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Шығыстану 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: 14 

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 факультет востоковедения. 

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: 14 

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 oriental studies 

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: 14 

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
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
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История Востока 

 

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 

 

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 

 

Байжумин, Жумажан Габдушакирович.  

Тюрки и Великая степь. Историческая 

миссия и фундаментальные культурные 

инновации : учеб. пособие / Ж. Г. 

Байжумин, К. К. Закирьянов ; [Каз. акад. 

спорта и туризма]. - Алматы : Каз. акад. 

спорта и туризма, 2019. - 215 с. 

 

Учебное пособие является совместной 

работой двух казахстанских иследователей. 

Согласно их теоритическим 

представлениям, ключевую роль в 

формиравании фундаментальных основ 

евразицкой цивилизаций сыграли прямые 

предки современных тюркских народов – 

кочевые скотоводы Великого пояса 

внутриконтенентальных степей. 

 

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

 

Uluslararası Türkçe Tarihî Metın 

Araştırmaları Sempozyumu (2019 ; 13-14 

Haziran, Almati).  

Türkçe Tarihî Metın Araştırmaları (Metin 

Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme) : 

toplamak = Түркі тілдеріндегі тарихи 

қолжазбаларды зерттеу халықаралық 

симпозиумы : (қолжазбаларды жариялау, 

каталогын жасау және цифрлау) / Ahmet 

Yesevi Ünıversitesi ; ed.: V. Sümer, O. 

Kabadayı, O. Hanayi. - Almatı, 2019. - 410 s. 

 

Бұл мақалада сирек қордағы түрік және 

осман тілдеріндегі кітаптар мен 

қолжазбалардың каталогын дайындау 

барысы сөз болады. Сонымен қатар, 

аталмыш кітаптардың каталогын дайындау 

кезінде әдебиеттерді іріктеу, 

библиографиялық жазбалардың құрылымы 

т.б. қаралады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Кайранбаева, Назым Нургельдиевна.  

Түрік және ағылшын тілдеріне (А1 

деңгейі) арналған көмекші оқу құралы : 

оқу құралы / Н. Н. Кайранбаева ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ  

ун-ті, 2019. - 63 б. 

 

Түрік және ағылшын тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасы кестелер 

түрінде берілген. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Корпусная лингвистика: учебный 

словарь ключевых терминов и понятий = 

Corpus Linguistics Learner's Dictionary 

Key Terms and Concepts : словарь / 

КазНУ им. аль-Фараби ; сост.: Г. Б. 

Мадиева, С. Б. Бектемирова, Н. 

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

- 86 с. 

 

Изучение ключевых терминов и понятий по 

курсaм, посвященным проблемaм 

корпусной лингвистики, позволяет 

сформировaть компетенции по влaдению и 

использовaнию понятийно-

терминологического aппaрaтa нового для 

кaзaхстaнских вузов нaпрaвления 

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
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лингвистики, зaнимaющегося теоретико-

приклaдными вопросaми состaвления 

нaционaльных корпусов рaзличных языков. 

 

Первый Всесоюзный Тюркологический 

Съезд (1 ; 1926 ; Баку).  

Первый Всесоюзный Тюркологичесий 

Съезд, 26 февраля - 5 марта 1926 г. : 

стенограф. отчет / КазНУ им. аль-Фараби 

; [вступ. сл. Г. Мутанова]. - 2-е изд., доп. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 550 с. 

 

Книга представляет второе издание 

стенографического отчета Первого 

Всесоюзного Тюркологического съезда, 

состоявшегося с 26 февраля по 5 марта 1926 

года в городе Баку. На нем были заслушаны 

доклады всемирно известных ученых 

лингвистов, историков, этнологов, 

политических д еятелей о т юркских я зыках 

и и х б удущем, приняты резолюции. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Шадкам, Зүбайда.  

Шағатай тіліне кіріспе : оқу-әдістемелік 

құрал / З. Шадкам, Ү. Т. Қыдырбаева ; 

Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 105, [1] б. 

 

Құрал шағатай тілінің орфографиялық, 

фонетикалық, морфология-лық және 

лексикалық ерекшеліктерін үйренуге үлкен 

мүмкіндік береді. Әр дәрістің соңында 

түсіндірілген грамматикалық тақырыптарға 

сәйкес теориялық және практикалық 

тапсырмалар берілген. Сонымен қатар 

Шағатай дәуірінде жазылған қолжазба 

еңбектерінен үзінділер келтіріле отырып, 

олардың оқылуы және лексикалық 

мағыналары көр-сетілген. 

 

Заказать 

онлайн 

Литературоведение 

 

Жанабаев, Кайрат.  

Тюркский миф в эпосе, обряде и ритуале : 

монография / К. Жанабаев ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - 2-е изд. - Алматы : Қазақ  

ун-ті, 2019. - 159 с. 

 

В монографии освещаются 

фундаментальные изначальные направления 

современной гуманитарной науки: вопросы 

происхождения жанра, эпоса, поэтической 

речи,  в целом – словесно-музыкального 

искусства. 

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
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Жеменей, Ислам.  

Түрік халықтары әдебиеті тарихына 

кіріспе : оқу құралы / И. Жеменей ; Әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2019. - 273, [1] б. 

 

Түрік халықтарының ежелгі және орта 

ғасырдағы исламдық әдебиеттің әлем 

әдебиетіне айтулы тұлғалар арқылы түркілік 

әдебиеттің мән-маңызы, орны айқындалап, 

танымдық мәліметтер қамтылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Қортабаева, Гүлжамал.  

Түркі мифологиясы : оқу құралы / Г. 

Қортабаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 408, [2] б. 

 

«Түркі мифологиясы» атты оқу құралы – 

түркі тілдерінің материалдары негізінде 

ареалдық тұрғыдан архетип, көне түркі 

мифтері, мифтердің түрлері, мифопоэтика, 

мифопаремиологиядағы мифонимдердің 

тілдік бейнесі, түркілік мифология 

кеңістігіндегі мифтер иен аңыздар 

салыстырыла зерделенген еңбек. 

 

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

