
Казахский фонд за январь 2021 года 

1. 
821.512.122.09 

А-13 

   Абай және алаш сабақтастығы: тарихи-

философиялық, әдеби-лингвистикалық аспект : 

Ұжымдық монография / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас 

ред.) және т.б.; Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - 408 б. - (Абай академиясы). - 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, тарихи-

философиялық, әдеби-лингвистикалық аспектіде 

зерттелінген. Ұлы ақын және ұлт зиялылары арасындағы 

сабақтастық тәуелсіздік талаптары тұрғысынан 

зерделенген. 

2. 
821.512.122.09 

А-13 

   Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография. 

Т.1 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия 

ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : "Алашорда" 

Қоғамдық қоры, 2020. - 296 б. - Библиогр.: б.291-292. - 

ISBN 978-601-337-354-6 : 1387т.50т. 

 

Ұлы Абай тұлғасын замана кеңістігінде және мәдени-

рухани дәстүр жалғастығы аясында зерделеуге 

негізделген бұл кітапта кемеңгер ойшыл, философ ақын 

болмысы жаңа қырынан танытылады. 

3. 
821.512.122.09 

А-13 

   Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография. 

Т.2 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия 

ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : "Алашорда" 

Қоғамдық қоры, 2020. - 408 б. - Библиогр.: б. 399-400. - 

ISBN 978-601-337-355-3 : 1387т.50т. 

 

Кітап ұлы Абай өмір сүрген қоғамның шындығын 

танытуға бағытталған зерттеулерден тұрады 

4. 
821.512.122.09 

А-13 

    Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография. 

Т.3 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия 

ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : "Алашорда" 

Қоғамдық қоры, 2020. - 508 б. - Библиогр.: б.502-503. - 

ISBN 978-601-337-356-0 : 2381т.25т. 

 

Бұл кітапта Абай мұрасын әдеби,тілдік,философиялық 

аспектіле қарастырған мақалалар жинақталған 

5. 821.512.122.09    Абай және қазақ социумы : Ұжымдық монография. 



А-13 Т.4 / Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия 

ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан : "Алашорда" 

Қоғамдық қоры, 2020. - 352 б. - Бибилогр.: 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 

6. 
821.512.122 

А-13 

   Абай. Шығармаларының академиялық толық 
жинағы : Үш томдық. Т.2 : Поэмалар,қара сөздер мен 

хаттар,музыкалық шығармалар / Ред.алқасы: 

К.І.Матыжанов,(жалпы ред.) және т.б.; ҚР 

БҒМ,Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы : 

Жазушы, 2020. - 528 б. - ISBN 978-601-200-725-1 : 

2340т.90т. 

7. 
821.512.122 

А-13 

   Абай. Шығармаларының академиялық толық 
жинағы : Үш томдық. Т.3 : Абай шығармалары 

қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы / Ред.алқасы: 

К.І.Матыжанов,(жалпы ред.) және т.б.; ҚР 

БҒМ,Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы : 

Жазушы, 2020. - 488 б. - ISBN 978-601-200-726-8 : 

2292т.45т. 

8. 
821.512.122 

А-13 

   Абай.Шығармаларының академиялық толық 

жинағы : Үш томдық. Т.1 : Өлеңдер мен аудармалар / 

Ред.алқасы: К.І.Матыжанов,(жалпы ред.) және т.б.; ҚР 

БҒМ,Мәдениет және спорт министрлігі. - Алматы : 

Жазушы, 2020. - 640 б. - ISBN 978-601-200-724-4 : 

2808т.45т. 

9. 
821.512.122.09 

А-13 

   Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы 

түпнұсқа қолжазбалар (Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейі қорынан). : Ғылыми-

инвентарлық каталог. 1-кітап / Бас ред.: Болат Көмеков; 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Мемлекеттік 

орталық музейі. - Алматы : Интеллсервис , 2020. - 820 б. 

- Библиогр.: б.804-818. - ISBN 978-601-08-0168-4 : 

1197т.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 



10. 
821.512.122.09 

А-13 

   Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы 

түпнұсқа қолжазбалар (Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік орталық музейі қорынан). : Ғылыми-

инвентарлық каталог. 2-кітап / Бас ред.: Болат Көмеков; 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Мемлекеттік 

орталық музейі. - Алматы : Интеллсервис , 2020. - 560 б. 

- Библиогр.: б.547-558. - ISBN 978-601-08-0169-1 : 

7481т.25т. 

 

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 

11. 
821.512.122.092 

А-31 

Айбергенова,Салтанат. 
   Тоғысқан тағдырлар : Көркем әдебиет. Мемуар / 

Айбергенова,Салтанат. - Алматы : Аннұр Сапа баспасы, 

2020. - 264 б. : сурет. - ISBN 978-601-06-6590-3 : 

1285т.71т. 

Бұл кітап-небәрі 30 жыл өмір сүріп,халқының жадынан 

мәңгі өшпейтін от өлеңдер тудырып кеткен біртуар 

талант, ақын Төлеген Айбергеновтің өмірі туралы 

мемуарлық шығарма 

12. 
821.512.161 

А-31 

Айқұт,Ертұғрұл. 
   Қорқыт ата не деді? : Қорқыт атаның әңгімелері / 

Айқұт,Ертұғрұл, Гүрай Сүнгү; Түрік тілінен аударған 

Жақып Мақсұтхан. - Алматы : Балалар әдебиеті, 2020. - 

164 б. - ISBN 978-601-06-5118-0 : 1200т.00т. 

 

Түріктің жас жазушылары Айқүт Ертұғрұл мен Гүрай 

Сүнгү құрастырған «Қорқьіт ата не деді?» атты кітабы 

түркі әлеміне ортаң «Корқыт Ата хикаялары» негізінде 

қайта жаңадан түсіндіріліп жазылған. Он екі әңгімелеуші 

Қорқыт Ата хикаяларын өз болмысына, табиғатына, 

білгеніне қарай жаңадан жазып, сол күн мен бүгінгі күн 

арасында көпір салу, қазіргі кезеңге жақындату арқылы 

жастарға таныту мақсатында жазылған. 

13. 
811.512.122 

А-56 

   Ана тілі : Қазақстандағы этнос тілдерін оқытуға 

арналған мәтіндер жинағы. А1, А2 деңгейлері / Құраст.: 

Л.Қ.Есбосынова, С.Қ.Омарова, Ж.Р.Жақанова. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - 232 б. : кесте. - ISBN 978-601-7822-53-8 : 

3151т.00т. 

Қазақстандағы этнос тілдерін оқытуға арналған «Ана 



тілі» жинағында А1, А2 деңгейінің мәтіндері ұсынылған. 

Мәтінді қатысым бірлігі ретінде қолдану әдісі арқылы 

тіл үйренушіге жиі қолданылатын сөздерді, сөз 

тіркестерін, қарапайым сөйлемдерді жылдам меңгерту, 

тақырып аясында сөйлеуге дағдыландыру мақсаты 

көзделген. Сондай-ақ мәтіндер тіл үйренушінің сөздік 

қорын дамытуға, ана тілі мен шет тілін салыстырмалы 

түрде үйренуге мүмкіндік береді. 

14. 
94 

А-90 

   Атамекен: Ақпараттық-танымдық жинақ. 3-кітап / 

Құраст. С.Итеғұлова. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 256 б. : сурет. 

- Библиогр.: б.249-253. - ISBN 978-601-7822-55-2 : 

3300т.00т. 

 

Жинақта Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті 

нысандарының құрамына енген діни және ғибадат 

орындары туралы мәліметтер беріледі. Адамға тигізер 

ізгі әсеріне сеніп, қасиетін сезінген жұртшылықтың 

назарын аударғанымен, зерттеу жұмыстары жүргізілмей, 

ғылыми-тарихи танымымызға енбей жатқан киелі 

орындардың бірқатар қырлары ашылады. 

15. 
929 

А-94 

Ахметов,Арман Қиятұлы. 
    Абылай хан әулиеті. Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу 

: Көптомдық. Т.1 / Ахметов,Арман Қиятұлы . - Нұр-

Сұлтан : "Алашорда" Қоғамдық қоры, 2020. - 376 б. : 

кесте. - Библиогр.: б.368-372. - ISBN 978-601-7627-13-3. - 

ISBN 978-601-7627-23-2 : 1702т.50т. 

 

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. 

16. 
929 

А-94 

Ахметов,Арман Қиятұлы. 
    Барақ хан әулеті.Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу : 

Көптомдық. Т.2 / Ахметов,Арман Қиятұлы . - Нұр-

Сұлтан : "Алашорда" Қоғамдық қоры, 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. 

17. 
929 

А-94 

Ахметов,Арман Қиятұлы. 
    Сәмеке хан әулеті. Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу : 

Көптомдық. Т.4 / Ахметов,Арман Қиятұлы . - Нұр-

Сұлтан : "Алашорда" Қоғамдық қоры, 2020. - 248 б. : 

кесте. - Библиогр.: б.242-245. - ISBN 978-601-7627-13-3. - 

ISBN 978-601-7627-25-6 : 1072т.50т. 

 

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. 

18. 
94 

А-99 

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 978-601-7988-27-2 : 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. 

19. 
624 

Б-20 

Баймахан,А.Р. 
   "Табан-іргетас-ғимарат" жүйесінің орнықтылығына 

топырақтың анизотропты құрылымының әсері / А.Р. 

Баймахан, Р.Б. Баймахан, М. Хиодо; ҚР БҒМ, Акад. 

Ө.А.Жолдасбеков атындағы механика және машинатану 

ғылыми зерттеу институты. - Алматы, 2019. - 165 б. : 



сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б.154-164. - ISBN 

978-601-262-323-9 : 105т.00т. 

Топырақ, іргетас, биік ғимраттан тұратын жүйенің 

орнықтылығына іргетас астындағы топырақтың 

құрылымының күрделі анизотропиялығы ескеріліп оған 

геостатикалық, гравитациялық, гадростатикалық, 

тектоникалық және күшті дауылдық жел күштерінің 

әсерлері ескеріліп зерттелген жұмыстардың нәтижелері 

келтірілген. 

20. 
821.512.122 

Б-20 

Байтұрсынұлы, Дәулетбек. 
   Өлместің суы бар ма? / Байтұрсынұлы, Дәулетбек; 

Жинақ. - Алматы, 2020. - 200 б. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7980-57-3 : 200т.00т. 

21. 
821.512.122 

Б-20 

Байтұрсынұлы,Дәулетбек. 
   Өмірдің өзі. 4-кітап / Байтұрсынұлы,Дәулетбек. - 

Алматы : "Асыл кітап" баспасы, 2020. - 384 б. - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7962-82-1 : 384т.00т. 

22. 
821.512.122 

Б-20 

Байтұрсынұлы,Дәулетбек. 
    Төлеген оқыған хат : Жинақ / 

Байтұрсынұлы,Дәулетбек. - Алматы, 2020. - 184 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7980-58-0 : 184т.00т. 

23. 
821.512.122 

Б-69 

Бодаубай, Болат. 
   Шығармалары : Алты томдық. Т.1 : Повесть. Роман. 

Очерктер / Бодаубай, Болат. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 

2020. - 400 б. - ISBN 978-601-338-661-4. - ISBN 978-601-

338-662-1 : 1875т.00т. 

24. 
524 

Б-75 

Бопайұлы, Болат Жота Қажы. 
   Қазақ аспан есебі / Бопайұлы, Болат Жота Қажы. - 

Алматы, 2020. - 264 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-0-803856-24-9 : 264т.00т. 

Қолдарыңыздағы «Қазақ аспан есебі» атты кітап - 

ықылым замандардан бері карайғы ата-бабаларымыздың 

ауа райын болжап, өмір, тұрмыс, шаруашылық 

тіршілігінде кең ауқымда колданып келген аса мол 

тәжірибелерін қамтып жазған ғылыми еңбек. 

25. 
39 

Б-75 

Бопайұлы, Болат Жота Қажы. 
   Қазақ кәдесі / Бопайұлы, Болат Жота Қажы. - Алматы, 

2020. - 228 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-5874-1 

: 228т.00т. 

"Қазақ кәдесі" атты кітапта ағаш бесіктен жер бесікке 

дейінгі қазақтың бүкіл салт-дәстүрі қамтылған 



26. 
159 

Б-75 

Бопайұлы, Болат Жота Қажы. 
    Қазақ мінезі : Салт-дәстүр-мінез негізі / Бопайұлы, 

Болат Жота Қажы. - Алматы : "Өнер" баспасы, 2020. - 

460 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7965-36-4 : 

460т.00т. 

"Қазақ мінезі" кітабында автор қазақтың дәстүрлі 

мінездік сипаттамасын көрсеткен 

27. 
58 

Б-75 

Бопайұлы, Болат Жота Қажы. 
   Қазақ таныған гүлдер / Бопайұлы, Болат Жота Қажы; 

Бопайұлы, Болат Жота Қажы. - Алматы : "Балауса" 

баспасы, 2020. - 328 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-7977-21-4 : 328т.00т. 

 

«Қазақ таныған гүлдер» атты бұл кітапта дала гүлдерінің 

255 түрі қазақша аталады. Гүлдердің өсетін өңірі, 27 

жақтан туысатын түқымдастық ерекшелігі, көз тойғысыз 

сұлулығы мен әдемілік әсемдігі таныстырылады. Дала 

гүлдерінің дәрілі қасиеттері, ем болатын аурула-ры 

жайында сөз етеді. 

28. 
929 

Б-75 

Бопайұлы, Болат. 
   Ақыт ақиқаты : Ғылыми-танымдық зертеу / Бопайұлы, 

Болат. - Алматы, 2020. - 264 б. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-0-803856-25-9 : 264т.00т. 

Бұл кітапта ғұлама Ақыт қажының өмірбаяндарымен 

шығармалары туралы талдау жасалады 

29. 
821.512.122 

Б-75 

Бопайұлы, Болат. 
    Бастаудан бақиға дейін / Бопайұлы, Болат. - Павлодар, 

2020. - 208 б. - Сыйға алыныд. - ISBN 978-601-7614-06-5 

: 208т.00т. 

30. 
297 

Б-75 

Бопайұлы, Болат. 
   Қазақ жұлдыз жорамалы / Бопайұлы, Болат. - Алматы : 

"Өнер" баспасы, 2020. - 300 б. : кесте. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7962-60-1 : 300т.00т. 

Қолыңыздағы жинақ тақырыбы ішкі мазмұны жағынанда 

әдеттегі кітаптардан өзгешелігімен ерекшеленеді 

31. 
811.512.122 

Б-75 

Бопайұлы, Болат. 
    Қазақ сөз саралау өнері / Бопайұлы, Болат. - Павлодар, 

2020. - 256 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7614-10-2 

: 156т.00т. 

Қазақ тілінің көркем сөз табиғатын теориялық негізде 

сарап,статистика ғылымының заңдылығымен зерттеу 

жүргізеді 



32. 
821.512.122.09 

Б-75 

Бопайұлы, Болат. 
    Қазақтың алғыстары мен қарғыстары / Бопайұлы, 

Болат. - Алматы : "Балауса" баспасы, 2020. - 328 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-5874-1 : 328т.00т. 

"Қазақтың алғыстары мен қарғыстары" атты бұл кітапта 

қазақтың алғыстары мен қарғыстары туралы сөз болады 

33. 
821.512.122 

Д-22 

Дәуренбеков,Жақау. 
   Ойдауа / Дәуренбеков,Жақау; Толғамдар. - Алматы : 

Ана тілі, 2020. - 384 б. - ISBN 978-601-251-145-1 : 

1800т.00т. 

34. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов,Сәбит. 
   Он екі томдық шығармалар жинағы. Т.10 : Әдеби 

сын.Көсемсөз / Досанов,Сәбит. - Алматы : Арда+7, 2020. 

- 756 б. : сурет. - ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 978-

601-7355-72-2 : 2025т.00т. 

35. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов,Сәбит. 
    Он екі томдық шығармалар жинағы. Т.11 : 

Көсемсөз,сұхбат / Досанов,Сәбит. - Алматы : Арда+7, 

2020. - 592 б. : сурет. - ISBN 978-601-7355-48-7. - ISBN 

978-601-7355-73-9 : 2081т.25т. 

36. 
821.512.122 

Д-64 

Досанов,Сәбит. 
   Он екі томдық шығармалар жинағы. Т.12 : Деректі 

проза.Көсемсөз. Сұхбат / Досанов,Сәбит. - Алматы : 

Арда+7, 2020. - 552 б. : сурет. - ISBN 978-601-7355-48-7. 

- ISBN 978-601-7355-74-6 : 1935т.27т. 

37. 
94 

Е-85 

    Естеліктегі Алаш / Құраст. С.Б.Жұмағұл; ҚР 

БҒМ,Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті "Алаш" мәдениет және рухани даму 

институты. - Нұр-Сұлтан : Алашорда Қоғамдық қоры, 

2020. - 488 б. - Библиогр.: б.474-482. - ISBN 978-601-

7627-27-0 : 2745.00т. 

 

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. 

38. 821.512.122.092 Әбдиев, Ерман. 



Ә-14     Әзімбек деген... / Әбдиев, Ерман. - Алматы : Нұрлы 

Әлем, 2019. - 112 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-205-

613-6 : 112т.00т. 

39. 
784 

Ә-14 

Әбдінұров,Серікжан. 
    Мәңгілік ел / Әбдінұров,Серікжан, Әбдінұров,Әліби. - 

Алматы : Фолиант, 2020. - 192 б. : нота. - Сыйға алынды. 

- ISBN 978-601-338-650-8 : 2880т.00т. 

 

Бірінші бөлімге белгілі композиторлар Серікжан және 

Әліби Әбдінұровтардың лирі бағыттағы таңдамалы 

вокалдық шығармалары енді. Басылымдағы әндер мен 

романстар авторлардың ерекше қолтанбасын танытады, 

туындылардың тақырыптық мазмұны сан түрлі: табиғат 

көріністері, философиялық ойтолғаулар, махаббат 

бейнелері. Композиторлардың ізденімпаздығы мен 

талғампаздығы шығармалардың мағынасы мен 

лирикасын, ішкі сезімі мен нәзіктігін ашуға көп 

бөлетіндігін байқатады. 

40. 
821.512.122 

Ә-20 

Әбілқайыр,Қанат. 
   Еңселі елдордасы қазағымның / Әбілқайыр,Қанат, 

Шашков,Любовь, Мырзахмет,Алмаз. - Алматы : Әдебиет 

баспа үйі, 2020. - 392 б. - ISBN 978-601-7001-30-8 : 

1647т.32т. 

41. 
37 

Ә-18 

Әбсәметов,Құдыс. 
   Өмір толқынында / Әбсәметов,Құдыс; Құраст. Малис 

Әбсәметов,Исмаилжан Иминов; Абай атындағы 

ҚазҰПУ. - Алматы : Ұлағат баспасы, 2019. - 290 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 9965-01-748-4 : 290т.00т. 

Кітаптың бірінші бөлімі бүкіл саналы ғұмырын бала 

тәрбиесіне арнаған білікті ұстаз, іскер басшы, үлкен 

жүректі ел азаматы, 2020 жылы туғанына 100 жыл 

толғалы отырған Құдыс Әбсәметұлының көзі тірісінде 

өзі жазған өмір естеліктерінен тұрады. Екінші бөлімде 

Құдыс Әбсәметұлы сынды артына ізгіліктің өшпес ізін 

қалдырған ұстаз тұлғасы, адамгершілік қырлары көз 

көргендердің естелігі арқылы баяндалады. 

42. 
75 

Ә-28 

   Әжібекұлы Қазахбай = Казахбай Ажибекулы : Кітап-

альбом. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 224 б. : альбом. 

- Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-

338-639-3 : 4830т.00т. 

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. 

43. 
811.512.122 

Ә-55 

    Әліпби : Энциклопедиялық анықтамалық / Құраст.: 

Е.Тілешов, Л.Есбосынова. - Алматы : Арда+7, 2020. - 368 

б. : сурет. - Библиогр.: б.339-347. - ISBN 978-601-7355-

75-3 : 2775т.00т. 

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. 

44. 
1 

М-32 

Әл-Машани,Ақжан Жақсыбекұлы. 
   Әл-Фараби көпірі / Әл-Машани,Ақжан Жақсыбекұлы; 

Құраст. М.Ақсан. - Алматы : "Алатау" баспа-

полиграфиялық корпорациясы, 2020. - 872 б. : сурет. - 

(Рухани жаңғыру). - 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. 

45. 
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. 

46. 
94 

Ж-81 
Жұмабайұлы, Байахмет. 
   Аңсаған арман: (Гималай тауынан асқан халықтың тірі 



куәгері арыстан Шәдетұлының өмірін баяндайтын 

ғұмырнамалық кітап) / Жұмабайұлы, Байахмет. - Алматы 

: "Абзал-Ай" баспасы, 2019. - 280 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7172-70-01 : 280т.00т. 

Ұлтын сүйген азамат, атақты Зуқа батырдың немересі 

Арыстанның өмірбаянындағы кейбір шытырманды 

оқиғалар арқылы XX ғасырдың зобалаңдарында 

Алтайдан арпалыса қозғалып, Бұланай сілемдерімен 

арбаса, Азия, Еуропа қос құрлығын көктей өтіп, 

Үндістан, Түркия, Германия жеріне жетіп, сонда өмір 

сүрген бір қауым ел қазақтардың басынан кешкен өмір 

шыңдығы баяндалады. 

47. 
94 

Ж-81 

Жұмабайұлы,Байахмет. 
    Бұқарбай батыр / Жұмабайұлы,Байахмет. - Алматы : 

"Үш Қиян", 2019. - 96 б. : сурет. - ISBN 978-601-7519-15-

5 : 96т.00т. 

Байахмет Жұмабайұлының бұл еңбегі заманында елге 

пана болған батыр Бұқарбай Елтоқұлы жөнінде. Батыр 

бабамыздың ел басына күн туған кезеңдердегі ерлік 

істері насихатталады. 

48. 
75 

Қ-23 

    Жұмақын Қайрамбаев : Кітап-альбом. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант , 2020. - 256 б. : альбом. - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-338-640-

9 : 5520т.00т. 

 

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 

49. 
821.512.122.09 

Ж-81 

Жұмжұма Сұлтан дастаны / Жауапты ред. 

Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ ҒМ "Ғылым ордасы" РМК 

орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы : Ғылым ордасы, 

2020. - 112 б. - Сыйға алынды; Алтын Орданың 750 

жылдығына арналады!. - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7815-58-5 : 112т.00т. 

50. 
821.512.122.09 

Ж-82 

Жұртбай,Тұрсын. 
   Кешегі өткен би Құнанбай... / Жұртбай,Тұрсын; 

Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; Еуразия 

ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 416 б. - (Абай 



академиясы). - Библиогр.: б.406-414. - ISBN 978-601-337-

340-9 : 2328т.30т. 

 

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. 

51. 
821.512.122 

Ж-92 

Жылқышиев,Қойшығұл. 
   Бостандықтың бесігі-ару қала / 

Жылқышиев,Қойшығұл, Мұқаш,Құлтөлеу, 

Ниетқалиева,Гүлзада. - Алматы : Әдебиет баспа үйі, 

2020. - 352 б. - ISBN 978-601-7001-29-2 : 1446т.43т. 

52. 
902 

З-15 

Зайберт, Виктор. 
    Ботай = Ботай : Кітап-альбом / Зайберт, Виктор. - 

Алматы : Балауса, 2020. - 480 б. : сурет. - Мәтін 

қазақ,орыс.ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-601-7977-29-

0 : 10350т.00т. 

 

Кітап біздің заманымызға дейінгі IV мыңжылдықта 

осынау Ұлы Дала төскейінде ғұмыр кешкен 

бабаларымыздың-бабаларының өткен өмірінен,тұрмыс-

тіршілігінен сан алуан сыр шертеді 

53. 
787 

З-33 

Зәменұлы,Таухидин. 
   Өмір іздері : Мақалалар, ән және күйлер / 

Зәменұлы,Таухидин. - Алматы : "Абзал-Ай" баспасы, 

2020. - 192 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-

7172-90-9 : 162т.00т. 

 

Т. Заменұлының оқырмандарға ұсынып отырған бұл 

кітабына автор туралы замандастарынын жылы 

лебіздері, автордың тарихи тақырыптарда жазған зерттеу 

сипатындағы еңбектері, әлеуметтік-танымдық және 

тәрбиелік маңызы бар мақалалары, өзінің әндері мен 

күйлері топтастырылған. 

54. 
811.512.122 

И-22 

Игенова, А.А. 
   Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы / А.А. 

Игенова, М.Ш. Ағымбаева, Д.Ә. Қуанбаева. - Нұр-



Сұлтан, 2020. - 112 б. : сурет. - Бұл кітапта CD-rom 

берілген. - Библиогр.: б.109. - ISBN 978-601-7504-45-8 : 

2135т.00т. 

 

Ұсынылып отырған диктанттар мен мазмұндамалар 

жинағы - тұрмыстық, әлеуметтік такырыптағы мәтіндер 

негізінде тіл үйренушілердің сейлеу білікілігін 

жетілдіру, лексикалық қорын, білім-білік дағдыларын 

қалыптастыруына көмекші болады. Ауызша жэне 

жазбаша тілді дамыту, қызығушылықтарын арттыра 

отырып, танымдық көзқарастарын қалыптастырады. 

55. 
811.512.122 

И-22 

Игенова, А.А. 
   Тіл үйренушілерге арналған кеспе карточкалар жинағы 

/ А.А. Игенова, М.Ш. Ағымбаева, Д.Ә. Қуанбаева. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - сурет. - 1037т.00т. 

56. 
821.512.122 

К-29 

Кемелбаева,Айгүл. 
   Арқаның кербез сұлу Көкшетауы / Кемелбаева,Айгүл, 

Ақыш,Нұрдаулет, Кенебай,Жұмаш. - Алматы : Әдебиет 

баспа үйі, 2020. - 272 б. - ISBN 978-601-7001-34-6 : 

1125т.00т. 

57. 
821.512.122 

К-24 

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

Дәулеткерей, Наурызбаева,Зира, Жаңбырбай,Асылбек. - 

Алматы : Әдебиет баспа үйі, 2020. - 424 б. - ISBN 978-

601-7001-32-2 : 1767т.85т. 

58. 
811.512.122 

К-92 

Күзекова,Зейнехан Сейітханқызы. 
    Қазақ тілі.Жаттығулар жинағы : Тілді оқытып, 

үйретудің базалық, ортаңғы, ортадан жоғары,жоғары 

деңгейіне арналған оқу құралы / Күзекова,Зейнехан 

Сейітханқызы. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 175 б. : кесте. - 

Библиогр.: б.172. - ISBN 978-601-7504-44-1 : 2887т.00т. 

 

Ұсынылып отырған жаттығулар жинағы екі бөлімнен 

түрады. Оқу құралының бірінші бөлімінде берілген 

тапсырмалардың негізгі мақсаты - тілді үйренушілердің 

қазақ тілі септіктер жүйесі туралы білімін бекіту және 

сөйлеу, жазу әрекетін дамыту. 

59. 
069 

Қ-18 

    Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық 

музейі қорындағы шығыс монеталары = Восточные 

монеты из фондов Центрального Государственного 

музея Республики Казахстана : Ғылыми каталог. Т.2 / 

Бас ред. Болат Көмеков; ҚР Мәдениет және спорт 



министрлігі, ҚР Мемлекеттік орталық музейі. - Алматы : 

Интеллсервис , 2020. - 420 б. : сурет. - Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - Библиогр.: б.407-417. - 

ISBN 978-601-08-0170-7 : 7481т.25т. 

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. 

60. 
81'272 

Қ-18 

   Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты 

мәселелері бойынша әлеуметтік және сараптамалық 

зерттеу / ҚР Мәдениет және спорт министрлігі. Тіл 

саясаты комитеті. "Сана" сараптамалық орталығы. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - 199 б. : кесте. - Библиогр.: б. 198-199. - 

ISBN 978-9965-23-677-6 : 199т.00т. 

 

Басылымда Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

спорт министрлігі Тіл саясаты комитетінің тапсырысы 

бойынша 2020 жылы орындалған кешенді әлеуметтік 

зерттеу нәтижелері ұсынылған 

61. 
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 : Қазақстан 

Республикасы Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2020. - 

172 б. : кесте. - 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. 

62. 
94 

Қ-18 

    Қазақстан тарихының мыңжылдық дереккөздері = 

Тысячелетние источники по истории Казахстана / 

Ред.алқасы : М.Қ.Әбусейітова (төрайым) және т.б.; ҚР 



БҒМ ҒК, Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану ин-ты. - 

Алматы : "Шығыс пен Батыс", 2019. - 368 б. : сурет. - 

(Ұлы дала тарихы мен мәдениеті) (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс тілдерінде. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-80746-3-9 : 368т.00т. 

Кітап-альбомда «Ұлы дала тарихы мен мәдениеті» 

бағдарламасы аясында атқарылған зерттеулердің 

қорытындылары басылған. Ұлы даланың тарихы мен 

мәдениетін зерттеудің жаңа тәсілін, ұлттық тарихқа 

жаңаша әрі тұтастай көзқарас қалыптастыруды мақсат 

еткендіктен, жалпы гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдары мамандарының өзара әріптестік орнатуы 

арқылы пәнаралық деңгейде тұңғыш рет осындай 

зерттеулер жүргізіліп отыр. 

63. 
821.512.122 

Қ-34 

Қанапиянов, Бақытжан. 
    Шығармалары : Екі томдық. Т.1 / Қанапиянов, 

Бақытжан; Құраст. Балжан Хабдина. - Алматы : "Жібек 

жолы" БҮ, 2019. - 289 б. - ISBN 978-601-294-289-7 : 

2601т.66т. 

64. 
821.512.122 

Қ-34 

Қанапиянов, Бақытжан. 
   Шығармалары : Екі томдық. Т.2 / Қанапиянов, 

Бақытжан; Құраст. Балжан Хабдина. - Алматы : "Жібек 

жолы" БҮ, 2019. - 692 б. - ISBN 978-601-294-290-3 : 

2601т.66т. 

65. 
94 

Қ-43 

   Қасиетті Қазақстан. Т.3 : Қарағанды облысы. 

Қостанай облысы.Қызылорда облысы. Жамбыл облысы / 

Құраст.: А.Екімбаева, Г.Шауенова; ҚР МСМ,ҚР Ұлттық 

музейі."Қасиетті Қазақстан" өлкетануды дамыту 

ғылыми-зерттеу орталығы. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 378 б. : 

сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр.: 

б.359-376. - ISBN 978-601-291-367-5. - ISBN 978-601-291-

437-5 : 378т.00т. 

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 

аясында жазылған бұл еңбек рухани құндылығымызды 

жаңғыртатын бастама болмақ. «Қасиетті Қазақстан» 

энциклопедиясының үшінші томына Жамбыл, 

Қарағанды, Қостанай жэне Қызылорда облыстарының 

қасиетті орындары мен кешендері, киелі жерлері мен 

табиғи ландшафт ескерткіштері, ел тұтқасы болған 

тарихи тұлғалары енгізілді. 

66. 
398 

Қ-44 
Қасқабасов,Сейіт. 
    Таңдамалы. Т.5 : Ғылым мен ғалым.Әр жылғы 



зерттеулер / Қасқабасов,Сейіт; Құраст. Ж.Аймұхамбет. - 

Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. - 344 б. - Библиогр.мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7568-39-9. - ISBN 978-601-338-

100-8 : 1612т.50т. 

 

Ғалымның таңдамалы шығармаларының бесінші томына 

фольклортану ғылымының тарихына қатысты 

зерттеулері мен XX ғасырдағы зерттеуші ғалымдар, 

белгілі қаламгерлер туралы мақалалары топтастырылды. 

67. 
398 

Қ-44 

Қасқабасов,Сейіт. 
   Таңдамалы. Т.6 : Заман. Қоғам. Руханият / 

Қасқабасов,Сейіт; Құраст. Ж.Аймұхамбет. - Нұр-Сұлтан 

: Фолиант, 2020. - 320 б. - ISBN 978-601-7568-39-9. - 

ISBN 978-601-338-668-3 : 1500т.00т. 

 

Фольклортанушы ғалымның көптомдық 

шығармаларының бұл кітабына руханият, 

мәдениет,фольклор жайлы зерттеулері мен пікір 

тұжырымдары жинақталған 

68. 
398 

Қ-44 

Қасқабасов,Сейіт. 
   Таңдамалы. Т.7 : К проблеме определения 

фольклорного жанра / Қасқабасов,Сейіт. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2020. - 320 б. - 7-ші том орыс тілінде. - ISBN 

978-601-7568-39-9. - ISBN 978-601-338-669-0 : 1500т.00т. 

69. 
94 

Қ-56 

Қожанұлы, Сұлтанбек. 
   Таңдамалы мақалалар мен архив құжаттары = Сборник 

избранных статей и архивных материалов / Қожанұлы, 

Сұлтанбек; Құраст.: Х.М.Тұрсұн, А.Шәріп. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - 496 б. : кесте. - Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-601-7627-24-9 : 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. 

70. 
821.512.122 

Қ-74 

Құлыяс,Табыл. 
   Таңдамалы : Бес томдық. Т.5 / Құлыяс,Табыл. - Нұр-

Сұлтан : Фолиант, 2020. - 576 б. - ISBN 978-601-302-273-

4. - ISBN 978-601-338-638-6 : 2250т.00т. 

71. 
811.512.122 

Қ-77 
Құрманбайұлы,Шерубай. 
   Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік 



негіздері : Ғылыми- әдістемелік құрал / 

Құрманбайұлы,Шерубай. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 88 б. : 

кесте. - Библиогр.: б.84-86. - ISBN 978-601-7822-49-1 : 

826т.00т. 

Бұл ғылыми-әдістемелік құралда ұлттық терминқорды 

ретке келтіріп, жетілдірілген терминжүйе қалыптастыру 

барысында атқарылатын терминологиялық жұмыстар 

қатарындағы терминологияны біріздендірудің алатын 

орны мен жүзеге асуының рет-тәртібі көрсетіледі. 

Терминологияны біріздендіру барысында нені ескеріп, 

қандай мәселелерге мән беру қажеттілігі мейлінше нақты 

баяндалады. 

72. 
821.512.122.092 

Қ-77 

Құрманғажыұлы,Болат Әкежан. 
   Тек : Тарихи роман / Құрманғажыұлы,Болат Әкежан. - 

Алматы : "Үш Қиян", 2019. - 272 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7519-31-5 : 272т.00т. 

Акын, публицист-жазушы, журналист Болат 

Құрманғажыұлы Әкежанның "Тек" тарихи романы 

бұрын-соңды ешкім бармаған тарихымыздың із түспеген 

соны қатпарларымен елең еткізеді. 

73. 
811.512.122 

Л-23 

   Латын әліпбиі:талқы,халықаралық тәжірибе және 

нәтиже / Құраст.: Н.Жұмаханова,Ә.Исмаилова. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - 264 б. : кесте. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-7504-46-5 : 3500т.00т. 

 

Ғылыми жинаққа қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге 

байланысты 2020 жылғы атқарылған жұмыстардың 

барысы туралы еңбектер енгізілді. Ғылыми мақалалар, 

әдістемелік, сараптамалық, сынамалық және наси-хат 

жұмыстары, халықаралық семинар-кеңес,сұхбат алаңы 

материалдары кітаптың әр тарауынан орын алды. Кітап 

соңында жыл бойы атқарылған жұмыстардың 

жылнамасы қоса берілді. 

74. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары.7 томдық : Өлеңдер. Т.3 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

320 б. : сурет. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-

80806-4-7 : 1459т.44т. 

75. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары.7 томдық : Өлеңдер. Т.4 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

320 б. : сурет. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-

80801-6-1 : 1500т.00т. 



76. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары.7 томдық : Өлеңдер. Т.5 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

320 б. : сурет. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-

80801-5-4 : 1500т.00т. 

77. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары.7 томдық : Өлеңдер. Т.6 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

320 б. : сурет. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-

80801-2-3 : 1500т.00т. 

78. 
821.512.122 

М-39 

Медетбек,Темірхан. 
   Шығармалары.7 томдық : Өлеңдер. Т.7 / 

Медетбек,Темірхан. - Алматы : Керемет медиа, 2020. - 

сурет. - ISBN 978-601-80801-6-6. - ISBN 978-601-80806-

3-0 : 1500т.00т. 

79. 
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. 

80. 
821.512.122 

М-84 

Мұқанов, Сәбит. 
    Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.2 : Ботагоз.Үш 

бөлімді роман / Мұқанов, Сәбит; Құраст. Ә.Қайырбеков. 

- Алматы : Қазығұрт, 2020. - 464 б. - ISBN 978-9965-22-

599-4. - ISBN 978-9965-22-601-4 : 1950т.00т. 

81. 
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. 

82. 
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. 

83. 
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. 

84. 
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. 

85. 
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. 

86. 
821.512.122 

М-84 

Мұқанов, Сәбит. 
    Таңдамалы шығармалар : 10 томдық. Т.8 : Поэмалар / 

Мұқанов, Сәбит; Құраст. Ә. Қайырбеков. - Алматы : 

Қазығұрт, 2020. - 432 б. - ISBN 978-9965-599-4. - ISBN 

978-9965-22-607-6 : 1875т.00т. 

87. 
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. 

88. 
94 

Д-79 

   Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақстан 
ғалымдарының зерттеулері / Құраст. Әбсаттар қажы 

Дербісәлі; ҚР БҒМ, Р.Б.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану институты, Мұхаммед Хайдар Дулати 

атындағы Тараз өңірлік университеті. - Тараз : "Сенім" 

ЖБО, 2020. - 372 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. 

мақала соңында. - ISBN 978-601-7820-64-0 : 372т.00т. 

Жинақ көрнекті мемлекет қайраткері, тарихшы ғалым, 

ақын, ойшыл Мұхаммед Хайдар Дулати (1499-1551) 

жайлы Қазақстан ғалымдарының әр жылдары жазылған 

мақалаларынан құрастырылған. Онда белгілі 

қайраткердің өмір жолы мен шығармашылығы жан-

жақты сөз етілген. 

89. 
787 

Т-93 

   Нұрғиса Тілендиев = Нургиса Тилендиев : Кітап-

альбом. - Алматы : "Өнер" баспасы, 2020. - 280 б. : 

альбом. - (Халық перзенті). - Мәтін қазақ,орыс,ағылшын 

тілдерінде. - ISBN 978-601-209-265-3 : 5390т.62т. 



 

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. 

90. 
821.512.122 

Н-86 

Нұржеке-ұлы, Бексұлтан. 
   Қазақ батырлары : Әңгімелер жинағы / Нұржеке-ұлы, 

Бексұлтан. - Алматы : Жалын, 2020. - 672 б. - ISBN 978-

601-7835-23-1 : 3150т.00т. 

91. 
94 

Н-86 

Нұрқалбайұлы, Құлтай. 
   Жалайыр тарихынан : Ғұмырнама. 7- кітап : Қадырғали 

би жалайыр қазақ тарихының геродоты / Нұрқалбайұлы, 

Құлтай. - Талдықорған : Дизайн-ОТ , 2020. - 500 б. : 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7461-04-1 : 

500т.00т. 

Қазақ ұлтының орта ғасырлық ғұлама перзенті, тарихшы, 

этнограф, геогроф, шығыстанушы, философ, дипломат, 

жазушы, ақын, фольклоршы, публицист, аудармашы, 

қоғам қайраткері, ержурек батыр, дарынды әскербасы, 

дінтанушы, саятшы Қадырғали би Қосымұлы Жалайыр 

(1530-1605 жж) туралы тұңғыш рет Отан тарихында 

шығып отырған ғылыми зерттеу ғұмырнамасы. 

92. 
821.512.122 

О-65 

Ораз,Нұрғали. 
   Қыз мұнарасы : Хикаят,әңгімелер,эсселер,этюдтер / 

Ораз,Нұрғали. - Алматы : Қайнар, 2020. - 384 б. - ISBN 

978-601-212-094-3 : 1607т.14т. 

93. 
821.512.122 

О-65 

Оразбаев,Иранбек Әбітайұлы. 
   Аралдан ұшқан аққулар / Оразбаев,Иранбек Әбітайұлы 

, Кенжебай,Мырзан, Омаров,Қали. - Алматы : Әдебиет 

баспа үйі ЖШС, 2020. - 272 б. - ISBN 978-601-7001-37-7 : 

1125т.00т. 

94. 
811.581 

О-72 

   Орталық ғылыми кітапхана қорындағы қытай 

тіліндегі тарихи жазбалардың сипатталған 
библиографиялық каталогы / Құраст. Өмірбек Қанай ; 

Бас ред. Қ.Е.Қаймақбаева; ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" 

РМК,ОҒК. - Алматы : Ғылым ордасы, 2020. - 66 б. - 



ISBN 978-601-7815-57-8 : 2859т.24т. 

 

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. Басылым ғалымдарға, 

шығыстанушыларға, кітаптану мамандарына, сондай-ақ, 

тарихи өткенге, кітап тарихы мен жазба мәдениетке 

қызығатын қоғамдық ортаға арналған. 

95. 
94 

Ө-28 

Өзкенди,Абдрахман. 
   Қисса-дастан Шыңғыс хан : Қолжазба факсимилесі / 

Өзкенди,Абдрахман; Ауд.: З.Жандарбек,З.Муминова. - 

Алматы, 2020. - 182 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-04-4322-8 : 182т.00т. 

 

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. 

96. 
821.512.122 

Р-17 

Райымбекұлы, Маралтай. 
   Жайықтың бойы көк шалғын / Райымбекұлы, 

Маралтай, Қами,Нұрлан, Құнапияқызы,Мағиза. - 

Алматы : Әдебиет баспа үйі, 2020. - 296 б. - ISBN 978-

601-7001-36-0 : 1245т.53т. 

97. 
811.512.122 

С-94 

   Рәбиға Сыздық феномені: қазақ тіл білімінің бүгіні 
мен болашағы = Феномен Рабиги Сыздык:настоящее и 

будущее казахского языкознания : Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары 22 

қараша 2019 жыл / Ред.алқасы.: М.Ә.Бектемесов, 

А.Т.Құлсариева, С.Қ. Сахиев; ҚР БҒМ, Абай атындағы 

ҚазҰПУ. - Алматы, 2019. - 286 б. : кесте. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс ,ағылшын 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

298-836-9 : 286т.00т. 

 

Жинаққа көрнекті ғалым, ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д., 

профессор Р.С.Сыздықтың 95 жылдық мерейтойына 



орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-теориялық 

конференциядағы филологиялық зерттеулердің бүгінгі 

таңдағы ең өзекті мәселелеріне арналған қазақстандық 

және шетелдік ғалымдардың мақалалары енді 

98. 
821.512.122.09 

С-22 

Сарбалаев,Бақыт. 
   Түркістан - Ер Түріктің бесігі гой / Сарбалаев,Бақыт, 

Қадырбаев,Айсұлу, Мәлік,Мақсат. - Алматы : Әдебиет 

баспа үйі, 2020. - 416 б. - ISBN 978-601-7001-33-9 : 

1727т.67т. 

99. 
789 

С-22 

Сарыбаев, Болат. 
   Қазақтың музыкалық аспаптары = Казахские 

музыкальные инструменты / Сарыбаев, Болат ; Жалпы 

ред. А.Оңғарұлы; ҚР МСМ, ҚР Ұлттық музейі "Халық 

қазынасы" ғылыми-зерттеу институты. - Нұр-Сұлтан, 

2019. - 352 б. : сурет. - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - ISBN 978-9965-23-509-2 : 532т.00т. 

 

Кітапта қазақтың аспаптану ғылымының негізін 

қалаушы, көне музыкалық аспаптарды зерттеуші, үн 

бітіруші ғалым Болат Шамғалиұлы Сарыбаевтың 

еңбектері топтастырылды. Бұл еңбек Болат Сарыбаевтың 

«Казахские музыкальные инструменты» мен «Қазақтың 

музыкалық аспаптары» атты кітаптары, әр жылдары 

жарық көрген мақалалары және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық музейінде сақтаулы тұрған музыкалық аспаптар 

коллекциясымен қоса таңдамалы ретінде толықтырыла 

жарық керіп отыр. 

100. 
821.512.122 

С-22 

Сарыбай,Бейбіт. 
   Хандықтың туын тіккен киелі өлке / Сарыбай,Бейбіт, 

Ергөбек,Құлбек, Жүніс,Ерлан. - Алматы : Әдебиет баспа 

үйі, 2020. - 384 б. - ISBN 978-601-7001-35-3 : 1607т.14т. 

101. 
821.512.122.09 

С-31 

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. 

 

Хакім Абайдың 175 жэне 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. 

102. 
821.512.122 

С-28 

Сәрсек,Жарас. 
   Баянауыл басында балалы құр... / Сәрсек,Жарас, 

Қарт,Мерей, Бейсенбекұлы,Дархан. - Алматы : Әдебиет 

баспа үйі, 2020. - 224 б. - ISBN 978-601-7001-31-5 : 

924т.10т. 

103. 
811.512.122 

С-90 

Сүлейменова,Элеонора Дүйсенқызы. 
    Қазақстан тілдері:әлеуметтік лингвистика 

анықтамалығы = Языки Казахстана: 

социолингвистический справочник / 

Сүлейменова,Элеонора Дүйсенқызы, Шаймерденова, 

Нурсулу Жамалбековна; Құраст. Д.Х.Ақанова; Қазақстан 

халқы ассамблеясы. - Алматы, 2020. - 480 б. : сурет. - 

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. 

104. 
821.512.122.09 

С-93 

Сыдықов, Ерлан Бәтташұлы. 
    Абайдың ғұмырнамасы. 1 кітап / Сыдықов, Ерлан 

Бәтташұлы; Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; 

Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 408 

б. - (Абай академиясы). - Библиогр.: б. 404-405. - ISBN 

978-601-337-358-4 : 1902т.75т. 

 

"Абай академиясы" сериясының осы басылымына архив 

қорларына сақталған Абай Құнанбайұлын 

ғұмырнамасын толықтыратын 

замандастарының,ұрпағының ғылыми-танымдық 

естеліктер еніп отыр 

105. 
821.512.122.09 

С-93 

Сыдықов, Ерлан Бәтташұлы. 
   Абайдың ғұмырнамасы. 2 кітап / Сыдықов, Ерлан 

Бәтташұлы; Ред.алқасы: Е.Сыдықов(бас ред.) және т.б.; 

Еуразия ұлттық университеті. - Нұр-Сұлтан, 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 ғылыми-танымдық 

естеліктер еніп отыр 

106. 
821.512.122 

Т-65 

Төтекин,Қажыбек. 
   Дарымаған қарғыс : Эссе өлең-роман / 

Төтекин,Қажыбек. - Алматы : Үш Қиян, 2020. - 184 б. - 

Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7623-18-0 : 184т.00т. 

107. 
39 

Ұ-46 

   Ұлы дала мұралары = Наследие Великой степи. 2-

шығарылым : Жылдық ғылыми басылым / Жауапты ред.: 

А.Оңғарұлы; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР 

Ұлттық музейі "Халық қазынасы" ғылыми-зерттеу ин-

ты. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 256 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс,ағылшын 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

9965-23-508-5 : 256т.00т. 

Басылым қазақтың және көршілес халықтардың 

материалдық емес мәдени мұрасын зерттеу,сақтау мен 

насихаттау өзекті мәселелеріне арналған 

108. 
94 

Ұ-46 

   Ұлы дала тарихы мен мәдениеті : Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары / Ред. 

алқасы: М.Қ.Әбусейітова (төрайым); ҚР БҒМ ҒК, 

Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты 

жанындағы Тарихи материалдары зерттеу бойынша 

республикалық ақпараттық орталығы. - Алмат : "Шығыс 

пен Батыс", 2020. - 630 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - 

Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - 

Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-332-876-8 : 

630т.00т. 

 

Халықаралык ғылыми-практикалык конференция 

материалдары жинағында «Ұлы дала тарихы мен 

мәдениеті» ғылыми пәнаралық бағдарламасы аясында 

жүргізілғен зерттеу нәтижелері жарияланған. Ұлы дала 

тарихы мен мәдениетін зерттеуде жаңа тәсіл және 

ұлттық тарихқа толыққанды көзқарас қалыптастыру 

үшін қазақстандық институттар мен ғылыми 

орталыктардың қатысуымен жүргізілген зерттеулерге 

тұңғыш рет шетелдік сарапшылар да қатысып отыр. 

109. 
94 

Ұ-46 

   Ұлы Дала: тарих пен мәдениет = Великая степь: 

истории и культура. Т.6 : Ежелгі технологиялар. көрме 



каталогы. - Нұр-Сұлтан, 2019. - 314 б. : сурет. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды; Мәтін қазақ,орыс,ағылшын 

тілдерінде. - ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 978-9965-

23-536-8 : 314т.00т. 

 

Кітап ж.с.д. IV мыңжылдықтан бері Ұлы даланы мекен 

еткен тұрғындардың шикізатты алу мен өңдеу 

тәсілдері,әртүрлі бұйымдарды жасау технологиясы мен 

оларды қайта жаңғырту мәселелеріне арналған. 

110. 
821.512.122.09 

Ұ-46 

   Ұлы даланың ұлағатты тұлғалары / Құраст. 

Қ.Бораш. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2020. - 320 б. : сурет. 

- ISBN 978-601-338-686-7 : 1972т.50т. 

Бұл жинақ қазақ сахарасы үшін ғана емес, күллі адамзат 

өркениетінде орны бөлек қос алып шың - Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдығы мен Әбу Насыр әл-

Фарабидің 1150 жылдығына арналған мерейтойлары 

аясында жарық көріп отыр. Дала данышпандары 

қалдырған асыл мұраларды XXI ғасыр көзқарасымен 

зерделеп, аталған қазынаны адамзаттың рухани 

құндылықтары қатарына көтеру - уақыт талабы. 

Таңдаулы әр автордың барлығы да биік талғам үдесінен 

табылып, тарих тереңінен бүгінге жол тауып, 

оқырманын орамды ой, тағылымды тілмен еріксіз баурап 

отырды 

111. 
811.512.122 

Х-18 

Хамзина, Айгерим Казкеновна. 
   Қазақша-орысша-ағылшынша сөздік = Казахско-

русско-английский словарь / Хамзина, Айгерим 

Казкеновна; Хамзина, Айгерим Казкеновна. - Нұр-

Сұлтан, 2020. - 74 б. - Мәтін қазақ,орыс.ағылшын 

тілдерінде. - ISBN 978-601-7504-47-2 : 696т.00т. 

 

Бұл сөздікте күнделікті тұрмыстық қарым-қатынаста 

қолданылатын сөздер, сөз тіркестері мен сөйлемдер 

негізінде «Сәлемдесу, танысу», «Телефонмен сөйлесу», 

«Қонақұй» және т.с.с тақырыптар ұсынылған. Сөздіктің 

мақсаты - тіл үйренушілердің қысқа мерзім ішінде қазақ, 

орыс және ағылшын тілінде оқу мен сөйлеуге қажетті 

дағдыларды меңгеруіне көмек көрсету. 

112. 
796 

Ш-18 

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. - 



Алматы, 2020. - 320 б. : сурет. - Мәтін қазақ,орыс 

тілдерінде. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-

7988-25-8 : 5700т.00т. 

Тұлғалар энциклопедиясы оқырмандарды түрлі 

этностардың өкілдерімен,олардың тәуелсіз мемлекеттің 

қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесімен таныстырды 

113. 
001 

Ш-34 

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. 

 

Белгілі ғалым, академик Уахит Хамзаұлы Шәлекеновтің 

ғылыми енбектерінің төртінші томына Қазақстан 

археологиясы мен этнологиясына қатысты ұзақ жылдык 

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. 

114. 
821.512.122.09 

Ы-21 

Ыдырысов,Әбілфайыз. 
    Екі жұлдыз көктегі / Ыдырысов,Әбілфайыз; Құраст.: 

Райхан Ыдырысова, Ырым 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 

 


