Әл-Фараби атындағы кітапхана

Қазақтың қас батыры – Қасым
Қайсеновтың туылғанына 100 жыл

Кітапхана қорының топтамасы
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Қайсеновтың
әскери
публицистикасы [Мәтін] : [моногр.] / Қарлыға
Нақысбекқызы Мысаева; [шығ. ред. Ш. Биекеева] ; әлФараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2013.

Бұл монографияда Ұлы Отан соғысының даңқты
партизаны, Қазақстан Республикасының Халық
қаһарманы, жазушы, публицист Қасым Қайсеновтің
публистикалық мұрасы қамтылған. Сонымен қатар Қ.
Қайсенов публистикасының үлгілері – мақалалары,
көркем очерктері, естеліктері жан-жақты талданып,
алғаш рет толық тізімі жасалған.

Қайсенов, Қ. Переяслав партизандары [Текст] :
монография / Қ. Қасым. Қайсенов. - Алматы :
Қазмемкөркемәдеббас., 1956. - 117 б.
Ұлы
Отан
соғысы
кезіндегі
партизан
құрамаларының даңқты басшылары: С.А.Ковпак,
А.Ф.Федоров, А.В.Тканко, Е.Д.Ломако, В.А.Бегма,
В.А.Андреев жолдастарға арнаймын.
Автор

Қайсенов, Қ. Ажал аузынан [Текст] : [Ұлы Отан
соғысы жылдарында Украинадағы партизандық
қозғалысқа қатысушылардың естелігі] / Қ. Қасым.
Қайсенов. - Алматы : Қазмемкөркемәдеббас., 1959. - 126
б.

Очерктердің оқиғасы ойдан алынған жоқ, өмір
шындығы, майдандас достарымның аты-жөні де
өзгертілмей сол күйінде алынды. Соңғы уақыттарда
жазған эпизодтарымды осы шағын жинағым арқылы
жас жеткіншектерге ұсынып отырмын.
Автор

Ұлы Отан соғысы жылдарында осындай оқиғаларды
бастарынан кешірген өзімнің майдандас украиндық
кішкентай патриот достарым – Василий Яковенко, Илько
Витряк, Жора Горовенко, Иван, Мария, Галя Гамандар мен
Виктор Абраменколарға арнаймын.
Автор

Қайсенов, Қ. Жау тылындағы бала [Текст] :
монография / Қ. Қасым. Қайсенов. - Алматы :
Қазмемкөркемәдеббас., 1960. - 134 б.

Қайсенов, Қ. Жау тылында.
Соғыстан кейінгі кездесулер
[Текст] : повестер / Қ. Қасым.
Қайсенов. - Алматы : Жазушы,
1973. - 495 б.

Қайсенов,
Қ.
Жау
тылында.
Соғыстан
кейінгі кездесулер [Текст] :
повестер / Қ. Қасым.
Қайсенов. - Алматы :
Жазушы, 1967. - 512 б.

Қайсенов, Қ. Сол бір жылдарда [Текст] :
монография / Қ. Қасым. Қайсенов. - Алматы : [б.
и.], 1975. - 112 б.

Жазушы Қ. Қайсеновтың «Сол бір жылдарда»
атты кітабына «Балдай тәтті балалық шақ»,
«Майдан әңгімелері», «Өскен жерге оралу»,
«Кейбір әсерлер» деген шығармалары енгізіліп
отыр. Алғашқысында қырқыншы жылдардағы
ауыл өмірі суреттелсе, екінші шығармада жау
тылындағы партизандардың ерлігі сөз болады.
Кейінгі шығармаларында партизанның туған
жерге қайтып оралған соң қандай қызмет
атқарғаны, жауынгер достарымен қалай
кездескені туралы айтылады.

Кайсенов, К. Касым. Народные мстители [Текст] :
монография / К. Касым. Кайсенов. - Алма-Ата : Жалын,
1978. - 362,[1] с. - 1.70 тг.
1941 год. Война. Казахский юноша Касым Кайсенов, - ему
было тогда 22 года, - со специальным заданием заброшен в
тыл врага.
Командовал партизанским отрядом в Приднепровье, в
Закарпатье.
После войны Кайсенов пишет книги о боевых действиях
партизан, свидетелем и участником которых был он сам и
его друзья. «Юные партизаны», «Партизаны Переяслава»,
«Из когтей смерти», «Мальчик в тылу врага» - так
называются книги Кайсенова.
«Народные мстители» – сборник лучших произведений
писателя о партизанском движении на Украине.

Қайсенов, Қ. Партизан соқпақтары [Текст] : монография /
Қ. Қасым. Қайсенов. - Алматы : Жазушы, 1978. - 568 б.

Бұл кітаптың авторы – Ұлы Отан соғысы жылдарында
арнаулы тапсырмамен жау шебіне жіберіліп, онда партизан
топтары мен құрамаларын ұйымдастыруға белсене қатысқан
кісі.
Қ.Қайсенов шығармаларының ерекшелігі – Ұлы Отан
соғысының суреттері, жау тылындағы партизандардың өжет
қимылдары көзбен көріп, тікелей араласқан куәгердің атынан
баяндалады.
Кітапқа жазушының неміс фашистеріне қарсы күрескен
қарапайым совет адамдарының ержүрек партизандарының
ерлік әрекеттерін сипаттайтын ең тәуір шығармалары
енгізілді.

Қайсенов, Қ. Жас партизандар [Текст] : монография /
Қ. Қасым. Қайсенов. - Алматы : Жалын, 1980. - 254 б.

Бұл кітаптың авторы – Ұлы Отан соғысы жылдарында
арнаулы тапсырмамен жау тылына жіберіліп, онда партизан
топтары мен құрамаларын ұйымдастыруға белсене
қатысқан адам.
Жас оқырмандарға ұсынылып отырған мына жинағына
жазушының Совет партизандарының жау тылындағы ерлік
істерін баяндайтын «Жас партизандар», «Жау тылындағы
бала» және «Жау тылында» дейтін белгілі шығармалары
енгізілді.

Кайсенов,
К.
Партизанские
тропы
[Текст]
:
Документальная повесть и рассказы / К. Касым. Кайсенов.
- Алматы : Жазушы, 1985. – 360 с.

«Партизанские тропы» сборник произведений
писателя о партизанском движении на Украине. Сам
автор, Касым Кайсенов, командовал отрядом народных
мстителей в лесах Приднепровья, в Закарпатье. После
войны Кайсенов пишет книги о боевых действиях
партизан, о вcтречах после войны с бывшими
участниками, об их судьбах: «Из когтей смерти», «Мальчик
в тылу врага», «Партизаны Переяслава», «Юные паризаны»
и др.

Қайсенов, Қ. Ағалар туралы аңыз [Текст] : естелікәңгімелер / Қ. Қасым. Қайсенов. - Алматы : Балауса,
1992. – 140 б.
Ұлы Отан соғысының қан майданына бастан-аяқ
қатысып, Украина, Белоруссия жерлерін неміс-фашист
басқыншыларынан азат етуде ерлік көрсетіп, аты
аңызға айналған батыр партизан Қасым Қайсенов бұл
еңбегінде қарулас ұстаз-достары С.А. Ковпак, В.Д.
Лавриненков сияқты азаматтардың: сондай-ақ елге
аман-есен оралған соң, еңбек майданында араласқұралас жүріп, тәлім алған аяулы ағалары – Әліби
Жангелдин, Жұмабай Шаяхметов, Әбдісәмет Қазақбаев
т.б. мемлекет қайраткерлерінің, әдебиет алыптары –
М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Б.Момышұлы сынды
тұлғалардың ұмытылмас лебіздері мен өнегелі істері
жайлы әңгімелеп беруді мақсат тұтқан.

Қайсенов, Қ. Таңдамалы [Текст] / Қасым
Қайсенов. - Алматы : Қазақстан, 2008 - .Т. 1-2. 478, [2] б.

Оқырман қауымға кеңінен танымал партизан
жазушы Қасым Қайсеновтың бұл жинағына «Жау
тылында», «Жас партизандар», «Жау тылындағы бала»,
«Бейбіт күнгі кездесулер» атты таңдаулы шығармалары
топтастырылды.
Бұларда
майдангер
жазушы
қарапайым совет адамдарының ерлік істерін нанымды
да әсерлі баяндайды.

Қайсенов, Қ. Жау тылында [Текст] : монография
/ Қ. Қайсенов. - Алматы : [б. и.], 2005. - 288 б.

Халық қаһарманы, Ұлы Отан соғысы партизан
отрядының командирі Қасым Қайсеновтың «Жау
тылында» (1967) кітабы Ұлы Отан соғысы
жеңісінің 60 жылдығына орай қайтадан
шығарылып отыр.
Онда партизан жазушының Украина, Молдова,
Венгрия жерлерінде жүріп, жау тылында жасаған
ерліктері шығарма арқауына айналған. Оқиғалар
шынайы суреттеледі. Оның әр бір жолынан
Отанға, елге, туған жерге деген шексіз
сүйіспеншілік рухы сезіледі.

Кайсенов, К. Избранное [Текст] : в 2-х т. / Касым
Кайсенов. - Алматы : Толағай, 2008 - . - (тираж) экз. Т.1. 456 с.

Во второй том вошли публицистические статьи и
воспоминания о современниках известного писателя,
«Халық
Қаһарманы»
Касыма
Кайсенова.
А
также
воспоминания о нем, друзей, родных и близких.

Қайсенов, Қ. Таңдамалы [Текст] / Қасым Қайсенов. Алматы : Қазақстан, 2008 - .Т. 1-2. - 478, [2] б.

Ұлтымыздың ардагер азаматы, Халық қаһарманы,
партизан-жазушы Қасым Қайсеновтің «Таңдамалысы»
екі кітаптан тұрады. Оның бірінші кітабына
партизандық-жауынгерлік
жылдардың
көркем
шежіресі сынды екі повесі және жазушының атамекені, есінде қалған ел адамдары туралы шағын
әңгімелері топтастырылған.
Ал екінші кітапқа жазушының кешегі қантөгіс
жылдарындағы қарулас достары, өмір жолында өзі
кездесіп, араласып, сырласып, достасқан ақынжазушылар жайлы естеліктері мен қоғамдықәлеуметтік
мәселелер
жөніндегі
көқарастарын
білдіретін мақала-сұқбаттары енгізілген.

