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Төл мәдениетіміздің мың 
жылдар бойы ұмытылмай келе 

жатқаны – көне сарындарын 
көпшілікке паш ету. 



Ұлы даланың көне сарындары = 
Древние мотивы Великой степи = 
Ancient motifs of the great steppe : 
антология: үш томдық / М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер ин-ты. - 
Алматы : Brand Book, 2019 . - 
(Рухани жаңғыру) 
(Дала фольклоры мен музыкасының мы
ң жылы).  
    1-ші том: Музыкалық фольклор. 
Дәстүрлі ән өнері = Музыкальный 
фольклор. Традиционное песенное 
искусство = Musical folklore. Traditional 
song art / жауапты ред. А. Ж. 
Қазтұғанова. - 2019. - 751 б. : сур. + 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  

Ұлы даланың фольклоры мен әуендері 
заманауи цифрлық форматта 



Тарихи сананы жаңғыртуда 
дала фольклоры мен дәстүрлі 
өнердің алатын орны ерекше 

 



    Дала фольклорының антологиясы : 
он томдық / М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер ин-ты; жалпы 
ред. басқ. К. І. Матыжанов. - Алматы 
: Brand Book, 2019 . - 
(Рухани жаңғыру) 
(Дала фольклоры мен музыкасының 
мың жылы). 

   1-ші т.: Батырлар жыры / 
құраст. Қ. Б. Алпысбаева [ж.б.]. - 
2019. - 556 б. : сур. - ISBN 978-601-
7218-30-0(1-ші т.). 

Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы 



Дала фольклорының антологиясы : 
он томдық / М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер ин-ты; жалпы 
ред. басқ. К. І. Матыжанов. - Алматы 
: Brand Book, 2019. - 
(Рухани жаңғыру) 
(Дала фольклоры мен музыкасының 
мың жылы). 

   2-ші т. : Батырлар 
жыры / құраст.: С. И. Сәкен, Н. Ә. 
Сәрсек. - 2019. - 572 б. : сур. - 
Библиогр.: 564 б. . - ISBN 978-601-
7218-31-7(2-ші т.) . 

Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы 



    Дала фольклорының антологиясы  
: он томдық / М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер ин-ты; жалпы 
ред. басқ. К. І. Матыжанов. - Алматы 
: Brand Book, 2019. - 
(Рухани жаңғыру) 
(Дала фольклоры мен музыкасының 
мың жылы).  

   3-ші т.: Тарихи жырлар / 
құраст.: П. Т. Әуесбаева, Н. Елесбай. 
- 2019. - 582 б. : сур. - ISBN 978-601-
7218-32-4 (3-ші т.)  
     

Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы 



Дала фольклорының антологиясы : 
он томдық / М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер ин-ты; жалпы 
ред. басқ. К. І. Матыжанов. - Алматы 
: Brand Book, 2019 . - 
(Рухани жаңғыру) 
(Дала фольклоры мен музыкасының 
мың жылы).  

   4-ші т. : Ғашықтық 
жырлар / құраст.: Т. Т. Әкімова, 
Ж. Т. Салтақова. - 2019. - 498 б. : сур. 
- Библиогр.: 492 б. . - ISBN 978-601-
7218-33-1(4-ші т.) . 

Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы 



    Дала фольклорының антологиясы: 
он томдық / М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер ин-ты; жалпы 
ред. басқ. К. І. Матыжанов. - Алматы 
: Brand Book, 2019. - 
(Рухани жаңғыру) 
(Дала фольклоры мен музыкасының 
мың жылы).  

   5-ші т. : Дастандар / 
құраст.: Ж. С. Рақыш, Н. М. 
Мүрсәлімова. - 2019. - 528 б. : сур. - 
Библиогр.: 522 б. . - ISBN 978-601-
7218-34-8(5-ші т.) . 
 

Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы 



Ұлы дала мұрагерлерінің 
өткен мыңжылдықтағы халық 

ауыз әдебиетінің таңдаулы 
үлгілері 

 



Ежелгі дәуір әдебиетінің 
антологиясы: бес томдық/ 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер ин-ты. - Алматы: EVO Press. - 
(Рухани жаңғыру). - (Ұлы дала 
жауһарлары).  

1-ші т.: Исламға дейінгі 
әдеби жәдігерлер/ құраст.: 
О. Д. Бекжан, Т. Е. Қыдыр. - 2019. - 
632 б.  

Ұлы дала жауһарлары 



 

*Назарларыңызға рахмет! 
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