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Виртуалды    
көрме 
Виртуальная выставка 

Мұратбекова Балжан Мейрамғазықызы 
      



Тарих факультетіне келіп түскен жаңа кітаптар. 

Аңдатпа: Әл-Фараби кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен 

толықтырылуда. Жақсы жаңалыққа жаршы болуға асығатын кітапхана 

ұжымы сіздердің үйден шықпай-ақ интернет арқылы жаңа кітаптар жайлы 

толық мәлімет ала алады және біздің сайт арқылы бұл кітаптарға онлайн-

тапсырыс бере алады. 

Жаңа кітаптар саны: 36 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

 

Выставка новых книг, поступивших на исторический факультет. 

Аннотация: Книжный фонд библиотеки аль-Фараби пополняется новыми 

книгами. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор данных книг. 

Читатели могут получить подробную информацию о новых книгах онлайн, 

не выходя из дома, и заказать эти книги онлайн через наш сайт. 

Количество новых поступлений: 36 

Вниманию ППС: Чтобы узнать о том, как формируется фонд нажмите здесь. 

Чтобы ознакомиться с другими изданиями библиотечного фонда нажмите 

здесь. 

 

Exhibition of new books received at the Faculty of History 

Annotation: The book fund of al-Farabi library is replenished with new books. We 

bring to your attention a brief overview of these books. Readers can get detailed 

information about new books online from the comfort of their home and order 

these books online through our website. 

Number of new books: 36 

Attention to the teaching staff: To know more about how the found is formed 

click here. 

Click here to see other editions of the library fund. 

 

 

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
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Абдукадыров, Нуржигит Момынбекович.  

Түркияның сыртқы саясаты (XVIII-XIX ғ.) 

: оқу құралы / Н. М. Абдукадыров ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 221, [1] б 

 

Оқу құралы XVIII-XIX ғ. Туркияның сыртқы 

саяси тарихын, оның ішінде Еуропа 

мемлекеттерімен орын алған саяси-тарихи 

процестерді оқытуға арналған.  

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ащысай – Кентау тұрғындары ӛміріндегі 

әлеуметтік-мәдени бірегейлік (1927 ж.-ХХI 

ғ. б.) : тарихи сұхбаттар мен естеліктер 

жинағы / ҚР Білім және ғылым м-гі, Абай 

атын. КазҰПУ, "Айтылған тарих" ғыл.-

зерттеу орталығы ; [құраст.: М. Қ. 

Қойгелдиев және т. б.]. - Алматы : Балауса, 

2019. - 391 б.   

 

«Айтылған тарих» ҒЗО «Поьша 

Республикасының Быстщица-Клодзка 

қаласындағы репрессия құрбандары мен жер 

аударылған поляк азаматтарын еске алу 

Қоғамымен» байланыс орнатып, соның 

нәтижесінде кезінде Ащысайға депортациялық 

жолмен келген азаматтар жайлы естелік 

материалдар жинақталған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Гюстав Ле Бон = غوستاف لو بون = Gustave Le 

Bon : сб. тр. / Ин-т араб. мира ; пер. с фр. Ф. 

б. А. аль-Шехри. - Марокко : Культур. 

центр книги, 2019. - 126 с. - (100 и одна 

книга ; вып. 5. 

 

Он завершил 60книг и иследований, где он 

написал про медецину, науку о физике, 

антропологии и других отраслях. (Книга на 

арабском языке). 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Жак Берке = جاك بيرك = Jacques Berque : сб. 

тр. / Ин-т араб. мира ; пер. с фр. М. 

Шарифа. - Марокко : Культур. центр книги, 

2019. - 127 с. - (100 и одна книга ; вып. 3 

 

Жак Берке был один из величайшых ученых 

двацатаоаг века. Он описовал высокую 

цивилизацию арабской культуры. (Книга на 

арабском языке). 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жакишева, Сауле Аукеновна.  

Клиометрия: основы квантитативной 

истории и исторической информатики : 

учеб. пособие: для спец. «История» / С. А. 

Жакишева ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 232, [1] с. 
 
Учебное пособие посвящено изучунию оснавных 

тенденций закономерностей развития 

исторической науки в условияз масштабной 

информатизации общества, междисциплинарного 

взоимодействия математики, информатики и 

исторической науки. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жаппасов, Жарылқасын Еркінұлы.  

XVI-XVIII ғғ. қазақ-орыс қарым-

қатынастарының тарихнамасы : 

монография / Ж. Е. Жаппасов ; Әл-Фараби 

атын. ҚазҰУ. - 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 232, [1] б. 
 

Монография XVI-XVIII ғғ Қазақ хандығының 

маңызды кезеңін зерттеуге арналады.  Онда 

қазақ-орыс елдері арасындағы саяси, елшілік, 

сауда-экономикалық қарым-қатынас тарихы 

көптеген жазбаша және аузша деректер мен 

зерттеу еңбектерінің негізінде жан-жақты 

талданған. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Жумадил, Арман Кабдешулы.  

Культурные процессы в Казахстане в 20-30-

е годы ХХ века : учеб. пособие / А. К. 

Жумадил, М. Т. Жумадил ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  ун-ті, 2019. - 187 

с. 

Целью учебного пособия является анализ 

культурных процессов, происходивших в 

Казахстане в период 20-30-х гг. В пособии 

обобщен и системотизирован материал по 

культурной жизни с 1917 по 1940 годы. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Егизбаева, Меруерт Карпыковна.  

Ескерткіштерді қорғаудың заңдық-

құқықтық негіздері [Мәтін] : оқу құралы / 

М. К. Егизбаева, Г. Т. Бексейтов ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2019. - 149, [1] б. 

 

Оқу құралында Қазақстан территориясындағы 

тарихи-мәдени ескерткіштер және олпрдың 

түрлері, Қазақстандағы тарихи-сәулет 

ескерткіштері ЮНЕСКО тізіміндегі 

Қазақстандағы объектілер және Қазақстандағы 

ұлттық қорықтар туралы жан-жақты ақпарат 

берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Исанская, Ванда.  

Мои годы в казахской степи (воспоминания 

спецпереселенца) : сборник / В. Исанская; 

[под ред. М. К. Койгелдиева; пер. с пол., 

послесл. Т. Исанского] ; М-во образования 

и науки РК, Каз. нац. ун-т им. Абая, Науч.-

исслед. центр "Айтылған тарих". - Алматы 

: Асаба, 2019. - 174, [1] с. 

  

В книге излагаются воспоминания о жизни 

польской семьи Глуховских, 

деепортированной в Туркестанский район во 

время сталинских репрессий. Автор 

воспоминаний, Ванда Исанская, в годы ссылки 

была еще несовершеннолетней. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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История жизни Конрада Аденауэра : 

брошюра / Фонд им. К. Аденауэра ; [сост. Д. 

Башенов]. - Астана : IndigoPrint, 2019. - 73 с. 

 

Данная брошюра составлена Дауреном 

Башеновым, студентом-магистрантом 

факультета истории, аргеологии и этнологии 

КазНУ им. аль-Фараби, по поручению Фонда 

имени Конрада Аденауэра. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Қайыркен, Тұрсынхан Законұлы. 

Қытай тарихы: ежелгі заман және 

ортағасырлар : оқу құралы / Т. З. 

Қайыркен : Асыл кітап. – 2019. 1-том. - [б. 

м.]. - 323, [4] б. 

 

Қазіргі заман зерттеушілерінің еңбектері 

негізінде Қытайдың ерте және ортағасырлар 

кезіндегі тарихы, мемлекеттілігі мен ғылыми 

мәдениетінің дамуы, көрші этностармен 

байланысы, сондай-ақ көшпенді этностардың 

Қытай тарихы мен мәдениетіне, 

мемлекеттілігіне жасаған әсері жазылған.  

 

Заказать 

онлайн 

 

Қайыркен, Тұрсынхан Законұлы. 

Қытай тарихы: жаңа және қазіргі заман 

тарихы : оқу құралы / Т. З. Қайыркен : 

Асыл кітап. – 2019. 2-том. - [б. м.]. - 359, [9] 

б.  
 

Оқу құралы – Қытайдың 1644 жылдан 2019 

жылға дейінгі аралықтағы жаңа және қазіргі 

заман тарихын қамтиды. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Құнапина, Қайыркен Құдайбергенқызы.  

Тарихи тағылым – рухани құндылық : оқу-

әдістемелік құралы / Қ. Қ. Құнапина, Л. Б. 

Момынтаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Ӛңд., толықт. 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 333 б. 
 

Әдістемелік құралда мемлекеттік және 

халықаралық деңгейде, сонымен қатар өзгеде 

аталып өтілетін мерекелі күндер, олпрдың 

тарихы, ерекшелігі, тарихи маңызы және 

өткізу шарттары ғылыми негізде жазылған. 

Заказать 

онлайн 

 

Калыш, Аманжол Боранбайулы.  

Историческое краеведение Казахстана по 

археологическим и письменным 

источникам : учеб. пособие / А. Б. Калыш, 

А. И. Исаева, Г. Т. Бексеитов ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 

355 с. 

 

В учебном пособии рассмотрены содержание 

исторического краеведения республики как 

учебной дисциплины, формирование и 

развитие, сегодняшнее состояние, место 

исследования в отечественно истории. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Кундакбаева, Жанат.  

Организация имперского пространства в 

кочевой среде: казахи и волжские калмыки 

в орбите внимания России в ХVIII веке : 

монография / Ж. Кундакбаева ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  ун-ті, 2019.  

 
В монографии на основе новейших 

исследовательских стратегий западной 

историографии исследуется российские 

технологии конструирования имперского 

пространства среди кочевников 

 

Заказать 

онлайн 

 

Клод Каен = كلود كاين = Claude Cahen : сб. тр. / 

Ин-т араб. мира ; пер. с фр. А. С. аль-

Халуджи. - Марокко : Культур. центр 

книги, 2019. - 135 с. - (100 и одна книга ; 

вып. 4 

 

Он спецелизтровался на истории и особенно 

интересовался крестовыми походами и 

историей. (Книга на арабском языке). 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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http://elib.kaznu.kz/order-book


 

Луи Массиньон = لويس ماسينيون = Louis 

Massignon : сб. тр. / Ин-т араб. мира ; пер. с 

фр. И. ар-Рабди. - Марокко : Культур. 

центр книги, 2019. - 112 с. - (100 и одна 

книга ; вып. 7. 

 

Он создал новый исторический подход, 

основанный на изучении памятники и 

надписей, написанных на стенах мостов и 

могил Саджид и Саджид Вааа. (книга на 

арабском языке). 

 

Заказать 

онлайн 

 

Мамырбек, Рахат Мәжитұлы.  

Жаһандану жағдайында Қазақстан 

халқының мемлекеттік идентификациясын 

қалыптастыру : монография / Р. 

Мамырбек. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 

 

Монографияда Қазақстанның ұлттық 

иденцификациясының тарихы мен мәдени 

тұтастыққа жаһанданудың ықпалы ғылыми 

тұрғыда талданған және мемлекеттің мәдени-

идеологиялық кеңістікті қорғау барысындағы 

ұстанымдары зерттеліп, шетел тәжірибесі 

туралы мәліметтер берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Манаштану мәселелері  : сер. ғыл. жинақ / 

М. Қозыбаев атын. Солтүстік Қазақстан 

мем. ун-ті; [бас ред. С. Ӛмірбаев]. - 

Петропавл : Алаш-Таным. - 2019. 3-том. - 

443, [1] б. 

 

Бұл жинақ ҚР-ның Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі:  табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру»  атты жолдаумен ашылған. Екінші 

бөлімде Манаш Қозыбаевтың өмірі мен 

мұрасына арналған ғылыми зерттеу 

жұмыстары жүйеленіп берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Манаштану мәселелері  : сер. ғыл. жинақ / 

М. Қозыбаев атын. Солтүстік Қазақстан 

мем. ун-ті; [бас ред. С. Ӛмірбаев]. - 

Петропавл : Алаш-Таным. - 2019. 4-том. - 

493, [1] б. 

 

Бұл жинақ ҚР-ның Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі:  табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру»  атты жолдаумен ашылған. Екінші 

бөлімде Манаш Қозыбаевтың өмірі мен 

мұрасына арналған ғылыми зерттеу 

жұмыстары жүйеленіп берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Манаштану мәселелері  : сер. ғыл. жинақ / 

М. Қозыбаев атын. Солтүстік Қазақстан 

мем. ун-ті; [бас ред. С. Ӛмірбаев]. - 

Петропавл : Алаш-Таным. - 2019. 5-том. - 

484, [1] б. 

 

Бұл жинақ ҚР-ның Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі:  табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру»  атты жолдаумен ашылған. Екінші 

бөлімде Манаш Қозыбаевтың өмірі мен 

мұрасына арналған ғылыми зерттеу 

жұмыстары жүйеленіп берілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Международный опыт диаспор Казахстана : 

сб. статей / КазНУ им. аль-Фараби, Труды 

центра корееведения ; под  ред. Г. Н. Кима. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 237 с. 

 

Сборник включает в себя статьи 

исследователей, принемающих участье в 

проекте финансирования МОН РК на 2018-

2020гг. «Медиаторские фукции диаспоры в 

отношениях между казахстаном этнической 

родиной», а также приглашенных авторов, в 

том числе и зарубежных. 

 

Заказать 

онлайн 
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Мұхатова, Оразгүл Хасеновна.  

Жеке қор құжаттарының деректік маңызы 

: оқу құралы / О. Х. Мұхатова, А. С. Ысқақ, 

А. Х. Максымканова ; Әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 155, 

[1] б. 

 

Оқу құралында Қазақстанда жеке архив 

қорларының қалыптасу тарихы баяндалады. 

Қазақстан Республикасы ұлттық архив 

қорындағы жеке қор құжаттарыының 

ерекшеліктері анықталады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Нововведения администрации Российской 

империи в Степном крае : сб. док. и 

материалов / КазНУ им. аль-Фараби ; сост. 

А. Т. Ахметжанова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 147 с.   

 

В сборнике представлены источники по 

деятельности царской администрации В 

Казахской степи  в ХІХ - начало ХХ вв. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Нурпеис, Абди-Жамил.  

Слово совести : брошюра / А. Нурпеис. - 

Алматы : Қазығұрт, 2019. - 28 с. 

 

В этой брошюре представлены яркие 

выступления писателя, где он говорит от 

имени своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Организация архивного дела в Казахстане: 

практики, проблемы, инновации : 

коллективная монография / КазНУ им. аль-

Фараби, Архив Президента РК ; [редкол. К. 

Ш. Алимгазинов ; под общ. ред.: Д. 

Абдукадырова, Б. Джапарова]. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 365 с. 

 

Методические разработки, архивная аналитика 

и релизованные научные проекты в области 

отечественного документоведения, 

архивоведения, археографии легли в основу 

издания. 

Заказать 

онлайн 
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Памятники истории и  культуры 

Казахстана : сборник / Казахского общества 

охраны памятников истории и культуры ; 

[редкол. Ш. Ы. Уалихан и др.]. - Алматы : 

Қазақ ун-ті. – 2019. Вып. 15. - 207, [2] с. 

 

Выпуске сборника Казахского Общества 

охраны памятников истории и культуры 

собраны научные и научно-популярные статьи 

отечественных историков, археологов, 

искусствоведов и культурологов. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Режис Блачер = ريجيس بالخير = Régis Blachère : 

сб. тр. / Ин-т араб. мира ; пер. с фр. Х. аль-

Вада. - Марокко : Культур. центр книги, 

2019. - 127 с. - (100 и одна книга ; вып. 1. 

 

Французский мыслитель, известный своим 

глубоким пониманием арабского языка  и 

литературы. Опликавал перевод  Священного 

Корана на французкий язык. (Книга на 

арабском языке). 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сексенбаева, Г. А.  

Архивное дело в зарубежных странах (ХХ- 

начало ХХI вв.) : учеб. пособие / Г. А. 

Сексенбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ  ун-ті, 2019. - 243 с. 

 

Учебное пособие излагает основы совремнной 

организации архивной службы в зарубежных 

странах . 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сужиков, Бахыт Мухамбеткалиевич.  

Очерки зарубежной историографии 

Казахстана XIX-XX вв. : сборник / Б. 

М. Сужиков ; [под ред. Ж. Б. 

Дабжанов]. - Алматы : Үш қиян, 

2019. - 323 с. 

 

На обширном теоретеческом и эмпирическом 

материале им рассматривается ряд вопросов, 

касающихся проблем двуязычья в заподной 

советологии, национальной идентификации 

идинамики этнических процессов в 

зарубежных центрально-азиатских 

исследованиях. 

Заказать 

онлайн 
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Хафизова, Клара.  

Степные властители и их дипломатия в 

XVIII-XIX веках : монография / К. 

Хафизова ; [Казахст. ин-т стратег. 

исследований при Президенте РК (КИСИ)]. 

- Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 

2019. - 479 с. 

 

Монография посвящена истории дипломатии 

Казахского ханства (XVIII-XIX вв). Через 

жизнеописание трех поколений казахских 

правителей раскрывается их дипломатия на 

протижении двух столетий. 

Заказать 

онлайн 

 

Nurtazina, Nazira Dautbekovna.  

Ancient and Medieval Turkic History and 

Culture : textbook / N. D. Nurtazina, M. S. 

Nogaybayeva ; Al-Farabi Kazakh National 

University. - Almaty : Qazag University, 2019. 

- 165 p. 

 

The textbook on the basis of the civilizational 

approach to history reveals the history of the 

genesis of flourishing of civilization in the great 

Steppe. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Түркістан – руханият  бесігі : лингво-

ӛлкетану энциклопедиясы / [құраст.: М. 

Қожа, Х. Тұрсұн, Г. Сагидолда ; жалпы ред. 

басқ. Ж. Түймебаев]. - Нұр-Сұлтан : 

Нұрнама. KZ. – 2019. - 1-кітап = Türkistan 

Maneviyat Beşiği = Туркестан – колыбель 

духовности = Turkestan – The Cradle of 

Spirituality. - 501, [3] б. 

 

Түркістан облысы әкімдігі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асырудың «Рухани 

қазына» кіші бағдарламасы  «Туған жер – 

Туған Ел» базалық бағыты бойынша 

жазылған. 

 

Заказать 

онлайн 
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Türkistan Maneviyat Beşiği  : bölgesel-dilbilim 

ansiklopedisi / [tasarim ekibi: M. Kozha, H. 

Tursun, G. Sagıdolda ; kurul baskani J. 

Tüymebayev ; tercümanlar K. Kenzhalin]. - 

Nur-Sultan : Nurnama. – 2019. - 2-kıtap = 

Түркістан – руханият бесігі = Туркестан – 

колыбель духовности = Turkestan –  The 

Cradle of Spirituality. - 478, [2] s. : foto. - 

Кітап түрік тілінде.   

 

Түркістан облысы әкімдігі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асырудың «Рухани 

қазына» кіші бағдарламасы  «Туған жер – 

Туған Ел» базалық бағыты бойынша 

жазылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Туркестан – колыбель  духовности : 

лингво-краеведческая энциклопедия / 

[сост.: М. Қожа, Х. Турсун, Г. Сагидолда ; 

под общ. ред. Ж. Түймебаев ; пер. с каз. на 

рус. Ш. Абдрашова]. - Нур-Султан : 

Нурнама. KZ. – 2019. - Кн. 3 = Türkistan 

Maneviyat Beşiği = Turkestan –  The Cradle of 

Spirituality = Түркістан – руханият бесігі. - 

505, [3] с. 

 

Түркістан облысы әкімдігі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асырудың «Рухани 

қазына» кіші бағдарламасы  «Туған жер – 

Туған Ел» базалық бағыты бойынша 

жазылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Turkestan – The  Cradle of Spirituality : logal-

linguistic encyclopedia / [comp.: M. Kozha, H. 

Tursun, G. Sagidolda ; under the general ed. 

Zh. Tuimebaev ; translation K. Kenzhalin]. - 

Nur-Sultan : Nurnama. – 2019. - Vol. 4 = 

Түркістан – руханият бесігі = Туркестан – 

колыбель духовности = Türkistan Maneviyat 

Beşiği. - 494, [2] p. 

 

Түркістан облысы әкімдігі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асырудың «Рухани 

қазына» кіші бағдарламасы  «Туған жер – 

Туған Ел» базалық бағыты бойынша 

жазылған. 

 

Заказать 

онлайн 
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