
Қазақстан қоры/Казахстаника 

Қазан/октябрь - 2020 

1. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

  Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.ХL : 

Мырзахметұлы М. Абай:Толық адам ілімі / Жалпы ред. 

Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2020. - 238 б. : кесте. - Библиогр.: 

б.234. - ISBN 978-601-04-1617-8. - ISBN 978-601-04-

4502-4 : 3999т.97т. 

«Абайтанү. Таңдамалы енбектер» көптомдығының 

қырқыншы томына көрнекті абайтанушы ғалым, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Мекемтас Мырзахметұлының «Абай: Толық 

адам ілімі» атты еңбегі енді. Енбекте абайтану 

ғылымының өзекті мәселелесі қарастырылған. 

2. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.ХХХIX : Ойлар 

мен толғаныстар / Жалпы ред. Дәдебаев; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. 

- 225 б. - ISBN 978-601-04-1617-8. - ISBN 978-601-04-

4501-7 : 3999т.97т. 

«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көптомдығынын 

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 

тыныслебі сезіледі. 

3. 

К 

821.512.122.09 

А-13 

   Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.ХХХVIІ : 

Сыздықова Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. 

Ғылыми мақалалар / Жалпы ред. Дәдебаев; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. 

- 250 б. - ISBN 978-601-04-1617-8. - ISBN 978-601-04-

4382-2 : 3999т.97т. 

«Абайтану. Тандамалы еңбектер» көп томдық 

басылымының отыз жетінші томында көрнекті ғылым 

кайраткері Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздықованың «Абай 

және қазақтың ұлттық әдеби тілі. Ғылыми мақалалар» 

атты еңбек берілді. Онда автордың орталық ғылыми 

басылымдар мен «Абай» энциклопедиясында жарық 

көрген ғылыми-теориялық мақалалары 

топтастырылған. 

4. К    Абайтану : Таңдамалы еңбектер. Т.ХХХVIІІ : 



821.512.122.09 

А-13 

Мұратова Г.Ә. Абайдың тілдік тұлғасы / Жалпы ред. 

Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2019. - 346 б. - ISBN 978-601-04-

1617-8. - ISBN 978-601-04-4400-3 : 3999т.97т. 

«Абайтану. Тандамалы енбектер» көп томдык 

басылымының отыз сегізінші томында Г.Ә. 

Мұратованың «Абайдың тілдік тұлғасы» еңбегі 

берілді. Онда Абай дискурсының ұлттық таным мен 

ұлттық рухты танытатын концептуалды жүйесі және 

прагматикалық денгейі ангротоөзекті, когнитивтік 

лингвистика аясында талдауға түскен. 

5. 
К 929 

А-929 

   Бахия Атшабаров / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ 

им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 

395 с. : ил. - (Өнегелі өмір. Вып.187). - ISBN 978-601-

04-3821-7 : 5999т.95т. 

 

Книга посвящена памяти Б.А. Атшабарова - 

заслуженного врача Казахской ССР, ветерана Великой 

Отечественной войны, доктора медицинских наук, 

профессора, академика НАН РК. Б.А. Атшабаров 

развил многие научные направления в медицине, 

руководил комплексной программой по изучению 

вредного влияния на здоровье людей испытаний 

атомного оружия на Семипалатинском ядерном 

полигоне. В издании представлены архивные и 

фотоматериалы, статьи, избранные труды ученого, 

отзывы соратников и близких. 

6. 
К 929 

С-31 

   Ғабдығапар Сейтқасымов / Ред.басқ.Ғ.М.Мұтанов; 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2020. - 358 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 

Ш.198). - ISBN 978-601-04-4323-5 : 5999т.95т. 

 

Бұл кітап ҚР ҰҒА академигі, экономика 

ғылымдарының докторы, профессор Ғабдығапар 

Сағитұлы Сейтқасымовтың өмірі мен 

шығармашылығына арналды. Жинақта еліміздің 

қаржы, экономика саласын дамытуға зор үлес қосқан 

көрнекті ғалым, білікті ұстаз, ұтқыр 

ұйымдастырушының баспасөз бетінде жарық көрген 

еңбектері мен мұрағат кұжаттары және фотосуреттері 

берілген. 

7. К 130 Есім,Ғарифолла. 



Е-86    Сана болмысы (Саясат пен мәдениет туралы ойлар). 

Он сегізінші кітап / Есім,Ғарифолла. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2020. - 394 б. - ISBN 978-601-04-5097-4 : 

8299т.98т. 

 

Бұл белгілі ғалым, жазушы Ғарифолла Есімнің «Сана 

болмысы» деген атпен 1994 жылдан бері шығып келе 

жатқан топтама еңбегінің он сегізінші кітабы. Кітапта 

қазіргі заманның өзекті саяси-философиялық, 

дуниетанымдық мәселелері баяндалған. Басылым 

студенттерге, жалпы саяси-философия мәселелерімен 

шұғылданатын мамандарға арналған. 

8. 
К 929 

Ә-17 

   Әбдімүтәліп Әбжаппаров / Ред.басқ.Ғ.М.Мұтанов; 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2020. - 363 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 

Ш.194). - ISBN 978-601-04-4310-5 : 5999т.95т. 

 

ҚР Ұлттық инженерлік академиясының, Халықаралық 

жоғары мектеп академиясының және ҚР Ұлттық 

жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, 

техника ғылымдарының докторы, профессор 

Әбдімүтәліп Әбжаппаров туралы кітапта ғалымның 

ғылыми-зерттеу еңбектері, баспасөз бетінде жарық 

көрген мақала-сұхбаттары және мұрағат құжаттары 

мен фотосуреттері топтасқан. Сондай-ақ замандастары 

мен әріптестері айтулы тұлғаның ғылым-білім 

саласына косқан үлесі, отандық жоғары оқу 

орындарын басқарудағы ұйымдастырушылық, 

ұстаздық,ғалымдық,қайраткерлік қыры хақында сыр 

шертеді 

9. 
К 1 

Ф-23 

Әбу Насыр әл-Фараби. 
   Бақытқа жету жайында / Әбу Насыр әл-Фараби; 

Аударған және түсініктеме берген Жалғас Сандыбаев. 

- Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 68 б. - ISBN 

978-601-04-4332-7 : 5000т.02т. 

 

Қазақ даласынан шығып, халқымыздың мақтанышына 

айналған әл-Фараби бүл трактатта адамның бакытқа 

жетуі үшін кажетті теориялық, ойшылдық және 

этикалық ізгіліктермен қатар практикалық 

ғылымдармен таныстырады. Ғалым қоғамдағы және 

жалпы адам өміріндегі тәлім мен тәрбиенің маңызын 

түсіндіреді, «кемел адам», өмірдегі «асқақ максат», 



«үлгілі басшы», «имам», «шынайы философ» т.б. 

секілді тұжырымдарын жан-жақты зерделейді. 

10. 
К 1 

Ф-23 

Әбу Насыр әл-Фараби. 
   Ғылымдардың жіктелуі туралы / Әбу Насыр әл-

Фараби; Аударған және түсініктеме берген Жалғас 

Сандыбаев. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 64 

б. - ISBN 978-601-04-4333-4 : 3999т.97т. 

Қазақ даласынан шығып, халқымыздың мактанышына 

айналған әл-Фараби бұл трактатында сол дәуірдегі 

белгілі ғылымдарды жіктеп көрсетеді: тіл білімі, 

логика, арифметика, геометрия, оптика, астрономия, 

музыка, поэзия, шешендік өнері, механика, физика, 

теология, саясат, фикһ, кәлам және т.б. Орта ғасыр 

ойшылы бұл ғылым мен білімдердің әркайсысына 

жеке токтап, сипаттама береді, оларға қарасты білім 

тармақтары мен бөлімдерге талдау жасайды. 

11. 
К 615 

Ж-279 

Жангабылов,Абай Кенжебаевич. 

   Саумал , кумыс-исцеляющие свойства / 

Жангабылов,Абай Кенжебаевич. - Алматы : Дайк-

Пресс, 2019. - 182 б. : ил.:табл. - Библиогр.: с.174-179. - 

ISBN 978-601-290-086-6 : 1845т.00т. 

 

В книге представлены данные по химическому 

составу, физическим свойствам кобыльего молока 

(саумал), кумыса, сублимированного саумала 

сублимированного кумыса. Их лечебно-диетические 

потенциалы и параметры обоснованы на результатах 

ранее проведенных экспериментальных исследовании. 

История кумысопитья, способы его приготовления 

изложены в кратких экскурсах в прошлое. 

12. 
К 929 

А-302 

   Жексенбек Адилов / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ 

им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 

280 с. : ил. - (Өнегелі өмір. Вып.192). - ISBN 978-601-

04-3827-9 : 5999т.95т. 

 

Книга посвящается академику НАН РК Жексенбеку 

Макеевичу Адилову, видному ученому, внесшему 

большой вклад в развитие системы образования и 

науки нашего государства. Ж.М. Адилов - один из 

основоположников исследований проблем разработки 

теоретических основ управления сложными 

социально-экономическими системами в целях 



перехода на модель устойчивого развития в 

Казахстане, положивший начало практическому 

воплощению полученных результатов в реальный 

сектор экономики и в сферу образования. 

13. 
К929 

Р-598 

   Игорь Рогов / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ 

им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 

320 с. : ил. - (Өнегелі өмір. Вып.199). - ISBN 978-601-

04-4324-2 : 5999т.95т. 

Книга посвящается жизни и деятельности Игоря 

Ивановича Рогова -известного ученого-юриста, 

государственного, общественного деятеля. Игорь 

Иванович Рогов, будучи председателем 

Конституционного Совета, внес значительный вклад в 

становление и развитие государственности Республики 

Казахстан. В издании представлены фото- и архивные 

документы, избранные труды ученого-правоведа. 

14. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 

  Абайтану. Т.1 : Абайтану тарихы / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

488 б. - 175 жас. - Библиогр.: б.477-485. - ISBN 978-

9965-22-586-4. - ISBN 978-9965-22-585-7 : 2250т.00т. 

Белгілі абайтанушы ғалым, филология ғылымдарының 

докторы Мекемтас Мырзахметұлы дайындаған 

«Абайтану» сериясының алғашқы томында ұлы Абай 

мұрасының зерттелуі мен Абайтану тарихының 

қалыптасу жағдайы нақтылы кезендерге бөлініп 

сипатталған. Бір ғасыр бедеріндегі ақын мұрасын 

танып, бағалау жолындағы жетістіктер мен 

кемшіліктер бүгінгі күн тұрғысынан таразыланады. 

15. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.10 : Абайдың адамгершілік мұраттары / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

340 б. - 175 жыл. - ISBN 978-9965-22-595-6. - ISBN 

978-9965-22-585-7 : 1575т.00т. 

Мекемтас Мырзахметұлының көп жылдық зерттеулері 

қамтылған бұл еңбекте Абайдың адамгершілік туралы 

көзқарастары, ежелгі шығыс ойшылдарымен пікір 

сабақтастығы жайлы ғылыми деректер қорытылып, 

талданады. Сондай-ақ, ұлы ақын мұрасын танудағы 

негізгі бір сала — шығармаларының бұрынғы-сонды 

басылымдары, ондағы текстологиялық мәселелер, 

жалпы абайтанудың бүгінгі жайы сөз болады. 



16. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.2 : Мұхтар Әуезов және Абайтану 

мәселелері / Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : 

Қазығұрт, 2020. - 352 б. - 175 жас. - ISBN 978-9965-22-

587-1. - ISBN 978-9965-22-585-7 : 1650т.00т. 

«Абайтану» сериясының екінші томына филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас 

Мырзахметұлының көп жылдар бойы терең зерттеу 

нәтижесінде жазған «Мұхтар Әуезов және Абайтану 

мәселелері», «Абай және Әуезов» атты 

тұжырымдамалық еңбектері мен оның 

кұрастыруындағы «Абайды оқы, таңырқа» атты 

хрестоматия ентізілген. 

17. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.3 : Абайтану дәрістерінің дереккөздері / 

Мырзахметұлы,Мекемтас; Құраст.Л.Әуезова. - Алматы 

: Қазығұрт, 2020. - 464 б. - 175 жас. - ISBN 978-9965-

22-588-8. - ISBN 978-9965-22-585-7 : 2175т.00т. 

Мұхтар Әуезовтің Абайтану саласындағы ғұмыр 

бойғы ізденістері екі салада қатар жүргізілді: оның ұлы 

ақын мұрасын ғылыми негізде тану бағытындағы 

зерттеулері жиырма жылға жуык мерзімді қамтыса, 

Абайдың көркем бейнесін әр түрлі жанрда сомдауға он 

екі жыл өмірін арнады. «Абайтану» сериясынын 

үшінші томына еніп отырған бұл кітапта абайтанудың 

негізін салу жолындағы Әуезовтін мол мұрасы 

оқырман қауымға жүйеленіп берілді. 

18. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.4 : Абай және Шығыс / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

320 б. - 175 жас. - Библиогр.: б.315-316. - ISBN 978-

9965-22-589-5. - ISBN 978-9965-22-585-7 : 1500т.00т. 

 

Абай шығармашылығының тарихи тамырын тану 

мәселесі соңғы кезге дейін жалпылама тұрғыда сөз 

болып, терендеп зерттелмей келді. Ұлы ақын нәр алған 

рухани үш бұлақтың бірі -Шығыс мәдениеті. Заңғар 

ғалым Мекемтас Мырзахметұлының «Абай және 

Шығыс», «Абай және сопылык ілім» атты зерттеулері 

енген бұл томда Абайдың Шығыс мәдениетіне қарым-

қатынасы ғылыми тұрғыдан жүйеленіп баяндалады 

19. К Мырзахметұлы,Мекемтас. 



821.512.122.09 

М-91 

   Абайтану. Т.5 : Толық библиографиялық көрсеткіш / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

592 б. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде; 175 жас. - ISBN 

978-9965-22-590-1. - ISBN 978-9965-22-585-7 : 

2775т.00т. 

Қазақ әдебиетінің ұлы классигі Абай Құнанбаевтың 

туғанына 140 жыл толуына орай жасалған бұл 

көрсеткіш акын мұрасы жөнінде жазылған 1889— 1985 

жылдар аралығында жарық көрген деректер көзін 

тақырыптық жүйеде тұтас камтиды. Библиографиялық 

көрсеткіш негізінен қазак, орыс тіліндегі деректерді 

қамтуы себепті, екі бөлімге жіктеліп берілді. 

20. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.6 : Восхождение к Абаю / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

352 с. - 175 жыл. - ISBN 978-9965-22-591-8. - ISBN 

978-9965-22-585-7 : 1650т.00т. 

Данное исследование посвящено актуальным и 

малоизученным аспектам абаеведения, а именно: 

принципам составления творческой биографии Абая, 

установлению реальных истоков его поэтического 

творчества, методике текстологических исследовании, 

проблеме отношения произведений поэта к 

классическому Востоку, литературному окружению. 

21. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.7 : Тараз ой-толғаныстары / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

368 б. - 175 жыл. - ISBN 978-9965-22-592-5. - ISBN 

978-9965-22-585-7 : 1725т.00т. 

Заманымыздың заңғар ғалымы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас 

Мырзахметұлы абайтану ғылымының қалыптасу және 

даму кезеңдерін ғылыми түрде жүйелеп, Абай 

мұрасының барынша терең әрі жан-жақты зерттелуіне 

зор үлес қосып келеді. 

22. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.8 : Түркістанда туған ойлар / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

392 б. - 175 жыл. - ISBN 978-9965-22-593-2. - ISBN 

978-9965-22-585-7 : 1800т.00т. 

«Абайтану» сериясының 8-ші томына енген 

«Түркістанда туған ойлар» атты бұл еңбегінде белгілі 



әдебиетші-ғалым, Қазакстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мекемтас 

Мырзахметұлы ежелден түркі халықтарының алтын 

бесігі саналған Түркістанның әлем халықтарының 

мәдени, ғылыми, тарихи еміріне жасаған ықпал әсері 

туралы кең де пайымды әңгіме козғайды. 

23. 

К 

821.512.122.09 

М-91 

Мырзахметұлы,Мекемтас. 
   Абайтану. Т.9 : Түркістан-Тараз арасы / 

Мырзахметұлы,Мекемтас. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 

376 б. - 175 жыл. - ISBN 978-9965-22-594-9. - ISBN 

978-9965-22-585-7 : 1725т.00т. 

«Түркістан - Тараз арасы» деп аталатын бұл томға 

абайта-нушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлының ұлы 

Мұхтар Әуезов пен данышпан Абайдың 

шығармашылык мұралары төңірегіндегі ой-

толғаныстары, жекелеген тарихи тұлғалардың 

азаматтық болмысын сипаттайтын көлемді 

зерттеулері, ұлттық идеолоғияны қалыптастыруға 

байланысты көзқарастарын ұсынған мақалалары 

топтастырылған. 

24. 
К 929 

Ш-171 

   Нагашыбай Шайкенов / Под ред.Г.М.Мутанова; 

КазНУ им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 

2020. - 305 с. : ил. - (Өнегелі өмір. Вып.195). - ISBN 

978-601-04-4317-4 : 5999т.95т. 

Книга посвящена памяти Нагашыбая Амангалеевича 

Шайкенова - ученого-юриста и политического деятеля, 

доктора юридических наук, профессора. Н.А. 

Шайкенов принимал активное участие в создании 

проектов важнейших законодательных актов 

независимого Казахстана, был одним из главных 

разработчиков Государственной программы правовой 

реформы и Конституции РК (1995). Он внес 

значительный вклад в разработку концептуальных 

проблем правовой науки: сущность права, право и 

интересы в обществе, формирование правового 

общества. В издании представлены архивные и 

фотодокументы, отзывы соратников и близких. 

25. 
К 929 

Қ-40 

   Нағашыбек Қапалбекұлы / Ред.басқ.Ғ.М.Мұтанов; 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2020. - 378 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 

Ш.196). - ISBN 978-601-04-4320-4 : 5999т.95т. 

Бұл кітапта көрнекті жазушы, белгілі қоғам қайраткері 



Нағашыбек Қапалбекұлының «Шер», «Миллионер», 

«Томар» секілді оқырманның ыстық ықыласына 

бөленген әсерлі әңгімелері, мұрағат құжаттары мен 

фотосуреттері жинақталған. Сондай-ақ қарымды 

қаламгердің ұлтым деп соққан жүрегі, азаматтық 

келбеті хақында өмір сапарында бірге жүрген 

замандастарының: қаламдастары мен достарының, ізін 

басқан шәкірттері мен туыстарының жүрекжарды 

лебіздері берілген. 

26. 
К 929 

К-604 

   Николай Колинко / Под ред.Г.М.Мутанова; КазНУ 

им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 

351 с. : ил. - (Өнегелі өмір. Вып.197). - ISBN 978-601-

04-4321-1 : 5999т.95т. 

Книга приурочена к 85-летию ветерана отечественной 

печати, Почетного журналиста Казахстана, 

публициста, работника государственных органов и 

общественного деятеля Николая Сергеевича Колинко. 

В издании представлены материалы, связанные с 

историей развития СМИ тех далеких лет, когда в 

стране началось освоение целинных земель и 

рушились твердокаменные устои сталинской прессы, 

рассказывается о первых руководителях республики, с 

которыми автору довелось работать на протяжении 

многих лет, история зарождения Независимости 

Республики Казахстан. 

27. 

К 

821.512.122.09 

О-58 

Омаров, Досым Қайырбекұлы. 
   Абай мұрасын қолдану жолдары / Омаров, Досым 

Қайырбекұлы. - Алматы, 2020. - 352 б. - Ұлы Абайдың 

175 жылдық торқалы тойына арналады. - Библиогр.: 

б.347-348. - ISBN 978-601-331-699-4 : 3945т.00т. 

Кітапта Абай мұрасын өмірде қолдану жолдары 

беріледі. Абай ілімі аясында адамзат өркениетінің 

құлдырауы, Кеңес Одағының ыдырау себептері, 

бүгінгі өтпелі кезеңнен шығу жолдары көрсетіледі. 

Рухани жаңғыру мәселесі сараланып, қазақтың ұлттық 

кодының қалыптасуы, білім алу сырлары, адам 

өмірінің түпкі мақсаты мен жету жолы беріледі. 

28. 
К 929 

С-14 

Сағадиев,Кенжеғали Әбенұлы. 
   Сөзғұмыр = Мысли вслух / Сағадиев,Кенжеғали 

Әбенұлы. - Алматы, 2019. - 224 б. - Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-601-04-3952-8 : 3850т.00т. 

 



«Сөзғұмыр» - 5 университеттің ректоры, Ұлттық 

Ғылым академиясының президенті, Парламентте 

Қаржы және бюджет комитетінін төрағасы, мемлекет 

және қоғам кайраткері Әбенұлы Кенжеғали 

Сағадиевтің әр жылдары жарық көрген ғылыми 

еңбектерінен, мақалалары мен естелік жазбаларынан, 

сондай-ак сұхбаттарынан алынған үзінділер негізінде 

құрастырыльіп отыр. 

29. 
К 78 

О-78 

Серік Кәрібайұлы Оспан. 
   Сегіз сері (Мұхаммед Қанафия) Баһрамұлы 

Шаққақовтың өмірі мен музыкалық мұрасы / Серік 

Кәрібайұлы Оспан. - Алматы : Балауса, 2020. - 228 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б.221-226. - 

ISBN 978-601-7977-25-2 : 638т.40. 

 

Сегіз сері (Мұхаммед-Қанафия) Баһрамұлы 

Шақшақовтың өмірі мен шығармашылығына арналған 

бұл еңбек қазақтың дарынды ақын-композиторы 

жайлы кеп жылдық зерттеулер мен деректі мәліметтер 

негізінде жазылған. Ел ішінде Сегіз серінің өмірі мен 

музыкалық мұрасы жайлы пікір әрқилы. Сондықтан 

бұл кітапта мұрағаттық деректер, қисынды дәйектер, 

соны ой-пікірлер қамтылып, тың мағлұматтар 

келтірілген. Ақын-сазгердің осыған дейін халық әні 

санатында орындалып келген мәлім де беймәлім 

әндеріне терең талдау жасалып, қысқаша тарихтары 

баяндалып, оларға ғылыми түсінік берілген 

30. 
К 929 

Д-64 

   Сәбит Досанов / Ред.басқ.Ғ.М.Мұтанов; Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. 

- 366 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. Ш.189). - ISBN 978-

601-04-3822-4 : 5999т.95т. 

Кітап қазақ әдебиетінің қоржынына кесек туындылар 

қоса білген көрнекті жазушы, дарынды драматург, 

ақын-сыншы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Сәбит Досановқа арналады. Мұнда жазушының алыс-

жақын шетелде жоғары бағаланған үздік 

шығармаларынан үзінді, түрлі тақырыптағы ой-

толғаныстары және фотосуреттері мен мұрағат 

құжаттары берілген. Сөзбен сурет салған сөз 

зергерінің қалам қуаты, азаматтық келбеті мен 

қайраткерлік қыры хақында замандастары мен шетел 

қаламгерлерінің ыстық ықыласқа толы естеліктері 

топтасқан. 



31. 
К 929 

О-61 

   Фариза Оңғарсынова / Ред.басқ.Ғ.М.Мұтанов; Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2020. - 328 б. : сурет. - (Өнегелі өмір. 

Ш.190). - ISBN 978-601-04-4311-2 : 5999т.95т. 

 

Бұл кітап Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Халық 

жазушысы, поэзия патшайымы Фариза 

Оңғарсынованың өмір жолы мен шығармашылығына 

арналды. Жинақта жауһар жырды жүрегінде тербеген 

айтулы ақынның жыр дестелері, мақалалары, мұрағат 

құжаттары мен фотосуреттері берілген. Сондай-ақ 

тұнық жырдың тұмары деп танылған аяулы тұлға мен 

оның қаламгерлік жолы хақында замандастарының 

сырлы толғаныстары және жақындарының естеліктері 

топтасқан. 

 


