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Виртуальная выставка



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


Абайтану. Махамбеттану : ғылыми-әдістемелік жинақ / әл-

Фараби атын. ҚазҰУ ; [жоба жетекшісі Қ. Мәдібай]. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2012. - 99, [1] б. -

URL: http://elib.kaznu.kz/book/15617. - ISBN 978-601-247-

790-0

Жинақ әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті қазақ 

әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасының 3-курс қазақ 

тілі мен әдебиеті – 5В011700, қазақ филологиясы – 5В020500 

мамандығы студенттерінің «Абайтану(, (Махамбет-азаттық 

жыршысы) таңдауы бойынша пәндердің өзіндік жұмыстарынан 

құрастырылды.

Читать

Абай лұғаты / М. Мырзахметұлы. - Алматы : Мектеп, 2017. 

- 143, [1] б. - URL: http://elib.kaznu.kz/book/16078. - ISBN 978-

601-07-0818-1

Мекемтас Мырзахметұлының «Абай лұғаты» атты шығармасы. 

Абай шығармасын танып білу жолында бүгінгі жаңа талап жас 

ұрпақтың алдынан үш кедергі шығады. Оларды біліп, кедергіні 

бұзып өтудің өзіндік жолы бар.

Читать

http://elib.kaznu.kz/book/15617
http://elib.kaznu.kz/book/16078


Таңдамалы даналық сөздер / [жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев ; 

ред. М. Үмбетаев ; ғыл.-ред. алқа: Ө. Әбдиманұлы және т. б.] 

; әл-Фараби атын. ҚазҰУ, АҒЗИ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - URL: http://elib.kaznu.kz/book/15612. 1-кітап : Абай 

институтының еңбектері. - 95, [1] б. - ISBN 978-601-04-3824-8

Кітапта Абайдың даналық сөздерінің таңдамалы бір тобы 

берілген. Даналық сөздер үлкенге де, кішіге де өмір, өмірдің 

мәні туралы ой салып, үлгі ұсынады.

Читать

Абай Құнанбайұлының шығармасындағы түркі-

парсы ақындары (шығыстық дүниетаным) : монография / 

И. Жеменей. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 174, [3] б. -

URL: http://elib.kaznu.kz/book/15626. - ISBN 978-601-04-4789-

9

Ұлт ұстазы Абай шығармаларында Физули, Шәмси, Сәйқали, 

Науаи, Сағди, Фирдауси, Қожа Хафиз, Жалал Дауани секілді 

Шығыс шайырларын сөз етіп, жыр жазуда оларға еліктеген. 

Сондықтан Абайдың рухани болмыс-бітімін тереңірек ұгу үшін 

аталған түркі-парсы ақындарының өмірі мен шығармалары 

жайында кеңірек мәлімет беріп, талдау жасаған шығыстанушы-

ғалым Ислам Жеменейдің осы еңбегінің Абай мен Шығыс 

ақындары арасындағы тарихи-мәдени һәм рухани байланысты 

жан-жақты зерделуге септігі тиеді деген сенімдеміз.

Читать

http://elib.kaznu.kz/book/15612
http://elib.kaznu.kz/book/15626


Абай жаққан алау : [Мәтін] : танымдық мақалалар мен ой-

толғамдар / Қ. Макин. - Алматы : Тамыр, 2020. - 335, [1] б. -

URL: http://elib.kaznu.kz/book/10345. - 1000 (таралым) экз. -

ISBN 9965-9552-9-8

Өмірдің өзекті мәселелеріне тыңбай қалам толғап келе жатқан 

танымал қаламгер, Абай атаның немере інісі Қайыржан қажы 

биыл сексеннің сеңгіріне шықты. Ойы сергек, қаламы жүрдек, 

өмірден көргені көп, 25 шет елде болып, 23 ота жасатқан 

ақсақал оқырмандарына кезекті 21 кітабын тарту етіп отыр. 

Қайрекеңнің өзге жазушылардан ерекшелігі жыл сайын 1000 

данадан өз қаражатына жарық көріп жатқан кітаптарын 

сатпайды, кітапханаларға, мешіттерге, той-жиындарда кітап 

сүйер қауымға тегін таратады.

Читать

Абай – духовный символ казахской степи : монография / Ф. 

К. Оразбекова, А. А. Шауханов. - Алматы : [б. и.], 2020. - 194 

[2] с. - URL: http://elib.kaznu.kz/book/14632. - ISBN 978-601-

332-647-4

Книга содержит статьи, посвященные творчеству Абая 

Кунанбаева, опубликованные к юбилейным датам в различных 

периодических изданиях. В них рассматриваются переводческое 

мастерство Абая, Связанное с произведениями А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова, также образ самого поэта в различных 

жанрах искусства. Включены дидактические материалы по 

творчеству Абая, разработанные авторами в качестве 

методической помощи учителям.

Читать

http://elib.kaznu.kz/book/10345
http://elib.kaznu.kz/book/14632


Қазақ журналдары: тарихы типологиясы, функциясы : 

монография / А. Б. Ақынбекова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 215, [1] б. -

URL: http://elib.kaznu.kz/book/14618. - Библиогр.: 185-192 б. -

ISBN 978-601-04-5060-8

Зерттеу еңбекте ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде жарық көрген 

қазақ журналдарының тарихы, типологиясы, функциясы 

сараланып, ғылыми талдау жасалады. Еңбекте еліміздің 

кітапхана мен мұрағат қорларында сақталған, осы уақытқа дейін 

ғылыми айналымға түспеген, қазақ журналдары араб қарпінен 

кириллицаға ауыстырылып зерттеудің негізгі нысанына 

айналды.

Читать

Избранное / Абай (Ибрагим Кунанбаев) ; [ред.:К.К.ИҺТокаев 

и др.] ; Ұлттық аударма бюросы ҚҚ. – Токио : Каденша, 

2020. – 532с. 

В 2020 году будет отмечаться 175-я годовщина со дня рождения 

великого поэта, мыслителя и просветителя. Количество 

творений великих людей прошлого поколения очень 

оригинально. Работы Абая на самом деле являются особой 

ценностью.

Заказать

http://elib.kaznu.kz/book/14618
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


Әл-Фараби және Абай : [Мәтін] : монография / А. 

Ж. Машанов ; жалпы ред. басқ. Ш. Әбдіраманов. - Алматы : 

Қазақстан, 1994. - 190, [2] б. -

URL: http://elib.kaznu.kz/book/1183. - ISBN 5-615-01499-7

Кітапта автор әл-Фараби мен Абайдың рухани байланысын, 

даналықтарының түпкі негізін, ілімдерінің әлеуметтік маңызын 

ашып көрсетеді.

Читать

Имена и судьбы : сб. науч. и имиджевых статей о КазНУ / А. 

Т. Ахметжанова, А. Д. Алина ; КазНУ им. аль-Фараби. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 323, [1] с. -

URL: http://elib.kaznu.kz/order-book. - На рус. и каз. яз. -

ISBN 978-601-04-4630-4

В сборнике представлены результаты иследовательской 

деятельности авторов о судьбах исвестных личностей КазНУ 

имени аль-Фараби и сведения из истории развития 

университета. Изучение предлагаемых трудов станет мостом в 

понимании важности воспитания у молодежи духовного 

сознания на примере успехов педагогов и сверстников родного 

альма-матер.

Заказать

http://elib.kaznu.kz/book/13167
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


Абайдың "Китаб тасдиқ" шығармасы / [ред. кеңес

төрайымы Д. Қожамжарова ; кеңес мүшелері: М. 

Мырзахметұлы және т. б.] ; М. Әуезов атын. ОҚМУ, 

"Мұхтартану" ҒЗО. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 182, [32] 

б. - URL: http://elib.kaznu.kz/book/15621. - ISBN 978-601-04-

4453-9

Қолдарыңызға ұсынылып отырған бұл еңбектің маңызы 

айрықша. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 38-ші 

қара сөз аталып келген «Китаб тасдиқ» атты туындысына 

негізделген бұл еңбекке « Китаб тасдиқ» туралы 

комментарийлер, еңбектің факсимилиесі, транскрипциясы, 

сөздігі, оған қоса Абай шығармаларын қолжазба күйінде 

көшірген Мүрсейіт Біңіұлына қатысты тың мағлұматтар 

кіргізіліп отыр.

Читать

Reading Abai : collection / Türksoy ; [ed.: D. Kasseinov et al. ; 

project director B. Barysbekov ; translation: R. Mc'Kayn, L. 

Kydyrova]. - [s. n.] : Artworks, 2020. - 239, [1] p. : il. - (Turksoy). 

- URL: http://elib.kaznu.kz/book/15119. - ISBN 978-975-7213-87-

1

Abai Qunanbaiuly has left a bright mark on our history as a 

philosopher, poet, enlightener, a founder of a new national literature, 

interpreter and a composer. His poetry, songs and words of wisdom 

provide a clear feeling of the national flavor, as well as reflect 

everyday life, faith and language and the spirit of the nation is subtly 

felt.

Читать

http://elib.kaznu.kz/book/15621
http://elib.kaznu.kz/book/15119

