Казахский фонд за февраль месяц 2021 г.
Барманбекова, Гүлмәрия Күлиясқызы.
Ғажайып ғалам Саяхат сырлары,журналистің сапарлары
туралы кітап / Барманбекова, Гүлмәрия Күлиясқызы. - Алматы
: Molia $ DOS, 2020. - 252 б. : сурет. - ISBN 978-601-7129-49-1 :
252т.00т.
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Танымал тележурналист, публицист Гүлмәрия Күлиясқызы
Барманбекованың есімі көпшілікке бұған дейін жарық көрген
«Рекордқа жол», «Өмірдің дәмі» атты кітаптарымен таныс.
Әлемнің бірқатар мемлекеттерінде болған қаламгер сол
елдердің алуан табиғаты мен тарихи, мәдени орындарын,
халқының мінез-кұлық, салт-дәстүр, тұрмыс ерекшеліктерін
таным таразысынан өткізеді.
Біздің Бейсен : Көңіл айту жеделхаттары, естеліктер мен
арнау өлеңдар / Құраст.:
Е.Айдабосын,Р.Тұрғанбай,А.Жүндібаева. - Алматы : Елшежіре, 2020. - 360 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-6017912-32-1 : 360т00т.
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.
Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.10 :
Ғибратты фольклор. Шағын жанрлар / Ред.алқасы.:
К.І.Матыжанов (төраға) және т.б. - Алматы : Brand Book, 2020.
- 472 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. Библиогр.: б.461. - ISBN 978-601-08-0095-3 : 472т.00т.
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Дала фольклоры антологиясының 10-томына мақал-мәтелдер,
жұмбақтар, жаңылтпаштар, шешендік сөздер, нақылдар, өсиет
және қанатты сөздер секілді шағын жанрлар топтастырылып
отыр. Кітаптың аудиожазбасы мен электронды нұсқасын
көрсетілген QR код арқылы танымал порталдар мен сайттардан
жүктеп алуға болады.
Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.6 :
Ғұрыптық фольклор / Ред.алқасы.: К.І.Матыжанов (төраға)
және т.б. - Алматы : Brand Book, 2020. - 484 б. : сурет. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.472-473. ISBN 978-601-08-0112-7 : 484т.00т.

Дала фольклоры антологиясының алтыншы томына магиялық
фольклор, кәсіпке катысты фольклор, маусымдық ғұрып
фольклоры мен отбасылық ғұрып фольклорының таңдаулы
үлгілері топтастырылған. Кітаптың аудиожазбасы мен
электронды нұскасын көрсетілген ОК код арқылы танымал
порталдар мен сайттардан жүктеп алуға болады.
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Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.7 :
Прозалық фольклор. Ертегілер / Ред.алқасы.: К.І.Матыжанов
(төраға) және т.б. - Алматы : Brand Book, 2020. - 488 б. : сурет. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.479-480. ISBN 978-601-08-0093-9 : 488т.00т.
Дала фольклоры антологиясының 7-томы «Прозалық
фольклордың» ертегі жанрына арналған. Томға хайуанаттар
туралы, қиял-ғажайып, батырлық, новеллалық, сатиралық
ертегілердің таңдаулы үлгілері топтастырылды.
Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.8 :
Прозалық фольклор. Аңыздар / Ред.алқасы.: К.І.Матыжанов
(төраға) және т.б. - Алматы : Brand Book, 2020. - 472 б. : сурет. (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-08-0094-6 :
472т.00т.
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«Дала фольклоры антологиясының» сегізінші томы прозалық
фольклордың аңыздық жанрларына арналған. Томға
мифтердің, хикаялардың, аңыздардың, әпсаналардың,
хикаяттардың, ауызекі әңгімелердің таңдаулы үлгілері
топтастырылған. Кітаптың аудиожазбасы мен электронды
нұсқасын көрсетілген QЯ код арқылы танымал порталдар мен
сайттардан жүктеп алуға болады.
Дала фольклорының антологиясы : Он томдық. Т.9 :
Халық өлеңдері / Ред.алқасы.: К.І.Матыжанов (төраға) және
т.б. - Алматы : Brand Book, 2020. - 452 б. : сурет. - (Рухани
жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.443. - ISBN 978-60108-0113-4 : 452т.00т.
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821.512.1 Досжан, Сәуле.

«Дала фольклоры антологиясының» тоғызыншы томы халық
өлендеріне арналған. Томға қара өлең, толғау, терме, тарихи
өлең, ән өлең, хат өлең, өтірік өлең, мысал өлең, мысал айтыс,
қыз бен жігіт айтыстарының таңдаулы үлгілері
топтастырылды. Кітаптың аудиожазбасы мен электронды
нұсқасын көрсетілген QК код арқылы танымал порталдар мен
сайттардан жүктеп алуға болады.
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Үзілмеген үміт : "Қасірет пен Тағдыр" романының екінші
кітабы / Досжан, Сәуле. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. 346 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-04-4778-3 : 346т.00т.

Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы : Бес томдық. Т.3 :
Алтын Орда дәуіріндегі әдеби жәдігерлер (діни-дидактикалық
шығармалар) / Ред.алқасы: К.І.Матыжанов (жалпы ред.) және
т.б.; ҚР БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер
институты. - Алматы : Evo Press, 2020. - 576 б. : сурет. - ("Ұлы
821.512.1 дала жауһарлары") (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б.562-564. 22.09
ISBN 978-601-7588-23-6. - ISBN 978-601-255-218-8 : 576т.00т.
Е-33
«Ұлы дала жауһарлары» сериясы. «Ежелгі дәуір әдебиеті»
антологиясының 3-томына Алтын Орда дәуірінде жазылған
діни-дидактикалық шығармалар еніп отыр. Кітаптың
электронды нұсқасын көрсетілген QR код арқылы танымал
порталдар мен сайттардан жүктеп алуға болады.
Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы: Бес томдық : Бес
томдық. Т.2 : Қарахандықтар дәуіріндегі жәдігерлер (IX-XII
ғғ.) / Ред.алқасы: К.І.Матыжанов (жалпы ред.) және т.б.; ҚР
БҒМ ҒК, М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. 821.512.1 Алматы : Evo Press, 2020. - 560 б. : сурет. - ("Ұлы дала
22.09
жауһарлары") (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б.543-547. - ISBN
Е-33
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.

11.

Әбдірұлы, Шапағат.
821.512.1
Алдай көрме сен мені : Өлеңдер / Әбдірұлы, Шапағат. 22
Алматы : Мерей, 2020. - 216 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978Ә-14
601-7998-15-8 : 216т.00т.
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Әбу Насыр әл-Фараби.
Китаб әл-уахид уал-уахда (Бір және Бірлік) : Аударма,
қолжазба, басылым нұсқа, түсініктемелер / Әбу Насыр әлФараби; Ауд. Ы.Палтөре. - Алматы : Қазақ университеті , 2020.
- 396 б. - Сыйға алынды; Әл-Фарабидің мерейтойына 1150
жыл. - Библиогр.: б.387-393. - ISBN 978-601-04-4933-6 :
396т.00т.
Бұл кітапта Әбу Насыр әл-Фарабидің «Китаб әл-уахид уалуахда» (Бір және Бірлік) атты трактаты алғаш рет қазақ тіліне
аударылып басылып отыр.
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Әбу Насыр әл-Фараби.
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Саясат жайлы трактат. Расала 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;
1150 жыл Әл-Фарабидің мерей тойы . - Библиогр.: б.160-161. ISBN 978-601-04-4930-5 : 169т.00т.
Енбек ортағасырлық араб-мұсылман өркениетінің ойшылы,
философ Әбу Насыр әль-Фарабидің "Саясат жайлы трактат"
(Рисала Фи-с Сиаса//Әл-Мауъиза) енбегінің аудармасына
арналған
Әбу Насыр әл-Фараби.
Фусус әл-хикам (даналық маржандары) : Аударма, басылым
нұсқа, түсініктемелер, метафизикалық сөздік / Әбу Насыр әлФараби; Араб тілінен аударған: Ж.Сандыбаев. - Алматы : Қазақ
университеті , 2020. - 120 б. - Сыйға алынды; Әл-Фарабидің
мерейтойына 1150 жыл. - ISBN 978-601-04-4927-5 : 120т.00т.
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15.

821.512.1
Жыр бесігі-Тарбағатай : Өлеңдер жинағы / Құраст. Серік
22
Әкірамұлы. - Алматы : Әдебиет , 2020. - 288 б. - Сыйға алынды.
Ж-92
- ISBN 978-601-700125-4 : 288т.00т.
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Әбу Насыр әл-Фараби бұл трактатта болмыс, әлем, өмір,
адамның жаратылысы мен мәні, бақыт, метафизика аспан
әлемі, арғы дүние, мәнгілік сияқты т.б. дуниелер қамтыған.
Басты мәселе - болмыс теориясын зерделейді және осы теория
арқылы заттар әлемін, адам табиғатын, онын жанын
тусіндіреді. Трактат «Әл-Фараби. Фусус әл-Хикам.
Хайдарабад, хижра жыл санауы 1345.» нұсқасы негізінде
аударылды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет хроникасы.2019 жыл
(21.03-31.12) /
Құраст.:М.Б.Қасымбеков(жетекші),Б.Б.Темірболат(жауап.ред.),
Ж.Қ.Үсембаева және т.б. - Нұр-Сұлтан : Деловой мир Астана,
2020. - 232 б. : сурет. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет хроникасы). - Бұл
құжаттың электронды нұсқасы берілген. - ISBN 978-601-791831-6 : 3243т.00т.
Бұл кітап «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы» сериясы бойынша
шығарылып отырған кезекті басылым болып табылады.
Кітапта 2019 жылдың тоғыз айында елімізде және шетелдерде
Елбасының қатысуымен өткізілген басты іс-шаралар жайында

толыққанды баяндалған, сонымен қатар осы кезеңде Н.Ә.
Назарбаевтың сөйлеген маңызы зор сөздерінің мәтіндері,
фотосуреттер, түрлі анықтамалық ақпараттар келтірілген.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет хроникасы.2018ж.-2019
ж.(01.01-20.03) /
Құраст.:М.Б.Қасымбеков(жетекші),Б.Б.Темірболат(жауап.ред.),
Ж.Қ.Үсембаева және т.б. - Нұр-Сұлтан : Деловой мир Астана,
2019. - 388 б. : сурет. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.Қызмет хроникасы). - Бұл
құжаттың электронды нұсқасы берілген. - ISBN 978-601-791816-3 : 5399т.25т.
17.
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Бұл кітап «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы» сериясы бойынша
шығарылып отырған кезекті басылым болып табылады.
Кітапта 2018 жыл мен 2019 жылдың алғашқы үш айында
елімізде және шетелдерде Елбасының қатысуымен өткізілген
басты іс-шаралар жайында толыққанды баяндалған, сонымен
қатар осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген маңызы зор
сөздерінің мәтіндері, осы уақытта қабылданған Ел Президенті
заңдары мен жарлық-тарының тізбесі ұсынылған, түрлі
анықтамалық ақпараттар келтірілген.
Қазақстанның аридтік аймақтарында суды шығару
құрылғыларының атласы: (Этнологиялық талдау) :
Монография / Қаратаева, Тәттігүл, Қатран, Досымбек,
Терекбаева, Жазира және т.б.; Ред.алқасы: Т.Қартаева
(ғыл.жет.) және т.б.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ университеті, 2020. - 326 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). Сыйға алынды. - Библиогр.: б.292-301. - ISBN 978-601-04-48148 : 326т.00т.
Қайым Мұхамедханов = Каюм Мухамедханов :
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.
Ғалым, педагог, ақын, драматург, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты Қайым Мұхамедханов еңбектерінің,
көрсеткіші - бұл ғалым зерттеулерінің бағыт-бағдарын 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.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев = Нурсултан Абишевич
Назарбаев : Биобиблиографиялық көрсеткіш . - Нұр-Сұлтан,
2020. - 580 б. - (Қазақстан ғалымдарының библиографиясына
мәліметтер). - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN
978-601-7824-87-7 : 3955т.80т.
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22.

23.

012
Н-17

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.

323
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Сәбден, Оразалы.
Қоғам дерті / Сәбден, Оразалы. - Алматы : Service Press ,
2020. - 226 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7588-434 : 226т.00т.
Әлем күрт өзгеруде, ертең не боларын бімейтін кезде, автор
біздің қоғамның дертіне шипа іздейді. Қоғамды жаңғыртуды,
30 жыл бойы қалыптасқан «ыңғайлы көпшіліктің» қасаң
тартқан санасын өзгертуді, қордаланған сан түрлі
проблемалардың шешімін табу жолдарын, жобаларын
ұсынады. Автор космосты игеру, жасанды интеллект, жаңа
өркениет, сезім-түйсік арқылы алдағы өмірді де болжап, ақылкеңес береді.

94
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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.

94
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Тоқтарбай, Елдос.
Матай бөрібай батыр : Зерттеу және естелік мақалалр жинағы
/ Тоқтарбай, Елдос. - Алматы : Баянжүрек, 2020. - 280 б. Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-60180824-0-5 : 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

24.

94
Қ-74

Ұзақбай Құлымбетовтың мемлекеттік қызметі архив
деректерінде : Құжаттар жинағы / Құраст.: Г.М.Қаратаева
(жауапты) және т.б.; ҚР БҒМ ҒК, Ш.Ш.Уәлиханов атынд.
тарих және этнология ин-ты. - Алматы, 2020. - 704 б. : сурет. Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-6017342-40-1 : 704т.00т.
Оқырмандардың назарына ұсынылып отырған архивтік
кұжаттар жинағы кеңестік билік кезеңінде республика
басшылығында болған белгілі мемлекет және қоғам қайраткері
Ұзақбай Желдірбайұлы Құлымбетовтың өмірі мен қызметіне
арналады.

25.

398
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Ұлы даланың көне сарындары:Антология:Үш томдық =
Древние мотивы великой степи : Үш томдық. Т.2 : Аспаптық
көне сарындар.Дәстүрлі күй өнері / Ред.алқасы:
А.Ж.Қазтуғанова(жоба жетекшісі) және т.б. - Алматы : Brand
Book, 2020. - 1184 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды; Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - 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.

26.

94
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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.164174. - ISBN 978-601-7342-34-0 : 211т.00т.
Монографиялық зерттеуде кеңестік Қазақстандағы алғашқы
кәсіби деңгейдегі шыгыстанушы, библиограф және алғашқы
этнографиялық зерттеулерді ұйымдастырушы, дінтанушы,
сонымен қатар әдістемелік-педагогикалық және тарихи оқуқұралдарының авторы Н. Сәбитовтың өмірі мен қоғамдық

қызметіне және ғылыми мұрасына талдау жасалады.

