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1. 
78 

А-90 

    Атырау өлкесінің әндері (ХХ ғ. композиторларының 
шығармашылығы): Антология : Екі томдық. Т.1 / 

Ред.алқа.: Б.Ж.Тұрмағамбетова (жоба жет.). - Атырау : 

Ағатай, 2020. - 560 б. : нота. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға 

алынды. - ISBN 978-601-7147-81-5 : 560т.00т. 

 

Атырау өлкесінің әндері антологиясының 1 томына XX 

ғасырда өмір сүріп,туған өлкенің музыка мәдениетінің 

өркендеуіне өз шығармашылығымен үлес қосқан әуесқой 

композиторлардың таңдаулы әндері еніп отыр 

2. 
78 

А-90 

   Атырау өлкесінің күйлері (ХХ ғ. 
композиторларының шығармашылығы): Антология : 

Екі томдық. Т.2 / Ред.алқа.: Б.Ж.Тұрмағамбетова (жоба 

жет.). - Атырау : Ағатай, 2020. - 448 б. : нота. - (Рухани 

жаңғыру). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7147-90-6 : 

448т.00т. 

 

Атырау өлкесінің әндері антологиясының 2 томына XX 

ғасырда өмір сүріп,туған өлкенің музыка мәдениетінің 

өркендеуіне өз шығармашылығымен үлес қосқан әуесқой 

композиторлардың таңдаулы әндері еніп отыр 

3. 
94 

Ә-47 

Әкімбеков, Сұлтан. 
   Ауғанстан тарихы / Әкімбеков, Сұлтан; ҚР Президенті 

жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер 

институты. - Нұр-Сұлтан, 2020. - 852 б. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-7972-39-4 : 852т.00т. 

 

Кітап Ауғанстанның тарихына арналған. Мұнда Үндістан, 

Иран және Орта Азия арасындағы жолдар қиылысында 

орналасқан маңызды елдің негізгі тарихи кезеңдері 

кешенді түрде қарастырылады. Ауғанстан әрқашанда 

маңызды оқиғалардың бел ортасында орын алып, өз 

мүдделері үшін күрес жүргізген ұлы және өңірлік 

державалар арасында болды. Ежелгі және орта 

ғасырлардағы ұлы империялардан бастап Британ және 

Ресей империяларының «Үлкен ойынына» дейін, 

«Талибаннан» американдық қатысуға дейінгі кезеңді 

қамтиды. 

4. 
811.512.122.09 

Ә-61 

Әнесова, Үміт. 
    Әлемнің тілдік бейнесіндегі символдар жүйесі / 

Әнесова, Үміт; Жауапты ред. Ж. Манкеева; ҚР БҒМ, А. 

Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі ин-ты. - Алматы : 



Қазақ тілі , 2019. - 232 б. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 

226-231. - ISBN 978-601-80756-2-9 : 232т.00т. 

 

Символ дегеніміз-айрықша таңба, белгілі бір идеяны 

жандандыратын образ 

5. 
821.512.122.092 

Б-94 

    Ғазымбек Бірімжан (1896-1938) Шығармалар 
жинағы / Жалпы ред.Е.Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан : Qyr 

balasy, 2021. - 250 б. : сурет. - (Алаш кітапханасы). - 

Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-7962-89-0 : 250т.00т. 

Кітапқа Ғазымбектей Алаш арысының өмір жолы, 

қоғамдық саяси қызметі мен шығармашылығы туралы әр 

жылдары жазылған зерттеулер,естеліктер топтастырылған 

6. 
378 

Д-20 

Дәкенов, Мұқсын Дәкенұлы. 
   Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің тарихы 1975-2020 жж. / 

Дәкенов, Мұқсын Дәкенұлы, Кабдушев, Болат 

Жоламанұлы, Байдильдина, Сауле Хайрулловна; Пікір 

жазғандар Д.Салқынбек,Б.Т.Берлібаев; ҚР БҒМ 

"Ғұмырбек Дәукенов атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті" коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы. - Алматы, 2020. - 288 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б.282-286. - ISBN 978-601-7939-41-0 : 288т.00т. 

 

Оқулық-монографиялық еңбекте еліміздің халық 

шаруашылығы үшін энергетик-инженерлер және 

байланыс мамандарын даярлайтын алдыңғы қатарлы 

техникалық жоғары оқу орны - АЭжБУ-дің құрылу, 

қалыптасу және даму тарихы қарастырылады. Оқу 

орнының факультеттен институтқа, кейін университетке 

дейінгі өсіп-оркендеу тарихы, профессор-оқытушылар 

және қызметкерлер ұжымының, оған басшылық жасаған 

ұйымдастырушы, ғалым-педагог тұлғалардың еңбектері 

ҚР Орталық Мемлекеттік Архивының, АЭжБУ архивы 

деректері, профессор-оқытушылар мен бітіруші 

түлектерінің естелік-сұхбаттары негізінде зерделенеді. 

7. 
94 

Қ-17 

   Қазақ тарихының көшбасшысы (орта ғасырдағы 

қазақтың ғұлама тарихшы ғалымы, атақты биі 

Қадырғали Қосымұлы Жалайырға арналады) / 

Құраст.: Қ.Нұрқалбайұлы, С.Игілікова; ҚР БҒМ "Ғылым 

ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапханасы. - Алматы, 

2020. - 532 с. : сурет. - ("Ұлы тұлғалар" ғылыми-

ғұмырнамалық сериясы). - Библиогр. мақала соңында. - 

ISBN 978-601-7815-56-1 : 1644т.56т. 



Кітапқа орта ғасырдағы қазақтың ғұлама тарихшы 

ғалымы атақты биі Қадырғали би Қосымұлы Жалайырдың 

қазақ ғылымының дамуына қосқан еңбектері мен 

туындылары, оның еңбектеріне қатысты материалдар, 

ғылыми мақалалар және еңбектерінің хронологиялық 

көрсеткіші топтастырылып отыр. 

8. 
94 

Қ-17 

    Қазақ Хандығы құрылымындағы билер, батырлар, 

қожалар, жасауылдар, аталықтар және тархандар 

институттары: олардың қызметі және жойылуы (XV-XIX 

ғғ.) / Мұқтар, Әбiлсейiт, Ахметова, Ұлжан, Атығаев, 

Нұрлан және т.б.; . - Алматы : Арыс, 2020. - 248 б. - Сыйға 

алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-291-

474-0 : 248т.00т. 

 

Қазақ хандығы құрылымындағы дәстүрлі әлеуметтік 

институттар тарихына арналған 

9. 
78 

Қ-23 

Қайрулла, Күнқожа. 
   Бесқала қазақтарының әндері / Қайрулла, Күнқожа. - 

Алматы, 2019. - 72 б. : нота. - Сыйға алынды. - ISBN 978-

601-332-409-8 : 72т.00т. 

 

Ұсынылып отырған кітапта басқалалық әншілер мен 

олардың әндері туралы тұңғыш рет кең көлемде мәлімет 

беріліп отыр 

10. 
78 

Қ-23 

Қайрулла, Күнқожа. 
   Бесқала қазақтарының күйлері / Қайрулла, Күнқожа. - 

Алматы, 2020. - 160 б. : нота. - Сыйға алынды. - ISBN 979-

0-803858-17-5 : 160т.00т. 

 

Қазақ халқының ұлттық музыкасы әлемнің түкпір-

түкпірінде өмір сүрген барлық қазаққа отрақ мәдени 

құбылыс 

11. 
94 

Қ-41 

   Қарақас Қаптағай / Құраст. Ұлан Бапай, 

Ғыл.ред.Напил Базылхан. - Алматы, 2019. - 288 б. : сурет. 

- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-5851-6 : 288т.00т. 

 

Бұл кітапта Қазақтың Абақ Керей тайпасы, Қарақас 

руының әйгілі батыры Қаптағай Түгелбайүлы (1700-1760 

жж.) және Қарақас руының шежірелік дәстүрі мен 

Қарақас руынан шыққан батыр, би, палуан, шешендер 

туралы тарихи-деректанулық материалдар қамтылған. 

12. 811.512.122 Момынова, Бағдан. 



М-67     Қазақ ым-ишараттарының суретті түсіндірме сөздігі / 

Момынова, Бағдан; Ғыл. ред.: Ж.Манкеева. - Алматы : 

Қазақ тілі, 2019. - 200 б. : кесте. - Сыйға алынды. - 

Библиогр.: б.10-11. - ISBN 978-601-80756-7-4 : 200т.00т. 

Ұсынылып отырған сөздікте тілдік қатынастағы көмекші 

құралдар топтастырылған, жүйеленген 

13. 
821.512.122.09 

О-58 

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

Алматы, 2020. - 352 б. - Сыйға алынды; Ұлы Абайдың 175 

жылдық торқалы тойына арналады. - ISBN 978-601-331-

699-4 : 352т.00т. 

 

Кітапта Абай мұрасын өмірге қолдау жолдары беріледі. 

Абай ілім аясында адамзат өркениетінің құлдырауы,кеңес 

Одағының ыдырау себептері, бүгінгі өтпелі кезеңнен 

шығу жолдары көрсетілген 

14. 
821.512.122.092 

О-61 

Оңайбаева, Күләш. 
   Құс қанат ғұмыр : Естеліктер / Оңайбаева, Күләш. - 

Алматы : Lem, 2019. - 140 б. : сурет. - Сыйға алынды. - 

ISBN 978-601-239-625-6 : 140т.00т. 

15. 
069 

Ұ-46 

    Ұлы жібек жолындағы мәдениет пен дін: 

Экспозиция каталогы = Культура и религия на великом 

пути: Каталог экспозиции / Құрастырушы: Халықаралық 

мәдениеттерді жақындастыру орталығы. - Алматы, 2020. - 

160 б. : сурет. - Сыйға алынды; Мәтін 

қазақ,орыс,ағылшын тілдерінде. - ISBN 978-9965-23-587-0 

: 160т.00т. 

 

Бұл басылым ЮНЕСКО қамқорлығындағы Халықаралық 

мәдениеттерді жақындастыру орталығының ғимаратында 

орналасқан "Ұлы Жібек жолындағы мәдениет пен дін" 

музей экспозициясының каталогы болып табылады 

16. 
323 

Х-17 

    Халық үніне құлақ асатын мемлекеттен - әділетті 
мемлекетке : Халықаралық онлайн-конференция 

материалдары (Нұр-Сұлтан, 14 қазан 2020 ж.) / Жалпы 

ред. З.К.Шаукенова; ҚР Президенті жанындағы Қазақстан 

стратегиялық зерттеулер институты. - Нұр-Сұлтан , 2020. 

- 248 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала 

соңында. - ISBN 978-601-80061-4-2 : 248т.00т. 

 

Жинақта «Халық үніне құлақ асатын мемлекеттен» - 

«әділетті мемлекетке» онлайн-конференцияға 

қатысушылардың баяндамалары және «Халық үніне құлақ 



асатын мемлекет» тұжырымдамасын қазіргі жағдайда іске 

асырудың негізгі идеяларына арналған Қазақстан 

Республикасының ғылыми-сараптамалық қоғамдастығы 

өкілдерінің мақалалары жарияланған. 

17. 
94 

Х-23 

Хасенов, Әбдікәрім. 
    Қазақ тарихының бес мың жылдық баяны: (Көне 

заманнан XX ғасырға дейін) / Хасенов, Әбдікәрім. - 

Алматы, 2020. - 416 б. : сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 

978-601-239-607-2 : 416т.00т. 

 

Бұл кітапта Кіндік Азияның көне замандағы иелері-сақ-

массагет, үйсін-қаңлыскиф,ғұн,арықсақ жойқын күшті 

ұлыстары,олардың қазақ тегін құраудағы ролі, даму 

процестері жан-жақты баяндалған 

 


