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Мәңгілік ел – Қазақстан =Вечная страна – Казахстан=Kazakhstan – eternal countru 
[Мәтін]: 

[фотоальбом]  / бас ред. Ж. Тойбай.- [Алматы]: Қазақ энциклопедиясы, [2017].- 183, 
[1] б. : суретті. 

«Мәңгілік ел - Қазақстан» фотоальбомы Қазақстан Республикасының жалпы 
сипаттамасын, табиғатының көзбен көріп, тамашалауға тұрарлық, туризмі дамыған көрікті 
жерлерін, айтулы тарихи орындарын, қысқаша экономикалық-саяси ахуалын көрсететін, 
сонымен қатар қазақ халқының өзіне тән ұлттық құндылықтары мен еңбек түрлерін, 
маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін, киімдері мен музыкалық 
аспаптарын,ойындарын, тағамдары мен қолөнер бұйымдарын, т.б. ерекшеліктерін, 
фотосуреттермен бірге таныстыратын басылым болып табылады.  

 

 Қамзабекұлы, Д. Алаш арқауы [Мәтін]: [зерттеу мақалалар] / Д. Қамзабекұлы.- 
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 406, [2] б.- (50 жыл Қазақ энциклопедиясы). 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, 
алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл жинағына елдік және мемлекетшілдік 
тарихымыздың айрықша кезеңі – Алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, 
жиындар, ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасөз бетінде жарияланған 
зерттеулері мен мақалалары еніп отыр.Кітап ұлт руханиятына ынтызар жалпы қауымға 
арналғ 



 

Салғараұлы, Қ. Қазына [Мәтін]: [ой-толғамдар, мақалалар] / Қ.Салғараұлы.- 
Алматы: Дәстүр, 2017.- 383, [1] б. 

Белгілі ғалым-жазушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының және 
[Күлтегін] сыйлығының иегері, Қазақстаның еңбек сіңірген қайраткері Қойшығара 
Салғараұлының бұл еңбегі қазақ халқының тарихын халықтың өз таным-түсінігі негізінде 
қайта пайымдаудың қажеттілігін , халықтың ауызша тарихының  деректерін жазба 
дереккөздерімен салыстыра зерделеу арқылы оқырманды шынайы төл тарихымен 
табыстыруға болатынын , жазба дереккөздерінде жоқ деректердің халықтың тілінде 
сақталып қалатынын жан-жақты дәлелдейді.  

 

Айтбайұлы, Ө. Тілтірек [Мәтін]: [ой-толғамдар, мақалалар] / Ө. Айтбайұлы.- 
Алматы: Дәстүр, 2017.- 382, [2] б. 

Академик Өмірзақ Айтбайұлының бұл кітабы да бар өмірін қасиетті ана тіліміздің 
тағдырына арнаған жан тебіренісі. Ол мәдениет ,қоғам қайраткерлері туралы сөз қозғаса 
да, білім, ғылым, өнер туралы толғанса да немесе автор туралы замандастары сөйлесе де 
қасиетті ана тіліміздің тағдыры тілге тиек етіледі. 

 



Күмісбайұлы, Ш. Өмірдің соңғы бір сәті [Мәтін]: [повестер мен әңгімелер] / Ш. 
Күмісбайұлы.- Алматы: Алаш, 2017. – 383, [1] б. 

Заман ағымына сай жазылған шығармалар өмір шындығын саралап, толғауы тоқсан 
толғақты мәселелерді тілге тиек етсе, әңгімелері де бүгінгі уақыттың бет-бедеріндегі сан 
қилы өмір белесіне жетелейді. Аз жазса да, саз жазатын қаламгердің шығармалары 
негізінде ауыл адамдарының қилы-қилы тағдырының күнгейі мен көлеңкесіне тоқталады. 

 

Әбдішова, Ж. Өмір сүрсем... кеш емес [Мәтін]: [әңгімелер] / Ж. Әбдішова.- Алматы: 
Алаш, 2017. 351, [1] б. 

Тақырыбы әр алуан, замандастарымыздың басынан өткен жай күйлері, тығырықтан шығар 
жол іздеген сәттері шынайы, нанымды бейнелеген. Негізі кейіпкерлері – әйелдер. Көлемі 
жағынан қысқа жазылған әңгімелерінің қай-қайсысы да жүрекке жол тауып, оқырманын 
селқос қалдырмайды, еліктеріп, тартымды оқылады, тілі шұрайлы, көркем. 

 

Сулейманов, Г. Г. Учитель [Текст]:  / [о Первом секретаре Семиозерного райкома 
Компартии  Казахстана Тургумбаеве] / Г.Г. Сулейманов.- Костанай: Костанайский 
печатный двор, 2017.- 308, [4] с. -8 с. фото. 

Молодежь почти ничего не знает о социалистическом прошлом нашей страны. В книге 
сделаны робкие попытки сравнить прошедшую эпоху и наше время сугубо с 
экономической точки зрения  – основные показатели экономического развития двух 
периодов времени – ведь [все познается в сравнении]. Но показатели свершали люди,а 
людьми руководители неординарные представители рода человеческого. Об одном из них, 
легендаром  Директоре совхоза, непобедимом Первом секретаре Семиозерного райкома 
Компартии Казахстана и повествуется в этой книге. 



   

Досанов, С. Хранители сокровенного [Текст]: [документальная и художественная 
проза] / С. Досанов.- Алматы: Баспа, 2017. – 383, [1] с. 

Двадцатипятилетний исторический путь, пройденный нашей страной за годы 
независимости, преодолен только благодаря силе и мощи созидательного труда народа 
Казахстана под мудрым руководством Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. 
Как преодолевались многие трудности на этом пути, какие усилия предпринимались и 
воплощались для реализации поставленных задач в различных сферах нашей жизни, 
размышления автора в предлагаемой широкому кругу читателей книге. 

 

Религия и традиции [Текст]: по инициативе Верховного муфтия Ержан қажы 
Малғажаұлы. Ч. 1 / рук. Проекта О. Серикбай , подгот. С. Ибадуллаев.- Алматы, 
2016.- 207, [1] б. 

Религия и традиции играют важную роль в становлении каждой нации. Обычаи и 
традиции казахского народа тесно связаны с мусульманством. В этой книге 
рассказывается о взаимосвязи между религией и национальными ценностями. Книга 
предназначена для широкого круга читателей. 

            Кітапханаға келіңіздер, көріңіздер, оқыныздар!    

 

       Құрастырушы : А. Әбдіғалиева – Әулиекөл орталық 

                                      кітапханасының аға библиографы. 


