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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ІНЖУ-МАРЖАНДАРЫ 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылып

жатқан «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей қолдауымен «Қазақ поэзиясының інжу-

маржандары» антологиясы жарыққа шықты. 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы топтамаға енгізілген 

әр ақынның кітабына жазған алғысөзінде, «Рухани жаңғыру» тарихи 

мұраларымызды түгендеп, өшкенімізді жандырумен қатар, төл әдебиетімізді 

ұлықтау, сол арқылы жауһар поэзиямызды ұрпақтың игілігіне айналдыру 

екенін айтқан болатын. 

Топтамаға Абай, Шәкәрім, Мағжан Жұмабаев, Ілияс Жансүгіров, Қасым 

Аманжолов, Жұбан Молдағалиев, Жұмекен Нәжімеденов, Тұманбай Молда-

ғалиев, Қадір Мырза Әлі, Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова, Олжас 

Сүлейменов және Мұхтар Шахановтың шығармалары енген. 

Кітаптар саны: 15 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

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
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Абай: өлеңдер / [құраст. Е. Тілеш]. - Нұр-

Сұлтан : Фолиант, 2019. - 220, [5] б. 
  

«Қазақ поэзиясының, інжу-маржандары» 

топтамасының алғашқы кітабына 

халқымыздың ұлы ойшыл ақыны Абай 

Құнанбайұлының асыл мұрасының ең терең, 

ең көркем бөлігін құрайтын өлеңдері 

топтастырылды. 

 

 

 

 

Читать 

 

Жұбан Молдағалиев : өлеңдер, поэмалар / 

[құраст. О. Тұржан]. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 220, [4] б. 
 
«Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына ХХ ғасырдағы қазақ 

поэзиясының көрнекті өкілдерінің бірі Жұбан 

молдағалиевтың таңдамалы өлеңдері мен 

поэмалары енгізілді. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Жұмекен Нәжімеденов : өлеңдер / [құраст. 

О. Тұржан]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. 

- 219, [5] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына терең де ойшыл ақын 

Жұмекен Нәжімеденовтың таңдамалы өлеңдері 

енгізілді. 

 

 

 
 
 
 

Заказать 

онлайн 

 

Мағжан : өлеңдер, поэма / [құраст. Е. 

Тілеш]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 

219, [5] б. 
 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына Алаштың ұлы ақыны 

Мағжан Жұмабаев поэзиясының аса көркем 

лирикалық шығармалары мен «Батыр Баян» 

поэмасы енгізілді. 
 
 
 
 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/book/9903
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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Мұхтар Шаханов : өлеңдер / [құраст. Ж. 

Әскербекқызы]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 

2019. - 220, [4] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына қайраткер ақын 

Мұхтар шахановтың таңдамалы өлеңдері мен 

балладалары, поэмалары енгізілді. 
 
 
 
 
 
 

Заказать 

онлайн 

 

Мұқағали Мақатаев : өлеңдер / [құраст. Ж. 

Бултанова]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. 

- 219, [5] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына ақиық ақын 

Мұқағали Мақатаевтың ең таңдаулы өлеңдері 

енгізілді. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Фариза Оңғарсынова: өлеңдер / [құраст. О. 

Тұржан]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 

219, [5] б. 

 
«Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына халқымыздың 

аяулы ақын қызы Фариза Оңғарсынованың 

таңдамалы өлеңдері енгізілді. 

 

 

 

 

 

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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Қадыр Мырза Әлі : өлеңдер / [құраст. Ж. 

Әскербекқызы]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 

2019. - 219, [5] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына аса көрнекті ақын 

Қадыр Мырза Әлінің таңдамалы өлеңдері 

енгізілді. 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Қасым Аманжолов : өлеңдер, поэма / 

[құраст. Ж. Бултанова]. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 218, [6] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына дауылпаз ақын 

Қасым аманжоловтың таңдамалы лирикалық 

шығармалары, поэмасы енгізілді. 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Олжас Сүлейменов: өлеңдер / [құраст. Ж. 

Әскербекқызы ; орыс тіл. ауд. Қ. Мырза 

Әлі]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 219, 

[5] б. 

 

«Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына қайраткер ақын 

Олжас Сүлейменовтің таңдамалы ӛлеңдері 

енгізілді. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Тұманбай Молдағалиев: өлеңдер / [құраст. 

Ж. Әскербекқызы]. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 218, [5] б. 

 

«Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына терең де ойшыл 

ақын Жұмекен Нәжімеденовтің таңдамалы 

өлеңдері енгізілді. 

 

 

 

 

 

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
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Шәкәрім : өлеңдер, поэмалар / [құраст. Е. 

Тілеш]. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. - 

220, [4] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына аса көрнекті ойшыл 

ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының таңдаулы 

өлеңдері мен поэмалары енгізілген. 

 

 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ілияс Жансүгіров : өлеңдер, поэмалар / 

[құраст. Ж. Бултанова]. - Нұр-Сұлтан : 

Фолиант, 2019. - 221, [3] б. 

 

Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» 

топтамасының бұл кітабына «қазақ поэзиясының 

құлагері» атанған Ілияс жансүгіровтың  

таңдамалы өлеңдері мен поэмалары енгізілген. 

 

 

 

 

 

 

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

