Казахстаника за февраль 2021 г.
N.A. Nazarbayev. Ulu Bozkirin Mirasi / Yayin Kurulu
A.M. Rahimjanov. - Nur-Sultan, 2020. - 388 s. - ISBN 978601-7824-81-5 : 10762т. 77т.
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Kitapta, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Birinci Cumhurbaskani Elbasi Nursultan Abisoglu Nazarbayev'in Turk Dunyasi'nin ve
bozkir medeniyetinin tarihi ve gelisiminin ana yonlerini anlatan
onemli kamu konusmalari ve makaleleri sunulmustur
Абу Наср аль-Фараби.
Единое и единство (аль-Уахид уаль-Уахда) / Абу Наср
аль-Фараби; Пер.с араб. А.а. Мустафаевой. - Алматы :
Қазақ университеті, 2020. - 387 с. - Получено в дар. - ISBN
978-601-04-4932-9 : 387т. 00т.
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В книге впервые представлен перевод с арабского на
русский язык трактата «Единое и единство» (аль-Уахид
уаль-Уахда) Второго учителя (после Аристотеля), ученогоэнциклопедиста, крупнейшего мыслителя раннего
средневековья на Востоке, комментатора Аристотеля и
автора оригинальных трудов - Абу Насра аль-Фараби (870950). Рукопись «Единое и единство» хранится в одном из
крупных рукописехранилищ мира - в библиотеке
Сулеймание в Турции.
Айдарханұлы, Қайрат.
Қазақ емшілігі. Ежелгі емшілік іздері (біздің
заманымызға дейінгі 8 ғасырдан-біздің заманымыздың 7
ғасырына дейінгі Сақ,Ғұн,Түркі кезеңдері : Зерттеулер,
қытай деректемелері, емшілік тарихы . Т.1 / Айдарханұлы,
Қайрат. - Алматы : Palitra Press , 2020. - 392 б. : сурет. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978601-06-6644-3 : 392т.00т.
Кітапқа автордың зерттеулері мен қытай деректемелері
топтастырылып, байырғы түркіні қалыптасырушы ескі
тайпалардың қытай мөдениетіне, емшілігіне жасаған
ықпалы тарихи тұрғыдан қарастырылады. Сол арқылы
біздің тарихымыздың тереңдігі мен өрелі мөдениетпен
өзгелерге өнеге болған тамырластығымыз тереңнен
баяндалады. Қытай жазбаларынан нақты дөлелдер
көрсетіліп, сақ, ғүн дәуірлеріне шолулар жасалады.
Айдарханұлы, Қайрат.
Қазақ емшілігі.Ежелгі емшілік іздері (біздің заманымызға

дейінгі 8 ғасырдан-біздің заманымыздың 7 ғасырына
дейінгі Сақ,Ғұн,Түркі кезеңдері : Зерттеулер, қытай
деректемелері, емшілік тарихы . Т.2 / Айдарханұлы,
Қайрат. - Алматы : Palitra Press , 2020. - 424 б. : сурет. Сыйға алынды. - Библиогр.: б.422. - ISBN 978-601-06-66450 : 424т.00т.
Кітапқа автордың зерттеулері мен қытай деректемелері
топтастырылып, байырғы түркіні қалыптасырушы ескі
тайпалардың қытай мөдениетіне, емшілігіне жасаған
ықпалы тарихи тұрғыдан қарастырылады. Сол арқылы
біздің тарихымыздың тереңдігі мен өрелі мөдениетпен
өзгелерге өнеге болған тамырластығымыз тереңнен
баяндалады. Қытай жазбаларынан нақты дөлелдер
көрсетіліп, сақ, ғүн дәуірлеріне шолулар жасалады.
Біздің Бейсен : Көңіл айту жеделхаттар естеліктер мен
арнау өлеңдер / Құраст.: Е.Айдабосын, Р.Тұрғанбай,
А.Жүндібаева. - Алматы : Ел-шежіре, 2020. - 360 б. : сурет.
- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7912-32-1 : 360т.00т.
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Бұл жинақта қазақ елінің біртуар перзенті, тірісінде аты
аңызға айналған тележурналистика тарланы - Бейсен
Абайұлы Құранбектің дүниеден өтуіне байланысты
жазылған естеліктер, көңіл айту жеделхаттары,
ақындардың арнау жырлары топтастырылды
Борбасов, Сайын.
Қожаберген батыр Жәнібекұлы : Монография / Борбасов,
Сайын, Тоқтабай, Ахмет , Шәкенұлы, Жәди; ҚР БҒМ ҒК,
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнография
институты. - Алматы : Palitra Press , 2020. - 428 б. : сурет. Библиогр.: б. 406-407. - ISBN 978-601-7342-40-2 : 428т.00т.
Қожаберген батыр Жәнібекұлы Қазақ хандығы заманында
өмір сүрген біртуар тұлға. Оның өмірі мен қызметі қазақ
халқының жері мен бостандығын сақтауға және қорғауға
арналған Қожаберген батыр Абылай ханның сенімді серігі,
арқа сүйер сардары болған. Ол өзіне қарасты керей-уақ
руларынан жинақталған қазақ жасақтарын бастап жоңғар
шапқыншылығына, одан кейін қытай-мәнжүр
басқыншыларына қарсы ұзақ уақыт жүргізілген соғыстарға
қатысын ерліктің, қолбасшылықтың тамаша үлгілерін
көрсетті. Ерлік Туын берік биік ұстады.
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Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы . Т.2 /
821.512.122.09 Ред.алқасы: К.І.Матыжанов (жалпы ред.) және т.б.; ҚР
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БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер
институты. - Алматы : Evo Press, 2020. - 560 б. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7588-23-6. ISBN 978-601-7588-77-9 : 560т. 00т.
«Ұлы дала жауһарлары» сериясы. «Ежелгі дәуір әдебиеті»
антологиясының 2-томына Қарахандықтар дәуірінде
жазылған әдеби жәдігерлер еніп отыр.

8.

К1
Ф-23

Әбу Насыр әл-Фараби.
Китаб әл-уахид уал-уахда (Бір және Бірлік) : Аударма,
қолжазба, басылым нұсқа, түсініктемелер / Әбу Насыр әлФараби; Араб тіл. ауд. Ы.М. Палтөре. - Алматы : Қазақ
университеті, 2020. - 396 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978601-04-4933-6 : 396т. 00т.
Бұл кітапта Әбу Насыр әл-Фарабидін «Китаб әл-уахид уалуахда» (Бір және Бірлік) атты трактаты алғаш рет казақ
тіліне аударылып басылып отыр.
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Әбу Насыр әл-Фараби.
Саясат жайлы трактат: Рисала Фи-с Сиаса//Әл-Мауъиза :
Аударма, қолжазба, басылым нұсқа, ғылыми қосымшалар /
Әбу Насыр әл-Фараби; Араб тілінен аударған: Хаван
Айдынгүл. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 169 б. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-4930-5 : 169т. 00т.
Енбек ортағасырлық араб-мұсылман өркеннетінің
ойшылы, философ Әбу Насыр әль-Фарабидің "Саясат
жайлы трактат" (Рисала Фи-с Сиаса//Әл-Мауъиза)
енбегінің аудармасына арналған

10.

К1
Ф-23

Әбу Насыр әл-Фараби.
Фусус әл-хикам (даналық маржандары) : Аударма,
басылым нұсқа, түсініктемелер, метафизикалық сөздік /
Әбу Насыр әл-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті,
2020. - 120 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-4927-5 :
120т. 00т.
Әбу Насыр әл-Фараби бұл трактатта болмыс, әлем, өмір,
адамның жаратылысы мен мәні, бақыт, метафизика аспан
әлемі, арғы дуние, мәнгілік сиякты т.б. дуниелер камтыған.
Басты мәселе - болмыс теориясын зерделейді және осы
теория аркылы заттар әлемін, адам табиғатын, онын жанын
тусіндіреді. Трактат «Әл-Фараби. Фусус әл-Хикам.
Хайдарабад, хижра жыл санауы 1345.» нускасы непзінде
аударылды.

Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII
в.). Сборник документов / Под ред.З.Е. Кабульдинова;
МОН РК Комитет науки, Ин-т истории и этнологии им.
Ч.Ч.Валиханова. - Алматы : Литера-М, 2020. - (История и
культура Великой степи). - Получено в дар. - 544т. 00т.
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В издании представлены документы по истории Великой
степи в последней четверти века, раскрывающие
политические, культурные, социально-экономические
аспекты взаимоотношений народов сопредельных
регионов России и Казахстана. В сборнике приведены
документы, выявленные из фондов Исторического архива
Омской области, многие из которых не были ранее
введены в широкий научный оборот и публикуются
впервые
Из истории казахско-российских отношений. XVIII
век : Сборник документов / Сост.: В.А.Сирик; МОН РК
Комитет науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч.
Валиханова. - Алматы : Литера-М, 2019. - 522 с. - (Рухани
жаңғыру). - Получено в дар. - ISBN 978-601-80794-0-5 :
522т. 00т.
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В сборнике представлены архивные документы по истории
казахско-российских отношений в период с 1745 по 1778
гг. В частности, издание содержит материалы о
дипломатических связях Казахского ханства с
сопредельными странами, а также источники,
характеризующие различные аспекты политической и
социально-экономической жизни казахской степи
Исторический ежегодник (труды ученых ИИиЭ) /
Редкол.:З.Т.Садвокасова(отв.ред.) и др.;МОН РК,КН,Ин-т
истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова. - Алматы, 2019. 452 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.446-447. - ISBN 978601-7342-20-3 : 452т. 00т.
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В первый номер издания вошли труды сотрудников
Института истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова КН
МОИ РК, часть из которых опубликована ранее в
различных научных журналах республики, в ближнем и
дальнем зарубежье с высоким импакт фактором. В сборник
также вошли статьи, впервые, увидевшие свет на
страницах предлагаемого «Исторического ежегодника».
Вместе с тем разделы представлены трудами ученыхисториков, из других учреждений: вузов, научных

учреждений и организаций ранее работавших в Институте.
Особо следует отметить работы молодых ученых:
докторантов, магистрантов и других.
Кішібеков Досмұхамед = Кишибеков Досмухамед :
Биобиблиографиялық көрсеткіш / Жауапты ред. Қ.Е.
Қаймақбаева; ҚР БҒМ ҰҒА, Қ.И. Сәтбаев атындағы
ҚазҰТЗУ. - Алматы : Ғылым ордасы, 2020. - 174 б. (Қазақстан ғылымдарының биобиблиографиясы). - Мәтін
қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-7815-68-4 : 174-00.
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«Биобиблиографияға ғалымның Қазақстан ғалымдарының
биобиблиографиясы» сериясының жалғасы болып
табылатын бұл көрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясының академигі, философия
ғылымдарының докторы, профессор Досмұхамед
Кішібековке арналған. Өмірі мен еңбектерін сипаттайтын
мәліметтер, оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер
енгізілген.
Контуры внешней политики Республики Казахстан и
стран Центральной Азии: многовекторность и
безопасность / Редкол.: И.Н. Тасмагамбетов и др.; Ин-т
Востоковедения им. Р.Б.Сулейменова Комитета науки
МОН РК. - Алматы : Дайк-Пресс , 2020. - 372 с. - Получено
в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-290-118-4
: 372т. 00т.
Қайым Мұхамедханов : Библиографиялық көрсеткіш /
Құраст. Н.Б.Харламова; А.С.Пушкин атындағы Шығыс
Қазақстан облыстық кітапханасы. - Алматы : Мектеп ,
2020. - 274 б. - Сыйға алынды; Мәтін қазақ, орыс
тілдерінде. - ISBN 978-601-332-826-3 : 274т. 00т.
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Ғалым, педагог, ақын, драматург, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты Қайым Мұхамедханов
еңбектерінің, көрсеткіші - бұл ғалым зерттеулерінің бағытбағдарын бірізге түсіріп, жүйелеуге жасалған алғашқы
қадам, сонымен бірге, бүгінгі күні анықталған
еңбектерімен таныстыру мақсатындағы еңбек. Ғалымның
қолжазба мұрасы мен қүнды кемел мұрағаты әлі де
зерттеуді және ғылыми сипаттама жасауды талап етеді.
Н.А. Назарбаев. Наследие Великой степи / Редкол.:
А.М. Рахимжанов и др. - Нур-Султан : БППРК, 2020. - 416
с. - ISBN 978-601-7824-82-2 : 3300т. 83т.

18.

19.

20.

К 012
Н-17

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев : Биоблиографиялық
көрсеткіш. - Нұр-Сұлтан , 2020. - 580 б. - Мәтін қазақ,
орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7824-87-7 :
3955т. 80т.
Ұсынылып отырған көрсеткіш - Қазақстан ғалымдарының
биобиблиографиялары сериясының жалғасы Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы, Қазақстан
Республикасының Ұлттық ғылым академиясының
академигі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған.
Биобиблиографияға қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде
жазылған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
- Елбасының өмірі мен қызметі туралы материалдар, оның
публикациялары және Елбасы туралы әдебиеттер кіреді.
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Нұрсұлтан Назарбаев. Жауапты көшбасшылық:
Сабақтастық және эволюция : Халықаралық
конференция материалдары Нұр-Сұлтан, 2 шілде 2020 ж. Нұр-Сұлтан, 2020. - 224 б. : ил. - Сыйға алынды. - ISBN
678-601-7972-53-0 : 224т. 00т.
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Орталық Қазақстанның тарихи тұлғасы: Мұстақым
Малдыбаев : Шығармалар мен құжаттар жинағы / Құраст.:
Е.Тоқтарбай, Н.Бейсенбекова; Е.А.Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті "Тұлғатану" ғылыми
зерттеу орталығы. - Қарағанды : Санат-Полиграфия , 2020.
- 204 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-9965-38-441-7 :
204т.00т.
Қолдарыңыздағы бұл еңбек XX ғасырдың басындағы
қазақтың үлкен ағартушы-педагогы, Алаш ұлт-азаттық
қозғалысының көрнекті өкілі, публицист, қайраткер
Мұстақым Малдыбаевтың шығармалар жинағы. Мұстақым
Малдыбаев - бүгінгі тұлғатану ғылым үшін жаңа есім
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Тоқтарбай, Елдос.
Жетісу өңірінің аңыз-әңгімелері : Тарихи-танымдық
толғаныстар / Тоқтарбай, Елдос, Толымбекұлы, Ерасыл. Алматы : Баянжүрек, 2020. - 186 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80824-4-3 :
186т.00т.
Отанды сүю туған жерді, туған елді танудан басталады.
Жетісу - иісі қазақтың алтын бесігі, ақ мекені. Жетісу
өңірінің тарихы тым терең. Жетісуга қатысты көнеден
жеткен аңыз-әңгіме жетерлік. Жерұйық өлкедегі жер-су
атауларының сыры да мағыналы, мәнді.

22.

23.
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Тоқтарбай, Елдос.
Матай Бөрібай батыр : Зерттеу және естелік мақалалар
жинағы / Тоқтарбай, Елдос. - Алматы : Баянжүрек, 2020. 280 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80824-0-5 :
280т.00т.
Қолдарыңыздағы «Матай Бөрібай батыр» кітабына қазақ
ұлтының бостандығы мен азаттығы үшін және жерінің
тұтастығы үшін күрескен Абылай ханның сенімді
батырларының бірегейі, Матай руының ұранына айналған
аруақты ер - Бөрібай Сарыұлының өмірі мен аңызға
бергісіз ерлігіне, тарихи тұлғасына қатысты әдеби-тарихи
туындылар енген
Ұлы даланың көне сарындары: Антология. Үш
томдық. Т.2 : Аспаптық көне сарындар. Дәстүрлі күй
өнері. / Ред.алқасы: А.Ж.Қазтуғанова (жоба жет.) және т.б.
- Алматы : Brand Book, 2020. - 1184 б. - (Рухани жаңғыру).
- Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде; Сыйға алынды. Библиогр.: б.1169-1170. - ISBN 978-601-08-0111-0 : 1184т.
00т.
«Ұлы даланың көне сарындары» антологиясының екінші
томына қазақтың көне аспаптары - шаң қобыз, саз сырнай,
сыбызғы, қобыз, шертер, үш ішекті домбыра сарындары
және аймақтық күйшілік өнеріндегі домбыраға арналған
халық күйлері мен кәсіби күйші-композиторлардың
туындылары енгізілді.

24.

К 902/904
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Ұлы жібек жолындағы мәдениет пен дін = Культура и
религия на великом шелковом пути : ҚР ҰҒА академигі
К.М. Байпақовтың 80 жылдығына арналған Халықаралық
ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 12
қараша 2020 жыл / Ред.алқа: О.О.Сүлейменов (төраға)
және т.б.; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы,
2020. - 212 б. : сурет. - Сыйға алынды; Мәтін
қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-08-0165-3 : 212т.00т.
Жинақта 2020 жылдың 12 қарашасында Алматы қаласында
өткен «ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ ПЕН
ДІН» атты ҚР ¥ҒА академигі К.М. Байпақовтың 80
жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық
конференцияның материалдары ұсынылған.
Конференцияға Франциядан, Белгиядан, Италиядан,
Ресейден, АҚШ, Қазақстаннан, Әзірбайжаннан,
Қырғызстаннан танымал ғалымдар қатысты.

Шашаев, Ә.К.
Нығмет Сәбитов: шығыстанушы, тарихшы-этнограф,
библиограф / Ә.К. Шашаев, М.М. Бегманова. - Алматы :
Palitra Press , 2020. - 211 б. : кесте. - Сыйға алынды. Библиогр.: б. 164-174. - ISBN 978-601-7342-34-0 : 211т. 00т.
25.
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Монографиялық зерттеуде кеңестік Қазақстандағы
алғашқы кәсіби деңгейдегі шыгыстанушы, библиограф
және алғашқы этнографиялық зерттеулерді
ұйымдастырушы, дінтанушы, сонымен қатар әдістемелікпедагогикалық және тарихи оқу-құралдарының авторы Н.
Сәбитовтың өмірі мен қоғамдық қызметіне және ғылыми
мұрасына талдау жасалады
Шәкенұлы, Жәди.
Тұлпарлар дүбірі : Деректі мақалалар жинағы /
Шәкенұлы, Жәди. - Алматы : Politra Press, 2020. - 520 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN
978-601-06-6137-4 : 520т.00т.

26.
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Бұл кітапқа Ж.Шәкенұлының тарихи жеке тұлғалар және
көрнекті қазақ қайраткерлері хақындағы мақалалары
топтастырылған. «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» деуге
тұрарлық хандар, батырлар, әйгілі адамдардың өмір
дерегінен өнеге келтіру арқылы ұрпаққа тарихи сабақ беру
және олардың еңбек жолын кейінгіге жалғау мақсат
етілген. Соның ішінде шетелдегі қазақтардан шыққан
әйгілі тұлғалар басты назарға алынған. Тұтастай қарағанда
қазақ халқының бастан кешкен килы тағдырының бір
парасы іспетті.

