
      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуалды 
көрме 
Виртуальная выставка 

Әл-Фараби кітапханасы 

ДАМУ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ ОРТАЛЫҒЫ 
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Кітапханаға 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: 10 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

 

Выставка новых книг, поступивших в библиотеку. 

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: 10 

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 library. 

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: 10  

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
https://www.kaznu.kz/en/257/page/%20Departments/Faculty_of_Journalism_
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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Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы: 

бес томдық/ҚР Білім және ғылым м-гі, 

Ғыл. Ком., М.О. Әуезов атын. Әдебиет 

және өнер ин-ты; құраст.: Т.Е.Қыдыр, 

Б. Нұриман. – Алматы: Evo Press. -2020. 

–ISBN 978-601-7588-23-6. 

2-т. : Карахандықтар дәуіріндегі әдеби 

жәдігерлер (IX-XII ғғ.). -559, [1] б. – 

(Ұлы дала жауһарлары).  

 

Книга содержит материалы, касательно 

древней литературы ( 2 том - Литературные 

артефакты эпохи Караханидов) и состоит 

из нескольких частей. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы: 

бес томдық/ҚР Білім және ғылым м-гі, 

Ғыл. Ком., М.О. Әуезов атын. Әдебиет 

және өнер ин-ты; [құраст. Т.Е.Қыдыр] – 

Алматы: Evo Press. -2020. –ISBN 978-

601-7588-23-6. 

3-т. : Алтын орда дәуіріндегі әдеби 

жәдігерлер (діни-дидақтикалық 

шығармалар). -575, [1] б. 

 

Книга содержит материалы, касательно 

древней литературы ( 3 том - Литературные 

реликвии эпохи Золотой Орды 

(религиозно-дидактические произведения)) 

и состоит из нескольких частей. 

Найти 

электронную 

версию 

 

Дала фольклорының антологиясы: он 

томдық/ [құраст. Ж.С. Рақыш; жалпы 

ред. Басқ. К.І. Матыжанов]. – Алматы: 

Brand Book. -2020. 

6-том :Ғұрыптық фольклор : Шағын 

жанрлар. -483, [1] б.) 

 

Дала фольклоры антологиясының 

алтыншы томына магиялық фольклор, 

кәсіпке қатысты фольклор, маусымдық 

ғұрып фольклоры мен отбасылық ғұрып 

фольклорының тандаулы үлгілері 

топтастырылған. 

Найти 

электронную 

версию 

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://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://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://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://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
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Дала фольклорының антологиясы: он 

томдық/ [құраст.: Т. Әлібеков, 

Н.Елесбай, Н. Набиолла; жалпы ред. 

Басқ. К.І. Матыжанов]. – Алматы: 

Brand Book. -2020. 

7-том :Прозалық фольклор : Ертегілер. -

487, [1] б.) 

 

Дала фольклоры антологиясының 7-томы 

«Прозалық фольклордың» ертегі жанрына 

арналған. Томға хайуанаттар туралы, қиял-

ғажайып, батырлық, новеллалық, 

сатиралық ертегілердің таңдаулы үлгілері 

топтастырылды. 

Найти 

электронную 

версию 

 

Дала фольклорының антологиясы: он 

томдық/ [құраст. Т.Әлібеков, Н.М. 

Мурсалимова, А.Оралбек ; жалпы ред. 

Басқ. К.І. Матыжанов]. – Алматы: 

Brand Book. -2020. 

8-том : Аңыздар. -471, [1] б.) 

 

«Дала фольклоры антологиясының» 

сегізінші томы прозалық фольклордың 

аңыздық жанрларына арналған. Томға 

мифтердің, хикаялардың, аңыздардың, 

әпсаналардың, хикаяттардың, ауызекі 

әңгімелердің таңдаулы үлгілері 

топтастырылған. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Дала фольклорының антологиясы: он 

томдық/ [құраст. Т.Әлібеков, Т. 

Әкімова, Е.Еркін ; жалпы ред. Басқ. К.І. 

Матыжанов]. – Алматы: Brand Book. -

2020. 

9-том : Халық өлеңдері. -451, [1] б.) 

 

«Дала фольклоры антологиясының» 

тоғызыншы томы халық өлеңдеріне 

арналған. Томға қара өлең, толғау, терме, 

тарихи өлең, ән өлең, хат өлең, өтірік өлең, 

мысал өлең, мысал айтыс, қыз бен жігіт 

айтыстарының таңдаулы үлгілері 

топтастырылды. 

 

Найти 

электронную 

версию 

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://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://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://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://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


4 
 

 

Дала фольклорының антологиясы: он 

томдық/ [құраст. Т.Әлібеков, Н.Сәрсек, 

Ж.Салтақова; жалпы ред. Басқ. К.І. 

Матыжанов]. – Алматы: Brand Book. -

2020. 

10-том :Ғибратты фольклор : Шағын 

жанрлар. -471, [1] б.) 

 

Дала фольклоры антологиясының 10-

томына мақал-мәтелдер, жұмбақтар, 

жаңылтпаштар, шешендік сөздер, 

нақылдар, өсиет және қанатты сөздер 

секілді шағын жанрлар топтастырылып 

отыр. 

Найти 

электронную 

версию 

 

 

Ұлы даланың көне сарындары: 

антология : үш томдық / ҚР Білім және 

ғылым м-гі, ғыл. Ком., М. Әуезов атын. 

Әдебиет және өнер ин-ты; [құраст. А.Ж. 

Қазтуғанова]. – Алматы : Brand Book. -

2020. 

2-т. : Аспаптық көне сарындар. Дәстүрлі 

күй өнері = Древние мотивы великой 

степи = Ancient Motifs of the Great 

Steppe. – 1183, [1] б.) 

 

«Ұлы даланың көне сарындары» 

антологиясының екінші томына қазақтың 

көне аспаптары - шаң қобыз, саз сырнай, 

сыбызғы, қобыз, шертер, үш ішекті 

домбыра сарындары және аймақтық 

күйшілік өнеріндегі домбыраға арналған 

халық күйлері мен кәсіби күйші-

композиторлардың туындылары енгізілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 
Гребникова Г. 

Женщине о важном. Твое 

репродуктивное здоровье и 

репродуктивные права: брошюра для 

лиц с инвалидностью по вопросам 

материнского и репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав, 

планирования семьи и профилактики 

незапланированных беременностей и 

ИППП, включая ВИЧ/ Г. Гребенникова, 

Л. Калтаева. – Алматы, 2020. -109 с.  

 

В книге «Женщине о важном» расписаны 

советы для лиц с инфвалидностями 

(написана книга шрифтом Брайля). 

 

Найти 

электронную 

версию 

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://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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://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://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
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Гребникова Г. 

Әйел үшін маңызды. Сенің 

репродуктивті денсаулығың және 

репродуктивті құқықтарың : Ана болу 

және репродуктивті деңсаулық пен 

репродуктивті құқықтар, отбасын 

құруды жоспарлау және 

жоспарланбаған жүктілік пен АИТВ-ын 

коса алғандағы, ЖЖБИ-дың алдын алу 

мәселелері бойынша мүгедектігі бар 

адамдарға арналған брошюра / 

Г.Гребникова, Л. Калтаева. –Алматы : 

[б.ж.], 2020. -114 б. 

 

«Әйел үшін маңызды» кітапта мүмкіндігі 

шектеулі жандарға арналған кеңестер 

береді (Брайль шрифтімен жазылған). 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

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://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114

