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ЖЫР АЛЫБЫ ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ 

Жамбыл - әрі эпик, әрі айтыс ақыны; абыз жырау әрі жауынгер жыршы. 

Ол шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны 

қалыптастырушы. Жамбылдың ұлылығы оның тек ақындық шеберлігімен ғана 

емес, сонымен бірге халық поэзиясының бұтақ жайған жаңа бір бәйтерегі 

болуымен, басқаша айтқанда, халық ақындарының жасампаздық рухтағы жаңа 

ұлы көшін бастаған даралығымен де өлшенеді. Оның сөздері ұранға айналып, 

өзі халық поэзиясының атасы аталды. Жамбыл – ізгілік жолындағы азатшыл 

азаматты нәсіліне, ұлтына бөлмеген шын мәніндегі интернационалист ақын. 

«Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны 

жинап алып халқының қолына беру – біздің әрқайсымыздың азаматтық 

борышымыз» - деген еді Сәкен Сейфуллин.  

Жамбылдың ақын-жырау ретінде қалыптаса бастаған кезі Ресей 

отаршылдары – бір жағынан, Қоқан хандығы – екінші жағынан, жергілікті 

жандайшаптар- үшінші жағынан қазақ халқын әлеуметтік саяси қыспаққа 

алған шақ еді. Жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің «Шағым», 

«Жылқышы», «Шәбденге», «Сәт сайланарда», «Өстепкеде», «Патша әмәрә 

тарылды», «Зілді бұйрық» сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін 

ақындық шыншылдықпен азаматтық жауапкершілікпен бедерлейді. Жамбыл 

Қазан төңкерісінен кейінгі елдің саяси-әлеуметтік өміріндегі тарихи 

өзгерістерге үлкен үмітпен ден қояды. Оның «Туған елім» атты толғауы 1936 

жылы жарық көріп, онан соң орыс тіліне аударылған нұсқасы «Правда» 

газетінде жарияланып, қарт ақынның даңқы бүкіл әлемге жайылды. Жамбыл 

енді ақындық суырыпсалмалық өнеріне қоса «Көрғұлы», «Шаһмардан» 

сияқты жыр-дастандарды апталап-айлап жырлап, ақындық жыраулық өнерін 

соны қырымен таныта бастайды. 

Жамбыл өзінің «Шағым», «Жылқышы», «Шәбденге», «Сәт сайланарда», 

«Өстепкеде», «Патша әмәрә тарылды», «Зілді бұйрық» сияқты өлеңдерінде 

елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылдықпен азаматтық 

жауапкершілікпен бедерлейді.  

Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап жазған өлеңдері 

үш мың жолды құрайды. Әсіресе, "Ленинградтық өренім", "Москваға", 

"Майданға хат" сынды өлеңдері бар. Жамбыл ақын өмір мен өлім апралысына 

түскен Кеңес жауынгерлеріне отты жырлары арқылы жігер беруге тырысты. 
 

Кітаптар саны: 69 

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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Жабаев Ж.  

Қамал бұзған қаһарман :  Ж. Жабаев. 

– Алматы : Қазмембас., 1945. – 88, [4] 

б. 

 

Ұлы Отан соғысы туралы жырлар 

жинағы 

 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Арманы жоқ жастардың : 

монография / Құраст. Е. Орманов. – 

Алматы : Қазбірмембас., 1946. – 77 б. 

 
Быйыл сталиндік дәуірдің даңқты 

жыршысы, халық поэзиясының алыбы 

Жамбыл Жабайұлының туғанына 100 

жыл толуына байланысты Қазақтың 

Біріккен Мемлекет Баспасы басып 

шығарған кітабы. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Шығармаларының толық жинағы : 

монография / Қаз. ССР ҒА. – Алматы 

: Қазбірмембас., 1946. – 235 б. 

 

Жамбыл Жабаев шығармаларының 

оқырмандарға ұсынылып отырған жаңа 

басылымына әр жылдары жарық көрген 

туын ды- лары іріктеліп енгізілді. Жыр 

алыбының айтыстары, жырлары, дас 

тандары – ақындық өнердің, шеберліктің 

айқын айғағы. 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


3 
 

 

Жабаев Ж.  

Шәкірт балаларға : монография / Ж. 

Жабаев. – Алматы : 

Қазмемкөркемәдеббас., 1950. – 107 б. 

 

Жамбыл Жабаев шығармаларының 

оқырмандарға ұсынылып отырған жаңа 

басылымына әр жылдары жарық көрген 

туын дылары іріктеліп енгізілді. 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Шығармалар : 1–томдық / Ред. 

алқасы: М. О. Әуезов ж. б. Баспаға 

әзірлеп, түсініктер жазған О. 

Нұрмамбетова, М. Ғұмарова, Т. 

Садықов; (ҚазССР ҒА. Тіл ж/е әдеб. 

ин–ты). – Алматы : 

Қазмемкөркемәдеббас., 1957. – 748 б. 

 
Жамбыл Жабаевтың шығармалары 

толық жинақ болып та, жеке кітапшалар 

түрінде бірнеше рет басылды.Бұл жинақ 

1957 жылы Тіл және Әдебиет институты 

Жамбыл шығармаларының толық 

жинағын үшінші рет шығарып отыр. Бұл 

Жамбыл өлеңдерінің өмірлігін, 

халықтығын көрсетті. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Таңдамалы шығармалар : 

монография / Алғы сөзін жазған 

Қаратаев. – Алматы : Жазушы, 1967. 

– 317 б. 

 

Жамбыл шығармаларының осы 

басылымында ақынның халық әншісі 

мен ақынның шығармашылық бейнесін 

сипаттайтын әндері мен поэмалары 

ұсынылған. Кітап оқырманды 

тақырыптарының кеңдігімен, 

жанрларының сан алуандығымен, 

көркемдік тәсілдер мен тілдің 

байлығымен ерекшеленетін Жамбыл 

шығармашылығымен таныстырады.  

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жабаев Ж. 

Үні кетпес құлақтан : Ж. Жабаев. – 

Алматы : Жазушы, 1970. – 63 б. 

 

Ленин туралы жырлар баяндалған. 

 

 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Таңдамалылар : монография / Ж. 

Жабаев. – Алматы : Жазушы, 1971. – 

311 б. 

 

Жинаққа Жамбыл Жабаевтың 

лирикалық, философиялық өлеңдері мен 

айтыстары, тарихи-эпикалық 

дастандары топтастырылды. 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Ұлы заң : монография / Ж. Жабаев. – 

Алматы : Жазушы, 1972. – 95 б. 

 
Жамбыл Жабаев бұл толғауында Ұлы 

Октябрь социалистік революциясы 

нәтижесінде қазақ даласында болған 

ересен өзгерістерді, социализм 

салтанатын, СССР конститутциясы 

әділдігін, халықтар достастығын, өз 

елінде коммунстік қоғам орнатып жатқан 

совет халқының ынтымағын, жасампаз 

еңбегін шабыттана жырлайды. 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жамбыл Жабаев. 

Уш томдық шығармалар жинағы 

/ Жамбыл Жабаев. - Алма-Ата : [Қазақ 

ССР ғылым академиясы баспасы], 1955. 

1-том. - 213, [1] б.  

 

Жамбыл Жабаевтың заман туралы 

философиялық толғаулары мен адам 

және табиғат, Отан және патриотизм, 

батырлық пен ерлік, білім мен 

көркемөнер, еңбек пен бақыт, әділдік 

пен адалдық, достық пен жолдастық, 

ақыл мен сезім, махаббат пен 

адамгершілік туралы лирикалық және 

саяси әлеуметтік өлеңдері, сын-

сықақтары енгізілді. 
 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жамбыл Жабаев. 

Уш томдық шығармалар жинағы 

/ Жамбыл Жабаев. - Алма-Ата : 

[Қазақ ССР ғылым академиясы 

баспасы], 1955. 2-том. - 350, [1] б.  

 

Жамбыл Жабаевтың заман туралы 

философиялық толғаулары мен адам 

және табиғат, Отан және патриотизм, 

батырлық пен ерлік, білім мен 

көркемөнер, еңбек пен бақыт, әділдік 

пен адалдық, достық пен жолдастық, 

ақыл мен сезім, махаббат пен 

адамгершілік туралы лирикалық және 

саяси әлеуметтік өлеңдері, сын-

сықақтары енгізілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жамбыл Жабаев. 

Уш томдық шығармалар жинағы 

/ Жамбыл Жабаев. - Алма-Ата : 

[Қазақ ССР ғылым академиясы 

баспасы], 1955. 3-том. - 278, [1] б. 

 

Жамбыл Жабаевтың заман туралы 

философиялық толғаулары мен адам 

және табиғат, Отан және патриотизм, 

батырлық пен ерлік, білім мен 

көркемөнер, еңбек пен бақыт, әділдік 

пен адалдық, достық пен жолдастық, 

ақыл мен сезім, махаббат пен 

адамгершілік туралы лирикалық және 

саяси әлеуметтік өлеңдері, сын-

сықақтары енгізілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жабаев Ж.  

Шығармалар жинағы : 2–томдық / 

Жамбыл ; құраст. С. Садырбаев, К. 

Сейдеханов : Жазушы. – 1982. – 1–т. : 

Революцияға дейінгі шығармалары. – 

[б. м.]. – 336 б. 

 

Бірінші томға Жамбылдың революцияға 

дейінгі лирикалық, философиялық, 

сатиралық өлеңдері мен тарихи-

эпикалық жырлары, сонымен бірге бұл 

кітапқа республика архивтерінен 

табылған шығармалары енген. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Екі томдық шығармалар жинағы : 

өлеңдер / Ж. Жабаев. – Алматы : 

Жазушы. – 1982. – 2–т. : Совет 

дәуіріндегі шығармалары. – 438, [2] б. 

: сур. 

 

Екінші томға жамбылдың Ұлы Октябрь 

социалистік революциясының 

шапағатын, данышпан Ленин мен 

Коммунистік партияның кемеңгерлігін, 

совет халқының жасампаз еңбегі мен 

Ұлы Отан соғысындағы қаһармандық 

ерлігінсуреттейтін жырлары және көңіл-

күй лирикалары енгізілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Ұлы заң : монография / Ж. Жабаев. 

Жамбыл. – Алматы : Жазушы, 1982. – 

96 б. 

 

Жамбыл Жабаев бұл толғауында Ұлы 

Октябрь социалистік революциясы 

нәтижесінде қазақ даласында болған 

ересен өзгерістерді, социализм 

салтанатын, СССР конститутциясы 

әділдігін, халықтар достастығын, өз 

елінде коммунстік қоғам орнатып жатқан 

совет халқының ынтымағын, жасампаз 

еңбегін шабыттана жырлайды. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жабаев Ж.  

Ел қадірін біл, балам : шығармалары 

/ құраст. Н. Төреқұл. – Алматы : 

Жалын, 1996. – 541, [1] б. 

 

Бұл жинаққа ақынның ең таңдаулы 

өлеңдері, айтыстары, дастандары 

енгізілді. Сондай-ақ ақынның қасында 

жүріп, хатшысы болған ақын-

жазушылардың естеліктері, 

күнделіктері, очерктері де бірге 

жарияланып отыр. 

 

 

 

Читать 

 

Жабаев Ж. 

Таңдамалы шығармалары : Екі 

томдық / Жамбыл ; Ж. Жабаев; ҚР 

ҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және 

өнер ин–ты : Ғылым. – 1996. - 1–т. / 

Ж. Жабаев. – [б. м.]. – 309, [3] б. 

 

1939, 1940, 1946, 1982 жылдардағы 

басылымдармен салыстырылды, әртүрлі 

себептермен түсіп қалған өлең 

шумақтары мен тіркестер қалпына 

келтірілді. Жамбылдың Құлманбетпен, 

Досмағанбетпен, сарыбаспен 

айтыстарының бір ізге түсірілген жеке 

тіркестер қалпына келтірілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж. 

Таңдамалы шығармалары : Екі 

томдық / Жамбыл ; Ж. Жабаев; ҚР 

ҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және 

өнер ин–ты : Ғылым. – 1996 -  2–т. / 

Ж. Жабаев. – [б. м.]. – 381, [1] б. 

 

Жамбыл Жабаевтың заман туралы 

философиялық толғаулары мен адам 

және табиғат, Отан және патриотизм, 

батырлық пен ерлік, білім мен 

көркемөнер, еңбек пен бақыт, әділдік 

пен адалдық, достық пен жолдастық, 

ақыл мен сезім, махаббат пен 

адамгершілік туралы лирикалық және 

саяси әлеуметтік өлеңдері, сын-

сықақтары енгізілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://elib.kaznu.kz/book/14315
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жабаев Ж.  

Туған елім : Өлеңдер, айтыстар, 

толғаулар / Ж. Жабаев. – Алматы : 

Раритет, 2006. – 206, [2] б. 

 

Халық поэзиясы мен жазба 

әдебиетіміздің арасындағы алтын көпір 

сынды жүз жасаған жыр алыбы 

Жамбылдың таңдамалы жинағына 

заманалық өлең - толғаулары мен 

Құланаян Құлманбетпен айтысы және 

елдікті, ерлікті толғаған екі дастаны енді. 

Ұлы ақын бабамыздың ұланғайыр 

мұрасынан сұрыпталып алынған бұл 

туындылар шындықты, адалдықты 

ардақты Отанды, ынтымақ - бірлікті, 

халықтар достығын қастерлеуге үндейді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Халық – менің шын атым : өлең–

жырлары мен айтыс, дастандары / Ж. 

Жабаев. – Алматы : Атамұра, 2008. – 

255, [1] б. 

 

Жинаққа Жамбыл Жабаевтың 

лирикалық, философиялық өлеңдері мен 

айтыстары, тарихи-эпикалық 

дастандары топтастырылды. 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Жапанға біткен бәйтерек : өлеңдер, 

айтыстар, дастандар / Ж. Жабаев. – 

Алматы : RS ; Халықаралық Абай 

клубы, 2013. – 277 б. 

 

Қазақ ауыз әдебиетінің соңғы саңлағы 

Жамбыл бабамыз. Дешті-Қыпшақ 

даласының алдында, өмірінің алдында, 

өзінің алдында оның тинәмдай кінәсі де, 

күнәсі де болған жоқ. Тәңірге табынған 

Жамбыл, Таққа табынбады. Бұны ұғу 

үшін Өзіңді, Өзгені, Өнерді, Өмірді 

құрмет тұту керек деп ойға берілген. 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
https://www.meloman.kz/calssics-in-kazakh-language/jambyl-jabaev-japana-bitken-byterek-1960052.html
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жабаев Ж.  

Шығармаларының толық жинағы : 2 

томдық / Ж. Жабаев. – Алматы : 

Қазақ ун–ті. – 2010. - 1–т. – 371, [2] б. 

 

1939, 1940, 1946, 1982 жылдардағы 

басылымдармен салыстырылды, әртүрлі 

себептермен түсіп қалған өлең 

шумақтары мен тіркестер қалпына 

келтірілді. Жамбылдың Құлманбетпен, 

Досмағанбетпен, сарыбаспен 

айтыстарының бір ізге түсірілген жеке 

тіркестер қалпына келтірілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Шығармаларының толық жинағы : 2 

томдық / [жалпы ред. басқ. С. 

Садырбайұлы] ; әл–Фараби атын. 

ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун–ті. – 

2010. - 2–т. – 243, [3] б. 

 

Жамбыл Жабаевтың заман туралы 

философиялық толғаулары мен адам 

және табиғат, Отан және патриотизм, 

батырлық пен ерлік, білім мен 

көркемөнер, еңбек пен бақыт, әділдік 

пен адалдық, достық пен жолдастық, 

ақыл мен сезім, махаббат пен 

адамгершілік туралы лирикалық және 

саяси әлеуметтік өлеңдері, сын-

сықақтары енгізілді. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Ж.  

Өлеңдер. Айтыстар. Дастандар : 

шығармалар жинағы / Ж. Жамбыл. – 

Алматы : Өлке баспасы, 2013. – 255, 

[1] б. 

 

Бұл кітапқа – Жыр алыбы Жамбылдың 

жырлары, өмірі мен өскен ортасы 

жайынан мағлұматтар беретін құнды 

еңбектер енгізілген. 

 

 

 

Читать 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://elib.kaznu.kz/book/14317
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Жабаев Ж.  

Жапанға біткен бәйтерек : жырлар / 

Ж. Жабаев. – Алматы : RS ; 

Халықаралық Абай клубы, 2016. – 

211, [1] б. 

 

Қазақ ауыз әдебиетінің соңғы саңлағы 

Жамбыл бабамыз. Дешті-Қыпшақ 

даласының алдында, өмірінің алдында, 

өзінің алдында оның тинәмдай кінәсі де, 

күнәсі де болған жоқ. Тәңірге табынған 

Жамбыл, Таққа табынбады. Бұны ұғу 

үшін Өзіңді, Өзгені, Өнерді, Өмірді 

құрмет тұту керек деп ойға берілген. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жабаев Жамбыл 

Толық шығармалар жинағы : 4 

томдық / Ж. Жабаев. - Алматы : Абай 

атын. ҚазҰПУ, 2014. - (Қазақ 

поэзиясы).  

1-т. : 1917 жылға дейінгі өлеңдері мен 

айтыстары. - 302, [2] б. 

 

Жамбыл Жабаевтың төрт томдық толық 

шығармалар жинағына жыр алыбының 

бұрынғы басылымдарында жарық 

көрген туындылары толығымен 

енгізілді. 

 

Читать 

 

Жабаев Жамбыл 

Толық шығармалар жинағы : 4 

томдық / Ж. Жабаев. - Алматы : Абай 

атын. ҚазҰПУ, 2014. - (Қазақ 

поэзиясы). 2-т. : Жыр дастандар. - 336 

б. 

 

Жамбыл Жабаевтың төрт томдық толық 

шығармалар жинағына жыр алыбының 

бұрынғы басылымдарында жарық 

көрген туындылары толығымен 

енгізілді. 

 

Читать 

https://www.meloman.kz/calssics-in-kazakh-language/jambyl-jabaev-japana-bitken-byterek-1960052.html
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://elib.kaznu.kz/book/14192
http://elib.kaznu.kz/book/14189
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Жабаев Жамбыл 

Толық шығармалар жинағы: 4 

томдық / Ж. Жабаев. - Алматы : Абай 

атын. ҚазҰПУ, 2014. - (Қазақ 

поэзиясы) 

 

Жамбыл Жабаевтың төрт томдық толық 

шығармалар жинағына жыр алыбының 

бұрынғы басылымдарында жарық 

көрген туындылары толығымен 

енгізілді. 

 

Читать 

 

Жабаев, Жамбыл 

Толық шығармалар жинағы: 4 

томдық / Ж. Жабаев. - Алматы : Абай 

атын. ҚазҰПУ, 2014. - (Қазақ 

поэзиясы). 4-т. - 327, [1] б. 

 

Жамбыл Жабаевтың төрт томдық толық 

шығармалар жинағына жыр алыбының 

бұрынғы басылымдарында жарық 

көрген туындылары толығымен 

енгізілді. 

Читать 

 

Жамбыл феномені: (естеліктер мен 

ғылыми-зерттеу мақалалар) / ҚР 

Білім және ғылым м-гі, М. Әуезов 

атын. ОҚМУ; [құраст. Б. Алтаев]. - 

Шымкент : Әлем, 2016. - 320 б. 

 

Кітапқа қазақ әдебиетінің ХХ ғасырдағы 

Гомері атнған Жамбыл Жабаевтың 

шығармашылығы, ақынның көзін көрген 

М. Әуезов бастаған ақын-жазушылар 

мен көрнекті әдебиет зерттеушілерінің 

ғылыми зерттеу мақалалары енгізілген. 

 

Читать 

 

Жамбыл және қазіргі халық поэзиясы 

: монография. – Алматы : Ғылым, 

1975. – 270 б. 

 

Оқушы назарына ұсынылып отырған бұл 

жинақта Жамбылдың творчествосына 

байланысты халқымыздың суырып 

салма ақындық өнерінің әр алуан 

сырлары, жанрлық-стильдік, көркемдік 

ерекшеліктері сөз болады. 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://elib.kaznu.kz/book/14190
http://elib.kaznu.kz/book/14191
http://elib.kaznu.kz/book/14318
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жамбыл әлемі ғасырға тең ғұмыр = 

Мир Жамбыла жизнь, равная веку = 

Jambyl's Time Life of a Century : 

фотоальбом : 1846–1945 / [құраст. О. 

Таланова]. – Алматы : Өнер, 1996. – 

191, [1] б. – Қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде. 

 

Қазақ халқының ұлы перзенті, жыр 

алыбы Жамбыл Жабаевтың 150 жылдық 

мерейтойына арналады. Фотоальбом 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жамбыл Жабаев творчествосы : 

монография / Қаз. ССР ҒА, М. О. 

Әуезов атын. әдеб. және өнер ин–ты; 

[Жауапты ред. М. Дүйсенов]. – 

Алматы : Ғылым, 1989. – 270, [2] б. 

 

Монографияда жыр алыбының өзіне тән 

творчествалық ерекшелігі, қазақ совет 

поэзиясын дамытудағы рөлі, ақындық 

мектебі, жаңашылдығы кеңінен сөз 

болады. 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Жамбыл Жабаев = Джамбул Джабаев 

: библиогр. көрсеткіш / Қаз. ССР А. С. 

Пушкин атын. мем. кітапханасы, 

Жамбылдың респ. әдеби–мемориал. 

музейі; [құраст. Б. К. Нүсіпбекова 

және т. б.]. – Алматы : Қазақстан, 

1986. – 356,[4] б. 

 

Ақынның өмірі мен творчествосы 

туралы осы ғылыми-информациялық 

библиографиялық көрсеткішті тұңғыш 

рет құрастырып отыр. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Жамбыл бейнелеу өнерінде : [Альбом 

/ Құраст. : Л. Г. Плахотная, Н. А. 

Полонская]. – Алматы : Өнер, 1989. – 

144 б. 

 

Альбомда тамаша қазақ ақынына, оның 

өмірі мен қызметіне арналған көркем, 

мүсіндік және графикалық жұмыстар 

ұсынылған. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул Джабаев. 

Избранное : стихотворения, айтысы, 

дастаны, толгау: пер. с каз. / 

Д. Джамбул. - М. : Худ. лит., 1986. - 

238,[2] с с. 

 

Имя казахского поэта-акына Джамбула 

Джабаева хорошо знакомо читателю. 

Сочетая устные формы с литературными, 

Джамбул выработал свою поэтическую 

манеру, отличающуюся задушевностью 

и эпической простотой повествования. В 

настоящее издание, приуроченное к 140-

летию со дня рождения Джамбула 

Джабаева, включены лучшие 

произведения поэта. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул Джабаев. 

Избранные произведения : сборник / 

Д. Джамбул ; МО АН РК, Ин-т лит. и 

искусства им. М. О. Ауэзова. - 

Алматы : Гылым, 1996. - 414, [2] с. 

 

В однотомник, посвященный 150-летию 

со дня рождения акына, собраны 

наиболее значимые стихи ипесни, 

айтысы, дастаны и толгау с указанием 

временного исполнения, их публикации, 

а также ценные комментарии, 

помогающие глубже понять характер и 

творчество великого казахского поэта-

импровизатора. 

 

Найти 

электронную 

версию 
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Джабаев Джамбул. 

Избранные произведения : сборник / 

Д. Джабаев ; АН КазССР, Ин-т 

литературы и искусства им. М. О. 

Ауэзова. - Алма-Ата : Жазушы, 1981. - 

398, [1] с. 

 

В настоящем издании сочинений 

Джамбула представлены песни и поэмы 

акына, характеризующие его творческий 

облик народного певца и поэта. Не 

претендуя на исчерпывающую полноту, 

книга знакомит читателя с творчеством 

Джамбула, отличающимся широтой 

тематики, многообразием жанров, 

богатством художественных приемов и 

языка. 

В книгу не включены те песни акына, 

которые не сыграли значительной роли в 

развитии его творчества и явились данью 

времени. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

 

 

 

 

В настоящем издании сочинений 

Джамбула представлены песни и поэмы 

акына, характеризующие его творческий 

облик народного певца и поэта. Не 

претендуя на исчерпывающую полноту, 

книга знакомит читателя с творчеством 

Джамбула, отличающимся широтой 

тематики, многообразием жанров, 

богатством художественных приемов и 

языка 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джабаев Джамбул. 

Моя Родина : в 2 т. / Д. Джабаев. - 

Алма-Ата : Жазушы, 1987. 

Т.1: Произведения дореволюционного 

периода: стихи, айтысы и поэмы. – 224 

с. 

 

В первую книгу произведений великого 

казахского акына, лауреата 

Государственной премии СССР 

Джамбула вошли лирические, 

философские, сатирические 

стихотворения, айтысы  и эпические 

поэмы, созданные в дереволюционный 

период. 

Найти 

электронную 

версию 
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Джабаев Джамбул. 

Моя Родина : в 2 т. / Д. Джабаев. - 

Алма-Ата : Жазушы, 1987.  

Т. 2 : Произведения советского 

периода. - 206, [3] с. 

 

В первую книгу произведений великого 

казахского акына, лауреата 

Государственной премии СССР 

Джамбула вошли лирические, 

философские, сатирические 

стихотворения, айтысы  и эпические 

поэмы, созданные в дереволюционный 

период. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул 

Слово к молодежи / Джамбул. - Алма-

Ата : Казахское объединенное 

государственное издательство, 1946. - 

60, [4] с.  
 

В книгу вошли избранные 

стихотворения народного казахского 

поэта Джамбула. 

 
 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул 

Стихи / Джамбул. - Ташкент : 

Учпедгиз УзССР, 1953. - 110, [2] с. 

 

В книгу вошли избранные стихотворения 

народного казахского поэта Джамбула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 
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Джамбул 

Избранные стихи / Джамбул ; пер. 

Павла Кузнецова. - Алма-Ата : 

Казахское объединенное 

государственное издательство, 1946. - 

70, [2] с. 

 

В книгу вошли избранные 

стихотворения народного казахского 

поэта Джамбула. 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул 

Избранные песни : пер. с казахского 

/ Джамбул. - М. : Художественная 

литература, 1948. - 109, [1] с. 

 

Джамбул сложил много песен. 

Прекрасны его песни о лучшем друге 

народов Сталине, о Сталинской 

Конституции, о столице народов Москве, 

о Советской Армии и братстве народов. 

Грозной силы исполнилось слово акына, 

истинного советского патриота, в дни 

Великой отечественной войны. Голосом 

столетнего акына говорила Родина-мать, 

звала своих сынов на бой с врагом, 

благословляла на подвиг. Слава 

Джамбула велика. Любовь народа к 

песне Джамбула не угаснет. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул 

Избранное : пер. с казахского 

/ Джамбул. - М. : Детская литература, 

1954. - 93, [1] с. 

 

Ее начало и расцвет связаны с 

творчеством сверстника Джамбула — 

великого казахского поэта и 

просветителя-демократа Абая 

(Ибрагима) Кунанбаева, умершего в 1904 

году шестидесяти лет от роду. Абай 

положил начало реалистической 

казахской поэзии, которая родилась и 

росла под непосредственным влиянием 

русской классической, а в наше время — 

советской литературы. Абай, учась у 

русских классиков и русских 

революционных демократов, используя 

язык родного народа и его поэзию, в 

Найти 

электронную 

версию 
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своем творчестве противостоял 

влияниям книжной восточной поэзии, с 

ее аристократическим и религиозным 

содержанием и напыщенным стилем, с 

условными, окаменевшими образами. 

 

 

Джамбул 

Путешествие на Кавказ : пер. 

казахского / Джамбул. - М. : 

Художественная литература, 1938. - 

109, [2] с. 

 

Издание представлены стихотворения 

казахского поэта Джамбула, такие как 

"Песня о братстве народов", "Песня о 

большом караване", "Песня о сталинской 

Москве", "Я избираю Сталина", "Песня 

ликования", "Советский Союз", "Алма-

Ата", "Славься в песнях, СССР" и др.. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул 

Песня моя : избранное : [ для 

старшего школьного возраста] 

/ Джамбул ; сост. Б. Каирбеков. - 

Алма-Ата : Жалын, 1977. - 199 с.  

 

Великий казахский акын Джамбул, 

многие поэтические строки которого 

стали хрестоматийными и известны 

читателю со школьной скамьи, часто 

обращался с мудрым словом к юному 

читателю. В сборник вошли избранные 

песни-стихотворения старейшины 

поэтов Казахстана. В лучших песнях 

Джамбула нашли отражение наиболее 

значительные успехи трудового народа в 

построении и укреплении Советского 

государства. Стихи покоряют 

жизнерадостным настроем, верой в 

светлое будущее, любовью к людям. 

 

Найти 

электронную 

версию 
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Джамбул 

Суранши батыр : поэмы и стихи 

/ Джамбул ; пер. Павла Кузнецова. - 

Алма-Ата : Художественная 

литература, 1940. - 116, [2] с. 

 

Богатырские эпосы – один из богатейших 

и древнейших жанров казахского 

фольклора. Здесь повествуются подвиги 

и храбрость батыров разных лет, 

воспевается их жизнь, полная героизма и 

поступков. 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул 

Избранное / Джамбул. - Алма-Ата : 

Казахское объединенное 

государственное издательство, 1951. - 

259, [1] с. 

 

В книгу вошли избранные стихотворения 

народного казахского поэта Джамбула. 

 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Джамбул Джабаев 

Пуля врагу : пер. с казахского 

/ Джамбул Джабаев ; сост. Г. М. 

Корабельников. - М. : 

Художественная литература, 1941. - 

46, [2] с. 

 

Одно из изданий повествующих о 

Великой отечественной войне, 

будоражит чувства и не дает угаснуть 

памяти о великой трагедии. Предлагаем 

вашему вниманию произведение "Пуля 

врагу" Джамбула Джабаева в переводе 

Корабельникова Г.М. 

 

Найти 

электронную 

версию 
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Алдабек Н. Ә. 

Жамбыл шығармаларының 

поэтикасы : оқу құралы / әл-Фараби 

атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2009. - 85,[2] б. 

 

Оқу құралында ұлы ақын, жырау айтыс 

өнерінің шебері Жамбыл Жабаевтың 

ақындық өнерінің бастау көздері, ұласу, 

даму жолдары, өзіндік ерекшеліктері 

жан-жақты пайымдалады. Сонымен 

қатар ақынның суреткерлік тұрғысы, 

шығармаларының поэтикасы кеңінен 

қарастырылады. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Ағыбаев А. Н.  

Жамбыл жырлаған батырлар : 

(зерттеу мақалалар) / А. Ағыбаев. – 

Алматы : Агроуниверситет, 2011. – 47, 

[1] б. 

 

Ел қорғаны болған батырлардың, оның 

ішінде қарасайдай алыптың рухы мен 

алмас қылышынанкүш алып, бүкіл қазақ 

елінің бостандығы үшін күн мен түн 

қатқан, елінің азаттығы жолында бар 

өмірлерін сарп еткен ерлер жайлы 

баяндалады. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Бегалин, С. И. Джамбул : биогр. 

очерк / С. И. Бегалин. – Алма–Ата : 

КазОГИЗ, 1946. – 62 с. 

 

Полная же биография поэта на казахском 

и русском языках, составленная С. 

Бегалиным, А. Тажибаевым и М. 

Фетисовым, впервые была представлена 

в сборнике «Джамбул» (1946).  

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Бегалин, С. Жамбыл : [Өмірбаяндық 

хикаят] / С. Бегалин. – Алматы : 

Жалын, 1996. – 183, [1]  б. 

 

Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі 

Сапарғали Бегалинның «Жамбыл» атты 

деректі хикаяты аты айтып тұрғандай 

жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өмірі 

мен шығармашылығына арналған. 

Ұлтымыздың ұлықты өнері – сөз 

сайысы, айтыс ақындары туралы келелі 

сөз қозғалып, сол уақыттың әлеуметтік 

тыныс-тіршілігі, қоғамдағы 

қайшылықтар басып айтылып, жас 

өскінді ақындық биіктіктің асқар 

шыңдарына жетектейді 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Бегалин Сапарғали. 

[Көп томдық шығармалар жинағы] / 

Сапарғали Бегалин. - Алматы : 

Балалар әдебиеті, 2009 - .  

Т. 5 : Жамбыл : өмірбаяндық хикаят. 

- 267, [1] б. 

 

Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі 

Сапарғали Бегалинның «Жамбыл» атты 

деректі хикаяты аты айтып тұрғандай 

жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өмірі 

мен шығармашылығына арналған. 

Ұлтымыздың ұлықты өнері – сөз сайысы, 

айтыс ақындары туралы келелі сөз 

қозғалып, сол уақыттың әлеуметтік 

тыныс-тіршілігі, қоғамдағы 

қайшылықтар басып айтылып, жас 

өскінді ақындық биіктіктің асқар 

шыңдарына жетектейді. Ал «Сахара 

сандуғаштары» естеліктер мен 

естігендері қазақтың өнер тарландары 

туралы сыр шертеді. Тілі орамды, 

уақиғасы қызықты, шығарма 

оқырмандарды бейжай қалтырмасы 

анық. 

 

 

Читать 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://elib.kaznu.kz/book/14230
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Дастан ата : (Ж. Жабаев туралы 

естеліктер) / [Құраст. Н. Төреқұлов]. - 

Алматы : Жазушы, 1989. - 416 б. 

 

«Дастан ата» - кезінде Жамбылдың көзін 

көріп, қасында бірге жүрген, талай 

әңгіме-сұхбат құрған белгіліжазушы, 

өнер қайраткерлерінің естеліктері 

құрастырылған. Кітап М. Әуезов, С. 

Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, М. Қаратаев, Ә. 

Тәжібаев, Т. Жароков т.б. естеліктерін 

қамтиды. 

 

 

Читать 

 

Исмаилов Е. Акыны : моногр. о 

творч. Джамбула и др. акынов / 

Есмагамбет Исмаилов; [под. ред. В. 

М. Сидельникова]. – Алматы : 

Казгосиздат, 1957. – 338, [2] с. 

 

Монография о творчестве Джамбула и 

других народных акынов. 

   

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Қалижанов У.  

Жамбыл : жинақ / У. Қалижанов ; ҚР 

Білім және ғылым м–гі, ҒК, М. О. 

Әуезов атын. әдеб. және өнер ин–ты. – 

Алматы : Әдебиет Әлемі, 2013. – 388, 

[4] б. – (Ұлы дала тұлғалары). 

 

Жыр алыбы Жамбыл туралы талдама 

зерттеулер енген. 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://elib.kaznu.kz/book/14274
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Коккозова М. Б. 

 Жамбыл о воспитании : монография / 

М. Б. Коккозова. - Алматы : Санат, 

1996. - 126,[2]с. 

 

В книге рассмотрены проблемы 

воспитания молодежи в творчестве 

великого акына Жамбыла Жабаева. 

 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Қыдырбаева А.  

Жамбыл ғылыми әдебиетте : оқу 

құралы / А. Қыдырбаева ; ҚР Білім 

және     ғылым м–гі, Х. Досмұхамедов 

атын. АМУ. – Алматы : Қазақ ун–ті, 

2008. – 162, [1] б. 

 

Оқу құралы Жамбыл шығармашылығын 

тереңдете оқып зерттеудің басты 

нәтижелері мен қазіргі кезеңдегі 

көкейкесті мәселелері нақтылы талдау, 

пайымдаулар негізінде жазылды. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Нурмагамбетова, О. А. 

Великий певец : к 125-летию со дня 

рождения Д. Джабаева / АН КазССР, 

Ин-т лит. и искусства им. М. О. 

Ауэзова. - Алма-Ата : Наука, 1972. - 

54,[2] с. 

 

В предлагаемой брошюре отражены 

важнейшие вехи жизни и творчества 

Джамбула, дается анализ основных его 

произведений. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Ысмайылов Е. Жамбыл және халық 

ақындары : монография / 

Ысмайылов, Есмағамбет. – Алматы : 

Санат, 1996. – 237,[3] б. 

 

Автор ХІХ ғасырдағы әнші-ақындардың, 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ 

ғасырдың бірінші жартысында өмір 

сүрген Ұлы ақын Жамбылдың 

шығармаларын кеңінен зерттеген. 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Төреқұлов  Нысанбек 

Жүз жасаған бәйтерек : монография / 

Н. Төреқұлов. - Алматы : Жалын, 

1989. - 236,[2] б. 

 

Кітап жамбылдың өмірбаяны жайлы 

баяндайды. Жанр жағынан алып 

қарағанда бұл еңбек ғылыми зерттеу де, 

көсіле суреттелген роман, повестье емес. 

Мемуарға жақындау естелік эссе. 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Төреқұл  Н. Алатау асқарынан жыр 

асырған : Ғұмырнамалық эссе / ҚР 

Ғылым м–гі – Ғылым акад., М. О. 

Әуезов атын. әдеб. ж/е өнер ин–ты. – 

Алматы : Ғылым, 1996. – 318, [2] б. 

 

Жыр алыбы Жамбылдың жас кезінен 

жүз жасқа дейінгі өмірін қамтитын 

ғұмырнамалық эссе деуге болады. 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Суюншалиев Х. Ж. Джамбул Джабаев 

: (био–библиогр. очерк) / Х. Ж. 

Суюншалиев. – Алма–Ата : [б. и.], 

1958. – 19, [1] с. 

 

Информационно-библиографический 

указатель о жизни и творчестве поэта. 

 

 

 

 

 

 

Найти 

электронную 

версию 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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Творчество Джамбула : (статьи, 

заметки, материалы) / АН КазССР; 

[редкол. Х. М. Сайкиев и др.]. – 

Алма–Ата : АН КазССР, 1956. – 122, 

[2] с. 

 

В настоящем издании сочинений 

Джамбула представлены песни и поэмы 

акына, характеризующие его творческий 

облик народного певца и поэта. Не 

претендуя на исчерпывающую полноту, 

книга знакомит читателя с творчеством 

Джамбула, отличающимся широтой 

тематики, многообразием жанров, 

богатством художественных приемов и 

языка. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Сүйіншәлі Х.  

Ж. Жамбыл Жабаев қазақ халқының 

ұлы ақыны : монография / Х. Ж. 

Сүйіншәлі. – Алматы : Қазмембас., 

1955. – 41 б. 

 

Монография посвящена творчеству 

классика казахской литературы 

Жамбыла Жабаева. Его произведения 

осмысляются в контексте историко-

культурного процесса второй половины 

ХІХ – начала ХХ веков. На основе 

сопоставительного изучения 

произведений  Ж. Жабаева  – 

выявляются основные тенденции и 

закономерности развития казахской 

поэзии данного периода. 

 

Найти 

электронную 

версию 

 

Ұлы даланың ұлық жырауы: 

Жамбыл Жабаевтың 170 жылдық 

мерейтойына арналған / ҚР Білім 

және ғылым м-гі, І. Жансүгіров атын. 

Жетісу мемлекеттік ун-ті; [жаупты 

шығ. С. Қожағұлов]. - Талдықорған : 

І. Жансүгіров атын. Жетісу 

мемлекеттік ун-ті, 2016. - 256, [1] б. 

 

ХХ ғасырдың Гомері атанған жыр алыбы 

атанған Жамбыл Жабаевтың 170 

жылдығына орай шығарылған 

монография «Жамбыл әлемі және 

жамбылтану көкжиегі», «Жамбылдың 

айтыскерлік, жыршылық дәстүрі, 

ақындық мектебі» атты екі бөлімнен 

тұрады. 

Читать 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
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