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Аль-Фараби в истории культуры 
     
Гафуров Б.Г., Касымжанов А.X.

Книга посвящена роли одного из величайших мыслите-
лей средневекового Востока аль-Фараби в истории культуры. 
Авторы анализируют творческое наследие ученого во всем 
его многообразии, уделяя особое внимание проблемам фи-
лософии, разработке им теории познания, логики, классифи-
кации наук, включая музыковедение и математику.

ISBN 978-601-04-3876-7 | 2019 | В4 | 200 стр. 
Цена: мягк. обложка 2200 тг. / тверд. обложка 2800 тг. 

Аль-Фараби

Касымжанов А.X., под ред. проф. Алтаева Ж.А.

Книга Касымжанова Агына Хайрулловича посвящена 
широкому кругу вопросов о творчестве крупнейшего мыс-
лителя раннего Средневековья на Востоке, получившего имя 
Второй Учитель после Аристотеля, – Абу-Насра аль-Фараби 
(870–950). Книга «аль-Фараби», изданная в Москве в 1982 
году, представляет собой настоящую библиографическую 
ценность, и ее переиздание является необходимостью, по-
рожденной требованиями времени.

ISBN 978-601-04-3740-5 | 2019 | A5 | 242 стр.
Цена: мягк. обложка 2020 тг. / тверд. обложка 2620 тг. 

Әл-Фараби өркениеттер сұхбатында

Алтаев Жақыпбек

Ұсынылып отырған кітапта екінші ұстаз, ғұлама ойшыл 
өркениет философы Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық 
мұрасының негізгі қырлары ашылып көрсетілген. Әл-
Фарабидің философия, логика, этика, руханилық және 
қоғамдық құрылымның өзекті мәселелеріне қатысты ойлары 
жүйелі түрде зерделенген. Сондай-ақ, кітапқа автордың әл-
Фараби мұрасы туралы әр жылдары ағымдық басылымдарда 
жарық көрген ғылыми мақалалары мен сұхбаттары берілген.    

ISBN 978-601-04-2948-2 | 2018 | В4 | 320 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 3400 тг. / қатты мұқаба 4000 тг.

 



3

Классическая исламская философия 
средневековья
Жакипбек Алтаев
В учебном пособии рассмотрены основные понятия и про-

блемы исламской философии историко-культурные предпо-
сылки и становление классической исламской философии VIII 
– XIII века, ее связь с исламом и античным миром. Также уде-
лено внимание философским идеям видных представителей 
классической исламской философии средневековья аль-Канди, 
аль-Фараби, ибн Сина, аль-Газали, ибн Рушда и др., проанали-
зированы вклад исламской культуры в мировую цивилизацию и 
влияние классической исламской философии на восточную и за-
падную философию.

ISBN 978-601-04-3479-0 | 2018 | A5 | 210 стр.
Цена: мягк. обложка 3500 тг. / тверд. обложка 4100 тг.    

Ислaм философиясы
Aлтaев Ж., Фролов A.
Ислaм өркениеті aясындaғы құрaнидтік дүниетaным және 

ондa көріністер тaпқaн үш ортaңғы ислaм ғылымы, онтологиялық 
тaмыры Құрaн мен сүннет мәтіндерінен нәрленген «Кaлaм», 
«Фиқһ» және «Тaсaууф» мәселелері оқулықтa қaрaстырылады. 
Үш ислaм ғылымының негізінде кітaп отaндық оқушылaрғa ислaм 
дүниетaнымының көне aнтикa дүниесінен, сонымен қaтaр Қaсиетті 
Құрaн мәтіндерінің терең мән-мaғынaлaрынaн дa нәр aлғaны 
нaқты көрсетілген. Ислaм философиясы діни-ирроциaнaлистік 
сипaттa ғaнa емес, философиялық-рaционaлистік сaрындa дa 
зерттелген.

ISBN 978-601-04-3878-1 | 2019 | В4 | 554 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 5000 тг. / қатты мұқаба 5600 тг. 

Фaрaбитaну
Aлтaев Ж., Құрaнбек Ә., Aсқaр Л. [және т.б.]

Оқу құралында әлемдік өркениеттің ұлы ойшылы Әбу 
Нaсыр әл-Фaрaбидің философиялық мұрaлaрындaғы терең 
өмірлік дaнaлық, гумaнизм және энциклопедиялық ғылыми ілімі 
қaрaстырылaды. Ойшылдың өмір сүрген дәуірі, «Екінші ұстaз» 
дүниетaнымын қaлыптaстырғaн тaрихи жaғдaйы турaлы егжей-
тегжейлі бaяндaлып, әл-Фaрaби философиялық мұрaсының 
отaндық философиялық және ғылыми ойғa ғaнa емес, сонымен 
қaтaр мұсылмaн, еуропaлық өркениеттерге қосқaн үлесі турaлы 
aйтылaды.

ISBN 978-601-04-4172-9 | 2019 | A5 | 140 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 1600 тг. / қатты мұқаба 2200 тг. 

 



4

Әбу Насыр әл-Фарабидің музыка ілімі

Аликбаева Маржан

Монографияда әл-Фарабидің музыка теориясындағы 
идеяларына және ондағы ғылыми-философиялық ой мен 
эстетикалық танымның қағидаларына байланысты қалыптасқан 
пайымдауларға философиялық талдаулар жасалынады. Музы-
ка ғылымының қалыптасуының тарихи-философиялық баста-
улары мен осы саланың іргетасын қалауда ерекше орын ала-
тын әл-Фарабидің музыка ілімінің философиялық мәселелері 
тарихи-мәдени және аксиологиялық тұрғыда тұжырымдалып, 
жан-жақты қарастырылады.

ISBN 978-601-04-1376-4 | 2015 | A5 | 173 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 1270 тг. / қатты мұқаба 1870 тг.  

Әл-Фараби және қазіргі заман

жалпы ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов

Оқу құралында орта ғасырдың ұлы ғалымы және 
философы Әбу Нәсір әл-Фарабидің негізгі ғылыми және 
философиялық көз-қарастары қазіргі заманмен байланысты 
қарастырылған. Әл-Фараби Аристотельдің энциклопедиялық 
ғылыми жүйесін жалғастырушы ретінде көрсетіледі. Оның 
философиялық мұрасы арабтілді философияның маңызды 
мәселелерінің бірі – бақытқа жету жолдарын іздеу тұрғысынан 
сарапталған.

ISBN 978-601-04-0883-8 | 2014 | A5 | 239 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 2350 тг. / қатты мұқаба 2950 тг. 

Аль-Фараби и современность

под общ. ред. Г.М. Мутанова 

В учебном пособии рассмотрены основные научные и 
философские взгляды великого ученого и философа средне-
вековья Абу Насра аль-Фараби в контексте современности. 
Аль-Фараби представлен как создатель энциклопедической 
научной системы, подобной аристотелевскому учению. Его 
творческое наследие анализируется с позиции одной из важ-
нейших проблем человечества – поиска путей достижения 
счастья.

ISBN 978-601-04-0585-1 | 2014 | A5 | 223 стр.
Цена: мягк. обложка 2350 тг. / тверд. обложка 2950 тг.  



5

Книга букв 

Таджикова Клара

Данная монография представляет собой перевод трактата од-
ного из крупнейших мыслителей арабо-мусульманского средневе-
ковья Абу Насра аль-Фараби «Книга букв». Наряду с переводом в 
книге содержатся вводная статья и примечания к тексту перевода. 

Книга предназначена для научных работников, преподавате-
лей, студентов, а также для широкого круга читателей, интересую-
щихся наследием великого философа. 

ISBN 978-601-04-0208-9 | 2013 | A5 | 221 стр.
Цена: мягк. обложка 1420 тг. / тверд. обложка 2020 тг.

Әл-Фараби және заманауи Қазақстан 
философиясы

бас ред. Ж.А. Алтаев

Авторлар ұжымы ұсынып отырған монографияда ғұлама 
ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық мұрасының 
негізгі қырлары ашып көрсетілген. Монографияда әл-Фарабидің 
философия, логика, этика, руханиялық және қоғамдық 
құрылымның өзекті мәселелеріне қатысты ойлары жүйелі түрде 
зерделенген. 

ISBN 978-601-247-550-0 | 2012 | A5 | 234 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 1290 тг. / қатты мұқаба 1890 тг. 

Əл-Фараби жəне қазақ халқының рухани 
мұрасы
Сүлейменов Пірімбек

Бұл оқу құралында əл-Фараби жəне қазақ халқының рухани 
мұрасының арасындағы тарихи-философиялық, мəдени байла-
ныстары зерделенген. Сонымен қатар ұлы дала өркениетінің 
данышпан ойшылдарының саяси-əлеуметтік көз қарастары мен 
философиялық ой-тұжырымдары жан-жақты қарастырылған. 
Оқу құралын қалыптастыру барысында қазақтың əлеуметтік-
философиялық ойының тарихта сан қырлы сипатта көріну фор-
малары ескеріліп, сараптаудан өткізілді.

ISBN 978-601-04-1677-2 | 2016 | A5 | 286 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 1930 тг. / қатты мұқаба 2530 тг.  
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Аль-Фараби – великий мыслитель Востока

Жакипбек Алтаев

Монография посвящена творческому наследию Второго 
Учителя и великого ученого эпохи Мусульманского Ренессан-
са Абу Насыра аль-Фараби, оставившего значительный след 
в мировой культуре и цивилизации. В книге представлена-
панорама исследований творчества аль-Фараби как отече-
ственными, так и зарубежными учеными; указываются спец-
ифические особенности философии аль-Фараби, отличия как 
от античных мыслителей, так и его современников.

ISBN 978-601-04-3479-0 | 2018 | A5 | 210 стр.
Цена: мягк. обложка 3500 тг. / тверд. обложка 4100 тг.   

Әл-Фараби және ислам философиясы

Алтаев Ж., Əмірқұлова Ж.

Оқу құралында түркілер топырағынан шыққан ислам ой-
шылдары мен даналарының еңбектері жан-жақты сараланған. 
Əбу Насыр əл-Фараби, Ж. Баласағұн, Қ.А. Иасауи, М. Қашқари, 
А. Иүгінеки, С. Бақырғани еңбектеріндегі түркілік дүниетаным 
мен ислам философиясының қайнар бастауларының тоғысуы, 
үйлесімдік табуы мəселесі қарастырылған.

ISBN 978-601-247-763-4 | 2012 | A5 | 162 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 1820 тг. / қатты мұқаба 2420 тг.  

Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда
     
Ауданбек Көбесов

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор              
Ауданбек Көбесовтің бұл еңбегінде Шығыс ғұламалары 
мен Абай мұралары арасындағы ортақ сарындар, олардың 
сыры мен сипаты қарастырылған. Әл-Фараби мен Абай 
еңбектеріндегі тектес құбылыстар, жалғастық заңдылықтары 
пайымдалған.

ISBN 9965-30-154-9 | 2006 | A5 | 30 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 590 тг. 
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Әл-Фараби - өркениет философы

Бекір Қарлыға

Кітапты түрік тілінен аударған және баспаға дайындаған әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Түріксой кафе-
драсы және әл-Фараби орталығы. 

Авторы профессор, доктор Бекір Карлыға Түркия Республи-
касы премьер-министрінің бас кеңесшісі және БҰҰ «Өркениеттер 
альянсы» Ұлттық үйлестіру комитетінің төрағасы.

ISBN 978-601-04-1654-3 | 2016 | В4 | 96 бет
Бағасы: 4000 тг. / толық жинақ 4600 тг.    

Аль-Фараби – великий мыслитель Востока

Жакипбек Алтаев

Монография посвящена творческому наследию Второго 
Учителя и великого ученого эпохи Мусульманского Ренессанса 
Абу Насыра аль-Фараби, оставившего значительный след в ми-
ровой культуре и цивилизации. В книге представленапанорама 
исследований творчества аль-Фараби как отечественными, так 
и зарубежными учеными; указываются специфические особен-
ности философии аль-Фараби, отличия как от античных мысли-
телей, так и его современников.

ISBN 978-601-04-3479-0 | 2018 | A5 | 210 стр.
Цена: мягк. обложка 3500 тг. / тверд. обложка 4100 тг. 

Аль-Фараби - философ цивилизаций

Бекир Карлыга

Книга подготовлена к печати и переведена с турецкого 
языка центром аль-Фараби при КазНУ им. аль-Фараби и кафе-
дрой Тюрксой. 

Автор книги профессор, доктор Бекир Карлыга главный со-
ветник Премьер-министра Турции и председатель Националь-
ного координационного комитета «Альянс цивилизаций» ООН. 

ISBN 978-601-04-1654-3 | 2016 | В4 | 96 стр. 
Цена: мягк. обложка 4000 тг. / тверд. обложка 4600 тг.  
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Әл-Фараби қазақ және әлем философиясы, 
мәдениеті мен өркениетінде: халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция  
материалдары

жалпы ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов

Еңбекте әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
философия және саясаттану факультеті, философия кафедрасы 
мен әл-Фараби орталығы ұйымдастырған «Әл-Фараби қазақ 
және әлем философиясы, мәдениеті мен өркениетінде» атты 
философия ғылымдарының докторы, профессор Жақыпбек 
Алтаевтың 70 жасқа толуына арналған халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция материалдары жинақталған.

ISBN 978-601-04-3377-9 | 2018 | A4 | 364 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 3640 тг. / қатты мұқаба 4240 тг. 

Әбу Насыр Әл-Фараби: дәуір сұхбаттастығы» І 
халықаралық Фараби форумының 
материалдары

жалпы ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов

Ғылыми басылымда  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің 80 жылдығына арналған «Әбу Насыр 
әл-Фараби: дәуір сұхбаттастығы» І халықаралық Фараби 
форумының материалдары берілген.  

ISBN 978-601-04-0445-8 | 2014 | A4 | 409 бет
Бағасы: жұмсақ мұқаба 4090 тг. / қатты мұқаба 4690 тг. 

Әл-Фарабидің рухани-мұрасы мен қазіргі 
заманғы шығыс: халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары

жауапты ред. Коптілеуова Д.Т.

Бұл жинаққа «ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ-МҰРАСЫ МЕН 
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ШЫҒЫС» атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары еніп отыр. 
Жинақтағы ғылыми зерттеулер ұлы ойшылдың өмірі мен 
жұмысының әр түрлі аспектілерін қамтиды. 
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Бағасы: жұмсақ мұқаба 1720 тг. / қатты мұқаба 2320 тг. 
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