Казахстаника за январь месяц 2021 год
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Абай және Алаш сабақтастығы: Тарихифилософиялық, әдеби-лингвистикалық аспект :
Ұжымдық монография / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.)
және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан :
Алаш орда, 2020. - 408 б. - Библиогр.: б.384-404. - ISBN
978-601-337-346-1 : 2272т.50т.
«Абай академиясы» сериясының осы басылымында
абайтанудың тарихи бастауында тұрған Алаш
тұлғаларының мұрасы жаңаша пайымдалып, тарихифилософиялық, әдеби-лингвистикалық аспектіде
зерттелінген. Ұлы ақын және ұлт зиялылары арасындағы
сабақтастық тәуелсіздік талаптары тұрғысынан
зерделенген.
Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография. Т.1
/ Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш Орда, 2020. 296 б. - (Абай академиясы). - Библиогр. : б.291-292. ISBN 978-601-337-354-6 : 1387т.50т.
Ұлы Абай тұлғасын замана кеңістігінде және мәденирухани дәстүр жалғастығы аясында зерделеуге
негізделген бұл кітапта кемеңгер ойшыл, философ ақын
болмысы жаңа қырынан танытылады
Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография.
Т.2 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш Орда, 2020. 408 б. - (Абай академиясы). - Библиогр.: б.399-400. - ISBN
978-601-337-355-3 : 41387т.50т.
Кітап ұлы Абай өмір сүрген қоғамның шындығын
танытуға бағытталған зерттеулерден тұрады
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Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография.
Т.3 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш Орда, 2020. 508 б. - (Абай академиясы). - Библиогр.: б. 502-503. ISBN 978-601-337-356-0 : 2381т.25т.
Бұл кітапқа Абай мұрасын әдеби,тілдік,философиялық
аспектіде қарастырған мақалалар жинақталған
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Т.4 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш Орда, 2020. 352 б. - (Абай академиясы). - Библиогр.: б.344-347. - ISBN
978-601-337-357-7 : 1620т.00т.
Бұл кітапта ұлы Абайдың философиялық және
поэтикалық танымы,көркемдік дәстүрдің маңызды
мәселелері туралы және Абайдың әлемдік тұлға ретіндегі
болмысын зерделеуге арналған талдаулар
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Абай.
Шығармаларының академиялық толық жинағы :
Поэмалар, қара сөздер мен хаттар, музыкалық
шығармалар. Т.2 / Абай; Ред.алқасы:
К.І.Матыжанов(төраға) ;және т.б.; ҚР БҒМ, Мәдениет
және спорт министрлігі. - Алматы : Жазушы, 2020. - 528
б. : портр. - Пайдал.әдеб.:518б.-524б. - ISBN 978-601-200725-1 : 2340т.00т.
Үш томдық толық жинақ Абай Құнанбайұлының 175
жылдық мерейтойына орай, текстологиялық зерттеулер
негізінде қайта сараланып,
мазмұндық,мәтіндік,құрылымдық тұрғыдан
толықтырылып құрастырылды. Академиялық жинақтың
екінші томында ақынның поэмалары, қара сөздері мен
хаттары,музыкалық шығармалары берілді.
Абай.
Шығармаларының академиялық толық жинағы. Т.1 :
Өлеңдер мен аудармалар / Абай. - Алматы : Жазушы,
2020. - 640 б. - ISBN 978-601-200-724-4 : 2808т.00т.
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Үш томдық толық жинақ Абай Құнанбайұлының 175
жылдық мерейтойына орай, текстологиялық зерттеулер
негізінде қайта сараланып,
мазмұндық,мәтіндік,құрылымдық тұрғыдан
толықтырылып құрастырылды.
Абай.
Шығармаларының академиялық толық жинағы. Т.3 :
Абай шығармалары қолжазбаларының ғылыми
сипаттамасы / Абай; Ред.алқасы: К.І.Матыжанов(төраға);
және т.б.; ҚР БҒМ, Мәдениет және спорт министрлігі. Алматы : Жазушы, 2020. - 488 б. : портр. - ISBN 978-601200-726-8 : 2292т.00т.
Академиялық жинақтың үшінші томында Абай

шығармалары қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы
мен ақынның 1909 жылы Петербург қаласында жарық
көрген тұңғыш жинағының литографиялық көшірмесі
және қазіргі қазақ жазуына түсірілген нұсқасы берілді.
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Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы
түпнұсқа қолжазбалар : Ғылыми-инвентарлық каталог.
1-кітап / Бас ред.: Болат Көмеков; ҚР Мәдениет және
спорт министрлігі, ҚР Мемлекеттік орталық музейі. Алматы : Интеллсервис, 2020. - 818 б. : сур. - Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік орталық музейі қорынан. Пайдалан.әдеб.:804б. - ISBN 978-601-08-0168-4 :
11970т.00т.
Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы жөніндегі
қолжазбалар каталогының 1-кітабына ақынның қазақ
этногенезі мен этникалық тарихын қаузайтын еңбегімен
қатар,ұлы Тұрағұлдың және Мүрсейіт Бікіұлының
қолжазбалары енгізіліп отыр

Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы
түпнұсқа қолжазбалар : Ғылыми-инвентарлық каталог.
2-кітап / Бас ред. Болат Көмеков; ҚР Мәдениет және
спорт министрлігі,ҚР мемлекеттік орталық музейі. Алматы : Интеллсервис, 2020. - 560 б. : сур. - Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік орталық музейі қорынан. К821.512.122.09 ISBN 978-601-08-0169-1 : 7481-25.
10.
А-13
Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы жөніндегі
қолжазбалар каталогының 2-кітабына Шәкәрімнің ұлы
Ахат Құдайбердиевтің араб харпіндегі қолжазбасы және
"Мүсірәлі ақсақалдың айтуынша" деп аталатын латын
харпімен жазылған қолжазба олардың кирилше
нұсқаларымен қатар беріліп отыр
Атамекен : Ақпараттық-танымдық жинақ. 3-кітап /
Құраст.С.Итеғұлова. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 256 б. : сур. Пайдалан.әдеб.:с.249-253. - ISBN 978-601-7822-55-2 :
3300т.00т.
11.

К 902
А-90

Жинақта Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті
нысандарының құрамына енген діни және ғибадат
орындары туралы мәліметтер беріледі.Археологиялық
құндылығы жоғары жәдігерлер төңірегіндегі тарихи
мәліметтер мен атадан балаға жеткен аңыз-әңгімелер
қатар өріліп,оқырманды халқымыздың рухани әлеміне
жетелейді
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К 929
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Ахметов,Арма Қиятұлы.
Барақ хан әулеті. Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу :
Көптомдық. Т.2 / Ахметов,Арма Қиятұлы. - Нұр-Сұлтан :
Алаш орда, 2020. - 384 б. : кесте. - Библиогр.: б.375-379. ISBN 978-601-7627-13-3. - ISBN 978-601-7627-26-3 :
1800т.00т.
Кітап XVIII ғасырда өмір сүрген елеулі тұлға - Барақ
сұлтанның (хан) әулетіне қатысты шежіремен таныстыра
отырып, оның осы күнге дейінгі ұрпақтарының тағдырын
баяндайды. Мұрағат деректері мен ұрпақ аузындағы
мәліметтердің негізінде жазылған. Бұрын-соңды
жарияланбаған материалдарымен құнды.
Ахметов,Арман Қияатұлы.
Абылай хан әулеті. Хан-сұлтандар шежіресі:Зерттеу.
Т.1 / Ахметов,Арман Қияатұлы. - Нұр-Сұлтан : Алаш
орда, 2020. - 376 б. : кесте. - Библиогр.: б.368-372. - ISBN
978-601-7627-13-3. - ISBN 978-601-7627-23-2 : 1702т.50т.
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Қазақтың қайталанбас тұлғасы Абылай ханның
ұрпақтарынан Ұлы жүз бен Орта жүз руларына төрелік
жасап, тарихта өз орындарын алғандары жетерлік. Бұл
жинақ арқылы олардың әркайсысы туралы мағлұмат
алып, бүгінгі күнге дейінгі ұрпақтарының тағдырымен
танысуға болады.
Ахметов,Арман Қиятұлы.
Сәмеке хан әулеті.Хан-сұлтандар шежіресі: Зертеу :
Көптомдық. Т.4 / Ахметов,Арман Қиятұлы. - Нұр-Сұлтан
: Алаш орда, 2020. - 248 б. : кесте. - Библиогр.: б.242-245.
- ISBN 978-601-7627-13-3. - ISBN 978-601-7627-25-6 :
1072т.50т.
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Еңбек Орта жүз билеушісі Сәмеке хан ұрпақтарының
шежіресі мен олардың тағдырынан мәлімет береді.
Бүгінге дейін көлеңкеде қалып келген жаңа есімдермен
танысып, олардың өміріне, кеңестік дәуірде қанаушы тап
ретінде таныстырылған төре тұқымдары туралы пікірге
жаңа көзқараспен қарауға ой тастайды. Кітап тарихқа
қызығушылар мен зерттеушілерге арналған.
Аяған,Бүркітбай.
Ұлы даланың Айбынды билеушілері. Әбілқайыр
Шайбани- Дешті-Қыпшақтың соңғы билеушісі = Великие
ханы Великой степи.Абулхаир Шейбанид-последний
владетель Дашти-Кыпчака / Аяған,Бүркітбай. - Алматы :

"Тау-Қайнар" ЖШС, 2020. - 296 б. : сурет. - Мәтін
қазақ.орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.292-293. - ISBN 978601-7988-27-2 : 2160т.00т.
Сіздің қолыңызда бірегей кітап - профессор Бүркітбай
Аяғанның ғылыми еңбегі Әбілқайыр Шайбанидтің
өмірбаянына арналған. Осы басылымның беттерінде
Жошы ұлысының қираған үйінділерінде қыпшақтардың
ежелгі елін жаңғыртып, Әмір Темір империясына қарсы
шығуға аттанған ұлы адам туралы айтылады. Әбілқайыр
он жеті жасында хан тағына дейін көтеріліп, әрі қарай
өзінің биік туының астында Ұлытау тауларында көптеген
дала тайпаларын біріктіріп, Мәуереннаһрға жеңіс
маршын жасайды. Ол тоқтаусыз арғымақтардың тұяқ
дүбірімен әлемдік тарихты өзгертіп, Еуразия
құрлығындағы темуридтердің тұтас әмірлігін біржолата
жойды.

16.

К 902
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Байтанаев,Б.А.
Қазақстаннның оңтүстік аумағындағы Темір әулетінің
тиындары : Тізімдеме / Б.А. Байтанаев, А.О. Брагин, П.Н.
Петров; Б.А. Байтанаев, А.О. Брагин, П.Н. Петров. Алматы, 2019. - 201 б. : сур. - Пайдал.әдеб.:193б.-200 б. ISBN 978-601-7312-81-7 : 204т.00т.
Кітап Қазақстанның оңтүстік аумағынан табылған
заттардың арасынан кездесетін Темір әулеті
тиындарының түрлері жинақталған көркемдік басылымтізімдемеден тұрады.

17.

К 32
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Біз білетін Елбасы / Жалпы ред.:Ә.М.Рахымжанов;
Ғылыми ред.:Б.М.Қайыпова; Құраст.: Л.Ә.Омарова,
Г.М.Атабаева, Л.В.Флерко; ҚР Тұңғыш Президенті Елбасы кітапханасы. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 285 б. :
сур.:портр. - (Елбасы замандастары естеліктері. 3-кітап). Әдебиет.тізімі:283 б. - ISBN 978-601-7824-57-0 :
4000т.00.т.
Басылымның үшінші кітабына белгілі мемлекет және
қоғам қайраткерлерінің естеліктері енгізілді. Елбасы
замандастары өздерінің естеліктерінде Тұңғыш
Президенттің сан-салалы жасампаздық қызметі мен
ерекше тұлғалық қасиеттері, ұйымдастырушылық
дарыны туралы ой өрбітеді.

К 32
18.
Б-94

Біз білетін Елбасы / Жалпы ред.Ә.М.Рахымжанов;
Ғылыми ред.;Б.М.Қайыпова; Құраст.:
Л.Ә.Омарова,Г.М.Атабаева; ҚР Тұңғыш Президенті-

Елбасы кітапханасы. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 239 б. :
сур.:портр. - (Елбасы замандастары естеліктері . 1-кітап).
- Әдеб.тізімі: 235 б. - ISBN 978-601-7824-48-8 : 3100т.00т.
Басылымның 1-кітабында ғылыми-іздестіру жұмыстарын
жүргізу барысында Елбасының замандастарынан алынған
естеліктер мен мәліметтер,"Мирас" журналында
жарияланған сұхбаттар,Елбасы кітапханасы архиві
қорынан алынған фотосуреттер мен деректер қамтылған.
Біз білетін Елбасы. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 165 б. :
сур.:портр. - (Елбасы замандастары естеліктері . 2-кітап).
- Әдебиет.тізімі:164 б. - ISBN 978-601-7824-49-5 :
2200т.00т.

19.

К 32
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Басылымның 1-кітабында ғылыми-іздестіру жұмыстарын
жүргізу барысында Елбасының замандастарынан алынған
естеліктер мен мәліметтер,"Мирас" журналында
жарияланған сұхбаттар енгізілген. Мұнда мемлекет және
қоғам,мәдениет және өнер қайраткерлері Тұңғыш
Президент Н.Ә.Назарбаевтың кемел тұлғасының
қырларымен таныстырып,өздерінің ойпікірлерін,қызықты мәліметтерге толы мазмұнды
естеліктерімен бөліседі.
Бодаубай, Болат.
Шығармалары : Алты томдық. Роман.Повестер. Т.1 /
Бодаубай, Болат. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 396 б. :
портр. - ISBN 978-601-338-662-1 : 1875т.00т.

20.

21.

К 821.512.122
Б-69

К 355/359
Г-394

Өткен ғасырдың 60-70 жылдарында қазақ әдебиетіне
келіп қосылған ұрпақтың бір өкілі Болат Бодаубай қазақ
әдебиетіне өзіндік үн қосып үлгерген жазушы.Оның
әдебиетімізге елеулі үлес болып қосылған "Қарт
тергеушінің әңгімелері"романы оқушыны еріксіз үйіріп
тартып отырады.Ол 20-30 жылдардағы болған шындық
оқиғалар негізінде жазылған туынды.Сондай-ақ бұл
басылымға кезінде оқушылардың ыстық ықыласын алып
үлгерген "Желсіз түнде жарық ай" повесі мен өнер
адамдары жайындағы 1975 жылы Қазақстан Журналистер
одағының бірінші сыйлығына ие болған және де өзге де
очерктері енгізілді.
Герои-казахстанцы: краткий биографический
справочник (1937-2016 гг.) / Сост. А.Х. Жадыков;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті,
2020. - 474 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-

044470-6 : 474т. 00т.
В справочнике собраны воедино краткие биографические
сведения о героях-казахстанцах, удостоенных этого
высокого звания в период с 1937 по 2016 года
1990-2020 Летопись Лидерства. - Нур-Султан :
Деловой Мир Астана, 2020. - 606 с. : ил. - ISBN 978-6017918-30-9 : 27177т. 72т.
К 32
22.
Т-936

23.

К 330
Д-55

Данная книга отражает моногранную деятельность
Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы
Нурсултан Абишевича Назарбаева в качестве основателя
и главного строителя нашего государства. В ней
представлен обзор ключевых исторических свершений
нашего государства.Книга также содержит
статистическую информацию о 30-летней деятельности
Елбасы
Додонов,Вячеслав Юрьевич.
Қазақстанның халықаралық инвестициялық
ынтымақтастығы: үрдістер, факторлар, перспективалар /
Додонов,Вячеслав Юрьевич; ҚР Президент жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты. - НұрСұлтан : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2019. - 208 б. :
сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.187-197. - ISBN
978-601-7972-25-7 : 208т.00т.
Кітапта Қазақстанның халыкаралық инвестициялық
ынтымактастығының жетекші бағыттары карастырылады.
Елге шетелдік инвестициялар тарту процестерін шолу
мен талдауға баса назар аударылады - инвестициялар
ағыны бөлігіңдегі басты үрдістер, олардың салалык
құрылымы, негізгі инвестор елдер бойынша ерекшеліктер
қарастырылады.

24.

К 94
Д-700

Досаханов, Алихан.
Первые: врачи Алаш. Т.1 / Досаханов, Алихан. Алматы : Сөздік-словарь, 2020. - 368 . : ил. - Библиогр.:
с.334-365. - ISBN 978-601-7809-30-3. - ISBN 978-6017809-31-7 : 1961т. 60т.
В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на
основе архивных документов,материалов и литературных
источников рассмотрены краткая история становления и
развития медицины,здравоохранения Казахстана,начиная
с XV века;вопросы подготовки врачей из коренного
населения Казахстана в XIX-XX веках

25.

26.

К 94
Д-700

К 32
Е-220

Досаханов, Алихан.
Первые: Медицинские фельдшеры Алаш. Т.2 /
Досаханов, Алихан. - Алматы : Сөздік-словарь, 2020. 320 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 301-317. ISBN 978-601-7809-30-0. - ISBN 978-601-7809-32-4(Т.2) :
1895т. 00т.
В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на
основе обширных архивных документов,материалов и
литературных источников рассмотрены вопросы
подготовки оспопрививателей,фельдшерских учеников и
фельдшеров из представителей коренного населения
Казахстана в XIX-начале XX веков
Евразийские инициативы Н.А. Назарбаева: история,
состояние и перспективы: научно-фондовый сборник /
Под науч. ред. А.М. Рахимжанова, Б.А. Каиповой; авт.сост.: Н.К.Мусина, Г.А. Рамазанова. - 2-е изд., доп. - НурСултан : Библиотека Первого Президента Республики
Казахстан-Елбасы, 2019. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с.253258. - ISBN 978-601-7824-41-9 : 4484т. 00т.
Сборник посвящен 25-летию идеи евразийской
интеграции и 5-летию подписания Договора о
Евразийском экономическом союзе
Ежелгі тарихтың тамыршысы / Ред.алқасы:
Ә.Дербісәлі,Х.Ерен; ҚР БҒМ ҒК, Р.Б.Сүлейменов
атындағы Шығыстану институты. - Алматы : Қазақ
университеті, 2020. - 219 б. : сурет. - Сыйға алынды. Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-04-4318-1 :
219т.00т.

27.

28.

К 94
Е-33

К 94
Е-85

Жинақ көрнекті шығыстанушы, исламтанушы,
дінтанушы ғалым тарих ғылымдарының докторы,
профессор Әшірбек Құрбанұлы Муминовтың 60 жылдық
мерейтойына орай арнайы шығарылып отыр. Ә.Қ.
Муминовтың өмір жолы мен шығармашылығы жайлы
Қазакстан мен Орта Азияның белгілі тарихшы, филолог,
мәдениеттанушы ғалымдарының жазған мақалалары мен
зерттеулері, пайымдаулары енгізіліп отыр
Естеліктегі Алаш / Құраст. С.Б.Жұмағұл; ҚР
БҒМ,Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті "Алаш" мәдениет және рухани даму
институты. - Нұр-Сұлтан : Алаш орда, 2020. - 488 б. Библиогр.: б.474-482. - ISBN 978-601-7627-27-0 :

2745т.00т.
Кітапта Алашорда кайраткерлерінің мемлекетшілдік сана
биігіндегі жасампаздық ғұмырларының тарихи
тағылымына бойлататын түрлі жанрдағы естеліктерден
үзінділер берілген. Қыр перзенттерінің туған жері мен
ататегі, отбасы мен ағайын-туысқандары, өскен ортасы
мен мұраттас серіктері, рухани жэне ғылыми айналасы,
қазақ мемлекеттілігін қалпына келтірудегі тар жол. тайғак
кешулі саяси-қоғамдық қызметтерінің белесті кезеңдеріне
қатысты құнды деректер қамтылған.

29.

К 821.512.512
Ә-20

Әбілқайыр,Қанат.
Еңселі Елордасы қазағымның / Әбілқайыр,Қанат,
Шашкова,Любовь, Мырзахмет,Алмаз. - Алматы :
Әдебиет, 2020. - 392 б. - ISBN 978-601-7001-30-8 :
1647т.32т.
Әжібекұлы Қазахбай = Казахбай Ажибекулы : Кітапальбом. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 221 б. : сур. Қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-338-6393 : 4830т.00т.

30.

К 75
Ә-28

Қазақбай Әжібекұлы- айналасындағы әлемге, қазақ
халқының тарихы мен рухани мұрасына деген
эстетикалық және көркемдік көзқарасын әр қырынан
ұсынатын шынайы әрі нағыз суретші. Кескіндеме
шеберінің түрлі түсті және рухты картиналары оның
талантына сүйсінетін жандарды бейжай қалдырмайды.
Әліпби : Энциклопедиялық анықтамалық / Құраст.:
Е.Тілешов(Жауапты ред) және т.б. - Алматы : Арда+7,
2020. - 368 б. : сурет. - Библиогр.: б.339-348. - ISBN 978601-7355-75-3 : 2775т.00т.

31.

К 811.512.122
Ә-55

К1
32.
М-32

Энциклопедиялық анықтамалықта әліпби, емле және
дүниежүзіндегі жазу түрлері мен тілдің дыбыстық
жүйесіне қатысты терминдер қамтылған. Жазудың
тарихы, даму үрдісі және қазіргі күйі туралы мол
мәліметтер топтастырылған. Сонымен бірге тіл білімі
ғылымының осы салалары бойынша еңбек жазған
ғалымдар туралы да деректер берілген.
Әл-Машани, Ақжан.
Әл-Фараби көпірі / Әл-Машани, Ақжан; Құраст.
М.Ақсан. - Алматы : "Алатау" баспа-полиграфиялық
корпорациясы, 2020. - 872 б. : сурет. - ISBN 978-601-06-

6797-6 : 8925т.00т.
Әл-Фарабиді дүниежүзіне танытып, оның Отырардан
шыққан Қыпшақ тумасы екенін алғаш дәлелдеп, он бір
ғасырдан соң ұрпағымен қауыштырған, тұңғыш
Фарабитанушы, бұл ілімге оған бүкіл ғұмырын арнаған
қазақтың ғұлама ғалымы Ақжан Әл-Машанидің бұл
кітабына атақты «Фараби» романы мен «Әл-Фараби және
Абай», «Әл-Фараби және музыка», осы секілді ғалым
еңбектеріне жан-жақты талдау жасаған мақалалары енді.

К
33. 821.512.122.09
Ж-69

Жолдасбеков,Мырзатай.
Жамбыл Жабаев.Ұлы дала ақыны /
Жолдасбеков,Мырзатай. - Нұр-Сұлтан : Күлтегін, 2020. 224 б. : сурет. - ISBN 978-601-7318-82-6 : 1821т.42т.
Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, танымал
әдебиетші, түркітанушы ғалым, ф.ғ.д., профессор
Мырзатай Жолдасбековтың бұл кітабында XX ғасырдың
Гомері атанып жүз жыл жырлаған жыр алыбы
Жамбылдың қайталанбас шығармашылығы мен
халқымыздың ұшантеңіз байлығы - поэзиямыздың
кешегі, бүгіні жүріп өткен жолына жан-жақты талдау
жасалған.

К
34. 821.512.122.09
Ж-81

Жұмжұма Сұлтан дастаны / Жауапты ред.
Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ ҒМ "Ғылым ордасы" РМК
орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы, 2020. - 112 б. Сыйға алынды; Алтын Орданың 750 жылдығына
арналады!. - ISBN 978-601-7815-58-5 : 112т.00т.
Жұртбай,Тұрсын.
Кешегі өткен би Құнанбай / Жұртбай,Тұрсын;
Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш орда, 2020. 416 б. - Библиогр.: б.412-414. - ISBN 978-601-337-340-9 :
2328т.30т.

К
35. 821.512.122.09
Ж-82

Бұл басылымда Құнанбай Өскенбай ұлына қатысты өмір
шындығы мен «Абай жолы» роман-эпопеясындағы
көркем шындықтың арасы салыстырылып, ұлт
руханиятындағы орны сараланады. Зерттеуде бұрын
беймәлім архив құжаттары, жекелеген қолжазбалар мен
естелік деректері пайдаланылған. Сондай-ақ даңқты аға
сұлтанның тарихи тұлғасы, басынан кешкен оқиғалар
туралы деректі әфсана және ол жөніндегі қасаң танымды,
қарама-қарсы пікірлерді талдаған авторлық толғам
ұсынылып отыр.

36.

37.

К 821.512.122
Ж-92

К902
З-15

Жылқышиев,Қойшығұл.
Бостандықтың бесігі-ару қала / Жылқышиев,Қойшығұл,
Мұқаш,Құлтөлеу, Ниетқалиева,Гүлзада. - Алматы :
Әдебиет, 2020. - 352 б. - ISBN 978-601-7001-29-2 :
1446т.43т.
Зайберт, Виктор.
Ботай = Ботай / Зайберт, Виктор. - Алматы : Балауса,
2020. - 479 б. : сур. - Қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. Библиогр.:477-479. - ISBN 978-601-7977-29-0 :
10350т.00т.
Кітап біздің заманымызға дейінгі IV мыңжылдықта
осынау Ұлы Дала төскейінде ғұмыр кешкен
бабаларымыздың-бабаларының өткен өмірінен,тұрмыстіршілігінен сан алуан сыр шертеді

38.

К 396
И-279

Игсатова, Дина.
Женщины Казахстана на войне 1941-1945 гг. / Игсатова,
Дина, Асанова, Динара. - Алматы : ИП "Балауса", 2020. 300 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. ISBN 978-601-7984-71-7 : 300-00.
В данном издании серии"Женские имена в истории
Казахстана"представлены имена героических
женщин,вставших на защиту Отечества

39.

К 331
К-143

Казахстанцы-Герои труда: Краткий биографический
справочник. 1925-2018 / Сост.: А.Х. Жадыков, Э.А.
Айдарханов. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 642 с.
: ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-04-4471-3 : 642т.
00т.
В предлагаемой книге собраны воедино в один
информационный справочник краткие биографические
сведения о Казахстанцах-Героях Труда, людях
совершивших трудовые подвиги в период восстановления
и развития народного хозяйства, индустрии и т.д.

40.

К 821.512.122
К-29

Кемелбаева,Айгүл.
Арқаның кербез сұлу Көкшетауы / Кемелбаева,Айгүл,
Ақыш,Нұрдәулет, Кенебай,Жұмаш (Көкбөрі). - Алматы :
Әдебиет, 2020. - 272 б. - ISBN 978-601-7001-34-6 :
1125т.00т.

41.

К 821.512.122
К-24

Кәпұлы,Дәулеткерей.
Отпан таудың басында ұран оты / Кәпұлы,Дәулеткерей,

Наурызбаева,Зира, Жаңбырбай,Асылбек. - Алматы :
Әдебиет, 2020. - 424 б. - ISBN 978-601-7001-32-2 :
1767т.85т.

42.

К 902
К-454

Китов, Егор Петрович.
Палеоантропология сакских культур Притяньшанья
(VIII-первая половина II в. до н.э.) / Китов, Егор
Петрович, Тур, Светлана Семеновна, Иванов, Сергей
Сергеевич; МОН РК,Ком.науки,Ин-т археологии
им.А.Х.Маргулана,Ин-т этнологии и антропологии
им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. - Алматы : Хикари, 2019. 300 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). - Получено в дар. Библиогр.: с.284-297. - ISBN 978-601-7312-824 : 300т. 00т.
Представленная монография является результатом
многолетних исследований в области антропологии
Притяньшанья
Қабиқызы,Сара.
Открытый космос Талгата Мусабаева / Қабиқызы,Сара.
- Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 264 с. : ил. - ISBN 978601-338-670-6 : 4781т. 00т.

43.

К 629
К-121

Книга "Открытый космос Талгата Мусабаева"-это
документальное повествование о земной и космической
жизни летчика-космонавта, Героя России, Народного
Героя Казахстана, первая председателя Национального
космического агентства РК Талгата Мусабаеваа
Қазақстан Республикасы Конституциясының
энциклопедиялық анықтамалығы / Жалпы ред.
Қ.Ә.Мәми, З.Ж.Кенжалиев. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 849 б. Қазақстан Республикасы Конституциясының жиырма бес
жылдығына арналады. - ISBN 978-601-7918-24-8 :
7937т.00т.

44.

К 342
Қ-18

К 069
45.
Қ-18

Қазақстан Республикасы Конституциясының
энциклопедиялық анықтамалығында қазіргі
қолданыстағы Конституция жобасын әзірлеу
үрдісіне,заңдылықтың жай-күйі туралы
жолдауларына,Қазақстанның құқықтық тарихындағы
көне және негізгі заңдарға, Конституцияға қатысты басты
еңбектерге сипаттама берілді.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық
музейі қорындағы шығыс монеталары = Oriental coins
from collection of the central state museum of the republic of
Kazakhstan : Ғылыми каталог. Т.2 / Бас ред. Болат

Көмеков; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР
Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы : Интеллсервис,
2020. - 419 б. : сур. - Қазақ,ағыл.,орыс тілінде. - 7481т.00т.
Басылымға Қазақстан Республикасы Мемлекеттік музейі
коллекциясы құрамындағы шығыс монеталарының
ғылыми-монетарлық каталогы(2-том) бірнеше әулеттерге
қатысты(исламға дейінгі кезең- Сасандықтар мен
Түргештер, ислам кезеңі- Самандықтар, Шыңғыс
ұрпақтары(Моңғол империясы), Шағатай, Жошы, Қырым
Гирейлері, Синьцзян көтерілісшілерінің(Рашиддин мен
Йақуб-бек), Мың әулеті, Жоңғар билеушілері және
Қажарлар) 592 сақтау бірлік алтын, күміс және мыс
монеталарының сипаттамалары мен фотосуреттері
енгізіліп отыр.

46.

К 32
Қ-18

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.К.Тоқаевтың Жолдауы "Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" : Әдістемелік нұсқаулық /
ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық
зерттеулер институты. - Нұр-Сұлтан : ҚР Президентінің
жанындағы ҚСЗИ, 2020. - 172 б. : сурет. - Сыйға алынды.
- Библиогр.: б.166-168. - ISBN 978-601-7972-50-9 :
172т.00т.
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» Қазақстан
халқына Жолдауы бұл біржағынан, дағдарысқа қарсы
шаралардың теңдестірілген жоспары, екінші жағынан,
орта мерзімді перспективаға арналған реформалардың
дәйекті бағдарламасы болып табылады.
Қазақстандық жол: конституционализм, адам,
бейбітшілік және өркендеу : Мақалалар жинағы /
Жауапты ред.Қ.Ә.Мәми. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 384 б. :
портр. - Қазақстан Республикасы Конституциясының
жиырма бес жылдығына арналады. - ISBN 978-601-791828-6 : 7200т.00т.

47.

К 342
Қ-18

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті- Елбасы
Н,Ә.Назарбаев ұсынған және Қазақстан халқы
қабылдаған Қазақстан Республикасының қолданыстағы
Конституциясы еліміздің жаңа тарихындағы шын мәнінде
дәуірлік өзгерістерге жол ашты. Олар
саяси,экономикалық, мәдени және өзге де салалардағы
іргелі өзгерістермен, қоғамның рухани өмірін

жаңғыртумен және құндылықтар жүйесін қайта қараумен
қатар жүрді.Халықтың ерік-жігерінің көрінісі бола
отырып, Конституция осы жылдар ішінде
қазақстандықтарды Біртұтас Ұлтқа біріктірудің қуатты
саяси-құқықтық құралына айналды.
Қайрамбаев, Жұмақын.
Кітап-альбом = Мумакын Кайрамбаев / Қайрамбаев,
Жұмақын. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 250 б. : сур. Қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-338-6409 : 5520т.00т.
48.

49.

К 75
Қ-23

К 94
Қ-56

Қайрамбаевтың картиналары -өткен мен бүгін,
қарапайым мен салтанаттылық,жеке мен
әлеуметтік,табиғилық пен адамгершілік,бәрі бір жерге
келіп тоғысатын адам мен әлем туралы тереңінен
толысқан философиялық толғаныстар.Кез келген көркем
сөздің астарында өзін ғарыш пен тарихи контекстен
тысқарымын деп есептемейтін көшпелі қазақтың ұлттық
бастауларына,дүниетанымына құрметі жатыр
Қожанұлы,Сұлтанбек.
Таңдамалы мақалалары мен архивтік материалдар
жинағы = Сборник избранных статей и архивных
материалов / Қожанұлы,Сұлтанбек; Құраст.:
Х.М.Тұрсын,А.Шәріп. - Нұр-Сұлтан : Алаш орда, 2020. 496 б. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - ISBN 978-6017627-24-9 : 2160т.00т.
Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері
Сұлтанбек Қожанұлының таңдамалы шығармалары мен
қоғамдық-саяси қызметіне қатысты Ресей Федерациясы
және Өзбекстан Республикасы архивтерінің қорларынан
жинақталған құжаттар мен материалдар ұсынылын отыр.

50.

51.

К 32
K-26

К 32
Л-436

Kazakhstan way: constitutionalism, person, peace and
prosperity . - Nur-Sultan , 2020. - 384 с. - ISBN 978-6017918-29-3 : 7200т. 00т.
Proposed by the First President of the Republic of
Kazakhstan-Elbasy N.A. Nazarbayev and adopted by the
people of Kazakhstan
Лекции Первого Президента Республики Казахстан Елбасы Н.А. Назарбаева в ведущих университетах
мира / Редкол.: А.М. Рахимжанов и др. - Нур-Султан,
2020. - 576 с. : ил. - ISBN 978-601-7824-86-0 : 13203т. 00т.

Лекции Первого Президента Республики КазахстанЕлбасы Н.А. Назарбаева, прочитанные в ведущих
университетах, научных центрах и национальных
академиях мира, раскрывают историю становления
современной казахстанской государственности,
анализируют приоритеты внутренней и внешней
политики государства, а также модели экономического и
социального развития Республики Казахстан

52.

К 902/904
М-22

Марғұлан оқулары-2020 = Маргулановские чтения2020 : "Ұлы дала археологиялық және пәнаралық
зерттеулер аясында" атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференция материалдары ( Алматы қ., 1718 қыркүйек 2020 ж.). Т.1 / Ред.алқасы:
Ә.М.Манапова,Т.Б.Мамиров; ҚР БҒМ ҒК, Ә.Х.Марғұлан
атындағы археология институты. - Алматы, 2020. - 504 б.
: сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін
қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7106-43-0. - ISBN 978-601-710644-7 : 504т.00т.
Жинақтың бірінші томында археология гылымының
тарихы, Еуразия аумағындағы археолоиялық
ескерткіштерді зерттеу барысында алынған пәнаралық
зерттеу нәтижелері бойынша мақалалар,сонымен катар,
ауқымды хронологиялық кезеңмен мерзімделетін
материалдарға жүргізілген сараптамалық ізденістердің
нәтижелері жинақталған.

53.

К 902/904
М-22

Марғұлан оқулары-2020 = Маргулановские чтения2020 : "Ұлы дала археологиялық және пәнаралық
зерттеулер аясында" атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференция материалдары ( Алматы қ., 1718 қыркүйек 2020 ж.). Т.2 / Ред.алқасы:
Ә.М.Манапова,Т.Б.Мамиров; ҚР БҒМ ҒК, Ә.Х.Марғұлан
атындағы археология институты. - Алматы, 2020. - 532 б.
: сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін
қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7106-43-0. - ISBN 978-601-710645-4 : 532т.00т.
Жинақтың екінші томында Қазақстан және жақын шетел
аумағында жүргізілген далалық археологиялық
зерттеулер барысында алынған жаңа деректер топтамасы
түңғыш рет ғылыми айналымға енгізіліп отыр.

54. К 32

Мәңгілік Ел идеясы:кеше, бүгін, ертең : Ұжымдық

М-36

монография / Ғыл.ред. Ә.М.Рахымжанова; ҚР Тұңғыш
Президенті- Елбасы кітапханасы. - Нұр-Сұлтан, 2019. 430 б. - ISBN 978-601-7824-44-0 : 432т.00т.
Бұл монографияның негізін 26 қазанда Назарбаев
орталығында өткен "Мәңгілік ел идеясы: тарихы мен
болашағы" атты республикалық ғылыми
конференцияның баяндамапары құрайды.Конференцияға
жетпістен астам баяндама келіп түсті,олардың жиырма
үші іріктеліп,толықтырылып,ұжымдық монография
ретінде шығарылып отыр.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.1 : Мөлдір
махаббат.Роман / Мұқанов, Сәбит; Құраст.
Ә.Қайырбеков. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 496 б. - ISBN
978-9965-22-599-4. - ISBN 978-9965-22-600-7 : 2025т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.10 : Жарқын
жұлдыздар / Мұқанов, Сәбит; Құраст. Ә.Қайырбеков. Алматы : Қазығұрт, 2020. - 400 б. - ISBN 978-9965-599-4.
- ISBN 978-9965-22-609-0 : 1875т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.2 : Ботагөз.
Роман / Мұқанов, Сәбит; Құраст. Ә.Қайырбеков. Алматы : Қазығұрт, 2020. - 464 б. - ISBN 978-9965-22599-4. - ISBN 978-9965-22-601-4 : 1950т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.3 : Өмір мектебі.
Роман.(Бірінші кітап) / Мұқанов, Сәбит; Құраст.
Ә.Қайырбеков. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 478 б. - ISBN
978-9965-22-599-4. - ISBN 978-9965-22-602-1 : 1875т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.4 : Өмір мектебі.
Роман. (Екінші кітап) / Мұқанов, Сәбит; Құраст.
Ә.Қайырбеков. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 488 б. - ISBN
978-9965-22-599-4. - ISBN 978-9965-22-603-8 : 1875т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.5 : Өмір мектебі.
Роман.(Үшінші кітап) / Мұқанов, Сәбит; Құраст.
Ә.Қайырбеков. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 448 б. - ISBN
978-9965-22-599-4. - ISBN 978-9965-22-604-5 : 1875т.00т.

61.

62.

63.

64.

65.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.6 : Аққан
жұлдыз. Роман.(Бірінші кітап) / Мұқанов, Сәбит; Құраст.
Ә.Қайырбеков. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 392 б. - ISBN
978-9965-22-599-4. - ISBN 978-9965-22-605-2 : 1800т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.7 : Аққан
жұлдыз. Роман.(Екінші кітап) / Мұқанов, Сәбит; Құраст.
Ә.Қайырбеков. - Алматы : Қазығұрт, 2020. - 464 б. - ISBN
978-9965-22-599-4. - ISBN 978-9965-22-606-9 : 1875т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.8 : Поэмалар /
Мұқанов, Сәбит; Құраст. Ә.Қайырбеков. - Алматы :
Қазығұрт, 2020. - 400 б. - ISBN 978-9965-599-4. - ISBN
978-9965-22-607-6 : 1875т.00т.

К 821.512.122
М-84

Мұқанов, Сәбит.
Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.9 : Қазақ
қауымы / Мұқанов, Сәбит; Құраст. Ә.Қайырбеков. Алматы : Қазығұрт, 2020. - 376 б. - ISBN 978-9965-599-4.
- ISBN 978-9965-22-608-3 : 1725т.00т.

К 327
Н-126

На пути к безъядерному миру: инициативы
Елбасы : Научный сборник / Под общ. ред.
А.М.Рахимжанова. - Нур-Султан, 2019. - 412 с. Библиогр.: с.409-410. - ISBN 978-601-7824-50-1 : 3976т.
00т.
Издание раскрывает конструктивный вклад Казахстана в
укрепление глобальной ядерной безопасности сквозь
призму инициатив Елбасы Н.А. Назарбаева по созданию
зоны, свободной от ядерного оружия
Нұрғиса Тілендиев = Нургиса Тлендиев : Кітапальбом. - Алматы : Өнер, 2020. - 280 б. : альбом. - (Халық
перзенті). - Мәтін қазақ,орыс.ағылшын тілдерінде. - ISBN
978-601-209-265-3 : 5390т.62т.

66.

К 787
Т-93

Н.Тілендиев - әйгілі композитор, төлтума дирижер, кемел
домбырашы. Осы үш қасиеттің үйлесімі кәсібі халық
музыкантының бесаспаптығын дәлелдейді. XX ғасырда
өмір сүріп, талантымен әлем деңгейіне самғап шыққан
ғұлама композитордың өз өмірінен, шығармашылық
кездесулерінен, замандастарының бейнелерінен,
отбасылық мұраларынан жинақталған - биыл туғанына 95

жыл толып отырған күйші-композиторға арналған осы
кітап-альбом қаһарман музыканттың ғұмырлық келбетін
бізге жақындата түседі.
Нұржеке-ұлы, Бексұлтан.
Қазақ батырлары : Әңгімелер жинағы / Нұржеке-ұлы,
Бексұлтан. - Алматы : Жалын, 2020. - 670 с. - ISBN 978601-7835-23-1 : 3150т.00т.
67.

К 821.512.122
Н-86

Жазушының бұл кітәбіна қазақтың батыр
жауынгерлерінің ісі арқау болған. Оқырман жазушының
мұндағы шығрмалары арқылы бұрыннан белгілі,белгісіз
батырлардың ерлік істерімен де, халқымыздың
қаһармандығымен де терең таныса алады.
Нұрсұлтан Назарбаев: көшбасшылық
стратегиясы = Nursultan Nazarbayev: Leadership strategy.
1-бөлім / Ғыл.ред.Ә.М.Рахымжанов; ҚР Тұңғыш
Президенті-Елбасы кітапханасы. - Нұр-Сұлтан, 2019. 282 б. : сур. - ISBN 978-601-7824-55-6 : 3742т.00т.

68.

К 32
Н-17

Басылым 2019 жылдың 21 маусымында Алматы
қаласында өткен "Кемеңгерліктің 30 жылы" халықаралық
ғылыми коференциясының материалдары бойынша
дайындалды. Басылымда ғылыми қолданысқа қор
материалдары- Елбасы кітапханасының жеке архивінің
құжаттары мен музей материалдары енгізілген.
Нұрсұлтан Назарбаев: өмірбаян. - 3-басылым. - НұрСұлтан : Деловой Мир , 2019. - 303 б. : сур.:портр. - ISBN
978-601-7918-20-0 : 5285т.00т.

69.

70.

71.

К 32
Н-17

Бұл кітап Н.Ә.Назарбаеватың өмірі мен қызметін ресми
тарихи-ғұмырнамалық зерттеудің алғашқы тәжірибесі
деуге болады. Мұнда оның қарапайым ауылдағы
жасөспірім кезінен бастап,ұлт көшбасшысына дейінгі
өмір жолы баяндалады.

К 821.512.122
О-65

Оразбаев,Иранбек Әбітайұлы.
Аралдан ұшқан аққулар / Оразбаев,Иранбек Әбітайұлы,
Кенжебай,Мырзан, Омаров,Қали. - Алматы : Әдебиет,
2020. - 272 б. - ISBN 978-601-7001-37-7 : 1125т.00т.

К 811.581
О-72

Орталық ғылыми кітапхана қорындағы қытай
тіліндегі тарихи жазбалардың сипатталған
библиографиялық каталогы / Бас ред.
Қ.Е.Қаймақбаева; Құраст.: Өмірбек Қанай;ҚР БҒМ ҒК

"Ғылым ордасы" РМК,ОҒК. - Алматы : Ғылым ордасы ,
2020. - 67 б. : сур. - ISBN 978-601-7815-57-8 : 2859т.00т.
Каталог Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігі Ғылым комитеті "Ғылым ордасы" РМК
Орталық ғылыми кітапханасының Сирек қорындағы кітап
қорларын сипаттауға арналған серияның жалғасы болып
табылады.Бұл каталогқа қытай тіліндегі сирек кездесетін
тарихи кітаптар енген.
Өзкенди, Әбдрахман.
Қисса-дастан Шыңғыс хан : Қолжазба факсимилесі /
Өзкенди, Әбдрахман; Ауд.: З.Жандарбек, З.Муминова;
Жауапты ред. М.Қожа; Қожа Ахмет Ясауи атындағы
халықаралық Қазақ-түрік университеті. - Алматы : Қазақ
университеті, 2020. - 182 б. : сурет. - Сыйға алынды. ISBN 978-601-04-4322-8 : 182т.00т.
72.

73.

К 94
Ө-28

К 342
П-619

Қазакстанның ортағасырлар дәуірінің тарихи тұлғалары
туралы ақпарат беретін қазақ жерінде түркі тілінде
жазылған тарихи деректер көп емес. Солардың бірі
Түркістан каласында 1228 ж./1813 ж. қазақ сұлтаны
Әліакбар тапсырысымен жазылған «Қисса-дастан
Шыңғыс хан» атты колжазба алғаш рет жарияланын
отыр. Онда Ұлы даланың аңыз-әфсаналары, тарихи
шежірелер баян етіледі. Шығармада қазақ хандары
туралы кұнды мәліметтер кездеседі.
Послание Президента Республики Казахстана
К.К.Токаева "Казахстан в новой реальности: время
действий" : Метод.пособие / Каз.ин-т стратегических
исслед.при Президенте РК. - Нур-Султан : КИСИ при
Президента РК, 2020. - 176 с. - Получен в дар. Библиогр.: с.169. - ISBN 978-601-7972-49-3 : 176т.00т.
Послание Президента К.К.Токаева народу
Казахстана"Казахстан в новой реальности:время
действий"является,с одной стороны,сбалансированным
планом антикризисных мер,с другой-последовательной
программой реформ на среднесрочную перспективу.

74.

К 821.512.122
Р-17

75. К 32

Райымбекұлы,Маралтай.
Жайықтың бойы көкшалғын / Райымбекұлы,Маралтай,
Қами,Нұрлан, Құнапияқызы,Мағиза. - Алматы : Әдебиет,
2020. - 296 б. - ISBN 978-601-7001-36-0 : 1245т.53т.
Роль Первого Президента Республики Казахстан в

Р-684

конституционном строительстве независимого
Казахстана: уроки Елбасы / Редкол.: В.А. Малиновский
и др. - Нур-Султан : Деловой Мир Астана , 2020. - 624 с. :
ил. - ISBN 978-601-7918-26-2 : 13600т. 00т.
В настоящем издании представлены материалы,
собранные из различных источников, В том числе
выдержки из отдельных книг Н.А.Назарбаева,
посвященных консолидирующим общество ценностям,
теории казахстанского конституционализма и истории
создания казахстанского Основного Закона

К
76. 821.512.122.09
С-22

77.

К 821.512.122
С-22

Сарбалаев,Бақыт.
Түркістан-ер түріктің бесігі ғой / Сарбалаев,Бақыт,
Қадырбаева,Айсұлу, Мәлік,Мақсат. - Алматы : Әдебиет,
2020. - 416 б. - ISBN 978-601-7001-33-9 : 1727т.67т.
Сарыбай,Бейбіт.
Хандықтың туын тіккен киелі өлке / Сарыбай,Бейбіт,
Ергөбек,Құлыбек, Жүніс,Ерлан. - Алматы : Әдебиет,
2020. - 384 б. - ISBN 978-601-7001-35-3 : 1607т.14т.
Сейсенұлы, Дәулет.
Ер қазақ : Деректі хикаяттар, екі бөлімді драма және
сұхбат-әңгімелер / Сейсенұлы, Дәулет. - Алматы, 2020. 392 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-332-827-0
: 392т.00т.

К
78. 821.512.122.09
С-31

79.

80.

Хакім Абайдың 175 және Алаш арыстарының ардақтысы
атанған әкесі Мұхамедхан Сейітқуловтың 150
жылдығына орай оқырман назарына ұсынылып отырған
бұл кітапта Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, ғалым, акын-драматург һәм
жазушы, аудармашы, педагог Қайым Мұхамедхановтың
(1916-2004) өмірі, сталиндік жүйенің қуғын-сүргініне тап
болған қилы тағдыры баяндалады

К 821.512.122
С-28

Сәрсек,Жарас.
Баянауыл басында балалы құр... / Сәрсек,Жарас,
Қарт,Мерей, Бейсенбекұлы,Дархан. - Алматы : Әдебиет,
2020. - 224 б. - ISBN 978-601-7001-31-5 : 924т.10т.

К 811.512.122
С-90

Сүлейменова,Эланора Дюсеновна.
Қазақстан тілдері:әлеуметтік лингвистика
анықтамалығы = Языки Казахстана:
Социолингвистический справочник /
Сүлейменова,Эланора Дюсеновна, Шаймерденова,

Нурсулу Жамалбековна; Құраст. Д.Х.Ақанова; Қазақстан
халқы ассамблеясы. - Алматы, 2020. - 480 б. : кесте. Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.458-472. ISBN 978-601-7988-21-0 : 3375т.00т.
Анықтамалық демографиялық теңгерімсіздік,
экзоглостық, көп-субъектілік тұрғысынан қазіргі
Қазақстанның тілдік жағдаятының очерктерін қамтиды;
тіл саясатының өзекті терминдері (этникалық тіл,
титулдық тіл, мажоритарлық тіл және т.б.) нақтыланды;
тілдер генеалогиялық және типологиялық жіктелім
тұрғысынан жүйеленді; елдегі тілдік жоспарлаудың
ерекшеліктері сипатталады

К
81. 821.512.122.09
С-93

Сыдықов, Ерлан.
Абайдың ғұмырнамасы. Т.1 / Сыдықов, Ерлан;
Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш орда, 2020. 408 б. - (Абай академиясы). - Библиогр.: т.404-405. - ISBN
978-601-337-358-4 : 1902т.75т.
"Абай академиясы" сериясының осы басылымына архив
қорларына сақталған Абай Құнанбайұлын ғұмырнамасын
толықтыратын замандастарының,ұрпағының ғылымитанымдық естеліктер еніп отыр

К
82. 821.512.122.09
С-93

Сыдықов,Ерлан.
Абайдың ғұмырнамасы. Т.2 / Сыдықов,Ерлан;
Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия
ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : Алаш орда, 2020. 496 б. - (Абай академиясы). - Библиогр.: б.490-491. - ISBN
978-601-337-359-1 : 2306т.25т.
"Абай академиясы" сериясының осы басылымына архив
қорларына сақталған Абай Құнанбайұлын ғұмырнамасын
толықтыратын замандастарының,ұрпағының ғылымитанымдық естеліктер еніп отыр

83.

К 342
У-841

Утверждение верховенства права,
общечеловеческих ценностей и приоритетов
современного государства: деятельность
Конституционного Совета Республики Казахстан /
Под общ. ред.д.ю.н., проф. К.А. Мами. - Нур-Султан :
Деловой Мир Астана , 2020. - 464 с. - ISBN 978-601-791825-5 : 10800т. 00т.
Институт конституционного контроля в Республике

Казахстан стал признанным инструментом обеспечения
верховенства и прямого действия Конституции,
повышения эффективности воплощения ее ценностей и
положений в жизнь казахстанского общества, государства
и каждого человека
Ұлы даланың ұлағатты тұлғалары / Құраст.: Қуат
Бораш. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 318 б. : сур. ISBN 978-601-338-686-7 : 1972т.00т.
К
84. 821.512.122.09
Ұ-46

85.

К 796
Ш-18

Бұл жинақ қазақ сахарасы үшін ғана емес, күллі адамзат
өракениетінде орны бөлек қос алып шың- Абай
Құнанбайұлының 175 жылдығы мен Әбу Насыр әлФарабидің 1150 жылдығына арналған мерейтойлары
аясында жарық көріп отыр
Шаймерденова, Мендыганым Джамалбековна.
Өнер мен мәдениеттегі Қазақстан этностарының
өкілдері:есімнамалар энциклопедиясы = Представители
этносов Казахстана в искусстве и культуре энциклопедия
персоналий / Шаймерденова, Мендыганым
Джамалбековна; Құраст.: Ш.Әмірбеков,
Ш.Шаймерденова, А.Рамазан. - Алматы, 2020. - 320 б. :
сурет. - Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр.: б.319. ISBN 978-601-7988-25-8 : 5700т.00т.
Тұлғалар энциклопедиясы оқырмандарды түрлі
этностардың өкілдерімен,олардың тәуелсіз мемлекеттің
қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесімен таныстырды
Шәлекенов,Уахит Хамзаұлы.
Ғылыми еңбектер. Т.4 : Ежелден түріктер отырықшы.
Қазақ өркениеті / Шәлекенов,Уахит Хамзаұлы. - Алматы :
"Жібек жолы" баспа үйі, 2020. - 568 б. : сурет. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-294-319-1 : 3685т.50т.

К 001
86.
Ш-34

87. К

Белгілі ғалым, академик Уахит Хамзаұлы Шәлекеновтің
ғылыми енбектерінің төртінші томына Қазақстан
археологиясы мен этнологиясына қатысты ұзақ жылдық
зерттеу енбектері енді. Жинақ екі кітаптан тұрады.
«Ежелден түріктер отырықшы» деп аталатьн бірінші
кітапта ғалым түрік халықтарына таңылған
еуроцентристік «көшпенділер» концепциясын нақты
дәлелдермен теріске шығарып, жаңа ғылыми тұжырым
ұсынады.
Ыдырысов,Әбілфайыз.

821.512.122.09
Ы-21

Екі жұлдыз көктегі / Ыдырысов,Әбілфайыз; Құраст.:
Р.Ыдырысова мен Ы.Кененбай. - Алматы : Алатау, 2020. 576 б. - ISBN 978-601-06-6798-3 : 6375т.00т.
Бүгінде республика көлемінде тоқсан жылдығы кеңінен
атап өтіліп жатқан белгілі қаламгер,ұстаз,ғалым
Әбілфайыз Ыдырысов туралы бұл жинаққа негізінен
жазушының өз шығармаларынан үзінділер мен ол
жайында естелік, толғау,тілектер енді

