Казахстаника за май-июнь месяц 2021 г.
Акимбеков, Султан.
Казахи между революцией и голодом / Акимбеков,
Султан. - Алматы : ТОО "Институт Азиатских
исследований", 2021. - 584 с. - Получено в дар. Библиогр. в примеч.: с. 536-565; Библиогр.: с.566-576. ISBN 978-601-08-0570-5 : 584т. 00т.
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К 94
А-391

Книга посвящена периоду истории Казахстана с момента
начала революции в России в феврале 1917-го и до 1936
года, когда Казахская автономная республика вошла в
состав СССР в качестве союзной республики. Этот
период включает в себя политические процессы в России
в 1917 году, в результате которых возникло казахское
политическое движение, а также приход власти
большевиков с декларируемой ими национальной
политикой, время гражданской войны и создание
Казахской Автономной Советской Социалистической
Республики в составе РСФСР. Затем в книге
рассматриваются ее история в 1920-е годы и попытки
проведения в СССР процессов модернизации, которые
привели к тяжелейшей ситуации с голодом начала 1930-х
годов

К 82
А-528

Алтыбаева, Сауле Магазовна.
Актуальная мифопоэтика : Учебное пособие /
Алтыбаева, Сауле Магазовна; МОН РК, КазУМО и МЯ
им.Абылай хана. - Алматы, 2020. - 208 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 180-187; Библиогр.: с. 188-191. - ISBN
978-601-270-452-5 : 208т. 00т.
Учебное пособие на обширном теоретическом и
прикладном материале актуализирует основные вопросы
мифопоэтики. Данное издание является одним из
основных учебно-методических инструментов при
подготовке и проведении лекционных и практических
занятий на всех уровнях обучения по филологическим
специальностям по проблематике мифа, его
соотнесенности с литературой, творческим методом
писателя

К 94
А-97

Ащысай -Кентау тұрғындары өміріндегі әлеуметтікмәдени бірегейлік (1927ж- ХХІғ.б.) : Ұжымдық
монография / ҚР БҒМ, Абай атындағы ҚазҰПУ
"Айтылған тарих" ғылыми-зерттеу орталығы. - Алматы :
Балауса, 2020. - 464 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). Сыйға алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-

601-7984-91-5 : 464т.00т.
Советтік ірі өндіріс ошақтарының бірі болған Ащысай
полиметалл комбинаты бүгінде қызметін тоқтатқан.
Советтік тарихымызда ірі өнеркәсіп орындары қатарында
болған ұжым мен оның негізінде қалыптасқан Кентау
қаласы кезінде үйлесімді оркен жайған экономикалықәлеуметтік кешен ретінде аталды. Кітапта міне, осы
кешен тұрғындары өміріндегі (1927 ж. - XX ғ.б.)
әлеуметтік-мәдени бірегейлік тарихы зерттеу тақырыбы
ретінде алынған.
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Байтасұлы, Абдолла.
Көркем әдебиет туралы : Төл еңбңгі мен көсемсөздер
жинағы / Байтасұлы, Абдолла; Ә. Бөкейхан атынд.
"Алаш" ғыл.-зерт. ин-ты; Құраст. Ұ. Сәйдірахманұлы. Нұр-Сұлтан : Qyr balasy ҚҚ, 2021. - 240 б. - (Алаш
кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-0-7 :
240т. 00т.
Жинаққа Абдолла Байтасұлының төл кітабы мен
басылымдарда жарық көрген көсемсөздері
топтастырылып отыр

К 821.512.122
Б-20

Байтұрсынұлы, Дәулетбек.
Ерлік ескірмейді : Мақалалар, сұхбаттар /
Байтұрсынұлы, Дәулетбек; . - Алматы : Мерей, 2021. - 368
б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7998-48-6 : 368т.00т.

К 94
Б-39

Бекмаханов Ермұхан Бекмаханұлы (Ғалым, тарих
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР
Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі) /
Жауапты ред. Қ.Е. Қаймақбаева; Құраст. С.О. Смағұлова,
Н.К. Дүйсенова, С.И. Игілікова; ҚР БҒМ "Ғылым ордасы"
РМК Орталық ғылыми кітапхана. - Алматы, 2020. - 360 б.
- (Қазақстан ғылымының көрнекті қайраткерлері). Библиогр.: б. 308-325. - ISBN 978-601-7815-61-5 : 1912т.
54т.
Кітапқа Ермұқан Бекмахановтың қазақ ғылымының
дамуына қосқан еңбектері мен туындылары, оның
қызметіне қатысты құжаттық материалдар, естеліктер
және ғылыми мақалалар топтастырылып отыр

К 929
Р-156

Владимир Радостовец / Под ред. Г.М. МутановаҢ
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 355
с. : рис. - (Өнегелі өміір. Вып.210). - Получено в дар. Библиогр.: с. 326-348. - ISBN 978-601-04-4996-1 : 355т.
00т.
Книга посвящена известному казахстанскому ученому,

доктору экономических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки и техники почетному члену Палаты
аудиторов Владимиру Константиновичу Радостовцу. В.К.
Радостовец внес значительный вклад в развитие
экономической науки Казахстана, принимал участие в
разработке первых казахстанских законов «Об
аудиторской деятельности в Республике Казахстан» «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»,
Казахстанских стандартов по бухгалтерскому учету
Жошы ұлысы және сарайшық - қазақ
мемлекеттілігінің бастауында : Халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясының материалдары (10 қазан,
2019 жыл) / Жалпы ред. басқ. Ә.Қ.Мұқтар, Ө.Қанай; ҚР
МСМ Атырау обл. әкімдігі; Еуразия ғылыми-зерттеу инты. - Алматы, 2019. - 439 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-7805015-9 :
439т.00т.
Жинақта әлемдік тарихта өзіндік орны бар Жошы ұлысы Алтын Орда тарихы, тарихнамасы, археологиясы,
этнологиясы, нуизматикасы және рухани мәдениеті
мәселелеріне арналған баяндамалар жинақталған. Олар
соңғы жылдардағы тарих ғылымындағы өзгерістер мен
жаңа тарихи деректерді қамтиды.
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Жұман,Өмірсерік.
К
Ел деп соқты жүрегім : Әңгімелер, сұхбаттар, естеліктер
821.512.122.092 / Жұман,Өмірсерік; Жауапты ред. Ермахан Шайхыұлы. Ж-81
Алматы : Аннұр Сапа, 2021. - 264 б. : сурет. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-06-7128-7 : 264т.00т.
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К 070
И-293

Идеосфера культурного кода Казахстана:
литература и масс-медиа = Idiosphere of Kazakhstani
cuitural code: Iiterature and mass media / Алтыбаева, Сауле
Магазовна [и др.]; Под ред. С.М. Алтыбаевой; МОН РК,
КазУМО и МЯ им. Абылай хана. - Алматы, 2020. - 224 с. На рус., англ. яз.; Получено в дар. - Библиогр. в конце
статей. - ISBN 978-601-270-451-8 : 224т. 00т.
Коллективная монография посвящается комплексному
анализу идеосферы культурного кода как специфического
пространства концептуально значимых эпистем,
конструктов, концептов и иных ментальных единиц.
Особое внимание уделяется формированию и
функционированию различных кодов в литературе, массмедиа, искусстве Казахстана. В книге системно изложены
фундаментальные вопросы глубинной корреляции теории
культурного кода с феноменологией, нарратологией,

мифопоэтикои и другими научными дисциплинами.
Исследуется информативно-коммуникативная природа
культурного кода в указанных дискурсах
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Кәрімхан, Заңғар.
Қазақ тарихы. Инфографикалық деректер / Кәрімхан,
Заңғар. - Нұр-Сұлтан : Qyr balasy ҚҚ, 2021. - 92 б. - (Алаш
кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-1-4 :
92т. 00т.
Заңғар Кәрімханның "Қазақ тарихы. Инфографиялық
деретер" атты жаңа кітабы тариха оқиғалар мен
тұлғаларды танытудың таптырмас мүмкіндігі болуымен
қатар мектеп, колледж мұғалімдеріне әдістемелікнұсқаулық та бола алады

К-94
К-25

Кәрімхан, Заңғар.
Толағай. Тарихи-танымдық толғаныстар / Кәрімхан,
Заңғар. - Нұр-Сұлтан : Qyr balasy ҚҚ, 2021. - 188 б. : 8 б.
жапсырма. - (Алаш кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN
978-601-7962-88-3 : 188т. 00т.
Бұл кітапта XX ғасырдың басында қазақ қоғамына үлкен
сілкініс әкелген Алаш қозғалысының Тарбағатай-Зайсан
өңіріндегі қызметін, Толағадай тұлғаларын еске алып,
олардың еңбектерін дәріптеуге шақырады. Кітапта шығыс
өлкедегі бай-болыстар мен Алаш қозғалысына жақтас,
мүдделес болған қайраткерлердің өмір жолы мен
қоғамдық-саяси қызметі туралы әр жылдары жазылған
зерттеулері ұсынылып отыр
Кожа-Ахмет, Хасен Каримжанулы ( Темур-жолды
Кожа-Турк).
Тюрки на востоке : Историческая литература / КожаАхмет, Хасен Каримжанулы ( Темур-жолды Кожа-Турк).
- Алматы : Изд-во "Арыс", 2021. - 2021 : 464 с. - Получено
в дар. - ISBN 978-601-291-464-1 : 464т. 00т.
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К-580

Предлагаемая читателю книга «Тюрки на востоке» Хасен
Кожа-Ахмета (Кожа-Тюрк) состоит из исследований
истории и языка древнего народа Центральной Азии
хунну и его отраслей, создавших Империи Хунну в 209 г.
до н.э., Тюркский каганат в 552-744 гг., Уйгурский
каганат в 745-840 гг., империю Менгу ел (Монгол) в 1206
г., и др. Так как о истории названных народов написаны
достаточное количество трудов, автор, в основном,
останавливается на тех моментах, где считает допущены
ошибки в этой истории. Он подвергает критике многие
места в трудах И. Бичурина, В. Бартольда, А. Бернштама,

Л. Гумилева, и др. корифеев, укоренившихся в
исторической науке, и предлагает свои версии по истории
восточных тюрков. Настоящая книга является более
углубленным исследованием вопросов истории
восточных тюрков, поднятого автором в его книге
«Заблуждение, длившееся веками» (2013 г., Алматы), и
является второй книгой его трилогии «Тюрки».
Қазақстанның тарих ғылымы тарихының очерктері :
Менің ғылымдағы өмірім / Б.О. Жангуттин, Ш.Т. Нұрман,
Тілеубаев, Ш.Б. және т.б. - Алматы : Асаба, 2020. - 312 б.
- (Рухани жаңғыру). - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-7191-11-5 : 312т.00т.
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Қ-59

Кітапта 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихы
бойынша советтік кезеңде жүргізілген тарихнамалық
пікірталастар, оған қатысқан коғам және мемлекет
қайраткерлерінің, зерттеушілердің, тарихшы
ғалымдардың көзқарастары мен ұстанымдары, сондай-ақ
еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі аталған
мәселеге байланысты тарихи танымдағы өзгерістер
талдауға алынады.
Қожа Ахмет Ясауи хикметтері / Ред. алқа: Қ.
Алпысбаева, Т. Әкімова, Т. Әлбеков т.б.; Құраст. П.
Әуесбаева, Т, Әкімова. - Алматы : Press Co, 2020. - 320 б.
- Сыйға алынды. - ISBN 978-601-7588-60-1 : 320т. 00т.
Жинақта Қожа Ахмет Ясауидің 299 хикметтен, көлемі 972
беттен тұратын, оқырман қауымға белгісіз, жаңа нұсқасы
алғаш рет жарияланып отыр.
Қойгелдиев, Мәмбет.
Қиянат анатомиясы: Менің ғылымдағы өмірім:
(Қазақстанның ғылыми мектептері. Тарихану) :
Монография / Қойгелдиев, Мәмбет; . - Алматы : Арыс,
2020. - 360 б. : сурет. - (Рухани жаңғыру). - Сыйға
алынды. - Библиогр. мақала соңында. - ISBN 978-601-291498-6 : 360т.00т.
Автор соңғы жылдары ғылыми айналымға тартылған
кұжаттық материалдарға сүйеніп большевиктік жаңа
империялық билік жүйесінің қазақ коғамына, онын
антиколониалдық ұстанымдағы саяси басшылы-ғына
жасаған киянатына тоқталып, оқырманды совет
өкіметінің 20-30 жылдардағы псевдореформаларына
фатальды қажеттіліктен туындаған шара ретінде
қарастыру қателік екендігіне назар аударады
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К 811.512.122
Л-23

Латынәліпбилі қазақ жазуы: Әдіснама мен әдістеме :
Оқу құралы / Ф. Оразбаева, Ж. Дәулетбекова,
Әміржанова,Н. және т.б.; . - Алматы : Таугул-Принт ,
2020. - 260 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр. мақала
соңында. - ISBN 978-601-298-903-8 : 260т.00т.
Оқу құралында латын әліпбилі ұлттық жазуды
меңгертудің жолдары теориялық және практикалық
тұрғыдан екшеліп, оқытудың әдістемелік жүйесіне сәйкес
ұсынылған

К 811.512.122
Л-23

Латынәліпбилі қазақ жазуы: Тілтаным. Әдістаным :
Монография / Ф. Оразбаева, Н. Әміржанова,
Дәулетбекова,Ж. және т.б.; . - Алматы : Таугул-Принт ,
2020. - 296 б. : кесте. - Сыйға алынды. - Библиогр.: б. 285294. - ISBN 978-601-298-900-7 : 296т.00т.
Монографияда латын графикасына негізделген казақ
жазуының ғылыми-теориялық, әдіснамалык мәселелері
қарастырылды. Кітапта латынграфикалы қазақ жазуының
тарихи тағылымы мен ғалымдардын концептуалды ойтұжырымдары талданып, жаңа жазуды меңгерту
әдіснамасында негізге алынатын білімдер жүйесі
көрсетілді.

К 94
М-17

Малдыбайұлы, Біләл.
Кенесары заманынан : Шығармалар жинағы /
Малдыбайұлы, Біләл; Ә Бөкейхан атынд. "Алаш" ғыл.зерт. ин-ты; Құраст. Е. Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан :
Baqbergen ЖК, 2021. - 180 б. - (Алаш кітапханасы). Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-6-9 : 180т. 00.
Кітапқа Алаш қайраткері, дәрігер, публицист,
аудармашы, репресси құрбаны Біләл Малдыбайұлының
әдеби-ғылыми мұрасы жинақталған

К 821.512.122
М-19

Мансұров, Н.Б.
Ғақлиат тасдиқат - отыз сегізінші сөз / Н.Б. Мансұров,
Б.Н. Темірханов; Қожа Ахмед Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеті. - Түркістан :
Тұран, 2020. - 126 б. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-066909-3 : 126т.00т.

К 94
М-83

Мұқаметханұлы, Нәбижан.
Халықаралық феномен: қазақ халқының бөлінуі мен
тұтастану үдерісі : Монография / Мұқаметханұлы,
Нәбижан; Мұқаметханұлы, Нәбижанәл-Фараби атынд.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 250 б. - Сыйға
алынды. - Библиогр.: б. 238-246. - ISBN 978-601-04-49992 : 250т. 00т.

Монографияда қазақ халқының бөлінуі мен тұтастану
тарихи үдерісін әлем тариханың дамуы мен халықаралық
қатынастардың өзгерістеріне байланыстырып кешенді
талдау жасалған

К
22. 821.512.122.09
М-85

23.

24.

К 94
Н-86

К 94
Н-86

Мұстафаұлы, Сейітбаттал.
Имам Ғазали : Шығармалары мен естеліктер жинағы /
Мұстафаұлы, Сейітбаттал; Ә. Бөкейхан атынд. Алаш
ғыл.-зерт. ин-ты; Құраст. З. Кәрімхан, Ә. Байбол . - НұрСұлтан : Qyr balasy ҚҚ, 2021. - 196 б. - (Алаш
кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-4-5 :
196т. 00т.
Бұл кітапқа XX ғасыр басындағы қазақтың оқыған
азаматтарының бірі, ағартушы қайраткер, Алаш мұғалімі,
әдебиетші Сейітбаттал Мұстафаұлының шығармалары
мен оның тұлғасына қатысты архия құжаттары, қызы
Нәдия Батталқызының әр жылдары жазған естеліктері,
ғалымдардың зерттеулері, мақалалары топтастырылған
"Н.Ә.Назарбаевтың "Ұлы даланың жеті қыры "
мақаласын жүзеге асыру аясындағы Отан
тарихындағы тұлғаның рөлі" = Роль личности в
истории отечества в рамках практической реализации
статьи Н.А. Назарбаева "Семь граней великой степи"" :
Халықаралық ғылыми-теориялық конференция
материалдарының жинағы, Алматы қ., 19 қараша 2019 ж.
/ Ред. алқасы А.Т. Абдулина, З:Е. Қабылдинов (бас. ред.)
т.б.; ҚР БҒМ ҒК, Ш.Ш. Уәлиханов атынд. тарих және
этнология ин-ты . - Алматы, 2019. - 470 б. - Мақалалар
қаз., орыс,ағыл. тілдерінде; Сыйға алынды. - Библиогр.
мақала соңында. - ISBN 978-601-80794-5-0 : 470т. 00т.
Жинаққа халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға
қатысқан ғылыми-зерттеу институттары
қызметкерлерінің, жоғары оқу орындары профессороқытушыларының, докторанттардың мақалалары енді
Нұрахмет, Ерден.
Алаш арысы-Біләл Малдыбайұлы : Зерттеу / Нұрахмет,
Ерден; Жалпы ред. басқарған Е. Тоқтарбай. - Нұр-Сұлтан
: Baqbergen ЖК, 2021. - 146 б. - (Алаш кітапханасы). Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80853-5-2 : 146т. 00т.
Жас зерттеуші Ерден Нұрахметтің тырнақалды зерттеу
еңбегіне XX ғасыр басындағы алаш қозғалысының
мүшесі, педагог, дәрігер, ағартушы, аудармашы,
ақмолалық қайраткер Біләл Малдыбайұлының өмір жолы

мен қоғамдық-саяси, әдеби-мәдени қызметіне қатысты
ізденіс жұмысы арқау болған

25.

К 012
Н-86

Нұрқалбайұлы, Құлтай.
Қадырғали би Жалайыр қазақ тарихының Геродоты :
Библиографиялық көрсеткіш / Нұрқалбайұлы, Құлтай; . Талдықорған, 2020. - 47 б. : сурет. - Сыйға алынды. 47т.00т.
Ортағасырлық қазақ тарихының Геродоты Қадырғали би
(бек) Қосымұлы Жалайырға (1530-1605жж) арналған бұл
библиографиялық көрсеткіштің шығуы жайында өткен
ғасырдың 1964 жылы тарихшы Бүркіт Ысқақов
кұрастырған «Орта Азия және Қазақстанның ұлы
ғалымдары» (ІХ-ХІХ ғасырлар) атты тарихи-тағылымды
«Қазақстан» баспасынан 304 бет, 3500 данамен шыққан
кітап қолыма түсті, осы кітапта тарихшы Қадырбек
Жүнісбаевтың «Қадырғали Қосымұлы Жалайыри» атты
11 беттен тұратын мақаласын көңіл қойып оқып, зор әсер
алдым.
Пірәлі, Гүлзия Жайлауқызы.
М.О.Әуезовтің беймәлім мұралары (баяндамалары,
хаттары, оқулықтары) : Монография / Пірәлі, Гүлзия
Жайлауқызы. - Алматы : "Қоңыр" баспасы, 2021. - 300 б. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-08-0807-2 : 300т. 00т.

К
26. 821.512.122.09
П-95

Монографияда ғұлама ғалым, көрнекті суреткер М.
Әуезовтің өткен дәуірде жазылса да, айтылса да құнын
жоғалтпайтын асыл ойлары, қазақ әдебиеті мен
мәдениеті, өнері, киносы, ғылымы, сыны туралы ғылыми
теориялық тұжырымдары, парасатты пікірлері,
философиялық ойлары, салиқалы сөздері, әдеби-ғылыми
дискурстары, қазақ әдебиеті тарихы мәелелері өзек
етілген хаттары, мектеп оқушыларына арналған
оқулықтары бүгінгі күн талабы жаңаша сарапталады

Сүлейұлы, Біләл.
Үміт : Шығармалар жинағы / Сүлейұлы, Біләл; Ә.
Бөкейхан атынд. "Алаш" ғыл.-зерт. ин-ты; Құраст. Е.
Тоқтарбай . - Нұр-Сұлтан : Qyr balasy ҚҚ, 2021. - 118 б. К
(Алаш кітапханасы). - Сыйға алынды. - ISBN 978-60127. 821.512.122.092 80853-9-0 : 118т. 00т.
С-90
Шығармалар жинағына қазақ зиялысының әр түрлі
мерзімді басылым беттеріне жарияланған әдеби мұрасы
және тұлғаның өмір жолы, шығармашылығы
менқоғамдық-саяси қызметіне қатыст зерттеу мақалалар
топтастырылғаны

28.

К 94
Т-53

Тоқтабай, Ахмет.
Қазақтың киелі жерлері (тарихи-архитектуралық,
этнографиялық зерттеулер, мақалалар, фольклорлық
деректер) / Тоқтабай, Ахмет; Ред. алқасы: З.Е.
Қабылдинов, Б. Құдайбергенұлы, С.М. Борбасов т.б.; ҚР
БҒМ ҒК, Ш.Ш. Уәлиханов атынд. Тарих және этнология
ин-ты. - Алматы : "Литера-М" ЖШС, 2021. - 348 б. Сыйға алынды. - ISBN 978-601-80837-0-9 : 348т. 00т.
Кітапқа зерттеушунің киелі жерлер, сәулет өнері, тарих,
этнография саласындағы жазылған ғылыми мақалалары,
ел арасынан жинаған жазба және ауызша деректері
топтастырылған.Қода Ахмет Яссауий мовзолейінің
зерттелу тарихы, Сарайшық қаласы, Төле би кесенесі,
Білеулі керуен-сарайы, ортағасырлық моншалар т.б.б
ғимараттар туралы пайымдаулар бар

29.

30.

К 94
Т-663

К 811.512.1.09
Т-90

Трепавлов, Вадим Винцерович.
Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды
к Российскому государству : Научное издание /
Трепавлов, Вадим Винцерович. - СПб. : Изд-во Олега
Абышко, 2021. - 416 с. - Получено в дар. - ISBN 978-56045573-1-0 : 416т. 00т.
На протяжений последних полутора тысячелетий народы
Евразии волей исторических судеб оказывались в
подданстве то одной, то другой империи (царства,
ханства. княжества). Сменявшие друг друга
государственные образования как бы передавали друг
другу эстафету господства над разноплеменным
населением обширных территорий. Сначала это были
могущественные державы, созданные тюркскими и
монгольскими народами, затем в Евразии наступило
время российской государственности. Большинство
импепий, пережив как пик своего развития, в конце
концов,повторили судьбу всех подобных образований: со
времен они распались, уступив место государствамнаследникам
Түркология институтындағы қолжазбалардың
ғылыми сипаттамасы. Т.1 / Құраст.: Ж.Танауова,
Б.Әбжет; Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті. Түркология ғылыми-зерттеу инты. - Түркістан : Тұран , 2019. - 227 б. : кесте. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-339-024-6 : 227т.00т.
Оқырман қауымға ұсынылған қолжазбалардың ғылыми

сипаттамасы бірнеше жинакка топтастырылған. Бірінші
жинакта XX ғасырдың алғашқы жартысында кадымша
жазумен жазылған ел аузынан жинақталған материалдар
қамтылған. Түркология ғылыми-зерттеу институтының
қорында сақталған қолжазбалар туралы ақпарат пен
оларды жинаушылар, жанры, қолтаңбасы, жазылған
жылы, жері т.б. мәліметтер ұсынылған
Түркология институтындағы қолжазбалардың
ғылыми сипаттамасы. Т.2 / Құраст.: Ж.Танауова,
Б.Әбжет; Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті. Түркология ғылыми-зерттеу инты. - Түркістан : Тұран , 2019. - 124 б. : кесте. - Сыйға
алынды. - ISBN 978-601-339-025-3 : 124т.00т.
31.

К 811.512.1.09
Т-90

Ұсынылған ғылыми сипатгаманың екінші жинағында
діни мазмұндағы дастандар Құран аяттары мен
Пайғамбарымыз (с.а.у.) хадистері және дүғалар,
шайырлардың өлендерінің каталогы, яғни
қолжазбалардың жинаушылары, жанры, қолтаңбасы,
жазылған жылы, жері т.б. жайлы мәліметтер
топтастырылған.

