есім,Ғарифолла.
Дүниетаным баяны / Есім,Ғарифолла. - Алматы : Дәуір,
2020. - 400 б. - ISBN 978-601-217-707-7 : 1001т.41т.

26.

27.

28
Е-86

94
Ә-17

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.
ғұламалардың еңбектеріне шолу-талдау жасалған.
Дүниетаным баяны төрт кезеңге топтастырылып, сол
замандар ойшылдарының еңбектерінен үзінді-мәтіндер
келтіріліп, оларға авторлық пайымдаулар жасалған.
Әбжанов, Х.
Қоғам және мемлекет қайраткерлері : Ғылыми
танымдық. 8-кітап / Х. Әбжанов, Г. Нұрымбетова; Пікір
жазған: Ғ.Кенжебаев,Д.Салқынбек; ҚР БҒМ, Абай
атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 250 б. (Ұлы дала тұлғалары) (Рухани жаңғыру). - Библиогр.

мақала соңында. - ISBN 978-601-298-860-4 : 250т.00т.
Кітапта қазақтың XX ғасырдағы қоғам және мемлекет
қайраткелерінің өмірі мен қызметі тұлғатанулық тұрғыдан
зерделеніп, жастарға үлгі-өнеге боларлық жасампаз
тағылымдары баян етілген.
Әбіш Кекілбаев : Энциклопедия . Т.2 : Өмірі мен
ортасы / Ред.алқа.: Айдарбаев Алик, Әбдікәрімов
Оралбай, Әнес Ғарифолла(жоба жетекшісі) және т.б. Алматы : Арыс, 2020. - 768 б. : сурет. - ("Арыс" қорының
"Жаңа энциклопедия" сериясы). - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-291-448-1. - ISBN 978-601-291-377-4 : 768т.00т.
28.

29.

821.512.12
К-28

902
Ә-52

Еліміздің рухани тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-саяси
тарихында өшпес із қалдырған заманымыздың заңғар
жазушысы, әрі мемлекет және қоғам қайраткері,
Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбайұлының (1939 2015) қаламынан туған мол мұрасы келешекте тек туған
халқының ғана емес, күллі адамзат қауымының асыл
қазынасына айналып, жаһандық өркениет қорына олжа
салары сөзсіз.
Әлемдік тарихи кеңістіктегі Далалық Еуразияның
археологиялық-этнографиялық мұралары =
Археолого-этнографические древности степной Евразии в
мировом историческом пространстве : Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары /
Ред.алқа.: М.К.Хабдулина,Ә.Т.Жанисов; ҚР БҒМ,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті. - НұрСұлтан , 2020. - 425 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. мақала
соңынды. - ISBN 978-9965-869-92-1 : 425т.00т.
"Әлемдік тарихи кеңістіктегі Далалық Еуразияның
археологиялық-этнографиялық мұралары" атты
Халақаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының
материалдар жинағы. Еуразия халықтарының
археологиясы,этнологиясы және тарихының әртүрлі
мәселелері

30.

004
Ж-69

Жомартова,Шолпан Әбдіразаққызы.
Желілік технологиялар : Оқу құралы /
Жомартова,Шолпан Әбдіразаққызы, Тергеусізова,Әлия
Советжанқызы; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2020. - 276 б. : сурет. - Библиогр.:
б.239. - ISBN 978-601-04-5092-9 : 4699т.97т.

Оқу құралында желілік технологиялар туралы білім
негіздері берілген. Онда казіргі заманғы компьютерлік
желілердің архитектурасы мен технологиясының негізгі
қағидалары қатарласа карастырылган. Оқу кұралында
компьютерлік желілердің, сымды технологиялардың,
сымсыз жергілікті желілердің, заманауи и желілік
технологиялардың негізі болып табылатын басты
ұғымдарға ерекше назар аударылған.
Жұмабайұлы, Байахмет.
Қазақ балаларының байырғы ойындары / Жұмабайұлы,
Байахмет. - Алматы : Абзал-Ай, 2020. - 256 б. : сурет. Библиогр.: б.250. - ISBN 978-601-7172-97-8 : 2544т.64т.

31.

793
Ж-81

Ежелден сайын далада ерлік пен өрлікті рухына азық етіп
келген қазақ халқы өз ұрпақтарының дені сау, парасатты,
асқақ ойлы болып өсіп, жетілуі үшін тұрмыстан ойып
алған ойын түрлерін қалыптастырды. Өзіндік ерекшелікке
ие, ұлттық бояуы айқын «Қазақ балаларының байырғы
ойындары» кітабы қашан да өз құндылығын жоймай,
болашақ ұрпақтың сана-сезімін, ақыл-парасатын
жетілдіріп, дені сау азамат етіп тәрбиелеуде кұнды құралы
болмақ.
Интеллектуалдық меншік құқығы . Т.1 / Л. Бенгли, Б.
Шерман, Ганжи,Д. және т.б.; Ред.алқасы.:
Көшербаев(төраға) және т.б.; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - 5-ші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 512 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7621-04-9 : 512т.00т.

32.

347
И-68

347
33.
И-68

Интеллектуалдық меншік құқығы - құқықтың осы
саласын мейлінше толық қамтитын елеулі еңбек. Кітапта
авторлық құқық, патент, тауар белгісі, дизайн және
өнеркәсіп үлгісі, жосықсыз бәсеке мен құпия мәлімет
тақырыптары жан-жақты зерделенеді. Оқулықта
ағылшын-саксон кұқығы (ортақ кұқык) мен Еуропалық
одаққа мүше көптеген елдерге тән роман-герман
құқықтық жүйесіндегі интеллектуалдық меншік құқығын
реттеудің басты принциптері талқыланады, құқық қорғау
ұйымдарының қызметі жан-жақты сараланады.
Интеллектуалдық меншік құқығы . Т.2 / Л. Бентли, Б.
Шерман, Ганжи,Д. және т.б.; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев
(төраға) және т.б.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 5-ші

басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық
қоры , 2020. - 568 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017621-05-6 : 568т.00т.
Интеллектуалдық меншік құқығы - құқықтың осы
саласын мейлінше толық қамтитын елеулі еңбек. Кітапта
авторлық құқық, патент, тауар белгісі, дизайн және
өнеркәсіп үлгісі, жосықсыз бәсеке мен құпия мәлімет
тақырыптары жан-жақты зерделенеді. Оқулықта
ағылшын-саксон кұқығы (ортақ кұқык) мен Еуропалық
одаққа мүше көптеген елдерге тән роман-герман
құқықтық жүйесіндегі интеллектуалдық меншік құқығын
реттеудің басты принциптері талқыланады, құқық қорғау
ұйымдарының қызметі жан-жақты сараланады.
Интеллектуалдық меншік құқығы . Т.3 / Л. Бентли, Б.
Шерман, Ганжи,Д. және т.б.; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - 5-ші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 604 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7621-06-3 : 604т.00т.
34.
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Интеллектуалдық меншік құқығы - құқықтың осы
саласын мейлінше толық қамтитын елеулі еңбек. Кітапта
авторлық құқық, патент, тауар белгісі, дизайн және
өнеркәсіп үлгісі, жосықсыз бәсеке мен құпия мәлімет
тақырыптары жан-жақты зерделенеді. Оқулықта
ағылшын-саксон кұқығы (ортақ кұқык) мен Еуропалық
одаққа мүше көптеген елдерге тән роман-герман
құқықтық жүйесіндегі интеллектуалдық меншік құқығын
реттеудің басты принциптері талқыланады, құқық қорғау
ұйымдарының қызметі жан-жақты сараланады.
Карнеги, Дейл.
Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері / Карнеги,
Дейл. - Алматы : Мазмұндама қоғамдық қоры , 2020. - 312
б. : кесте. - ISBN 978-601-06-6217-9 : 2089т.28т.

35.

159
К-18

Төңірекпен тіл табысудың қыр-сырын насихаттаған
педагог, лектор, қаламгер, психолог Дейл Карнеги жарық
көрген 1937жылдан бермен қарай 1 5 миллионнан астам
данамен таралған өзінің аңызға айналған кітабында
адамдармен тіл табыса білудің негізгі қағидаттары, адамға
ұнаудың алты амалы, ойыңызбен келісуге адамдарды

қалай көндіруге, ренжітіп алмай адамдарды қалай
өзгертуге болатынын жазады.

36.

37.

38.

39.

821.512.122
К-29

Кемелбаева, Айгүл.
Папирус / Кемелбаева, Айгүл. - Алматы : АлматыБолашақ, 2020. - 416 б. - Библиогр.: б.406-412. - ISBN 978601-7461-99-7 : 821т.33т.

821.512.122
К-31

Кеңшілікұлы,Амангелді.
Шеберлік пен шындық / Кеңшілікұлы,Амангелді;
Кеңшілікұлы,Амангелді. - Алматы : Дәуір, 2020. - 352 б. ISBN 978-601-217-706-0 : 797т.57т.

821.111
К-75

572
К-76

Кристи, Агата.
Жеті циферблаттар құпиясы : Детектив-роман / Кристи,
Агата; Ауд.Зияш Телеуова. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020.
- 160 б. - ISBN 978-601-338-602-7 : 345т.48т.
Бұл детектив романда жиырмасыншы ғасырдың бір топ
«алтын жастарының» тыныс-тіршілігі суреттеледі. Ішкі
істер мннистрлігінде қызмет жасайтын бір топ жігіттер
демалыстарын бірге өткізеді.
Кром, Михаил Маркович.
Тарихи антропология : Оқу құралы / Кром, Михаил
Маркович ; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев( төраға) және т.б.;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 204 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.179-201. - ISBN
978-601-7943-84-4 : 204т.00т.
Оқу құралы оқырмандарды заманауи тарихи
зерттеулердегі аса ыкпалды бағыттардың бірімен
таныстырады. Мұнда антропологиялық бағыттағы
тарихтың бастапқы (менталдылық тарихы) түрлерінен
бастап, кейінгі түрлеріне (микротарихтар, күнделікті өмір
тарихы, жаңа мәдени тарих) дейін қамтылған.

40.

811.512.122
К-92

Күзекова, Зейнехан.
Қазақ тілі.Іскери әлем : Жоғары деңгей С1 оқулық /
Күзекова, Зейнехан. - Нұр-Сұлтан : Шайсұлтан
Шаяхметов атындағы "Тіл Қазына" ұлттық ғылымипрактикалық орталығы КеАҚ, 2020. - 153 б. : сурет. - Бұл
құжаттың электронды нұсқасы берілген. - ISBN 978-6017822-45-3 : 4678т.00т.
Қазақ тілін оқытудың типтік бағдарламасының ажырамас

компонентінің бірі - қазақ тілін арнайы мақсатта оқытуды
регламенттейтін кәсіби модульдер. Бұл деңгейді меңгеру студенттерге оқу саласында, оқу ғылыми салада және
кәсіби салада сөйлеу мен тілдік құзіреттің жоғары
деңгейін қамтамасыз етеді. Ұсынылып отырған оқу
құралы тіл үйренушілерді іскери әлемге қатысты
материалдармен таныстыра отырып, үлкен іспен
айналысуға, әлемді өзгерте алуға көмектесетін іспен
айналысуға мотивация береді.
Қайым, Қанат.
Көпір астындағы үй : Хикаяттар,әңгімелер, балғындарға
базарлық,сахналық қойылымдар / Қайым, Қанат. Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. - 240 б. - ISBN 978-6017461-90-4 : 791т.51т.
41.

42.

43.

821.512.122-93
Қ-23

94
Қ-23

811.512.122
Қ-26

Жазушы Қанат Қайымның әңгіме, хикаяттарында
кейіпкерлердің алуан түрлі мінез-құлықтары шұрайлы тіл,
шұғылалы сезіммен өрнектеледі. Кітапта қиын тағдырлы
балалардың тіршілік-тыныстары, арман-тілектері мен
ерекще ой-саналарын саралайтын шығармалар
топтастырылған.
Қайыркен, Тұрсынхан.
Қазақстан тарихына қатысты қолжазбалар мен сирек
кітаптар: жинақтау,жүйелеу.зерттеу : Ұжымдық
монография / Қайыркен, Тұрсынхан, Махат, Данагүл,
Смаханова, Жанар; Пікір жазған: Талас Омарбеков; ҚР
БҒМ Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық
университетінің Шығыстану кафедрасы мен "Отырар
кітапханасы". - Алматы : Асыл кітап, 2020. - 256 б. : сурет.
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7962-69-2 : 256т.00т.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің № АР 05133970 «Қытай тіліндегі
Қазақстан тарихына қатысты қолжазбаларды жинақтау,
жүйелеу және зерттеу: Су Бэйхай «Қазақтың жалпы
тарихы» (4 томдық қолжазба)» Жобасы аясында
дайындалған бұл ұжымдық монографияға жобаны
орындаған ғалымдардың ғылыми зерттеу мақалалары мен
баяндамалары, сондай-ақ, Су Бэйхайдың «Қазақтың
жалпы тарихы» атты 4 томдық еңбегі туралы қазақ
ғалымдарының зерттеулері мен ой-пікірлері жинақталған.
Қалиұлы, Байынқол.
Тіл білімінің зерттелу тарихы : Оқулық / Қалиұлы,

Байынқол; Пікір жазған. А.Б.Салқынбай; ҚР БҒМ,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университеті. - Алматы, 2020. - 212 б. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 97860-270-352-8 : 212т.00т.
Б.Қалиұлының 2005 жылдан бастап жоғары оқу
орындарына арналған «Жалпы тіл білімі» деген оқулығы
қайталанып шығып жүр. Оның бірінші тарауы - «Тіл
білімінің тарихы» деп аталынып, ол XX ғасырдың бірінші
жартысымен аяқталған болатын. Сол тарауға XX
ғасырдың екінші жартысынан бастап өмірге келіп, «тіл
білімінің жаңа бағыттары» деп аталынып жүрген:
дүниетанымдық (когнитивтік) тіл білімі, қолданымдық тіл
білімі, қатысымдық (прагматикалық) тіл білімі,
дискурстык тіл білімі, мәтіндік тіл білімі, қолданбалы тіл
білімі, генеративтік грамматика, аппликативтік
туындаушы модель, т.б. тақырыптар қосылып, баспаға
ұсынылып отыр.

44.

902/924
Қ-56

Қожа,Мұхтар Бақадырұлы.
Орта Азия мен Қазақстан археологиясы және
М.Е.Массон : Монография / Қожа,Мұхтар Бақадырұлы,
Есжан,Ержан Әуелханұлы, Бегалиева,Айша
Карыпжановна; Пікір жазған А.Тоқтабай; Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. 216 б. - Библиогр.: б.172-182. - ISBN 978-601-04-4544-4 :
3700 т.03т.
Монографияда М. Массоннын Орта Азия мен Қазақстан
археолотиясына қоскан үлесі, энциклопедист ғалым
болғаны, нумизматика бойынша зерттеулеріне талдау
жасалып, оның ұйымдастырушылық жұмыстары
сипатталады. Қосымшада М. Массоннын жарияланған
енбектерінің тізімі, Ә. Марғұланнын оған жазған
хаттарынын көшірмесі берілген.

45.

94
Қ-60

Қойшыбаев,Бейбіт Орынбекұлы.
Ұлттық қозғалыс сарбазы / Қойшыбаев,Бейбіт
Орынбекұлы. - Алматы : Дәуір, 2020. - 320 б. - ISBN 978601-217-705-3 : 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 ісәрекеттері, заман талабына сай қоғамдық-саяси ойды
дамытудағы үлестері суреттелген.

46.

47.

48.

49.

39
Л-82

Лурье, Светлана Владимировна.
Тарихи этнология / Лурье, Светлана Владимировна;
Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.;
Ш.Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры ,
2020. - 500 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7621-08-7 :
500т.00т.
Бұл оқулықта психологиялық антропология,
этнопсихология, мәдениеттану, этнос экологиясы,
дәстүртану тарихы баяндалады. Әлемнің этностық
картинасы, оның құрылымы мен өзгеру механизмдері
және функционалдық этносішілік конфликт, этностың
өзін-өзі құрылымдауы теориялары орыс, армян, ағылшын,
фин, түрік халықтарының тұрмысынан алынған тарихи
очерктермен жан-жақты дәйектеліп беріледі.

821.512.122
М-39

Медетбек, Темірхан.
Аудармалар : Ой-толғамдар / Медетбек, Темірхан. Алматы : Алматы-Болашақ АҚ, 2020. - 320 б. - ISBN 978601-7461-96-6 : 821т.33т.

821.512.122
Н-55

Ниетқалиева,Гүлзада Рахметқызы.
Жүректегі жанартау / Ниетқалиева,Гүлзада
Рахметқызы. - Алматы : Дәуір, 2020. - 224 б. - ISBN 978601-217-698-8 : 561т.49т.
Ақынның «Жүректегі жаңартау» атты жыр жинағына
лирикалық өлендері топтастырылып отыр. Лирикалық
кейіпкердін бір жылап, бір мұңайып, бір куанып айтқан
нәзік сырлары оқырманның жүрегінен жарып шыққан
сезім сынды толқытады, терең иіріміне тартады, шынайы
жеткізіледі.

378
О-55

О Лири Зина.
Зерттеу жобасын жүргізу: негізгі нұсқаулық / О Лири
Зина; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.; Тұран
ун-ті. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық
қоры , 2020. - 472 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды. - Библиогр.: б.462-470. - ISBN 978-601-7943-98-1
: 472т.00т.

Зина 0'Лиридің «Зерттеу жобасын жүргізу:негізгі
нұсқаулық» кітабында зерттеу жобасын жүргізу процесі
кезең-кезеңімен сипатталған. Бұл еңбекте зерттеу
жобасына дайындалу, зерттеуге қатысты сұрақтар әзірлеу,
зерттеудің этикалық нормаларын сақтау, әдістерді таңдау
мен тәжірибеден өткізу, дерек жинау және талдау сияқты
зерттеу жүргізуде қажет болатын қадамдар туралы жанжақты сөз козғалады.

50.

51.

94
О-58

821.512.122
О-58

Омарбеков, Т.
Көне түркі тұлғалары мен арғықазақтар : Ғылымитанымдық. 1-кітап / Т. Омарбеков; Пікір жазғандар:
Г.Хабижанова,Е.М.Үжкенова; ҚР БҒМ, Абай атындағы
ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 276 б. - (Ұлы дала
тұлғалары) (Рухани жаңғыру). - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-298-861-1 : 276т.00т.
Тарихи танымдық, тағылымы мол бұл кітапта Ұлы
Даланың ежелгі тұлғаларының, алғашқы Ашина
қағандарының, Болғар хандығын құрған Дуло (Дулу)
әулетінің тұлғаларының, Шығыс түріктерінің (көк
түріктердің) қайраткерлерінің мемлекеттік және
қайраткерлік қызметтеріне жеке-жеке таңдаулар
жасалынған.
Омарова, Мадина.
Көмбе нанның дәмі : Әңгімелер / Омарова, Мадина. Алматы : Алматы-Болашақ АҚ, 2020. - 256 б. - ISBN 978601-7461-89-8 : 512т.21т.
Омашев, Намазалы.
Таңдамалы шығармалар жинағы . Т.2 / Омашев,
Намазалы. - Алматы : Азия Арна , 2020. - 400 б. : портр. ISBN 978-9965-23-567-2. - ISBN 978-9965-23-578-8 :
1875т.00т.

52.

070
О-58

070
53.
О-58

Көптомдықтың екінші томына Намазалы Омашұлының
ғылыми ортада жоғары бағаға ие болған монографиялық
зерттеулері топтастырылып отыр. Бұл зерттеулерінде
ғалым қазақ радиожурналистикасының теориясы мен
тәжірибесін, мазмұн, жанр және пішіндік өзгерістерін, сол
сияқты эфир сатирасының ерекшеліктерін ғылыми
негіздейді.
Омашев, Намазалы.
Таңдамалы шығармалар жинағы . Т.3 / Омашев,
Намазалы. - Алматы : Азия Арна , 2020. - 400 б. : портр. -

ISBN 978-9965-23-567-2. - ISBN 978-9965-23-579-5 :
1875т.00т.
Көптомдықтың үшінші томы «Ой-толғам» және «Ойтаным» атты 2 бөліктен тұрады. «Ой-толғамда» автордың
әр жылдары қалам тербеген көсемсөздері, белгілі тұлғалар
жайлы естелік-толғаныстары жинақталған. Ал «Ойтанымда» қазақ баспасөзінің тарихы, алаш
басылымдарына қатысты зерттеулер, сондай-ақ басқа да
туындылар топтастырылып отыр.
Оспан, Серік.
Балуан Шолақ: өмірі мен музыкалық мұрасы / Оспан,
Серік . - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 176 б. : нота. Библиогр.: б.173-174. - ISBN 978-601-338-591-4 : 345т.72т.
54.

78
О-78

Өнер зерттеушісі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі
Серік Кәрібайұлы Оспан бұл ғылыми-зерттеу еңбегінде
атақты ақын, композитор, палуан Балуан Шолақтың
шығармашылық өмірбаянына байланысты деректерді,
мәліметтерді ғылыми айналымға қосқан.
Оспанов, Еділбай.
Академиялық жазылым негіздері : Оқу құралы /
Оспанов, Еділбай. - Алматы : Білік, 2020. - 340 б. : кесте. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-332-807-2 : 340т.00т.

55.

378
О-78

Кітапта академиялық мәтін,(эссе, мақала, жоба т.б.) жазу,
зерттеу әдістері, мәліметтерге талдау жасау сынды
мәселелер жан-жақты ашылады. Сонымен қатар
тақырыптарды пысықтауға арналған жаттығулар мен
олардың жауаптары қоса берілген. Бұл оқырманның
тақырыпты өз бетінше игеруіне жол ашады. Глоссарийде
пән сөздерінің анықтамасы, қосымша бөлімде эссе
құрылымдары мен шағын зерттеу үлгілері берілген.
Өрт жылдардың отты жандары (Ұлы Отан соғысы
кезінде Қазақстаннан соғысқа шақырылған әйелдер ) /
Құраст. К.Е.Жунусова. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. 104 б. : сурет. - ISBN 978-601-338-609-6 : 239т.68т.

56.

355/359
Ө-64

Ұлы Отан соғысы (1941-1945 жж.) туралы мағлұматтарды
«Халық ескерткіштері» атты ресейлік ірі интернетпорталының негізінде құрастырушы Қазақ ССР-інің
әскери комиссариатымен сол сұрапыл жылдары соғысқа
шақырылған 50-ден астам қазақ, өзбек, ұйғыр, татар,
орыс, беларусь, украин, поляк, еврей сынды ұлт

өкілдерінен шыққан нәзік жандылардың ерліктерін
тізімдеп, жүйелей көрсеткен.

57.

330
П-17

Паркин, Майкл.
Макроэкономика / Паркин, Майкл ; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - 13-ші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 464 б. : кесте. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7943-94-3 : 464т.00т.
Бұл кітап - макроэкономика саласындағы ең танымал
мамандардың бірі Майкл Паркин дайындаған оқу құралы.
Автор жалпы ішкі өнім, экономикалык өсу, бизнес-цикл,
инфляция, баға деңгейі, жұмыспен қамту, жиынтық
сұраныс пен жиынтық ұсыныс, мемлекеттік бюджет
профициті мен дефициті сияқты мәселелерді зерделейді,
әрі жаһандық экономикадағы алпауыт елдерді
салыстырады.
Паркин, Майкл.
Микроэкономика / Паркин, Майкл ; Ред.алқа.:
Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ. - 13-ші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 548 б. : кесте. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7943-87-5 : 548т.00т.

58.

59.
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821.134.2
П-24

60. 94

Микроэкономика - экономика теориясының тұлғалар мен
кэсіпорындар нені таңдайтынын, ол тандау нарық-та
қандай жолдармен байланысатынын және мемлекеттің
оған қалай ықпал ететінін зерттейтін саласы. Майкл
Паркиннің «Микроэкономика» оқулығы - осы сала
бойынша жазылған үздік еңбектердің бірі. Кітапта жеке
адамның табысы, оның қалауы мен таңдауы сұраныс пен
ұсыныстың өзгеруіне қалай ықпал ететіні, фирманың өнім
шығарудағы мүмкіндіктерінің шегі, мемлекеттің
экономикалық саясаты қоғамға қандай пайда келтіріп,
қандай зиян шектіретіні мысалдарға сүйене отырып
түсіндіріледі.
Перес-Реверте, Артуро.
Құрсау немесе өлім үстіндегі ойын : Роман / ПересРеверте, Артуро; Ауд.С.Бақтыгерейұлы. - Нұр-Сұлтан :
Фолиант , 2020. - 480 б. - ISBN 978-601-338-490-0 :
3600т.00т.
Раев, Қайрат.

Р-15

Алаштың арда ұлдары : Мақалалар мен зерттеулер /
Раев, Қайрат . - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 112 б. :
кесте. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-338590-7 : 266т.30т.
XIX ғасырдың соңы мен XX ғасыр басындағы ренессанс
дөуірінде қазақтың болашағы үшін, оның кемелденіп жеке
ел болуы жолында бар ғұмырын сарп еткен Алаштың арда
ұлдарының жұрт алдындағы сіңірген еңбегі әлі де толық
ашыла қойған жоқ. Бұл еңбекте Алаш көсемдерімен қатар
жүріп, халқына қалтқысыз қызмет еткен бірқатар
азаматтардың өмірі мен шығармашылығына қатысты тың
деректер қамтылған.

61.

94
Р-38

Репина, Лорин Петровна.
Тарихи білім тарихы / Репина, Лорин Петровна, Зверева,
Вера Владимировна, Парамонова, Марина Юрьевна;
Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Абай
атындағы ҚазҰПУ тарих және құқық ин-ты. - 4-ші
басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық
қоры , 2020. - 236 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынады. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-6017943-79-0 : 236т.00т.
Кітапта архаикалық дәуірден біздін заманымызға дейінгі
тарихи сананың қалыптасуы мен тарихи ойдың
эволюциясы, тарихи білімнің кәсібилену процесі, оның
ғылым пәні ретінде орнығуы кешенді түрде
қарастырылып, тарихнама бойынша негізгі мектептер мен
бағыттардың сипаттамасы беріледі әрі тарихты зерттеудің
мәселелері, әдіснамасы, пәні мен міндеттерін түсінудегі
өзгерістер жан-жақты зерделенеді.

821.512.122
62.
Р-26

Рәш, Мыңбай.
Асыл ағалар. Т.5 : Мақалалар жинағы / Рәш, Мыңбай. Алматы : Ан Арыс , 2020. - 416 б. - ISBN 978-601-7599-065. - ISBN 978-601-7599-11-9 : 1808т.04т.

821.512.122
63.
Р-26

Рәш, Мыңбай.
Топ жарған елім. Т.4 : Дастандар мен толғаулар / Рәш,
Мыңбай. - Алматы : Ан Арыс , 2020. - 520 б. - ISBN 978601-7599-06-5. - ISBN 978-601-7599-12-6 : 1808т.04т.

821.512.122
64.
Р-26

Рәш, Мыңбай.
Шабыт шағаласы. Т.3 : Жырларым-сырларым / Рәш,
Мыңбай. - Алматы : Ан Арыс , 2020. - 516 б. - ISBN 978601-7599-06-5. - ISBN 978-601-7599-13-3 : 1808т.04т.

65.

796
Р-94

Рысбек, Қыдырбек.
Саңлақ: Спортшы дарабоздардың жеңіс жолы туралы
деректі жинақ / Рысбек, Қыдырбек. - Нұр-Сұлтан :
Фолиант , 2020. - 80 б. - ISBN 978-601-338-614-0 :
241т.12т.
«Қазақ балуандары», «Қазақ боксшылары»,«Қазақ
олимпиа-, дашылары» деректі жинақтарының идея авторы
өрі құрастырушысы, «Дөулет», «Берікқазы», «Бекзат»
деректі хикаяттарының авторы Қыдырбек Рысбектің бұл
кітабына ел спортының айтулы тұлғалары туралы
очерктер мен мақалалар еніп отыр.
Салықбай, Әбділдабек.
Ілияс мінген Қарагер : Әңгімелер мен хикаяттар /
Салықбай, Әбділдабек. - Алматы : Алматы-Болашақ, 2020.
- 192 б. : сурет. - ISBN 978-601-7461-93-5 : 560т.00т.

66.

67.

68.

69.

70.

821.512.122-93
С-18

Жас дос! Қолыңдағы жинаққа Әбділдабек Салықбайдың
балалар мен жасөспірімдерге арналған бір топ шығармасы
енген. Олардың арасында жазушының 2016 жылы
Халықаралық «Дарабоз» бәйгесінің Бас жүлдесін жеңіп
алган «Ілияс мінген Қарагер» әңгімесі мен «Ақтық айқас»
хикаяты да бар. Әңгіменің бас кейіпкері - кейіннен
қазақтың дүлділ ақыны атанған Іпияс Жансүгіров.

821.512.122
С-22

Сарай, Әнес.
Шығармалары. Т.4. 1-ші кітап : Еділ-жайық: Романтрилогия. Ұлу аралы / Сарай, Әнес. - Нұр-Сұлтан :
Фолиант , 2020. - 480 б. - ISBN 978-601-302-830-9. - ISBN
978-601-338-473-3 : 2250т.00т.

821.512.122
С-22

Сарай,Әнес Төлендіұлы.
Ару Алматы : Пьесалар жинағы / Сарай,Әнес
Төлендіұлы. - Алматы : Дәуір, 2020. - 280 б. - ISBN 978601-217-697-1 : 540т.00т.

821.512.122
С-22

Сариев, Әбдіғали.
Таңдамалы шығармалар жинағы / Сариев, Әбдіғали. Алматы : Қазақ кітабы, 2020. - 400 б. - ISBN 978-601-760816-3 : 2008т.93т.

94
С-52

Смағұлова, С.
Қазақ ойшылдары : Ғылыми-танымдық. 4-кітап / С.
Смағұлова; Пікір жазғандар: Р.А.Бекназаров; ҚР БҒМ,
Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 236 б.
- (Ұлы дала тұлғалары) (Рухани жаңғыру). - Библиогр.:
б.208-215. - ISBN 978-601-298-862-8 : 236т.00т.

Ғылыми-танымдық еңбекте ІХ-ХХ ғасырлар аралығында
қазақ жерінде өмір сүрген әл-Фараби, М.Дулати,
Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А Құнанбаев,
Ш.Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпеев тәрізді ғұламалардың,
ойшылдардын, ағартушылардың философиялық, тарихи,
ағартушылық бағыттағы еңбектеріне талданады.
Су Бэйхай.
Қазақтың жалпы тарихы: Ерте заманнан-ХХ ғасырдың
алғашқы жартысына дейін : Төрт томдық зерттеу. Т.4 :
Таяу және қазіргі заман тарихындағы Синьцзян
қазақтары. Аударма,зерттеу,факсимилие / Су Бэйхай;
Жоба жетекшісі: Т.З.Қайыркен; Л.Н.Гумилов атындағы
Еуразия Ұлттық университетінің Шығыстану кафедрасы
мен "Отырар кітапханасы". - Алматы : Асыл кітап, 2020. 832 б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7962-64-7 : 832т.00т.

71.

72.

94
С-85

94
Т-31

Төрт томнан тұратын бұл іргелі еңбек қытайлық тарихшы
ғалым Су Бэйхайдың қазақ халқының ерте заманнан - XX
ғасырдың алғашқы жартысына дейінгі тарихын төрт
үлкен кезеңге бөліп қарастырған зерттеу жұмысы
(қолжазба) негізінде дайындалды. Кітаптың төртінші
томында 1864 жылғы шекара келісімінен кейінгі Ман-Цин
империясына, кейін Қытай қоластына қарап қалған
қазақтардың тарихы, шекара дағдарысы және 1916 жылғы
көтеріліс кезінде қазақтардың Шығыс Түркістанға аууы,
іле-шала ақ гвардияшылдардың басып кіруі, дүнген лаңы,
Баркөл-Қүмыл өңіріндегі қазақтардың жат жұрттарға
сергелдең болып кетуі, Өр Алтайдағы көтеріліс, Шығыс
Түркістандағы ұлт-азаттық қозғалыс, Оспан батырдың
күрестері, жалпы, Қытай қазақтарының қоғамдық
жағдайы, жаратылыстық ортасы т.б. мәселелер қытайлық
тарихнама принципі тұрғысынан кеңінен қарастырылған.
Тебегенов, Т.С.
Қазақтың би-шешендері : Ғылыми-танымдық. 3-кітап /
Т.С. Тебегенов; Пікір жазғандар: Ж.Дәдебаев; ҚР БҒМ,
Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 190 б.
- (Ұлы дала тұлғалары) (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды. - Библиогр.:б.179-183. - ISBN 978-601-298-859-8 :
190т.00т.
Кітапта Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Жиренше тәрізді
билер мен шешендердің қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен

көркемсөз үлгілері (афоризмдері, толғаулары,
тұжырымдары-шешімдері) тұтастығы ықпалы тарихитанымдық, эстетикалық-педагогикалық бағалау
тұрғысында қарастырылған.

73.

74.

75.

76.

821.512.122
Т-33

Темірбай,Алмас Қажыбайұлы.
Жекебатыр : Өлеңдер, балладалар, толғаулар, поэмалар
/ Темірбай,Алмас Қажыбайұлы. - Алматы : Дәуір, 2020. 328 б. - ISBN 978-601-217-703-9 : 690т.52т.

821.512.122
Т-93

Тілеужанұлы,Зейнолла.
Қаңбақтың монологы : Өлеңдер,поэмалар /
Тілеужанұлы,Зейнолла. - Алматы : Дәуір, 2020. - 432 б. ISBN 978-601-217-701-5 : 877т.75т.

32
У-62

791
Ф-50

Уолф, Джонатан.
Саясат философиясына кіріспе / Уолф, Джонатан ;
Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Л.Н.Гумилев
атындағы ЕҰУ саясат.каф. - 3-ші масылым. - Алматы :
"Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 232 б. :
сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.:
б.229-230. - ISBN 978-601-7943-80-6 : 232т.00т.
Алғаш рет қазақ тіліне аударылын отырған Джонатан
Уолфтың «Саясат философнясына кірісіпе» деп аталатын
кітабында адамзатты бұрыннан толғандырып келе жатқан
және қазіргі кезде әлі де өзектілігін жоғалтпаған табиғи
күй, мемлекет, демократия, еркіндік, меншік сияқты саяси
ғылымдардың зерттеу аясын айқындайтын ұғымдарға
қатысты сұрақтар қарастырылады.
Филд, Сид.
Киносценарий. Сценарий жазу негіздері / Филд, Сид;
Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б.; Т.Қ.Жүргенов
атындағы ҚазҰӨА. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы"
қоғамдық қоры , 2020. - 248 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру).
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7943-85-1 : 248т.00т.
«Киносценарий. Сценарий жазу негіздері» - концептіден
дайын сценарийге дейінгі сатылы нұскаулық. Бұл маманданған әрі сценарий жазуды жаңа бастап жүрген
сценаристерге арналған кәсіби оқулық. Автор шығарманы
сценарийге бейімдеу тәсілінен бастап идеяны дамытып,
кейіпкер қалыптастырып, кезең-кезеңімен жазу жолын
көрсетеді.

77.

791
Ф-81

Фрейлих, Семен Израилевич.
Кино теориясы: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін /
Фрейлих, Семен Израилевич; Ред.алқа.:Қ.Е.Көшербаева
(төраға) және т.б.; Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық
өнер акад. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы"
қоғамдық қоры , 2020. - 412 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру).
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7621-07-0 : 412т.00т.
Бұл - «Кино өнерінің теориясы» курсына арналған
оқулық. Кітаптың авторы - кино өнерінің тарихы мен
теориясын зерттеген белгілі ғалым. Ол өз
тұжырымдамасында киноны XX ғасырдың өнеріне
балайды, сондай-ақ бүгінгі адамзаттың рухани әлеміндегі
киноның алар орнына баға береді. Зерттеу аясы
айтарлықтай ауқымды: мүнда классикалық кинодан
бастап қазіргі заманғы киноға дейін қамтылады.
Хили, Джозеф Ф.
Статистика негіздері: Әлеуметтік зерттеу құралы / Хили,
Джозеф Ф.; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев(төраға) және т.б. 4-ші басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы"
қоғамдық қоры , 2020. - 576 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру).
- Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-7621-01-8 : 576т.00т.
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Джозеф Ф. Хилидің «Статистика негіздері: әлеуметтік
зерттеу кұралы» еңбегі алғаш рет 1984 жылы жарық
көрген. Қолыңыздағы оқулық ағылшын тіліндегі төртінші
басылым негізінде дайындалды. Оқулық төрт бөлімнен
тұрады. Әр бөлім бірнеше тарауға бөлінген. Атап
айтқанда, де-скриптив статистика, орталық тенденция
өлшемдері, дисперсия өлшемдері, қалыпты қисық,
инференциал статистика, гипотезаны сынау түрлері,
ассоциацияның бивариатив өлшемдері, мультивариатив
техникалар тәрізді статистиканың ауқымды бөлімдері
теориялық тұрғыда жан-жақты зерделенеді.
Хиллиард, Роберт Л.
Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу /
Хиллиард, Роберт Л.; Ред.алқ.: Қ.Е.Көшербаев (төраға)
және т.б.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - 11-ші басылым. Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры ,
2020. - 528 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7621-02-5 :
528т.00т.

«Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу» сценарий жазу шеберлігімен таныстыратын пайдалы
еңбек. Оқулықтың осы басылымында телевизия мен
радиодан бөлек жаңа медиа да қамтылған. Кітап
қарапайым тілмен жазылған. Оқырман камераның
ракурсы, пландардың қойылуы, композициялық шешім,
кейіпкер, монтаж, дыбысты ойнату сынды тек практикада
ұшырасатын дуниелердің алғышарттарымен танысады,
телевизия мен радиоға жазылған сценарийдің
айырмашылығын, онлайн медиа мен әлеуметтік медиаға
мәтін жазудың тәртібін түсінеді.
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Шиллер, Фридрих.
Жарық пен жылу : Өлеңдер мен балладалар / Шиллер,
Фридрих; Неміс тілінен ауд. Ертай Ашықбаев. - Тараз :
Сенім, 2020. - 112 б. - Библиогр, мақала соңында. - ISBN
978-601-7820-57-2 : 327т.03т.
Әлем әдебиеті классиктерінің бірі, неміс ақыны, философ,
көркемөнер теоретигі және драматург, тарих профессоры
және әскери дәрігер, романтизмнің көрнекті өкілі
Фридрих Шиллердің (1759-1805) бұл аударма кітабына
таңдаулы өлеңдері мен балладалары жинақталған.
Шнарбекова,Меруерт Какпанбаевна.
Жоғары білім беру кеңістігіндегі жастар тәжірибесі /
Шнарбекова,Меруерт Какпанбаевна; Пікір жазған Г.О.
Абдикерова; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2020. - 192 б. : кесте. - Библиогр.:
б.148-158. - ISBN 978-601-04-5121-6 : 3299т.97т.
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Монографияда жоғары білім беру саласындағы
қазақстандық жастар тәжірибесі кешенді зерттелінген.
Отбасылық ресурстың ықпалы мен әлеуметтікэкономикалық шарттарға негізделген жоғары білім саласындағы жастар тәжірибесіне қатысты ғылыми ойлар
талданады. Жастар тәжірибесі, өз кезегінде, жоғары
білімді алу шешімі, университет пен мамандықты таңдау
жэне оның жүзеге асырылған нәтижесі ретінде
қарастырылады.
Шүйіншәлиева, Мира.
Өкініш : Повесть пен әңгімелер / Шүйіншәлиева, Мира.
- Алматы : Қазақ кітабы, 2020. - 488 б. - ISBN 978-6017608-17-0 : 2410т.71т.
Эльзессер Томас.

Э-53

Кино теориясы: Сезім тұрғысынан кіріспе / Эльзессер
Томас, Хагенер Мальте; Ред.алқа.:Қ.Е.Көшербаева
(төраға) және т.б.; Т.К.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА. Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры ,
2020. - 232 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-92-9 :
232т.00т.
Кітапта кино теориясына тарихи шолу жасалады.
Авторлар киноны қабылдау мен тән арасындағы қарымқатынас тұрғысынан қарастырады және терезе мен
жақтау, есік, айна, кез, тері, кұлақ және ми сияқты жеті
концептуал метафора негізінде саралайды. Қорытынды
тарауда цифрлық дәуірдегі кинематографиялық
тәжірибені зерттеу жолдары көрсетіледі.
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Эндрюс, Нил.
Азаматтық іс жүргізу. Т.1: 1-кітап : Сот өндірісі /
Эндрюс, Нил; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 416 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7943-81-3 : 416т.00т.
Бұл кітап - азаматтық процесс саласындағы Англияның ең
танымал мамандарының бірі, Кембридж университетінің
профессоры Нил Эндрюс дайындаған оқу құралы. Автор
әрбір тарауды жан-жақты зерттей келе, азаматтық
процестегі пікірталастарды баяндайды, Англияның құқық
жүйесіндегі реформаларға және дауды реттеудің балама
жолдарына тоқталады.
Эндрюс, Нил.
Азаматтық іс жүргізу. Т.1: 2-кітап : Сот өндірісі /
Эндрюс, Нил; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.;
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : "Ұлттық аударма
бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 488 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-7943-82-0 : 488т.00т.
Бұл кітап - азаматтық процесс саласындағы Англияның ең
танымал мамандарының бірі, Кембридж университетінің
профессоры Нил Эндрюс дайындаған оқу құралы. Автор
әрбір тарауды жан-жақты зерттей келе, азаматтық
процестегі пікірталастарды баяндайды, Англияның құқық
жүйесіндегі реформаларға және дауды реттеудің балама

жолдарына тоқталады.
Эндрюс, Нил.
Азаматтық іс жүргізу. Т.2 : Медиация және арбитраж /
Эндрюс, Нил; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев (төраға) және т.б.;
Сулейман Демирел ун-нің құқық каф. - Алматы : "Ұлттық
аударма бюросы" қоғамдық қоры , 2020. - 408 б. : сурет. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-794388-2 : 408т.00т.
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Англиядағы азаматтық іс жүргізу бойынша үздік сарапшы
саналатын Кембридж университетінің азаматтық және
жеке құқық профессоры Нил Эндрюстің бұл кітабында
азаматтық іс жүргізудегі мәселелер жан-жақты
баяндалған. Автор дауларды реттеудің негізгі түрлерімен
қатар, балама жолдарымен де таныстырған. Еңбекте сот
талқылауы, медиация мен арбитраж, сот әділдігі
мәселелері мысалдар арқылы жан-жақты әрі практикалық
тұрғыда түсіндірілген.
Эндрюс, Нил.
Келісімшарт ережелері: Ағылшын құқығына
түсініктеме / Эндрюс, Нил; Ред.алқа.: Қ.Е.Көшербаев
(төраға) және т.б.; Сулейман Демирел ун-нің құқық каф. Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры ,
2020. - 480 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды.
- Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7943-90-5 :
480т.00т.
Танымал ағылшын заңгері, құқықтанушы Нил Эндрюс
бұл еңбегін ағылшын келісімшарт құқығы тақырыбына
арнаған. Халықаралық мәмілелер жасасатын тараптар
озара қатынастарды реттеу құралы ретінде көп жағдайда
ағылшын қүқығына басымдық беретіні белгілі. Кітапта
келісімшарт жасасу ережелеріне түсіндірме беріліп, оқуға
қосымша әдебиеттер ұсынылған.

