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ОРТА АЗИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БИБЛИОГРАФИЯ 
және оның дамуына үлес қосқан қайраткерлер 

 
Баян АСАНОВА, 
ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты 

 

Орта Азия мен Қазақстан библиографиясының 
дамуына үлес қосқан ғалым, қоғам қайраткерлері аз 
емес. Солардың бірі – атақты кітапханашы, ақын 
және ғалым Каллимах (б.з.д. 310-240 жж.). Ол 
Александрия қаласына жас кезінде білім іздеп келіп, 
жас ақындар үйірмесін ашып, оларды ҿлең жазудың 
қыр-сырына үйреткен. ІІ Птолемей патша оны Сарайға 
шақырып, мҽртебелі қызметтердің бірі Александрия 
кітапханасынан орын ұсынған. Кітапханада 20 жыл 
қызмет жасаған Каллимах тарихтан, грамматикадан 
800-ге жуық ғылыми шығармалар жазады. Оны 
поэзияда жаңа «александриялық» бағытты құрушы 
деп  дҽріптеген.  Каллимахтың  120  томнан тұратын 
«Таблицы тех,  кто просил во всех  областях   зна 
ния и трудов, которые они сочиняли» деген ерек- 
ше еңбегі – грек ҽдебиетінің барлық тізімі жҽне ав- 

торларының ҿмір деректері жинақталған алғашқы 
библиографиялық жинақ. Сондықтан да оны «библио- 
графияның атасы – Каллимах» деп атайды [1, 45-б.]. 

Орта Азия мен Қазақстан библиографиясының 
дамуында өзіндік орын алатын Махмұд Қаш- 

қаридың «Диуани лұғат ат-түрік» атты еңбегі. Толық 
аты-жҿні Махмұд ибн ул-Хусайын ибн Мухаммаддин 

Қашқари. 1029-1038 жылдар шамасында туылған. 
М.Томанов 1030-1090 жылдарда ҿмір сүрген десе, 
кейбір деректерде 1029-1101 жылдары ҿмір сүрген 

делінеді. Қазіргі Шу ҿңірінде Барысқан қаласында 
туылған, Қашқарда ҿмір сүрген. Ҽкесі, аталары 

атақты ҽскери адамдар болған. Ол Қашқардан Рим- 
ге дейінгі аралықты, түркі халықтары мекен  еткен 

жерлерді түгел аралап, саяхат жасай жүріп, олар- 
дың ҿмірін, мҽдениетін, тұрмыс-тіршілігін, салт-дҽс- 

түрін, тілін, ҽдебиет үлгілерін зерттеген. Атақты «Ди- 
уани лұғат ат-түрік» еңбегі мен «Түркі тілдері син 
таксисінің қымбат қасиеттері туралы» атты еңбегі 
соның негізінде жазылған. Сөздік жазу жөнінде өзі: 
«Мен бұл істерді тіл білмегенім үшін емес, қайта 
бұл тілдердегі әрбір кішігірім айырмашылықтарды 
анықтау үшін істедім. Әйтпесе мен тілде олардың 
ең білгір адамдарынан, ең үлкен мамандарынан 
едім», – дейді. «Диуани лұғат ат-түрік» – кҿркем шы- 
ғарма емес, ғылыми еңбек, бітімі – сҿздік. Ол 1072- 
1078 жылдары жазылған. Деректерге қарағанда бұл 
еңбегін М.Қашқари ҿмір бойы жазып, толықтырып 
отырған. Ол туралы ҿзі тҿрт мҽрте ескертіп, Хижра 
бойынша 466 жылы бітіргенін жазады. Халиф ҽлі 
Мұхтариға арнап құрастырған деген дерек бар. Кейбір 
деректерде кҿрсетілгендей, бұл еңбекті жазуда Исхақ 
Ҽл-Фарабидің «Диуан ҽл-адабиін» басшылыққа 
алған. «Диуани лұғат ат-түріктің» түпнұсқасы сақ- 
талмаған. Жалғыз қолжазба данасы Стамбулдың 
Фатих кітапханасында сақтаулы. Оны 1266 жылы бір 
Сириялық Ҽбу Бҽкір бин Абдулфатхат деген кісі түп- 
нұсқадан кҿшіріп алған. 

1914  жылы  Әли  Әмір  сол  көшірмені  сатып 
алып, Ахмет Рифат баспасынан үш томды кі-  
тап түрінде жарыққа шығарды. Неміс ғалымы 
Броккельман 1928 жылы Лейпциг қаласында неміс 
алфавитімен, сол тілге аударып жариялады. Неміс 
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ғалымы Фриц Хаммел сҿздіктегі мақал-мҽтелдерді 
неміс тіліне аударып, жеке кітапша етіп шығарды. 
Басым Аталай 1939-1941 жылдары Анкарада 3 том 
етіп Осман түріктерінің тіліне аударып шығарды. Ол 
ғылыми аударма болды. 1960-1963 жылдары ғалым 
Салық Муталлибов ҿзбек тіліне аударып, Ташкентте 
үш кітап етіп басып шығарды. Қытайда 1981 жылы 
ұйғыр тіліне аударылды. 1970 жылы «Диуани лұғат 
ат-түріктің» 900 жылдығы Ферғанада аталып ҿтілді. 
А.Егеубай «Түрік сөздігін» толық аударып, 1997 
жылы 1-томын, 1998 жылы 2-томын «Хант» 
баспасынан шығарды. Бұл еңбекті тілдік тұрғыдан 
Н.А.Баскаков, А.Н.Кононов, А.К.Боровков, қазақ ға- 
лымдары Ҽ.Құрышжанов, А.Ысқақов, М.Томанов, 
Ғ.Мұсабаев зерттеді. 3 томнан, 8 кітаптан тұратын 
еңбекте 6800 түркі сҿзі ғылыми  жүйеге  түсірілген  
[2, 53-б.]. Ғалымның бұл кітабы ерте орта ғасырлық 
түркі халқының энциклопедиясы сияқты. Ол түркітану 
тарихында тұңғыш рет тарихи-салыстырмалы ҽдіс-  
ті қолданып, диалектология ғылымының негізін сал- 
ды. «Жинақты» сегіз бөлімге топтастырдым. Әр 
бір тайпаның тілінен сөз жасауға болатын түбір 
сөздерін ғана алдым. Түркі халықтарының бәйіт 
жырлары мен мақалмәтелдерінен мысалдар кел 
тірдім. Бұл кітапты пайдаланғандар кейінгілерге, 
олар өздерінен кейінгілерге жеткізсін деген ниет 
пен тағы біраз табылмайтын тіркестерді пай 
даландым. Сөйтіп, бұл кітап ұрпақтан ұрпаққа ха 
лықтық мұраны қазқалпында жеткізу мақсатымен 
қиянға қанат қағып, әсемдік әлем – мәңгілік өмірге 
біржола жолдама алды»,– деп жазады [3, 527-б.]. 

Орта Азия мен Қазақстан библиографиясының 
дамуына қомақты үлес қосқан ғалым – Жүсіп 
Баласағұн. Жүсіп Хас Хажиб Баласағұн (1020 жылы 
туған) – ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері. 
Оның ҿмірі туралы мҽліметтер аз сақталған. Фило- 
софия, математика, медицина, астрономия, астро- 
логия, ҿнертану, ҽдебиеттану, тіл білімі, тағы басқа 
ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан. Жүсіп 
Баласағұнның есімі ҽлемдік ҽдебиет пен мҽдениет 
тарихында «Құтадғу білік» («Құтты білік») дастаны 
арқылы қалды. Жүсіп Баласағұн бұл дастанын хижра 
есебімен 462 жылы, қазіргі жыл санау бойынша 1070 
жылы жазып бітірген. Дастанды «хандардың ха-  
ны», Қарахандар ҽулеті мемлекетінің (942-1210 жж.) 
негізін салушы Сүлеймен Арслан ханға  (908-955 
жж.) тарту етеді. Сол үшін хан ҿз жарлығымен Жү- 
сіп Баласағұнға «хас хажиб» – «бас уҽзір» немесе 
«ұлы   кеңесші»   деген   лауазым  берген. “Құтты  бі- 
лік” дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі ҽлеміне тү- 
сінікті болған Қарахан ҽулеті мемлекеті түріктерінің 
тілінде жазылған. 

Дастанның бізге жеткен үш нұсқасы бар. 
Біріншісі, Герат қаласындағы 1439 жылы кҿне ұйғыр 
жазуымен (қазір ол Вена қаласындағы Корольдік 
кітапханада сақтаулы), екіншісі, 14 ғасырдың 1-жар- 
тысында Египетте араб ҽрпімен (Каирдың Кедивен 
кітапханасы қорында) кҿшірілген. Ал Наманған 
қаласынан табылған үшінші нұсқа 12 ғасырда араб 
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ҽрпімен қағазға түсірілген. Бұл қолжазба Ташкентте- 
гі Шығыстану институтының қорында сақтаулы тұр. 
Ғалымдар осы үш көшірме нұсқаның әрқайсысына 
тән   өзіндік   ерекшеліктерді   жинақтай  отырып, 
«Құтты білік» дастанының ғылыми негізделген 
толық мәтінін жасап шықты. Венгр ғалымы Герман 
Вамбери (1832-1913 жж.) «Құтты біліктің» бірнеше 
тарауын неміс тіліне аударып, 1870 жылы Инсбрук 
қаласында жеке кітап етіп бастырып шығарды. Бұл 
шығарманы зерттеу, ғылыми мҽтінін дайындау жҽне 
аударма жасау ісімен орыс ғалымы В.В.Радлов 
(1837-1918 жж.) жиырма жыл бойы (1890-1910 жж.) 
айналысқан. Түркия ғалымдары 1942-1943 жылдары 
«Құтты біліктің» үш нұсқасын да Стамбұлдан үш том 
кітап етіп шығарды. «Құтты білікті» Кҽрімов ҿзбек тілі- 
не (1971 ж.), Н.Гребнев (1971 ж.) пен С.Иванов орыс 
тіліне (1983 ж.), А.Егеубаев қазақ тіліне (1986 ж.), бір 

топ аудармашылар ұйғыр тіліне (1984 ж.) тҽржіма- 
лаған. «Құтты білік» дастаны белгілі бір мағынада ел- 
дегі Ата заң (Конституция) қызметін атқарған [4, 23-б.]. 

Орта Азия мен Қазақстан библиографиясының 
дамуына үлес қосқан жанның бірі – ұлы ақын, 

ойшыл, мемлекет қайраткері Әлішер Науаи (1441 
ақпанның 9, Ғират – 1501 қаңтардың 3, сонда). 

Оны Низамеддин Мір Ҽлішер (парсыша: یاونی ریشیلع )  
деп  те  атайды.  Ол  «Хамса»  тобына енетін 

«Жақсылардың таңдануы» (1483 ж.), «Фархад 
пен Шырын», «Лҽйлі мен Мҽжнүн», «Жеті ҽлем» 
(1484 ж.), «Ескендір дуалы» (1485 ж.) атты шығар- 
маларын жазды. Науаи шығармалары ХҮ ғасыр-  
дың ҿзінде Мауараннахр мен Хорасанды  ғана  
емес, Иран, Ҽзірбайжан, Шығыс Түркістан, Үндістан, 
Мысыр,Түркістан, Үндістан, Мысыр, түркі елдеріне, 
кейіннен Еуропа мен Америка кітапханаларына да 
тарады. Ақын шығармалары ХІХ ғасырдың орта ше- 
нінен шығыстанушы ғалымдардың назарын  ауда-  
ра бастады. Шығармалары кҿптеген тілдерге ауда- 
рылған. Таңдамалы ҿлеңдері қазақ тілінде екі рет 
(1948 ж., 1968 ж.) кітап болып басылды. 1488 – 1501 
жылдары ол тарихи-ҿмірбаяндық («Ҽджҽм патша- 
ларының тарихы», «Саид Хасан Ардашердің ҿмірі», 
Пҽһлован Мұхаммедтің ҿмірі»), дидактикалық-фи- 
лософиялық («Құстар тілі», «Кҿңілдердің сүйгені»), 
ҽдеби-теориялық («Ҿлең ҿлшемі»), лингвистикалық 
(«Екі тілдің таласы»), ҽлеуметтік-экономикалық («Вақ- 
фия»), діни-ғұрыптық («Пайғамбарлар мен хакім- 
дердің тарихы», «Мұсылмандық нұры», «Гауһарлар 
шоғыры») туындыларын жазды [5, 3-4-б.]. 

Келесі ғұламамыз – «Тарих-и Рашиди», «Джа- 
һаннаме» дастандарының авторы Мұхаммед 
Хайдар Дулати (1499-1551 жж.). Осынау тарихшы, 
ҽдебиетшінің есімі дүние жүзіне мҽлім болып, ғы- 
лыми жҽне мҽдени мұралары ғасырлар бойы ар- 
дақталып, ұрпақтан-ұпаққа жалғасып келеді. М.Х.Ду- 
лати Ташкентте дүниеге келіп, Үндістандағы Кашмир 
уалаятында қайтыс болған. Ол – Жетісудағы Дулат 
тайпасы ҽмірлерінің ұрпағы. Ата-бабалары Моғол- 
стан мемлекеті құрамындағы Оңтүстік-Шығыс Қазақ- 
станның, Қырғызстан мен Түркіменстанның саяси 
ҿмірінде белгілі адамдар болған. Дулати – ҿз заманы 
үшін жан-жақты ҽрі аса терең білім алған ғұлама адам. 
Оған Бабыр, Сұлтан Саид хан сияқты орта ғасырлық 
аса кҿрнекті ғұламалар тарих ғылымы, поэзия, музыка, 
сҽулет ҿнері, зергерлік салалары бойынша дҽріс 
берген. Сондай-ақ, ол ханның мұрагері Ҽбу ар-Рашид 
сұлтанның ұстаз-тҽрбиешісі болып тағайындалады. 
1533 жылы хан тағына отырған Ҽбу ар-Рашид ду- 
лат тайпасының басшыларынан қауіптеніп, оларды 
қатты қуғынға ұшыратады. Дулати Үндістанға қашып 

кетіп, онда Ұлы Моғолдар сарайының ҽскербасы 
болады. 1541 жылы Бабыр ұрпақтарының кҿмегімен 
Кашмир елін бағындырып, сонда дербес мемлекетке 
ҿзі жеке дара билік жүргізеді. 1551 жылы Хайдар 
Дулати сондағы тайпалардың бірімен шайқас кезін- 
де мерт болады. М.Х.Дулатидің есімін ҽлемге мҽш- 
һүр еткен ең басты шығармасы – «Тарих-и Раши- 
ди». Бұл еңбегінде ғалым ХV-ХVI ғасырларда қазіргі 
Қазақстан, Ҿзбекстан, Қырғызстан, Шығыс Түркістан 
аймағында болған аса маңызды тарихи оқиғалар 
туралы баяндайды. Сондай-ақ, дастанда Ауған- 
стан, Тибет, Үнді елдерінде орын алған кейбір саяси, 
мҽдени, ҽлеуметтік оқиғалар да қамтылған. Ғалым, 
сол елдерді мекен еткен ру-тайпалардың, халық- 
тардың тарихын, қоғамдық-ҽлеуметтік ҿмірін, ҽде- 
биетін, мҽдениетін, ҽдет-ғұрпын, салт-санасын зор 
білгірлікпен жазып қалдырған. Бұл еңбектің ең құн- 
дылығы – Хайдар Дулати ҿз кҿзімен кҿрген аса ма- 
ңызды оқиғаларды ҿзінен бұрынғы жҽне ҿзі ҿмір сүріп 
отырған дҽуірдегі тарихи құбылыстармен шебер түр- 
де байланыстыра отырып баяндаған [6, 65-б.]. 

Мың жылдан артық уақыт өтсе де, аты ауыз- 
дан-ауызға жатталып, еңбектері уақыттың қаты- 
гез сынынан мүдірмей өткен ұлы ұстаз – Әбу- 
Насыр Әл-Фараби. Ол – дүниежүзілік мҽдениет пен 
білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы (арабша 
“Муаллими ас-сани”) атанған данышпан, философ, 
энциклопедист ғалым, ҽдебиетші, ақын. Ҽл-Фараби 
Арыс ҿзенінің Сырдарияға құя беріс сағасындағы 
ежелгі Отырар қаласында туылған. Оны қыпшақтар 
Қарашоқы деп те атаған. Ежелгі түркілердің орталық 
қаласы Отырарды кезінде негізінен қыпшақ,  қаң-  
лы, қоңырат тайпалары мекен еткені тарихтан жақ- 
сы мҽлім. Отырар – бір жағы кҿшпелі мал шаруа- 
шылығын кҽсіп еткен, екінші жағы отырықшы-егінші- 
лікпен айналысатын түрлі түркі ру-тайпаларын ҿзара 
байланыстырып тұрған буын іспеттес қала болған. 
Бұл шаһарды арабтар Фараб деп атаған. Сол атау 
бойынша, ұлы ұстаз Ҽл-Фараби атанып кеткен. 

Ол философия, логика, математика, астрономия, 
медицина, музыка, тіл білімі, ҽдебиет теориясы, т.б. 
ғылым салалары бойынша қыруар кҿп ғылыми еңбек- 
тер жазды. Алайда оның кҿптеген шығармалары ел 
арасында қолжазба күйінде тарап, бірте-бірте жоға- 
лып қала берген. Фараби еңбектерінің кейбір тізімдері 
ғана сақталған. Соның ҿзінде ұлы ғалым еңбектерінің 
саны жҿнінде нақтылы деректер жоқ. Мҽселен, Фа- 
раби шығармаларының санын неміс ғалымы Ш.Штей- 
шнейдер 117 еңбек десе, түрік ғалымы А.Аташ 160, 
ал Совет ғалымы Б.Ғафуров 200 трактат деп кҿр- 
сетеді. Фарабидің “Ақылдың мәні туралы тарих 
тан”, “Данышпандықтың інжу маржаны”, “Ғылым 
дардың шығуы”, “Философияны оқу үшін алдымен не 
білу керек”, “Аристотель еңбектеріне түсіндірме” 
(“Поэтика”, “Риторика”, “Категориялар”, “Метафизи- 
ка”, “Герменевтика”, бірінші жҽне екінші “Аналитика”) 
сияқты зерттеулері оның есімін ҽлемге философ 
ретінде танытты. 

Фараби Аристотельдің ҽлеуметтік-қоғамдық идея- 
ларын дамыта отырып, ҿз тарапынан да “Кемеңгерлік 
меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, 
“Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, 
“Бақытқа жету”, “Азаматтық саясат”, “Мемлекет 
тік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты кҿптеген 
сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби 
бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың 
қатынастары, т.б. туралы заманнан озық тұрған 
пікірлер, пайымдаулар айтады. Фараби Аристотель 
еңбектерін барлық қырынан зерттей отырып, ҿзі де 
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жаратылыстану ғылымдарымен  кҿп  айналысқан. 
Ол ғылым күшін барынша насихаттап, адам ақыл- 
ойының дүние танудағы құдіретін дҽріптейді. Фараби 
ғылым салаларын меңгеріп, тамаша табыстарға жет- 
кен. Ол ғылымның философиялық-логикалық ірге 
тасын дұрыстап қайта қалап шықты, ғылымды оқу 
жҽне оқыту ретін белгіледі. Ҽр қайсысының пҽнін 
анықтап, мазмұнын ажыратып беруге тырысты. 

Фараби және оның шәкірттерінің ғылым мен 
мәдениетті дамытудағы орнын анықтау, ғылыми 
мұраларын мұқият зерттеу – өте маңызды жұмыс. 
Бұл жағдайды білімпаздар ҿте ертеден-ақ аңғарған 
сияқты. Сондықтан да болу керек, дүние жүзінің ҽр 
түрлі халықтарынан шыққан оқымыстылар Фараби 
мұраларын 1000 жыл бойы тынбастан зерттеп келді. 
Олардың ішінде араб-парсы тілдерінде жазған Ибн 
ҽл-Надим (995 ж.), ҽл-Байхаки (1169), Ибн ҽл-Кифти 
(1248 ж.), Хаджи Халифа (1657 ж.), латын тілінде 
жазған Венике (1484 ж.), Камерариус (1638), Француз 
тілінде жазған Генрих Зутер (1902 ж.), ағылшын 
тілінде жазған Георг Сартон (1927 ж.), түрік тілінде 
жазған А.Сайылы мен Һ.Үлкен (1950 ж.), орыс тілінде 
жазған С.Н.Григорин (1958 ж.), ҿзбек тілінде жазған 
М.Хайруллаев (1963 ж.), т.б. бар. 

Ұлы данышпан бабамыз ҽл-Фараби бұл тұрғыда 
да қарап қалмай, ҿзінің ең атақты шығармаларының 
бірі “Ғылымдар энциклопедиясы” деп аталатын трак- 
татын жазған. Фарабидің бұл еңбегінің ғылым та- 
рихында алатын орны ерекше үлкен. Бұл трактат 
“Ғылымдар классификациясы”, т.б. аттармен Шығыс 
пен Батыс елдерінде ҿте ертеде-ақ мҽлім болып, 
одан кҿп ғұламалар мҽлімет алды. 

Еуропа ғалымдары да бұл еңбекпен өте ер- 
теден таныс. Фарабидің “Энциклопедиясы” со- 
нау ХІІ ғасырдың өзінде-ақ арабшадан латын тілі- 
не екі рет аударылған. Одан кейінгі ғасырларда бұл 
еңбек толық немесе үзінді түрінде ескі еврей, неміс, 
ағылшын, француз, испан, түрік жҽне басқа тілдерге 
аударылып, ғылыми қауымға кеңінен мҽлім болды. 

Роджер Бэкон, атақты Ҽбу Ҽли ибн Сина (980- 
1037 жж.) жҽне басқалар Фарабидің “Энциклопе- 
диясының” тікелей ҽсерімен ҿздерінің атышулы эн- 
циклопедиялық еңбектерін жазған. 

Ғалым мұраларының бізге жетуін төрт кезеңге 
бөлуге болады: 

1. Орта ғасырдағы араб, парсы жҽне басқа тілдер- 
де жазған ғұламалар арқылы (Ҽн-Надим, ҽл-Баиһақи, 
Ибн Саид ҽл-Кифти, Хаджи Халифа, Венике, Каме- 
рариус, т.б.). 

2. Жаңа дҽуір кезеңдеріндегі Батыс Еуропа мен 
Америка ғалымдары арқылы (Леонардо да Винчи, Спи- 
ноза, И.Козегартен, Г.Зутер, Ф.Диетереци, К.Брокель, 
Дж.Сартон, М.Штейншнейдер, Д.С.Марголиус, т.б.). 

3. ХХ ғасыр, ҽсіресе, Кеңес Одағы шығыстанушы 
ғалымдары арқылы (В.В.Бартольд, Е.Э.Бертельс, 
Б.Ғафуров, С.Н.Григорьян, В.П.Зубов, Ю.Завадов- 
ский, түріктер А.Сайылы, Х.Үлкен, т.б.). 

4. Қазақстан мен Орта Азия оқымыстылары арқылы 
(Ҽ.Марғұлан, А.Ҽл-Машани, О.Жҽутіков, А.Қасым- 
жанов, А.Кҿбесов, М.Бурабаев, Ҽ.Дербісҽлиев, І.Жа- 
рықбаев, Ш.Хайруллаев, т.б.) [7, 101,114-б.]. 

Қорыта айтқанда, әр кезеңдегі тарихшылар- 
дың, зерттеушілердің өз заманында жасаған жұ- 
мыстары қазіргі кезеңдегі Қазақстан библиогра- 
фиясының тарихына, әрі қарай дамуына көп әсер 
етті. Осынау тарихи жағдайлар бізге сол жазбалар 
мен шежірелер арқылы жетіп, тарихымыздың та- 
мырын дҿп басуда кҿп кҿмегін тигізеді. Ұлы ойшыл- 
дардың сара жолдары қазіргі библиография сала- 
сының дамуына қомақты үлес қосты. 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются видные представители, 
которые заложили основу библиографии Казахстана 
и Средней Азии, также их деятельность в форми- 
ровании и развитии библиографии Казахстана. 

* * * 
The article deals with outstanding representatives 

who laid the basis of the bibliography of Kazakhstan and 
Central Asia, also their activities in the formation and 
development of the bibliography of Kazakhstan. 
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АВТОРЛАРҒА ҚҰЛАҚҚАҒЫС! 

СҰРАҚ ТУСА, 
САЙТТЫ ҚАРАҢЫЗ! 

“Қазақ тарихы”, “Қазақ ҽдебиеті жҽне мемлекет- 
тік тіл” жұрналдарына ортақ жаңа сайт ашыл- 
ғанын бұрын хабарлағанбыз. Сайттың интер- 
неттегі тұрағы: kaztar.kz Кіріп кҿріңіздер. Тілін біл- 
ген кісіге интернет пен сайттың қыруар шаруаны 
жеңілдететінін естен шығармаңыздар! 

Сайт жеті бөлімнен тұрады және әр бөлім- 
де оқырманға пайдалы ақпарат ұсынылған. 
Бҿлімдер «Басты бет», «Фотокҿрме», «Жұрнал ту- 
ралы», «Мақала жариялау», «Мұрағат», «Қазақ та- 
рихы» баспасы, «Байланыс» деп аталады. 2-бҿлімі 

 

Қазақ тарихы 

 

– қос жұрналдың тарихынан естеліктер ұсынатын 
«фотокҿрме» деп аталса, «Қазақ тарихы баспасы» 
бҿлімінде бұған дейін шығарылған кітаптардың 
мұқабасы берілген. Кітап шығарғысы келген ав- 
торлар соған қарап ҿз таңдауын жасай жатар. Жиі 
қойылатын сұрақтардың жауабын да, жазылу мен 
мақала жариялаудың талабын да, редакцияның 
тұрағы мен телефонын да осы бҿлімдерден таба- 
сыздар. Тіпті «Байланыс» бҿлімі арқылы бірден 
редакцияның элпоштасына хат жаза да аласыз. 
Ендеше көкейіңізде кез келген сауал туса, бұ- 
рынғыдай редакция қызметкерлерін мазаламай, 
сайтқа жүгініңіз. Мұқият танысып, кейбір түйткілді 
нақтылау үшін ғана редакцияға хабарласыңыз. 
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