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АЗАТТЫҚ ТАҢЫН АҢСАҒАН АЛАШ АРЫСЫ 

Байлық түбі – ақыл һәм қол ұсталығы. Осы екеуі қосылмай адам 

баласы қазынаға жарымайды. Ақыл да, ұсталық та оқумен, істеумен 

жүре ұлғаяды  

  Ә. Бөкейханов 

Әл-Фараби кітапханасы Ә.Бөкейхановтың дүниеге келгеніне 155 жыл 

толуына орай «Азаттық таңын аңсаған Алаш арысы» атты кітапхана 

қорындағы әдебиеттерден виртуалды кітап көрмесін ұсынады.  

Көрменің мақсаты: Көрнекті қазақ қоғам қайраткері, этнограф, 

публицист және «Алаш» партиясының жетекшісі Әлихан Бөкейхановтың 

өмірі мен шығармашылығын таныстыру. 

Көрме 2 бөлімнен тұрады. 

• Әлихан Бөкейханның еңбектері 

• Әлихан Бөкейхан туралы зерттеулер 

Әлихан Бөкейханның еңбектері 

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 1866 жылы 25 наурызда Семей облысы 

Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүниеге келген. 

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан қазақ халқының азаттық жолындағы 

күресте алдаспаны болған аяулы тұлға.  

Әлихан Бөкейханов XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

көшбасшысы болды. Ол ғалым-энциклопедист, қазақ өлкетануының негізін 

қалаушы, Қазақстан тарихы, экономикасы, этнографиясы, әдебиеті, 

шаруашылығы бойынша көптеген зерттеулердің авторы, даладағы ең танымал 

ұйымдастырушысы ретінде білгілі. 

«Әлихан Бөкейхан. Шығармалары – Сочинения» көптомдығы Мәдениет 

және спорт министрлігінің «Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті 

жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау 

және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру» бағдарламасы 

«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және 

тарату» кіші бағдарламасы бойынша жарық көреді. 

 

Әлихан Бөкейхан туралы зерттеулер 

Алты Алаш көсемінің кім екенін, қандай қызметтер атқарғанын, 

негізінен, дүйім жұртшылық жақсы біледі. Бұл тұрғыдан алғанда 

К.Нұрпейісов, М.Қойгелді, С.Аққұлы сияқты бірсыпыра әлихантанушы 

ғалымдардың зерттеулері өз мақсатына жеткендігін көзбен көре аламыз.  

Әлихан Бөкейханның өмірі мен сан қырлы қызметіне арналған Сұлтан 

Хан Аққұлының кітабында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 1990 

жылдардың соңы мен 2016 жылдар аралығында мерзімді басылымдар, әдеби       
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қоғамдық және ғылыми журналдарда жарық көрген зерттеулер, мақалалар, 

сұхбаттар, дөңгелек үстел материалдары қамтылған. 

Әлихан: «Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын», деп алаштың 

жоғын жоқтап, барын түгендеп, ұлтымыздың қамын жеп өткен жұрт 

шырақшысы. Азаттық жолындағы арпалыспен өткен күреске толы ғұмырында 

ол ұлтының ертеңі үшін бар күш-жігерін, білім-тәжірибесін жұмсаумен бірге, 

басын бәйгеге тігіп, жанын да қиды. Қазақтың өз жерін еркін жайлап, өз елінің 

төрінде отырып, ұл-қызын қазақша оқытып, билік пен төрелікті қазақ тілінде 

айтуы үшін аянып қалған жоқ. Қазақ тілінде газет шығарды, қазақша кітаптар 

бастырды, жүздеген мақалалар жазды. Өзгелердің озық ойларын қазаққа 

жеткізем, көркемдік танымын кеңейтем деп аударма да жасады. 

 

Кітаптар саны: 44 

 

Мазмұны: 

Әлихан Бөкейхан еңбектері……………………………………………………... 3 

Әлихан Бөкейханов туралы зерттеулер ……………..…………………………17 

 

Назар аударыңыз! 

Кызықтырған кітаптың онлайн нұсқасына тапсырыс жасау нұсқаулығымен 

осы сілтеме арқылы таныса аласыз. 

Әл-Фараби кітапханасының толықмәтінді дерекқоры арқылы кітап іздеу 

нұсқаулығын осы жерден көре аласыз. 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

Құрметті қолданушылар, көрмені бағалап өз ұсыныстарыңызды 

қалдырсаңыздар алғысымызды білдіреміз (3 минуттық сауалнамаға өту). 

 

 

 

 

 

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/3495
https://www.youtube.com/watch?v=fo52oe00hDs
https://www.youtube.com/watch?v=fo52oe00hDs
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1QiEJnovI3CqbgwP_M7UFh6wPUWPb-gFhBclLluDdrnzFQ/viewform?usp=sf_link
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Әлихан Бөкейхан еңбектері 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар, ғылыми 

зерттеулер, экспедиция материалдары, 

фельетондар, көркем аудармалар, 

хаттамалар, хаттар: 1889-1903 (Омбы - 

Қарқаралы - С.-Петербор) / Ә. Бөкейхан; [ред. 

алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. 

Әбдібеков және т. б.]. - Астана: Сарыарка. - 

2016. - 1-т. / ҚР Мәдениет және спорт м-гі, Л. 

Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; 

құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 604 б. (Қазақ 

және орыс тілінде) 

 

Қазақтың көрнекті коғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі 

көрнекі публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы – 1889-1937 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми 

монографияларын, ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын камтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар, 

жарияланымдар, ғылыми ізденістер, ауыз 

әдебиетінің үлгілері, әдеби аудармалар, 

хаттар, жеделхаттар(телеграмдар):1925-

1926: (Алаш- Омбы-Мәскеу- Ленинград-

Ақтөбе-Қызылорда) / Ә. Бөкейхан; [ред. алқа: 

Мұхтар Құл-Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. 

Әбдібеков және т. б.]. - Астана : Сарыарка. – 

2016. - 2-т. / ҚР Мәдениет және спорт м-гі, Л. 

Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; 

құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - толықт., 2-бас. - 

564, [3] б. 

 

Бұл томда 1903 жылы мерзімді баспасөз 

беттерінде жарияланған мақалалары 

азынамасы (некролог), ғылыми зерттеулері 

(ғылыми очеркі), «Щербина 

экспедициясының» материалдары және Ә.Н. 

Бөкейхан іздеп жариялаған мұрағат (архив) 

құжаттары қамтылады. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақала,корреспондеция, 

азанама, жеделхаттар, петиция, сөздер, 

ғылыми монография, Щербина 

экспедицияның материалдары қарқаралы 

оязы (басы) : 1903-1905 (Омбы - Семей - С.-

Петербор- Воронеж-Томскі) / Ә. Бөкейхан; 

[ред. алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, Е. 

Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана : 

Сарыарка. - 2016. - 3-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 

толықт., 2-бас. - 653, [2] б. 

 

Бұл томда 1903-1905 жылдары «степной край», 

«Семипалатинский листок», «Сын отечества» 

газеттерінде жарияланған мақалалар, 

корреспонденциялар, азанама, жеделхаттар, 

«Қарқаралы петициясы», сөйлеген сөздері, 

ғылыми очерктері мен мақалалары қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : Щербина 

экспедициясының материалдары 

қарқаралы оязы жалғасы(аяғы) : 1905 

(Омбы - Семей - С.-Петербор- Воронеж-

Томскі) / Ә. Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар Құл-

Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. 

б.]. - Астана : Сарыарка. - 2016. - 4-т. / ҚР 

Мәдениет және спорт м-гі, Л. Н. Гумилев 

атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан 

Хан Жүсіп. - толықт., 2-бас. - 654, [1] б. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның тікелей 

қатысуымен Семей облысы Қарқаралы оязы 

қазақтарының жер пайдалану тәжірибесі 

туралы Ф.А.Щербина басшылық еткен 

экспедиция материалдарының VI томының 

жалғасы (соңы) қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар, 

жарияланымдар, сатиралық әңгімелер, 

фельетондар, ашық хаттар : 1906-1907 

(Омбы - Кереку-Қарқаралы-Семей - С.-

Петербор) / Ә. Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар 

Құл-Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков 

және т. б.]. - Астана : Сарыарка. - 2016. - 5-т. / 

ҚР Мәдениет және спорт м-гі, Л. Н. Гумилев 

атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан 

Хан Жүсіп. - толықт., 2-бас. - 610, [5] б. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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
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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Бұл том Ә.Н.Бөкейханның 1902, 1905-1906 

жылдардағы хаттарын, сөздерін, жазбаларын, 

«Степной край, «Степной пионер», «Иртыш», 

«Омич» (Омбы), «Семипалаитнский листок» 

(Семей), «Наша жизнь» (СПб) газеттерінде 

жарияланған мақалаларын, 

жарияланымдарын, «Ашық хаттарын», саяси 

сатираларын, әңгімелерін, фельетондарын 

қамтыды. 

 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар,  сатиралық 

әңгімелер, фельетондар, ашық хаттар, 

экспедиция материалдары: 1907-1909 (Омск 

- Павлодар-Семей-С.-Петербург) / Ә. 

Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, 

Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана 

: Сарыарка. - 2016. - 6-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 

толықт., 2-бас. - 655 б. 

 

Бұл том омбылық «Степной пионер», «Омич», 

«Голос степи» газеттері (1906-1907ж.) мен 

1908 жылы «Сибирские вопросы» журналында 

(СПб) жарияланған очерктерін, мақалаларын, 

жарияланымдарын, сатираларын, 

фельетондарын, ашық хаттарын, Ф.А. 

Щербина экспедициясы материалдарының 

Семей облысы Семей оязы қазақтарының жер 

пайдалану нормасы қарастырылған X томын 

қамтыды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : дала облыстарын зерттеу 

бойынша экспедицияның қазақтың жер 

пайдалануы туралы материалдары: Семей 

облысы, Семей оязы, қазақтың жер пайдалану 

нормасы анықталған арнайы бөлім және 

жалпы статистикалық кестелер /  Ә. Бөкейхан; 

[ред. алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, Е. 

Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана : 

Сарыарка. - 2016. - 7-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 

толықт., 2-бас. - 670, [1] б. 

 
Бұл томда Ф.А.Щербина бастаған экспедиция 

материалдарының Семей оязы қазақтарының 

жер пайдалану нормасы сипатталған X 

томының жалғасы қамтылады. 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар, ғылыми 

очерктер, әдеби-сын, фольклорлық 

зерттеулер, көркем әңгімелер, көркем 

аудармалар, хаттамалар, хаттар: (С.-

Петербор-Самар-Орынбор / Ә. Бөкейхан; [ред. 

алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. 

Әбдібеков және т. б.]. - Астана : Сарыарка. - 

2016. - 8-т. / ҚР Мәдениет және спорт м-гі, Л. 

Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; 

құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - толықт., 2-бас. - 

595, [4] б. 

 

Бұл томда Ф.А.Щербина экспедициясы 

материалдарының Семей оязы қазақтарының 

жер нормасы сипатталған Х томының жалғасы, 

1909-1914 жж. «Сибирские вопросы» 

журналы, «Мусульманская газета», «Речь», «В 

мире мусульманства» (СПб), «Қазақ» 

(Орынбор) газеттерінде шыққан мақалалары, 

азанамалары, әдеби-сын, фольклорлық 

зерттеулері, көркем аудармалары, ашық 

хаттары, сондай-ақ «Қазақтар» атты тарихи-

анықтамалық очеркі қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар, үндеулер, 

ашық хаттар, сиез материалдары, 

бұйрықтар, нұсқаулар, жеделхаттар, 

уақытша үкімет қаулылары 1916-1917: 

(Самар-Петроград-Минскі-Киев-Орынбор) / 

Ә. Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар Құл-

Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. 

б.]. - Астана : Сарыарка. - 2016. - 9-т. / ҚР 

Мәдениет және спорт м-гі, Л. Н. Гумилев 

атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан 

Хан Жүсіп. - толықт., 2-бас. - 567, [8] б. 

 

Бұл том 1914-1917 жылдары шыққан мақала, 

естелігін, саяси шолуларын, азанамаларын, 

үндеулерін Мемлекеттік думадан, Батыс 

майданнан берген хаттарын, Ресей Уақытша 

үкіметінің комиссары ретінде шығарған 

бұйрықтары мен жеделхаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Бөкейхан, Әлихан.  

Шығармалары : мақалалар, 

жарияланымдар, ғылыми ізденістер, ауыз 

әдебиетінің үлгілері, әдеби аудармалар, 

хаттар, жеделхаттар,1917-1924: (Алаш- 

Омбы-Мәскеу- Ленинград-Ақтөбе-

Қызылорда) / Ә. Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар 

Құл-Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков 

және т. б.]. - Астана : Сарыарка. - 2016. - 10-т. 

/ ҚР Мәдениет және спорт м-гі, Л. Н. Гумилев 

атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан 

Хан Жүсіп. - толықт., 2-бас. - 570, [5] б. 
 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның жаңа табылған 

мұрасы (1910,1913-1914 жж.), 1917-1918 

жылдарғы мақала, үндеу, жеделхат, саяси 

шолулары, Жалпықазақ, Сібір облыстық 

сьездерінің материалдары, Уақытша үкімет 

пен Алаш Орда Халық Кеңесінің қаулылары, 

бұйрықтары, нұсқаулары, жеделхаттары, 

Бүкілресейлік уақытша үкіметтерімен (Комуч, 

Уфа директориясы т.б.) арадағы хат-

қағаздары, т.б. ресми-құжаттары қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан. Шығармалары : 

мақалалар, жарияланымдар, ғылыми 

ізденістер, ауыз әдебиетінің үлгілері, әдеби 

аудармалар, хаттар, жеделхаттар 

(телеграмдар):1923-1925: (Алаш- Омбы-

Мәскеу- Ленинград-Ақтөбе-Қызылорда) /  Ә. 

Бөкейхан; [ред.алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, 

Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана 

: Сарыарка. - 2016. - 11-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 

толықт., 2-бас. - 595 б. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1918-1924 

жылдары мерзімді баспасөзде, ғылыми-

танымдық басылымдарда жарық көрген 

мақалалары, әдеби-сындары, пікірлері 

(рецензиялары), көркем аудармалары, ауыз 

әдебиетінің үлгілері, хаттары, сондай-ақ Алаш 

Орданың, Бүкілресейлік уақытша 

үкіметтерінің заңнамалық қаулылары, 

бұйрықтары, хаттамалары, жеделхаттары, 

Мемлекеттік мәжіліс хаттамасы, т.б. ресми 

құжаттары қамтылды 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

http://elib.kaznu.kz/order-book
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Бөкейхан, Әлихан. Шығармалары : 

мақалалар, ғылыми зерттеулер, 

экспедиция материалдары, фельетондар, 

көркем аудармалар, хаттамалар, хаттар: 

1889-1903 1925-1926: (Алаш- Омбы-Мәскеу- 

Ленинград-Ақтөбе-Қызылорда) / Ә. Бөкейхан; 

[ред. алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, Е. 

Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана : 

Сарыарка. - 2016. - 12-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 564 

б. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1924-1925 

жылдары мерзімді баспасөзде жариялаған 

мақалалары тарихи, әдеби-сын зерттеулері, 

пікірлері (рецензиялары), кітап болып шыққан 

көркем (Л.Н. Толстой, Ги де Мопассан, т.б) 

және ғылыми (К. Фламмарион, Н.И,Бухарин, 

т.б) аудармалары, хаттары және т.б мұрасы 

қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан. Шығармалары : 

мақалалар, сыни пікірлер (рецензиялар), 

ғылыми зерттеулер, көркем және ғылыми 

аудармалар, хаттар, тергеу материалдары: 

1926-1937,1985 (Мәскеу- Ленинград) / Ә. 

Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, 

Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана 

: Сарыарка. - 2016. - 13-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 

толықт., 2-бас. - 607 б. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1925-1926 

жылдары мерзімді қазақ баспасөзінде 

жарияланған мақалалары, кітап сыны 

(пікірлері), оқу-әдістемелік құралдары, 

ғылыми зерттеулері, жеке кітап болып шыққан 

көркем (Л.Н.Толстой, Эзоп, В.Г. Короленко, 

т.б), ғылыми аудармалары (Д.М.Грабе, К.Н 

Фламмарион, К.Г.Маркс, М.И. Бухарин, т.б) 

және т.б. көптеген мұрасы қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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


9 
 

 

Бөкейхан Әлихан. Шығармалары : 

ғылыми еңбектер, зерттеулер, 

монографиялар,очерктер, мақалалар, 

жарияланымдар, ашық хаттар, 

телеграммдар, баяндамалар, сөздер, 

есептер, бұйрықтар, қаулылар, үкімдер, 

үндеулер әдеби, фольклорлық зерттеулер, 

ауыз әдебиетінің үлгілері, көркем аударма, 

оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар / Ә. 

Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар Құл-Мұхаммед, 

Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. б.]. - Астана 

: Сарыарка. - 2016. - 14-т. / ҚР Мәдениет және 

спорт м-гі, Л. Н. Гумилев атын. Еуразия 

ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан Хан Жүсіп. - 

495, [4] б. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1926-1929 

жылдары мерзімді баспасөзде, ғылыми 

жинақтарда жарық көрген мақалалары, 

рецензиялары, ғылыми зерттеулері («Казаки 

Адаевкского уезда», «Сельское хозяйство 

Кара-Калпакской АО», т.б.), көркем (Л.Н. 

Толстой, Д.М. Мамин-Сибиряк, Г.де 

Мопассан, т.б) ғылыми (К.Н. Фламмарион, 

П.А. Тутковский, т.б) аудармалары, ауыз 

әдебиетінің үлгілері, хаттары, 1929, 1937 

жылдардағы тергеу хаттамалары және т.б 

материалдар қамтылды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан Әлихан.  

Шығармалары : қазақ жерінің жоқшысы / 

Ә. Бөкейхан; [ред. алқа: Мұхтар Құл-

Мұхаммед, Е. Сыдықов, Н. Әбдібеков және т. 

б.]. - Астана : Сарыарка. - 2016. - 15-т. / ҚР 

Мәдениет және спорт м-гі, Л. Н. Гумилев 

атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; құраст. Сұлтан 

Хан Жүсіп. - 573, [2] б. 

 

Бұл томда Ә.Н. Бөкейханның 1889-1929 

жылдар аралығында баспа көрген мұрасы мен 

1985 жылы Оксфорд университеті қайта басып 

шығарған еңбегінің және Алаш көсемі туралы 

2018 жылға дейінгі зерттеулер, 

монографиялар, мақалалардың ҚР Ұлттық 

кітапханасымен бірлесіп жасалған 

библиографиялық көрсеткіші берілді. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Бөкейхан.  

Шығармаларының толық жинағы : 7-т. 

толық жинағы: моногр., ғылыми 

ізденістер, мақалалар, әдеби аудармалар / 

Бөкейхан ; [құраст. Ж. С. Аққұлұлы] : 

Сарыарқа. - 2009. Әлихан Нұрмұхамедұлы. Т. 

1  : 1889-1903 (Омбы-Қарқаралы - С.-

Петербор - Омбы) = Полное собрание 

сочинений / Ә. Н. , [б. м.]. - 563,[1]  б. 

 

Қазақтын көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі 

көрнекті публкцисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы 1889-1937 жыладар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми 

монографияларын, ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан.  

Шығармаларының толық жинағы : 7-т. 

толық жинағы: моногр., ғылыми 

ізденістер, мақалалар, әдеби аудармалар / 

Бөкейхан ; [құраст. Ж. С. Аққұлұлы] : 

Сарыарқа. - 2009. Әлихан Нұрмұхамедұлы. Т. 

2  : 1904-1906 (Омбы - Қарқаралы - С.-

Петербор - Омбы) = Полное собрание 

сочинений / Ә. Н. , [б. м.]. - 565,[1]  б. 

 

Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейханның тұнғыш 

толық шығармалар жинағы -1889-1937 жылдар 

аралығында мерзімді басылымдарда, ғылыми 

журналдар мен жинақтарда жарық көрген ірі 

ғылыми монофафияларын, ғылыми 

зерттеулерін, саяат публицисткасын, адеби 

сын мақалалары мен аудармаларин жане жеке 

хаттарын камтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Бөкейхан.  

Шығармаларының толық жинағы : 7-т. 

толық жинағы: моногр., ғылыми 

ізденістер, мақалалар, әдеби аудармалар / 

Бөкейхан ; [құраст. Ж. С. Аққұлұлы] : 

Сарыарқа. - 2009. Әлихан Нұрмұхамедұлы. Т. 

3  : 1907-1913 (Омбы - Қарқаралы - С.-

Петербор - Омбы) = Полное собрание 

сочинений / Ә. Н. , [б. м.]. - 555,[1]  б. 

 

Қазақтың көрнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі 

көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы - 1889-1937 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ғылыми 

монофафияларымен ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан. 

Шығармаларының толық жинағы : 7-т. 

толық жинағы: мақалалар, талдаулар, 

хаттар, жеделхаттар (телеграмдар) / 

Бөкейхан ; [құраст. Ж. С. Аққұлұлы] : 

Сарыарқа. - 2010. - Әлихан Нұрмұхамедұлы. Т. 

4 : "Иртышъ", "Омичъ" және "Голосъ степи" 

газеттері = Полное собрание сочинений / Ә. Н. 

, [б. м.]. - 566,[2]  б. 

 

Қазақтың көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі 

көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы оның 1889-1937 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық керген ірі ғылыми 

монофафияларын, ғылыми зерттеулерін, саяси 

публицистикасын, әдеби сын мақалалары мен 

аудармаларын және жеке хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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

Шығармаларының толық жинағы : 7-т. 

толық жинағы: мақалалар, әдебисын, 

фольклорлық зерттеулер, әдеби 

аудармалар, хаттар, жеделхаттар 

(телеграмдар) / Бөкейхан ; [құраст. Ж. С. 

Аққұлұлы] : Сарыарқа. - 2010. - Әлихан 

Нұрмұхамедұлы. Т. 5 = Полное собрание 

сочинений / Ә. Н. , [б. м.]. - 557,[3]  б. 

 

Қазақтың кернекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі 

көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы оның 1889-1937 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми 

монографияларын, ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан.  

Шығармаларының толық жинағы : 9-т. 

толық жинағы: мақалалар, жазбалар, 

баяндамалар, үндеулер, ғылыми 

зерттеулер, әдеби аудармалар, хаттар 

(ашық хаттар), жеделхаттар 

(телеграммалар): 1915-1917 / Бөкейхан ; 

[құраст. Ж. С. Аққұлұлы] : Сарыарқа. - 2013. - 

Әлихан Нұрмұхамедұлы. Т. 6 = Полное 

собрание сочинений / Ә. Н., [б. м.]. - 515,[5] б. 

 

Қазақтың көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы және 

көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы оның 1889-1985 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми 

монографияларын, ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Бөкейхан, Әлихан. 

Шығармаларының толық жинағы : 

мақалалар, жарияланымдар, ғылыми 

ізденістер, ауыз әдебиетінің үлгілері, 

көркем аудармалар, хаттар, жеделхаттар 

(телеграмдар) / Ә. Бөкейхан; құраст. С. А. 

Жүсіп. - Астана : Сарыарқа, 2013 - Т. 7 : 1917-

1924 (Алаш-Омбы-Мәскеу-Ленинград-

Ақтөбе-Қызылорда) = Полное собрание 

сочинений. - 518, [2] б. 

 

Қазақтың көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы және 

көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедулы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы оның 1889-1985 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми 

монографияларын, ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан, Әлихан. 

Шығармаларының толық жинағы : 

мақалалар, жарияланымдар, ғылыми 

ізденістер, ауыз әдебиетінің үлгілері, 

көркем аудармалар, хаттар, жеделхаттар 

(телеграмдар) / Ә. Бөкейхан; құраст. С. А. 

Жүсіп. - Астана : Сарыарқа, 2013 - Т. 8 : 1924 

(Мәскеу-Ленинград) = Полное собрание 

сочинений. - 528 б. 

 

Қазақтың көрнекті коғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы және 

көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы оның 1889-1985 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми 

монографияларын, ғылыми зерттеулерін, 

саяси публицистикасын, әдеби сын 

мақалалары мен аудармаларын және жеке 

хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Бөкейхан, Әлихан. 

Шығармаларының толық жинағы : 

мақалалар, жарияланымдар, ғылыми 

ізденістер, ауыз әдебиетінің үлгілері, 

көркем аудармалар, хаттар, жеделхаттар 

(телеграмдар) / Ә. Бөкейхан; құраст. С. А. 

Жүсіп. - Астана : Сарыарқа, 2013 - Т. 9 : 1925-

1927 (Ленинград-Ақтөбе-Мәскеу-Қызылорда) 

= Полное собрание сочинений. - 528 б. 

 

Қазақтың көрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы және 

көрнекті публицпсі Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкепханның тұңғыш толық шығармалар 

жинағы оның 1889-1985 жылдар аралығында 

мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар 

мен жинақтарда жарық корген ірі ғылыми 

монофафияларын, ғылыми зерттеулерін, саяси 

публицпстикасын, әдеби сын мақалалары мен 

аудармаларын және жеке хаттарын қамтиды. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Бөкейхан Әлихан Нұрмұхамедұлы. 

Таңдамалы : қазақ және орыс тілдеріндегі 

ғылыми зерттеулер, еңбектер: моногр., 

мақалалары, сөздері, баяндамалары, 

өлеңдері, аудармалары, хаттары / Ә. Н. 

Бөкейхан ; бас ред. Р. Нұрғалиев. - Алматы : 

Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 496 б. 

 

Қазақтың ұлы қоғам және мемлекет 

қайраткері, ғұлама ғалымы Әлихан 

Нұрмұхамедұлы Бекейханның есімі кеңес 

дәуірінде бір жақты қаралып, соның 

салдарынан оның өмірі мен ғылыми 

шығармашылығы мүлдем зерттелінбей шаң 

басып жатты. Ұсынылып отырған «Ә. Н. 

Бекейхан. Таңдамалы» атты жинаққа Ө. 

Бөкейханның 1899-1937 - жылдар аралығында 

жарияланған ірі монографиялары, ғылыми 

басылымдары, мақалалары жене жеке хаттары 

еніп отыр. Жинақтың соңында Ө. Н. Бөкейхан 

қалдырған мол аманат-мұраның шежіресі 

берілген. 

 

Оқу 

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/book/1868


15 
 

 

Бөкейханов Әлихан.  

Шығармалар : публицистика және ғылыми 

мақалалар / Ә. Бөкейханов; құраст. М. 

Қойгелдиев. - Алматы : Қазақстан, 1994. - 

384 б. 

 

Кітапхана ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі 

қазақ ұлт-азаттық қозғалысының басшысы, 

Алаш партиясының негізін қалаушы, 

Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан 

Бөкейхановтың «Қазақ» газеті және басқа 

басылымдарда жарық көрген еңбектері, 

сондай-ақ ұлы күрескерге кезінде 

замандастары тарапынан көрсетілген құрметті 

айғақтайтын материалдар енді. 

 

Оқу 

 

Бөкейхан, Әлихан 

Таңдамалы: Шығармалар жинағы. 2-кiтап 

/ Бөкейхан, Әлихан. - Алматы: Өлке, 2003. - 

224б. 

Бұл кітаптағы елді -мекендер, жер-су, адам 

аттарын, көптеген баламасыз терминдер, 

жекелеген сөздер мен сөз тіркестері түпнұсқа 

бойынша өзгеріссіз алынды. 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Классикалық зерттеулер көп томдық / ҚР 

Білім және ғылым м-гі ; [жауапты ред. А. 

С. Ісімақова]. - Алматы : Әдебиет әлемі. - 

2012. - 9-т. : ХХ ғасыр басындағы алаш 

әдебиеттануы / А. Байтұрсынұлы, Ә. 

Бөкейхан, Х. Досмұхамедұлы. - 362, [6] б. 

 

Бұл кітапқа XX ғасыр басындағы Алаш 

әдебиеттанушылары А.Байтұрсынұлының 

«Әдебиет танытқышы» және «Научный доклад 

на Первом Всесоюзном Тюркологическом 

съезде» атты баяндамасы; Ә.Бөкейханның 

«Батыр Бекет», «Мырза Едіге», «Роман 

бәйгесі», «Роман деген не?», «Ән, өлең һәм 

оның құралы», «Кітап сыны», «Всеволод 

Иванов» сынды мақалалары; Халел 

Досмұхамедұлының «Аламан», «Диуани Лұғат 

ат-Түрк», «Қазақ халық әдебиеті», «Шернияз 

шешен», «Кенесары-Наурызбай», «Мұрат 

ақынның сөздері» атты негізгі зерттеулері 

енгізілді. 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

http://elib.kaznu.kz/book/2003
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
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Әлихан Бөкейханов туралы зерттеулер 

 

Аққұлы Сұлтан Хан. 

Әлихан Бөкейхан. Қазақ жерінің жоқшысы 

: [өмірбаян] / С. Аққұлы. - Шымкент : 

Азиат, 2016. - 1-т. - . - 651 б.  

 

Ә.Н. Бөкейханның туғанына 150 жыл толуы 

аясында шығарылған кітап. Бұл кітапта Ә. 

Бөкейхановтың өмірбаяны баяндалады. 

 

 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Аққұлы Сұлтан Хан.  

Әлихан Бөкейхан. Аманат : [өмірбаян] / С. 

Аққұлы. – Шымкент : Азиат. - 2016. - 2-т. - 

639 б. : сур. 

 

Бұл томда Ә. Бөкейханның өмірі мен 

қызметінің 1917-1927 жылдарды қамтитын 

«Алаш Орда» және 1922-1937 жылдарды 

қамтитын «Мәскеу қапасы» деп шартты түрде 

аталған екі кезеңі сипатталады. 

 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Аккулы Султан Хан. Алихан Букейхан : 

[биогр.] / С. Х. Аккулы; [Евраз. нац. ун-т 

им. Л. Н. Гумилева, Ин-т культуры и духов. 

развития "Алаш"] : АЗИАТ. - 2016. - 

Аккулы, Султан Хан. Т. 1 : Творец истории 

/ С. Х. Аккулы; Евраз. нац. ун-т им. Л. Н. 

Гумилева, Ин-т культуры и духов. 

развития "Алаш", [б. м.]. - 630 с. 

 

Книга издана к 150-летию со дня рождения 

А.Н. Бокейхана. В этой книге рассказывается 

биография Букейханова. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

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
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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Аккулы Султан Хан. Алихан Букейхан : 

[биогр.] / С. Х. Аккулы; [Евраз. нац. ун-т 

им. Л. Н. Гумилева, Ин-т культуры и духов. 

развития "Алаш"] : АЗИАТ. - 2016. - Аккулы, 

Султан Хан. Т. 2 : Завещание / С. Х. Аккулы ; 

Евраз. нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева, Ин-т 

культуры и духов. развития "Алаш", [б. м.]. - 

626 с. 

 

В этом томе  два периода жизни и деятельности 

А. Букейхана описаны как «Алаш Орда», 

охватывающий 1917-1927 годы, и 

«Московские ворота», охватывающий 1922-

1937 годы. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Аққұлы Сұлтан Хан.  

Әлихан Бөкейхан. Қазақ жерінің жоқшысы 

: [өмірбаян] / С. Х. Аққұлы, Ә. Аққұлы; 

[жауапты ред.: Д. Қамзабекұлы]. - Алматы : 

Алаш Орда. - 2017. - 1-т. : The Unifier of 

Kazakh Lands / Ә. Аққұлы. - 798 б. : сур. 

 

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан (1866-1937) 

- Қазақстан тарихында орны айрықша, маңызы 

зор қайталанбас тұлға. XX ғасыр басындағы 

тарихи оқиғалардың қайнаған ортасында 

жүріп, ұлт тарихында терең із, өлшеусіз мұра 

қалдырған Ә.Н.Бөкейхан, өкінішке қарай, 

бүгінгі жұртшылық үшін бейтаныс тұлға 

болып келеді. Бірақ елдік таным бұл күйінде 

қалмасы ақиқат. 

  

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Аққұлы Сұлтан Хан. Әлихан Бөкейхан. 

Қазақ жерінің жоқшысы : [өмірбаян] / С. Х. 

Аққұлы, Ә. Аққұлы;[жауапты ред.: Д. 

Қамзабекұлы]. - Алматы : Алаш Орда. - 2017. 

2-т. : The Unifier of Kazakh Lands / ред. Д. 

Қамзабекұлы. - 902 б. 

 

Әлихан Бөкейхан өмірі мен қызметінің 1917-

1922 жылдарды қамтитын «Алаш Орда» және 

1922-1937 жылдары қамтитын «Мәскеу 

қапасы» деп шартты түрде аталған екі кезеңі 

сипатталады. «Алаш Орда» кезеңінде бұрынғы 

Қазақ хандығы қирандысынан кейін ұлттық 

мемлекет іргетасы қайта көтерілсе, 

мемлекетшілдіктің іргесін нығайтуда, сын 

тезіне салуда «Мәскеу қапасы» кезеңінің баға 

жетпес зор тарихи маңызы болды. Кітап 

ЮНЕСКО «шынайы әлемдік даңқты 

қайраткер» таныған Ә.Н.Бөкейханның 

туғанына 150 жыл толуы аясында шығып отыр. 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Аққұлы Сұлтан Хан. 

Алихан Букейхан = Әлихан Бөкейхан = 

Alikhan Bukeikhan : исслед., ст., интервью / 

[ред. Ғ. Раушанова] ; ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 

НИИ "Алаш". - Алматы : Междунар. фонд Ер-

Жанибек, 2016. - 522, [6] с.  

 

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 1990-

жылдардың соңы мен 2016 жылдар 

аралығында мерзімді басылымдар, әдеби-

қоғамдық және ғылыми журналдарда жарық 

көрген зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар, 

дөңгелек үстел материалдары қамтылған. 

 

 

Оқу 

 

Ахметова Лайла Сейсембековна.  

Алихан Букейханов : поиск ориентиров : 

учеб. пособие / Л. С. Ахметова, В. К. 

Григорьев, Г. Н. Шойкин. - Астана : [б. и.], 

2008. - 70, [4] с. 

 

Брошюра посвящена организатору и видному 

деятелю движения "Алаш" Алихану 

Букейхану. В очерке широко использованы 

материалы казахстанских и российских 

архивов. Некоторая часть из них впервые 

введена в научный оборот. 

 

Оқу 

 

Дулатбеков, Нурлан Орынбасарович. 

Деятели Алаша: Санкт-Петербургские 

страницы : монография / Н. О. Дулатбеков. 

- Караганды : Болашақ-Баспа, 2015. - 182 c. 

 

В книге размещены их статьи и другие 

материалы, опубликованные в газетах в разные 

годы начала ХХ века. 

 

 

 

 

 

Оқу 
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Забих Ш. А.  

Алихан Букейханов: Политик. Публицист. 

Журналист : публицист. и журналист. 

деятельность А. Букейханова / Ш. А. Забих. 

- Алматы : Білім, 2003. - 220,[7]  с. 

 

В учебном пособии на основе богатейших и 

ценных материалов, собранных в результате 

многолетних поисков в архивах городов 

России и Казахстана, раскрывается жизнь и 

деятельность выдающегося политика, ученого, 

блестящего публициста, основоположника 

национальной демократической прессы в 

Казахстане в начале XX века Алихана 

Букейханова, который был репрессирован в 

1937 году. 

Основные идеи и взгляды публициста Алихана 

Букейханова нашли отражение в программных 

документах «Алаш-Орды, председателем 

которого он являлся. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

ХХI ғасырдағы Алаштың Ақ жолы : жинақ 

/ Қазақстанның "Ақ жол" демократиялық 

партиясы; [құраст.: С. Байдалы, Е. 

Тоқтарбай]. - Алматы : Баянжүрек. - 2016. 

 

«XXI ғасырдағы Алаштың Ақ жолы» атты 

жалпыұлттық байқау - «Ақ жол» ҚДП-сының 

төл жобасы. 

Кітаптың басты ерекшелігі - егіз кітап 

(Twinbook) форматында басылып шығуы. 

Қолыңыздағы бұл кітаптың төртінші, бесінші 

шығарылымына «XXI ғасырдағы Алаштың Ақ 

жолы» атты жалпыұлттық байқаудың 2015, 

2016 жылдардағы үздік жұмыстары және Алаш 

тақырыбына қатысты жазылған зерттеу 

жұмыстары да еніп отыр. 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 

 

Қамзабекұлы Дихан. 

Руханият : (саяси қуғын-сүргін құрбандары 

туралы мақалалар мен зерттеулер) / Д. 

Қамзабекұлы. - Алматы : Білім, 1997. - 271, 

[1] б.  

 

Кітапта ХХ ғасырдың 20-жылдарындағы және 

50-60 жылдарындағы руханият мәселесі 

қарастырылады. Автор Архив деректері 

негізінде «Талап», «Алқа» мәдени әдеби 

ұйымдар мен Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, 

М. Жұмабайұлы, т.б. жөнінде ой бөліседі. 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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Қасымжанов А. Х. Ұлы даланың зиялылары : 

монография / А. Х. Қасымжанов. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 1996. - 154,[2] с.  

 

Бұл шағын кітапшада көпшілікке онша 

танымал емес Күлтегін, Тоныкөк, Майқы 

биден бастап, көпшілікке есімдері жақсы 

таныс, бірақ осы уақытқа дейінгі сыңаржақты 

баға берілген, қазақ топырағында дүниеге 

келген ұлы зиялылары – Кенесары, Мұстафа 

Шоқай, Шәкәрім, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, 

М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов т.б. 34 

қазақ зиялыларының портреттері (келбеттері 

берілген ). Бұл кітап – VІ ғасырдан бастап ХХ 

ғасырға дейін өмір сүрген адамдардың өмірі 

тағдыры, іс-қызметтері арқылы берілген қазақ 

халқының тарихи очеркі. 

 

Оқу 

 

Қызыл қырғын 37-де опат болғандар : 

монография / құраст.: Қ. Қасенов, Ә. 

Төреханов. - Алматы : Қазақстан, 1994. - 79, 

[1] б. 

 

Жинаққа енген Алаш партиясының негізін 

салушы Ә. Бөкейханов, сондай-ақ С. Смағұлов, 

М. Дулатов, т.б. жөнінде жаңа деректер 

негізінде жазылған очерктер оқырман 

қауымды бей жай қалдыра алмайды. 

 

 

 

 

Оқу 

 

Қойгелдиев Мәмбет. Алаш қозғалысы : 

көмекші оқу құралы / М. Қойгелдиев ; ҚР 

Білім және ғылым м-гі. - Алматы : Санат, 

1995. - 365, [3] б. 

 

Кітапта XX ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

зиялыларынық отарлық езгі мен ортағасырлық 

мешеулікке қарсы күресі, Ә. Бөкейханов пен А. 

Байтұрсынов бастаған саяси қайраткерлердің 

тәуелсіз мемлекет — Алаш автономиясын құру 

жолындағы жанкешті еңбегі тың деректер 

негізінде баяндалады. 

 

 

 

Оқу 

http://elib.kaznu.kz/book/12756
http://elib.kaznu.kz/book/1904
http://elib.kaznu.kz/book/1422
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Сәрсекеев Қоғабай.  

Қазақ шаруасы : Ә. Бөкейханов, А. 

Байтұрсынов, М. Дулатов ізімен / Қ. 

Сәрсекеев. - Алматы : Gauhar, 2013. - 507, [3] 

б. 

 

Қазақ шаруасы! Бұл істі ұлы Абай, Ыбырай, 

Шоқан бастаған. Қазақ шаруасына қазақ болып 

жан ашу әр қазақтың міндеті әрі қасиетті 

борышы. Сондықтан ба, қазақ шаруасына 

Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 

Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, 

Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, 

Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мұхамеджан 

Сералин, Бейімбет Майлин сияқты кешегі 

Алаш Арыстары, тағы басқа көптеген қазақ 

зиялылары атсалысты, «Қазақ», «Айқап» 

басылымдарының беттерінде мақала жазып, 

ірі-ірі мәселелер көтерді. Көне мұрағат 

беттерін ақтарған кісі бұған анық көз жеткізер 

еді, күні бүгін де бұл іс жалғасын табуда. 

 

 

Электронды 

нұсқасына 

тапсырыс 

беру 
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