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Ғазымбек Бірімжан (1896-1938) Шығармалар
жинағы / Жалпы ред. Е.Тоқтарбай. - Нұр Сұлтан : Qyr
balasy, 2021. - 250 б. : сурет. - (Алаш кітапханасы). - Сыйға
К
алынды. - Библиогр.: б.227. - ISBN 978-601-7962-89-0 :
1. 821.512.122.092 250т.00т.
Б-94
Кітапқа Ғазымбектей Алаш арысының өмір жолы,
қоғамдық саяси қызметі мен шығармашылығы туралы әр
жылдары жазылған зерттеулер,естеліктер топтастырылған
Ксенжик, Галина Николаевна.
Картографические материалы по истории Казахстана
XVIII-начало ХХ вв.: в контексте формирования
государственных границ / Ксенжик, Галина Николаевна. Алматы : N-PRESS , 2020. - 376 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с.284-299. - ISBN 978-601-241-819-4 : 376т.00т.

2.

3.

К 94
К-861

К 94
Қ-17

Монография является результатом научного исследования
(2018-2020 гг.) грантового проекта с ГФ МОН РК
«Картографические материалы по истории Казахстана
ХУІІІ-начало XX вв.: в контексте формирования
государственных границ». Представленный анализ
результатов междисциплинарного исследования в
монографии позволяет провести визуальную
демонстрацию общего контекста событий истории возникновения и формирования государственных границ
Казахстана во време-ни и в пространстве.
Қазақ Хандығы құрылымындағы билер, батырлар,
қожалар, жасауылдар, аталықтар және тархандар
институттары : Монография. - Алматы : Арыс, 2020. - 248
б. : сурет. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. ISBN 978-601-291-474-0 : 248т.00т.
Қазақ хандығы құрылымындағы дәстүрлі әлеуметтік
институттар тарихына арналған

4.

К 902
Т-143

5. К 745/749

Таймагамбетов, Жакен Кожахметович.
Сведения о памятниках каменного века ВосточноКазахстанской области / Таймагамбетов, Жакен
Кожахметович. - Алматы, 2021. - 36 с. : ил. - Получено в
дар. - Библиогр.: с.19-20. - ISBN 978-601-7988-28-9 :
36т.00т.
Тохтабаева, Шайзада Жаппаровна.

Т-638

Художественная обработка дерева и кости у казахов
XIX-XX вв. / Тохтабаева, Шайзада Жаппаровна;
Редкол.:А.К.Шашаев,Б.Құдайбергенұлы,С.Е.Ажигали и
др.;МОН РК КН, Ин-т истории и этнологии
им.Ч.Ч.Валиханова. - Алматы : TOO Palitra Press , 2020. 122 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с.115-120. - ISBN
978-601-7342-28-9 : 122т.00т.
Книга посвящена раскрытию генезиса,художественнообразной и семантической сути народных деревянных
изделий казахов XIX-XX вв.,относящихся к важнейшему
виду мужской ремесленности

6.

К 069
Ұ-46

Ұлы жібек жолындағы мәдениет пен дін = 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 978-9965-23587-0 : 160т.00т.
Бұл басылым ЮНЕСКО қамқорлығындағы Халықаралық
мәдениеттерді жақындастыру орталығының ғимаратында
орналасқан "Ұлы Жібек жолындағы мәдениет пен дін"
музей экспозициясының каталогы болып табылады

