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Қытай ұлты дүние жүзіндегі тарихы ең ұзын, 

кәрі халықтардың бірі. Ал қытай елі (中国 - джуң-го) 

болса, шығыстағы байырғы мәдениеттің бесігі 

болып есептеледі. Яғни қытай мәдениетінің 

тарихына ең аз болғанда бес мың жылдың жүзі 

болды деуге толық негіз бар, ал қытай жазуының 

пайда болуын Шаң дәуірінен бастап есептегеннің 

өзінде үш жарым мың жылдың жүзі болды деуге 

болады.  

 

Кітапханамызға жаңадан түскен кітаптар легі осы 

Қытай елінің тарихымен, әдебиетімен, мәдениетімен 

қысқаша болса да танысуға мүмкіндік беріп отыр: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қытай тарихынан шолу. Тарихи 

деректер / Құраст. Жян Бозан, Шау Шұнжың, Ху 

Хуа; Қытай тілінен аударған Ғ. Ақылұлы. – Алматы: 

«Орхон» Баспа үйі, 2017. – 208 б. 

 

 

 Ұсынылып отырған бұл кітапта 
Қытай халқының ерте заманнан бергі 
тарихы, Чин, Сүй, Юань патшалық-тарының 
елді билеуі, беделді, өркениетті, әрі қуатты – 
Хан, Таң, Миң үш ірі императорларының 
тарихы, Қытайға отаршылардың шапқыншы-
лығы, Қытай Халық Республикасының 
қалыптасу тарихынан қысқаша шолу 
берілген.  

 



 

 

 Қытайдың жаңа дәуір тарихы. Тарихи деректер. Т. 1. – І-ІІ бөлімдер: 

1921-1927 жылдар аралығын қамтиды. – Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2017. – 243 б. 

 Қытайдың жаңа дәуір тарихы. Тарихи деректер. Т. 2. – ІІІ бөлім:  

(1927-1937 жылдар). – Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2017. – 254 б. 

 Қытайдың жаңа дәуір тарихы. Тарихи деректер. Т. 3. – ІV-V бөлім:  

(1937-1949 жылдар). – Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2017. – 399 б. 

 

 3 томнан тұратын бұл кітап та Қытай Халық Республикасының құрылу 

барысындағы аса ірі тарихи оқиғалар және Апиын соғысынан кейінгі Қытайдағы өзгерістерді 

қамтиды.  

 

 

 

 

 

 



 Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар). Тарихи 
деректер.  
Т. 1. – Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2014. – 383 б. 
 Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар). Тарихи 
деректер.  
Т. 2. – Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2014. – 375 б. 
 Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар). Тарихи 
деректер.  
Т. 3. – Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2014. – 331 б. 
 
 Бұл 3 томдықта 1949 жылы қазанда Қытай Халық Республикасы құрылғаннан 

бастап 1956 жылы социалистік қоғамға өтіп, ел ішінің экономикалық, саяси, халықаралық 

жаңаруы баяндалған. 

 



Су Шуйаң 
            Тибет туралы білімдер / 
Қытай тілінен аударған 
Балапан Рабатов. – Алматы: 
«Орхон» Баспа үйі. 2017. – 184 б. 

  
  
 Бұл кітапта Тибет 
тарихы, ұлттық салт-сана 
жайындағы байымдау ғана 
емес, қазіргі адамдардың Тибет 
туралы ізденістері, 
толғаныстары және зерттеулері 
туралы деректер берілген. 
Кітап жеті тараудан тұрады.  
 



 Тибет – құпиясы мол 

өлке. Адамзат ХХI ғасырға қадам 

басса да, ғажап аймақ сырын толық 

ашқан жоқ. Әсіресе, Тибет таулары 

нағыз шым-шытырық әлемнің 

ордасы. Осы басылым құпиялы өңір 

сырынан сыр шертеді. 



Иын Жянли 

     Ақылды ана. Отбасы хрестома-

тиясы / Қытай тілінен аударған Мұнай 

Әбілбайұлы. –  Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 

2017. – 408 б. 

 

Кітапта отбасындағы бала тәрбиесі, 

бала болмысының қалыптасуы, олардың 

психологиялық ерекшеліктері және басқа 

маңызды мәселелер жайында сөз 

қозғалады.  

Автор күнделікті өмірде кездесетін 

қарапайым мысалдар арқылы бала 

болашағына тікелей ықпал ететін 

жайттарға назар аударған. Мұндағы ақыл-

кеңестер ата-ана үшін бала тәрбиесінде 

таптырмайтын құрал. 

 



Таң дәуірі поэзиясы. Үш жүз өлең / Қытай 

тілінен аударған Бөкейхан Бекейұлы. –  

Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 2017. – 292 б. 



 

Қытай халқының тарихы қандай алуан түрлі болса, қытай әдебиеті де бай тарихымен ғана 

емес, өзіне тән мазмұн-мәнерімен, түр-әлпетімен, стил-өрнегімен өзгешелене отырып, әлем 

әдебиетіне құйылып жатқан үлкен арналы өзен.  

Қытайдағы феодалдық қоғамның дамып, шегіне жеткен тұстағы мәдениет жетістіктерінің ең 

соқталысы  Таң дәуірінің өлеңдері болып саналады. 

Таң дәуірінде өмір сүрген 2200-дей ақынның 48 900-ден аса өлеңі сақталып, бүгінге жетті.  

«Таң дәуірі поэзиясы. Үш жүз өлең» кітабы қазақ оқырмандарына қытайдың сол әдеби 

мұрасынан сусындауына мүмкіндік береді. 

 



Келесі басылым шығыс халықтарының бірі Ветнам халқының сүйікті 

көшбасшысы, ұлы қайраткер – Хо Ши Миннің өмірбаянына арналған еңбек. Ол 

1969 жылы 2 қыркүйекте дүние салғанымен де оның есімі бүкіл Ветнам халқының 

жүрегінде мәңгілік сақтаулы. 



                Хо Ши Мин : өмірбаяны = Ho Chi Minh : biography / ред. Т. Жұртбай ; ауд.: 

М. Алмас, М. Сейілбек. - Алматы : Орхон, 2017. - 224 б. - (Ұлы тұлға).  



Хо Ши Мин (шын аты – Нгуен Тат Тхань),1942 жылдан – Вьетнам ұлт-азаттық 

қозғалысының қайраткері, Ветнам Демократиялық Республикасының тұңғыш президенті.  1967 

ж. елді қайта біріктірудегі еңбегі үшін Сайгон қаласына Хо Ши Мин есімі берілді. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC




 

 Назарларыңызға рахмет! 
 

Бұл басылымдар кітапханамызда  

өз оқырмандарын күтеді. 

Құрастырған: Қорды жасақтау және катологтарды ұйымдастыру бөлімінің 

                         кітапханашысы  Алтын Ергожина  

 


