АЛМАТЫ
– МӘДЕНИ
АСТАНА

Самашев З., Григорьев Ф., Жумабекова Г. Древности Алматы. –
Алматы, 2005. – 184 с.
Книга знакомит с богатейшим археологическим наследием города Алматы
и его окрестностей, историей его изучения, начиная с 60-х годов XIX века по
сегодняшний день.

История Алматы в документах / Гл. ред.
Б.Г. Аяган. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2008.
Т.1. – 320 с.
Т.2. – 320 с.
Представленное читателям издание является
первым архивным сборником по истории города Алматы.
Первый том освещает период с придания статуса города
укреплению Верное до начала 40-х годов.

Второй том книги освещает историю
Алматы в период с 1940 годов до наших дней.
На основе архивных документов показаны
этапы развития и становления города Алматы.

Ауэзов Е.К., Сейдуманов С.Т., Мейлих А.А. История города Алматы. Алматы: Музей истории города Алматы, 2010. – 312 с.
Книга освещает историю города с древнейших времен до наших дней.

Туякбаева Б.Т. Алматы: древний, средневековый,
колониальный, советский этапы урбанизации. - Алматы:
World Discovery, 2008. – 248 с.
В книге дается глубокий анализ формирования
исторических систем урбанизации и этапов развития г. Алматы.

Алматы туралы шығыс дереккӛздері / Құраст.:
Ә.Қ. Муминов, А.Ш. Нұрманова. - Алматы: ДайкПресс, 2010. – 184 б.
Бұл кітапта Алматы және Алматы өңірінің тарихы
мен мәдениетіне қатысты қатынас жолдары, қала
орталықтары және осы өңірді мекен еткен түркі
тайпаларының тұрмысы туралы аса құнды деректер бар.

Письменные источники по истории и культуре Алматы (VIII-начало
XX в.) / Сост.: М.Х.Абусеитова, А.К.Муминов. - Алматы: Дайк-Пресс, 2008. –
280 с.
История Алматы и его окрестностей - важная часть истории Евразии,
хранящей следы разных цивилизаций и культур. Письменные источники содержат
уникальные сведения о рельефе, климате, растительном и животном мире,
населении, его этническом составе Алматы и области.
Джусупбеков С.Д. Город Верный: Страницы истории. - Алма-Ата:
Казахстан, 1980. – 215 с.
В книге рассказывается о том, как в процессе добровольного
соединения Казахстана и России у подножий Джунгарского Алатау на
линии укреплений Российской империи возникла небольшая крепость.
Она положила начало городу Верному, сыгравшему заметную роль в
истории Казахстана и России. История Верного прослеживается от его
основания с середины прошлого века до 1921 года, когда город,
переименованный в Алма-Ату, начал свое подлинное возрождение.

Урашев С.А. Верный на рубеже ХIХ и ХХ веков:
Ист.очерки. - Алматы: АГУ, 2006. – 274 с.
На основе архивных документов и материалов
освещается в новом видении история города Верного,
крупного административного и культурного центра не
только в Семиреченской области, но и во всем
Туркестанском крае.

Букетова Н.А. Верненские истории. – Алматы: Елнұр, 2011. – 240 с.
Данная книга содержит пять историй о людях и событиях Прошедшего Времени,
которые оставили след в истории нашего города. Это рассказ о жизни и творческой
деятельности Павла Гурдэ, уроженца Франции, бессменного городского архитектора
(1883-1903гг.). Это рассказ о купцах Семиречья - Никите Пугасове и Исхаке
Габдулвалиеве. Это рассказ о разрушительном землетрясении 1887 года, когда за
несколько минут город был уничтожен. Это рассказ о том, с чего начиналось
классическое гимназическое образование в городе Верном.

Лухтанов А.Г. Город Верный и Семиреченская область:
Энциклопедическое издание. - Алматы: ТОО ЦДК "Глобус", 2009. – 224 с.
Справочник освещает историю Верного (дореволюционного Алматы) и
Семиреченской области в период с 1853 по 1921 годы, дает основные
сведения о жизни города и области, о научных, общественных, политических
и государственных деятелях и основных этапах развития края.

Поздеев-Башта А.Г. Алматы – Верный – Алма-Ата –
Almaty: Қала шежiресi. Историческая хронология. - Алматы:
Бiлiм, 2004. – 104 б.
Кiтапта Алматы қаласы туралы тарихи деректер мен
мағлұматтар берiлген.

Букетова Н.А., Воронов А.Г., Музафаров Р.Р. Поль Гурдэ - Верный
қаласының французы (құжаттар мен фактілер) = Поль Гурдэ - француз города
Верного (документы и факты) = РаuІ Соurdet, un Francais de ia ville de Vernyi
(documents et faits). - Алматы: Дайк-Пресс, 2012. - 220 б.
Кітап оқырманды қаланың XIX ғасырдың екінші жартысындағы тіршілігі туралы
бірегей деректері бар мұрағат құжаттарымен және материалдарымен, сондай-ақ
француз саяхатшыларының бұрын белгісіз болып келген материалдарымен және
Франция мұрағаттарынан алынған құжаттармен таныстырады.

Байпақов К. Қазақстанның ежелгі қалалары. - Алматы:
«Аруна Ltd.», 2005. - 316 б.
Кітапта Қазақстан жеріндегі ежелгі қалалардың толық тізімі
берілген. Қалаларды сипаттауда тарихи деректер ғана емес, Ибн
Баттута, әл-Макдиси, Сюань-Цзянь, Гильом Рубрук, Плано
Карпини, Марко Поло сияқты ортағасырлық саяхатшылардың
қолжазбалары, естеліктері, күнделіктері де қолданылды.
Қолдарыңыздағы бұл кітаптан Сіздер қытай, араб, парсы және
ежелгі түркі тілдерінде кездесетін, сонымен қатар археологиялық
қазба жұмыстары кезінде анықталған «Ұлы Жібек жолы»
бойындағы ежелгі қалалар мен оның өмірбаяны, тарихи
ескерткіштері туралы құнды мағлұматтар ала аласыздар.

Алматы тарихы. Екі томдық. - Алматы: Толағай, 2006. - 1 т. - 356 б.
Оқырманға ұсынылып отырған бұл басылым Алматы қаласының көне заманнан
бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихы бойынша алғашқы ғылыми зерттеу еңбек болып
табылады. Бірінші том палеолит дәуірінен бастап Верный бекінісі қала мәртебесін
алғанға дейінгі кезеңін қамтиды. Жазба және археологиялық дерек көздерінің
нәтижесінде, сақ тайпалары кезеңінің өзінде Жетісу аймағында ерте дәуір мемлекеті,
ірі діни-саяси орталық қалыптасып, осыдан мың жыл бұрын бұл жерде қала тіршілігі
пайда болғандығы дәлелденді. Кітапта Алматы аймағының Моғолстан мемлекеті
құрамында болған кезеңіндегі тарихи мәселелеріне маңызды орын берілген. Тұңғыш
рет Алматы аймағы Қазақ мемлекетін қүрған орталықтардың бірі ретінде
қарастырылады.
Алматы тарихы. Екі томдық. - Алматы: «Credos» БҰ,
2009. - 2-ші том. – 423 б.
Екінші том Верный бекінісінің қалаға айнала бастаған
сәтінен қаланың бүгінгі күнге дейінгі тарихын қамтиды. Кітапты
жазу
барысында
тұңғыш
қолданылған
мұрағаттықбиблиографиялық дереккөздері оқырманға - Қазақстанның аса ірі
мегаполисі тарихының қилы беттерімен танысуына мүмкіндік
туғызады. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің қайғылы
оқиғалары, астананың көшірілуі, кеңестік Қазақстанның астанасы
- Алматының қалыптасуы мен дамуы, Қазақстан Республикасы
тәуелсіздігінің алтын бесігі - Алматының экономика, қаржы,
ғылыми, мәдени орталық ретінде өркендеуі, яғни ХХ-ХХІ
ғасырдың басындағы қаланың күрделі тарихының барлық
сатылары басылымның екінші томында баяндалады.

История Алматы. В двух томах. - Алматы: ИД «Сrеdо», 2006. – Т. 1. – 372
с.

Издание является первым научным исследованием по истории города Алматы
с древнейших времен до наших дней. Первый том освещает период с эпохи
палеолита до придания статуса города укреплению Верное. На основе комплекса
письменных и археологических источников доказано, что уже в сакское время в
регионе Жетысу сложились ранние государства, был крупный религиознополитический центр, а тысячу лет назад здесь зародилась городская жизнь.
Значительное место занимают вопросы истории региона Алматы в период
нахождения в составе государства Моголистан. Впервые регион Алматы
характеризуется как один из центров образования Казахского государства.
История Алматы. В двух томах. - Алматы: ИД «Сrеdо»,
2009. – Т. 2. - 422 с.
Второй том освещает историю города с начала
преобразования укрепления Верное в город и до нынешних дней.
Архивно-библиографические источники, впервые использованные
при написании книги, позволят читателям познакомиться с
новыми страницами истории крупнейшего мегаполиса Казахстана.
Трагические события национально-освободительного восстания
1916 года, переезд столицы, становление и развитие Алма-Аты столицы советского Казахстана, расцвет Алматы - колыбели
независимости Республики Казахстан как экономического,
финансового, научного, культурного центра - все этапы непростой
истории города XX - начала XXI века нашли отражение во втором
томе издания.

Байпақов К.М., Сейдуманов С.Т., Савельева Т.В., Воякин Д.А., Әуезов Е.К.
Алматы: Мың жылдық тарих. Орта ғасырлардағы Жетісу ӛлкесінің астаналары
= Средневековые столицы Жетысу = Medieval capital towns of Jetysu. - 2-бас. Алматы: Credos, 2009. - 320 б.
Кітапта Ұлы Жібек жолының бойында жатқан Солтүстік-шығыс Жетісудың астаналық Алматы, Талхир, Қойлық қалаларына жүргізілген жаңа археологиялық зерттеулердің
мәліметтері жинақталған. Алматы қаласы монғол империясында маңызды роль атқарған;
Шағатай ұлысындағы Талхир ежелгі түрік қағанаттары дәуіріндегі Қарахан мемлекетінде
кеңінен танымал қала болса, Қойлық Қарлұқ мемлекетінің астанасы болған. Археологиялық
қазба материалдары бойынша осы қалалармен теңдестірілген қалашықтардың
топографиясы, тұрғын үй, қоғамдық және әскери-инженерлік құрылыстары сипатталады.
Қалалардағы қолөнер кәсібінің, сауданың, мәдениеттің дамуы сөз болады.

Байпаков К.М., Савельева Т.В., Чанг К. Средневековые города и
поселения Северо-Восточного Жетысу. – Изд. втор., доп. - Алматы:
2005. - 188 с.
В книге на основе материалов, полученных в ходе многолетних
археологических исследований, дано представление о развитии городов и
поселений Северо-Восточного Жетысу в эпоху средних веков, о характере их
застройки, росте транзитной торговли, распространении культурных традиций
и религиозных воззрений по Великому Шелковому пути. В ІХ-ХІІІ вв.
формируются такие крупные ремесленные центры как Талгар, Алмату, Чилик,
Каялык. Раскопками выявлены остатки гончарного, медницкого, стекольного
производств и особенно железоделательного. В Алмату функционирует
монетный двор. Связанная Великим Шелковым путем с соседними странами
и народами, городская культура здесь представляла один из своеобразных
очагов цивилизации в системе культур и цивилизаций Евразии.

Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом
Шелковом пути. – Алматы: Ғылым, 1998. – 216 с.
В книге рассказывается об истории средневековых городов на оживленных
участках Великого Шелкового пути, который проходил по территории
современного Казахстана. Написана на основе результатов археологического
изучения объектов и исследований, проводимых учеными Института археологии
им. А.X. Маргулана под руководством автора. Издается в рамках реализации
проекта ЮНЕСКО по комплексному исследованию Великого Шелкового пути.

Байпақов К.М., Савельева Т.В. Алматы мен Жетісудың кӛне
қазыналары = Древние сокровища Алматы и Жетысу. - Алматы:
Credo, 2004. – 172 б.
Кітапта Алматы мен Жетісу өлкелерінен табылған көне
қазыналар жайында айтылады.

Источники и литература по истории города Алматы
(По
материалам
фондов
Центральной
научной
библиотеки):
Аннотированный
иллюстрированный
библиографический указатель. - Алматы, 2008. – 488 с.
Цель аннотированного указателя - представить
разностороннюю и наиболее полную информацию по истории
становления крепости, города, ныне южной столицы –
Алматы и ее окрестностей, по направлениям социальноэкономического, политического, научно-образовательного и
культурного развития города.

Парки и скверы города Алматы. 1868-1916 гг.: Сб. арх. документов и
материалов / Сост. С.Г. Сарсенова, Ж.К. Ботанова. – Алматы, 2004. – 140 с.
Предлагаемый вниманию читателей сборник архивных документов и
материалов является первым изданием по истории образования и создания парков
и скверов города Алматы. Временные рамки данного сборника охватывают
период с 1868 по 1916 г.

Парки и скверы города Алматы. 1917-1991 гг. Сб. арх.
документов / Сост.: К.Ш. Алимгазинов, А.Л. Кривков. - Алматы,
2008. - 490 с.
Предлагаемый
сборник
архивных
документов
является
продолжением издания по истории зеленого строительства Алматы.

Левина М.П., Кацейко А.Н. Алмаатинский Апорт. –
Алма-Ата: Қайнар, 1977. – 96 с.
Яблоки сорта Алмаатинский Апорт известны далеко за
пределами Казахстана. Обладая привлекательным внешним
видом, высокими вкусовыми качествами, хорошей
лежкостью и транспортабельностью, они снискали
общепризнанную славу. В 1961 году на Международной
выставке плодов в Эрфурте наш Апорт получил очередную
Золотую медаль.

Весь Алматы: Фотокнига. – Алматы: ТОО "Кайнар", 2001. – 382 с.
Красочная фотокнига посвящена истории возникновения и
становления Алматы, политической, экономической и культурной жизни.
Особое место отведено рекламе ведущих предприятий Казахстана и
галерее портретов известных граждан города. Для широкого круга
читателей.

Алматы. Қала келбеті = Алматы. Портрет города =
Аlmaty. Сіtу роrtrait. Фотокнига. – Алматы: Издательский
дом "Две столицы", 2004. - 416 с.
Красочная
фотокнига
посвящена
истории
возникновения и становления Алматы, политической,
экономической и культурной жизни. Особое место отведено
рекламе ведущих предприятий Алматы и галерее портретов
известных граждан города.

Ауэзов Е. К., Кунаева Г. С. Алматы: Энциклопедия. - Алматы: ИД «Credo»,
2009. - 423 с.
Новое энциклопедическое издание содержит информацию о важнейших
страницах истории и современной жизни Алматы. Оно состоит из исторического
очерка, 2000 справочных статей и хронологии исторических событий. Его авторы
собрали и систематизировали уникальные сведения как о становлении города, его
структуре, органах управления, системе его жизнеобеспечения и функционирования,
так и о людях, внесших весомый вклад в его развитие на различных этапах
тысячелетней истории. Даются полные сведения об экосистеме Алматы, реках,
водохранилищах, заповедниках, перевалах, вершинах хребта Иле Алатау. Книга
содержит более 350 эксклюзивных фотоснимков из архивов Музея, отражающих
различные моменты жизни Алмату-Верного-Алма-Аты-Алматы.

Алматы. Энциклопедия / Гл. редактор Р. Н. Нургалиев. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1996. – 345 с.
В энциклопедическом издании отражены важнейшие
стороны современной жизни и истории Алматы. Оно состоит из
вступительных очерков и расположенных в алфавитном порядке
справочных статей. Энциклопедия содержит 1579 статей: об
известных алматинцах; о наиболее значительных исторических
событиях; органах городской администрации и общественных
организациях, улицах, площадях, административных и жилых
районах, предприятиях, банках; учебных заведениях, научных и
культурно-просветительных учреждениях, театрах, архитектурных
памятниках и сооружениях; а также помещена хронология
важнейших событий истории города. Рассчитана на массового
читателя, туристов и гостей столицы Республики Казахстан.

Дінмұхамед Қонаев және Алматы. (У истока большого мегаполиса). –
Алматы: Ӛнер, 2008. – 224 б.
Кітапта аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Д.А.Қонаев туралы
естеліктер мен тарихи құжаттар топтастырылған. Сонымен қатар Д.А.Қонаевтың
туып-өскен, өмірінің соңына дейін қызмет етіп келген Алматы қаласы туралы да
тарихи мағлұматтар мен деректер берілген.

Елу жыл ел ағасы / Құраст.: С.Әбдiрайымұлы. - Алматы:
Санат, 2002. – 464 б.
Халқымыздың бiртуар перзентi, мемлекет және қоғам қайраткерi
Д.А.Қонаевтың көз көрген замандастарының, еңбек және соғыс
ардагерлерiнiң,
әдебиет
пен
өнер
адамдарының естелiктерi
топтастырылған.

Елбасы. Тәуелсіздік. Алматы. – Алматы: «ARNA-B»,
2010. – 208 б.
Бүгінде егіз ұғымға айналған Елбасы мен Тәуелсіздік
тарихы туралы айтқанда Алматының калыс қала алмайтыны
белгілі. Осы үш ұғымның жаңа кезеңдегі тарихынан сыр
шертетін қолдарыңыздағы альбом-кітапта кезінде баспасөз
беттерінде,
негізінен
«Алматы
Ақшамы»
газетінде
жарияланған мәліметтер мен суреттер топтастырылып отыр.

Туған қалам Алматы = Город мой родной Алматы: Фотоальбом / Құраст.:
О.Таланова. – Алматы: Эдельвейс, 2004. – 414 б.
Кiтапта Алматы қаласының тарихы мен мәдениетi, экономикасы жайлы
фотосуреттер мен қысқаша мәлiметтер берiлген.

Алматы – Тәуелсіздіктің алтын бесігі. – Алматы:
ARNA-B, 2011. – 204 б.

Алматы - мәдени астана = Алматы – культурная
столица Казахстана = Almaty the cultural capital: Альбом.
- Алматы: Credo, 2005. – 192 б.
Бұл альбомда Оңтүстiк астана - Алматы қаласының
тарихи, мәдени орындары мен өнер, мемлекет, қоғам
қайраткерлерi туралы деректер берiлген.

Букетова Н.А. Алма-Ата и алматинцы. - Алматы: Елнұр, 2007. – 160 с.
Автор книги отражает свое повествование на основе изучения архивных
материалов и личного жизненного опыта.

Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде. - Алматы,
2009. -335 б.
Бұл кітапта Алматы қаласы мен оның төңірегінің тарихы,
тұлғалардың өмір жолы, атқарған қызметі негізінде баяндауға талпыныс
жасалған. Мұндай бағыттағы зерттеу жұмыстарын жариялау алдағы кезде
де өз жалғасын тауып, тұлғалар келбеті негізінде тарихты баяндайтын
енбектердің қатары толыға түседі.

Мұхтар Әуезов және Алматы. – Алматы:
Самара-Принт, 2008. – 336 б.
Кітапта ұлы жазушы М.О.Әуезовтың өмірінің
көпшілігі Алматы қаласында өткендіктен, оның өмірі
мен Алматы қаласы туралы тарихи деректер берілген.

Алматыны басқарғандар. — Алматы: ARNA-B, 2008. – 188 б.
Бұл – «Алматы Ақшамының» кітапханасы» сериясымен қолдарыңызға тиіп
отырған үшінші кітап. Кітапқа жылдар бойына басылымда жарияланған мақалалар
топтастырылып отыр. Кітапта Алматыны әр жылдары баскарған азаматтардың
атқарған еңбегі, өмір жолы, елге сіңірген еңбегі жан-жақты баяндалады. Кезінде
«Алматыны кімдер басқарды?» атты айдармен газетімізде жариялана бастаған
жарияланымдар оқырмандар тарапынан үлкен қолдауға ие болып, қызығушылық
туғызды. Ендігі жерде басылымның шығармашылық ұжымы жылдар бойына
жасаған табанды еңбегінің жеке кітап болып шығуы да оқырман тілегінің
орындалғаны деп білеміз.

Алматым жүрегімде: Алматы қаласы туралы поэзиялық
және музыкалық шығармалар. - Алматы: Ӛлке, 2008. – 480 б.
Алматы қазақтың ұлттық өнерімен көркейіп, әлемге ұлттық
нақышымен танылған қала. Жыл санап өскен қаламен
руханиятымыздың орнықты діңгегі де қаланды. Алматы әр
кезеңмен ұлғайып, әр кезеңмен жырланды. Демек, тарих
беттерінде әр кезеңнің өз бояуымен түскен сазын, өзіндік ой
тереңдігін байқайсыз. Қолыңыздағы екі бөлімнен тұратын
антологиялық жинақ – Алматы қаласының алғашқы кірпіші
қаланған күннен бастап бүгінгі жас буынның тілімен жырланады.

Иманғалиев С., Тобаяқов Б. Алматы кӛшелері = Улицы Алматы
= Тhe streets of Almaty. - Алматы, 2001. – 192 б.
Алматы қаласында 1500-дей көше бар. Оның 700-ден астамы белгілі
тұлғалардың есімімен аталады. Көбімізге беймәлім сол аяулы жандардың
қысқаша өмірбаяндары мен суреттері тұғыш рет анықтамалық негізде кітап
болып, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде беріліп отыр. Сондай-ақ жинаққа
Алматы қаласының Құрметті азаматтары, аса қажетті телефондар тізімі
және қаланың қартасы енгізілді.

Алма-Ата: город, районы, улицы. – Алма-Ата:
Наука, 1989. – 223 с.
Книга основана на обширном материале из архивных
источников, статистических сборников, фактах и сведениях,
взятых из ряда публикаций документального характера.
Дается краткий обзор истории Алма-Аты, отдельных данных
в области экономики, культуры, строительства и т. д.;
рассказывается о районах и улицах столицы Казахстана.

Алматы қаласы кӛркемсуретті тарихы. Ежелгі заманнан бүгінгі күнге
дейін / Бас ред. Б.Ӛ. Жақып. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. - 352 б.
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы негізінде Қазақстанда тарихимәдени мұраны зерттеу, сақтау және пайдалану жұмыстары тың серпінмен қайта
жанданды. Осыған дейін «Қазақ энциклопедиясынан» жарық көрген төрт
томдық «Көркемсуретті Қазақстан тарихы» Қазақстанның тарихын, соның
ішінде казақтардың өз тарихи-мәдени мұрасын жаңа көзқараспен бір тәртіпке
келтірген алғашқы талпыныс болатын. Ал қазір ұсынбақ болып отырған
«Алматы қаласы көркемсуретті тарихы» еңбегінің басты мақсаты - Алматының
сонау ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихын көркем сурет, деректі
әңгіме арқылы баяндау.

Қапанов А.К., Баймағамбетов С.Қ. Алматы:
архитектурасы мен қала құрылысы = Алматы:
архитектура и градостроительство = Almaty: architecture
and urban development. – Алматы, 1998. – 352 б.
Кiтапта Алматы қаласының архитектурасы мен қала
құрылысы туралы толық мағлұматтар берiiлген.

Қазақстан архитектурасы = Архитектура Казахстана / Т.Қ. Бәсенов;
Құраст.: А.Қ. Қапанов, А.И. Рүстембеков; Ауд. А.Даткин. – Алматы: Ӛнер,
2011. – Т.4. – 168 б.
Бұл кітап - Қазақстанның бірінші кәсіби архитекторы Төлеу
Құлшаманұлы Бәсеновтың 100 жылдық мерейтойына арналған басылым. Осы
кітапта Т.Қ. Бәсеновтың ғылыми еңбектері мен әр жылдарда жазылған
мақалалары енген және Алматы қаласының архитектурасы туралы айтылған.
Кітаптағы мәліметтер хронологиялық тәртіппен берілген.

Қазақстан архитектурасы = Архитектура Казахстана
/ М.М. Меңдіқұлов; Құраст.: А.Қ. Қапанов, А.И.
Рүстембеков; Ауд. А. Еркимбаева. – Алматы: Ӛнер, 2011. –
Т.5. – 136 б.
М.М. Мендіқұловтың «Қазақстан архитектурасы» атты
монографиясында Алматы қаласының архитектурасы туралы
және халықтың архитектура, қала құрылысы өнері жайлы
мәліметтері берілген. Бұл монография алғаш рет 1959 жылы
жарық көрген.

Қазақстан архитектурасы = Архитектура Казахстана / М.М.
Меңдіқұлов; Құраст.: А.Қ. Қапанов, А.И. Рүстембеков; Ауд. А. Еркимбаева.
– Алматы: Ӛнер, 2011. – Т.6. – 232 б.
М.М. Мендікұловтың «Қазақстан архитектурасы» атты монографиясында
Қазақстан территориясындағы архитектура және қала құрылысы өнерінің тарихи
мұрасын жинақтай отырып, халықтың архитектура және қала кұрылысы өнері
жайлы мәліметтердің қазынасы және Алматы қаласының архитектурасы туралы
айтылған. Бұл монография алғаш рет 1959 жылы жарық көрген.

Қазақстан архитектурасы = Архитектура Казахстана
/ А.Қ. Қапанов, С.Қ. Баймағамбетов. – Алматы: Ӛнер,
2013. - Т. 9. – 192 б.
Кітапта Алматы қаласының дамуы жайында негізгі
мағлұматтар, қысқаша тарихи шолу, табиғат жағдайының
сипаттамасы келтірілген. Алматы қаласы құрылымының
қалыптасуы, қайта жаңғыру жобасы, тұрғын үй және
қоғамдық ғимараттар құрылысы, қаланы көгалдандыру,
монументті көркемдеу, демалыс аймақтары, қаланың
инженерлік-көліктік инфрақұрылымы, инженерлік қорғанысы,
экология мәселелері Алматы және оның іргелес аймағының
даму болашағы туралы арнайы тараулар қамтылған.

Қазақстан архитектурасы - Архитектура Казахстана. - Алматы,
«Ӛнер», 2013. т. 10. - 192 б. - қазақша, орысша.
Ұсынылып отырған кітап 1998 жылы басылып шыққан "Алматы.
Архитектурасы және қала құрылысы" атты монографияның жалғасы болып
табылады. Бұл туындыда Алматы қаласындағы объектілердің өзіндік
ерекшеліктері мен әсем ырғақты мәнерлілігі зерттеліп, оларға жан-жақты
талдау жүргізілген. Қала дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері,
оның аумақтарында архитектуралық-жоспарлау жүргізудің келешегі мен негізгі
бағыттары, Алматының қалақұрылыстық дамуының өзекті мәселелері
талқыланып. тұжырымдамалық пікірлер ұсынылады.

Алматының тарихи және мәдени ескерткiштерi.
Құжаттар каталогі = Памятники истории и культуры
Алматы. Каталог документов / Құраст. Л.А. Матвеева,
Ред.алқасы: К.А.Жамханова, А.К. Ботанов, М.Қ.
Қозыбаев. – Алматы: Ӛнер, 2003. – 208 с.
Басылым жарық көрген басылымдар мен мұрағаттық
құжаттар негізінде дайындалған. Республикалық және
жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштердің
Мемлекеттік тізіміне енген Алматы қаласының сәулетмемориальдық құжат жылнамасының хронологиялық
реттеліп берілуі алғашқы зерттеу болып табылады.

Әуезов Е.К., Чулакова Н.П. Алматы. Сәулеттік шежірелер = Алматы.
Архитектурные хроники. – Алматы: КМҚК «Алматы қаласы тарихының
музейі», 2010. – 190 б.
Кітапта Қазақстан сәулет өнері тарихындағы кезеңдік құрылыстар Алматы қаласының сәулет ескерткіштеріне талдау жасалынған. Мұрағаттық
және библиографиялық дерек көздерге негізделген кітапқа енген материалдар,
қаланың мыңжылдық тарихының соңғы екі ғасырындағы бүгінгі Алматы
келбетінің қалыптасуына негіз болған керемет ғимараттардың салынуы мен
жобалануындағы белгісіз мәліметтермен танысуға мүмкіндік береді. Кітапта
алғаш рет Алматы қаласы тарихының музейі қорындағы фотосуреттер мен
графикалық материалдар жарық көріп отыр.

Академия наук Республики Казахстан / Сост.:
Ж.А. Аханов, Н.К. Жармагамбетов, Н.В. Ниретина;
Редкол.: У.М.Султангазин (гл.ред.) и др. – Алма-Ата:
Ғылым, 1992. – 216 с.
В книге приведены краткие сведения из истории
образования и становления Академии наук Республики
Казахстан, основные данные о научно-исследовательских
учреждениях, работающих на главных направлениях
современной науки, рассказывается о дальнейшем
укреплении связи науки с производством, вкладе
казахстанских ученых в решение задач научнотехнического
прогресса,
экономики
и
культуры
республики,
о
перспективах
развития
науки,
международных контактах ученых Казахстана, подготовке
научных кадров.

Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттік
Орталық
музейі.
Фотоальбом = Центральный государственный музей Республики
Казахстан. Фотоальбом / Құр.: Н. Әлімбай, Б. Қақабаев, Ж. Шалғынбай.
М. Тәттібаев. – Алматы: Ӛнер, 2009. – 176 б.
100 жылға жуық тарихы бар ҚР Мемлекеттік Орталық музейіне
арналған фотоальбом шығару алғаш рет қолға алынып отыр. Фотоальбомдағы
мәтіндер мен сан алуан фотоматериалдар бас музей тарихы мен оның қазіргі
құрылымы және әр бағыттағы қызметі жөнінде сыр шертеді.

Қазақтың мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы
академиялық драма театры: Альбом / Шығарушылар
алқасы: М.А.Құл-Мұхаммед, Ә.А.Асқаров, Б.Қ.Тілеухан
ж.б. - Алматы : Ӛнер, 2002. – 160 б.
Кітапта қазақ өнерінің бетке ұстар айнасы М.О.Әуезов атындағы Қазақ Ұлттық драма театры тарихы
мен театр актерлары туралы
суретті деректер мен
мағлұматтар берілген.

Алматы театрлары = Театральный Алматы = Theatres of Almaty /
Ред.алқа: С.А. Қасқабасов, Г.Т. Жұмасейітова, А.О. Мұқан және т.б. Алматы: Алматы жарнама, 2010. - 272б.
Алматы қаласы Республикамыздың ірі мегаполисі болумен бірге әр
алуан бағыт-бағдар ұстанған театрлардың орталығы. Бұл кітап Алматы
қаласындағы театрлардың шығармашылық келбеті мен бүгінгі тыныстіршілігінен хабардар ететін анықтамалық кітап. Үш тілде фотосуреттермен
безендірілген, театрлардың толық мекен-жайы берілген кітап өнерсүйер
жұртшылық пен оңтүстік астана — Алматы қаласының қонақтарына
арналған.

Искусство Алматы в персоналиях / Гл. ред. Жакып Б.О.
- Алматы: ТОО «Қазақ энциклопедиясы», 2009. - 264 с.
В книге «Искусство Алматы в персоналиях» освещены
жизнь и творчество известных представителей искусства
Алматы. В справочных статьях, расположенных в алфавитном
порядке и написанных по компактной схеме, содержатся
биографические сведения и особенности творчества наиболее
ярких личностей в мире казахстанского искусства, самобытно
проявивших себя в архитектуре, изобразительном и прикладном
искусстве, театре, музыке, кино.

Мұхтар Әуезовтің мемориалдық мұражай-үйі = Мемориальный
дом-музей Мухтара Ауэзова: Альбом. - Алматы, 2013. - 170б.
Бұл кітап-альбомда Мұхтар Әуезовтің жеке мүліктері, бейнелеу
өнеріне қатысты заттары, суреттері, архивтік материалдары, қолжазбалары,
бай кітапханасы көрсетіледі.

Государственный музей искусств имени А. Кастеева
Республики Казахстан. -Алматы - М.: Белый город,
2004. - 64 с.
В Государственном музее искусств имени А.Кастеева
Республики Казахстан хранится около двадцати двух тысяч
произведений, созданных в разные эпохи художниками
Западной Европы, Азии, Америки. Особое место в
собрании занимает коллекция русского искусства.

