
Новинки литературы. Июль. 

 

 

Акимушкин, И.А. 

Удивительные звери / Игорь Акимушкин. – М. : АСТ, 2018. 

– 64 с. 

У Игоря Ивановича Акимушкина необыкновенный талант 

- просто, весело и увлекательно писать детские книги про 

животных. В книге "Удивительные звери" он рассказывает о 

том, какие бывают кошки (тигры, львы и леопарды), какие 

бывают собаки (волки, шакалы и многие псовые), про 

диковинных антилоп - королевскую и антилопу гну, 

жирафовую газель и сайгака... А начинается книга с 

зоологических загадок, которые автор загадывает маленьким 

читателям: у кого нос как огурец? кто самый зубастый и 

когтистый? у какой птицы на крыльях когти? кто без крыльев 

летать умеет? Рассказы русского классика удачно дополняют 

акварельные иллюстрации современных художников и 

познавательные развороты, сделанные специально для детей. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Антология детской литературы, Т. 3 / [сост. 

Ф.Губайдуллина]. – Уфа : Китап, 2018. – 432 с. 

II том антологии детской литературы составлен в 

хронологическом порядке, начинается с произведений таких 

известных писателей и ученых, как Фатхелькадир Сулейманов, 

Ибрагим Кыпсак и др. Издание также знакомит юных 

читиателей с творчеством писателей среднего возраста и 

молодых авторов. 

 

Башкирское народное творчество. Т. 15 .: Мунаджаты. – 

Уфа : Китап, 201-. – 296 с. 

Был томда халыҡ хәтерендә һаҡланған, хәҙерге көндә лә 

башҡарыла килгән мөнәжәттәр бирелә. Күпселек материал – 

телдән, яттан көйләп башҡарылған мөнәжәттәр. Рәсәй Фәндәр 

академияһы Өфө ғилми үҙәгенең архивында һаҡланған (1960-

1970 йылдарҙа яҙып алынған), шулай уҡ төҙөүсе йыйған (1982-

2018), һуңғы йылдарҙа фольклорсылар тарафынан 

экспедициялар ваҡытында (2003-2018) яҙып алынған 

мөнәжәттәр һүҙе, көйө һәм башҡарыу үҙенсәлектәре 

берлегендә бирелә. Күп кенә мөнәжәттәрҙә иҫке төркисә 

әйтелеш, шулай уҡ ерле һөйләш үҙенсәлектәре һаҡлана. Жанр 

традициялары үҫешен сағылдырыу йәһәтенән аныҡ күрһәткес 

булған йәдкәр дәфтәрҙәренән алынғандары ла бар. Мөнәжәт 

көйҙәрен нотаға И. Д. Мөслимов һалды. 

Томды төҙөүсе һәм инеш мәҡәлә авторы, аңлатмалар, һүҙлек 

әҙерләүсе филология фәндәре докторы Розалия Солтангәрәева 



мөнәжәттең генетик, тарихи үҙенсәлектәре, тематикаһы, 

тәғәйене, үҫеш юлдарына ҡағылышлы һорауҙарҙы асыҡлай. 

Китаптың текстар өлөшөндә мөнәжәттәрҙең дөйөм төрки 

ҡулъяҙмалар йәки боронғо дини китаптар мираҫында 

булғандары түгел, ә башлыса халыҡ хәтерендә, телендә 

һаҡланған һәм башҡарылғандары, йәғни фольклорлашҡан 

өлгөләре бирелә. 

Мөнәжәттәрҙең тел-стиль үҙенсәлектәре күбеһенсә халыҡ 

һөйләшенә, урындағы диалект үҙенсәлектәренә нигеҙләнеп, 

иҫке төркисә  «бу», «имдия»,  «ирдия», «сән» (һин), һүҙҙәре 

һәм киҫәксәләре  менән бирелә. Аңлатмалар өлөшөндә 

мөнәжәттең ҡыҫҡаса яҙылып алыу тарихы, урыны, информатор 

паспорты, тексҡа бәйле иҫкәрмәләр урын алған. Һүҙлектә 

ғәрәп, фарсынан ингән һүҙҙәрҙең тәржемәһе бар. 

 

Биишева, З.А. 

Будем друзьями : повести / Зайнаб Биишева. – Уфа : 

Китап, 2018. – 328 с. 

В предлагаемую книгу включены полюбившиеся многим 

поколениям юных читателей повесть народного писателя 

Башкортостана Зайнаб Биишевой «Будем друзьями» на 

башкирском и русском языках. В произведении показана 

жизнь подростков, раскрываются их глубокие переживания, 

трогающие своей задушевность. 

 

 

Жемчужины вдохновения : стихи. поэмы / [сост. З. 

Карабаева, Э. Якупова]. – Уфа : китап, 2018. – 328 с. 

Һәр халыҡтың иң оло хазинаһы – һүҙ. Халыҡтың милли 

ғорурлығын, милли үҙаңын, үҙенең бәҫен һәм ҡәҙерпен 

һамҡлау һәләтен барыһынан да бигерәк һүҙ сәнғәте тәрбиәләй, 

барыһынан да нығыраҡ күтәрә, ышаныслы һаҡлай. 

Быуаттарҙың образлы йылъяҙмаһы булараҡ, шиғриәт халыҡ 

яҙмышының данлы дәүерҙәрен дә, шанлы ваҡиғаларын да, 

ҡанлы-зарлы саҡтарын да күңеленә уйып, хәтеренә теркәп 

йәшәй. Һәр шиғри һүҙе уның йөрәгенән елкендергес 

кисерештәр һәм ғазаптарҙан һуң тыуған. Башҡортостан 

Республикаһының 100 йыллығына арналған был баҫма 

башҡорт шиғриәтенең алтын хазинаһын тәшкил иткән халыҡ 

шағирҙәрының әҫәрҙәренән төҙөлдө. 

Китапҡа баш һүҙҙе Башҡортостандың халыҡ шағиры Рауил 

Бикбаев яҙҙы. Йыйынтыҡҡа Башҡортостандың ун алты халыҡ 

шағирының  (Мәжит Ғафури, Рәшит Ниғмәти, Мостай Кәрим, 

Сәйфи Ҡудаш, Рәми  Ғарипов, Рауил Бикбаев, Назар Нәжми, 

Әнғә    м Атнабаев, Тимер Йорсопов, Марат Кәримов, 

Александр Филиппов, Абдулхак Игебаев, Ҡәҙим Аралбай, 

Факиһа Туғыҙбаева, Гөлфиә Юнысова, Хәсән Назар)  әҫәрҙәре 

индерелде. 



 

Жеребцов, В.В. 

Из-под шапки-невидимки. Беседы о жизни и театре с 

народной артисткой СССР Гюлли Арслановной Мубаряковой / 

В.В. Жеребцов. Уфа : Китап, 2018. – 120 с., ил. 

Книга российского драматурга Владимира Жеребцова 

посвящена выдающейся башкирской актрисе, народной 

артистке СССР, лауреата Государственной премии Республики 

Башкортостан им. Салавата Юлаева, профессоре  Гюлли 

Мубаряковой. Написана она в необычном жанре, который сам 

автор определил как портрет в интервью. Из череды ответов 

на, казалось бы, простые вопросы, как из множества пазлов, 

складывается цельная картина жизни и творчества 

выдающейся актрисы. Многие страницы рассказывают о семье 

Гюлли Арслановны, о ее родителях – народном артисте СССР 

Арслане Котлыахметовиче Мубарякове и народной артистке 

БАССР Рагиде Саитгалеевне Янбулатовой. Читатель также 

найдет в тексте информацию о хорошо знакомых именах 

артистов башкирского театра, с которыми работала Гюлли 

Мубарякова. Профессиональным театроведам и простому 

читателю наверняка будут интересны размышления народной 

артистки о состоянии дел в современном театре. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

Книга издана при поддержке Правительства РБ. 

 

Любимые стихи о Родине / С.Михалков, Ю.Энтин и др. – 

Москва : Издательство АСТ, 2018. – 62 с. : ил. – (Библиотека 

начальной школы). 

Книга "Любимые стихи и песни о Родине" включает стихи 

и песни С. Михалкова, В. Лебедева-Кумача, Н. Рубцова, Ю. 

Энтина и других поэтов, рассказывающих ребёнку, насколько 

ценна и важна Родина в жизни каждого человека. Книга 

подойдёт для подготовки к таким праздникам, как День 

России, День Победы, День семьи и поможет расширить 

кругозор ребёнка. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Солнечные стихи: Сборник / Эмма Мошковская, Ирина 

Токмакова. – М. : ОНИКС-ЛИТ, 2018. – 80 с. : ил. 

В сборник вошли стихи двух замечательных поэтов Эммы 

Мошковской и Ирины Токмаковой. Пронизанные 

душевностью и теплотой, они, несомненно, понравятся детям и 

найдут отклик в их сердцах, а также научат находить 

прекрасное во всём, что нас окружает, и уметь радоваться 

жизни. Для детей дошкольного возраста. 



 

Мухаррямова Диля. 

Пять дочерей : пьесы / Диля Мухаррямова. Уфа : Китап, 

2018. – 160 с.   

Дилә МӨХӘРРӘМОВА (Хәйретдинова) татар телендә 

сыҡҡан «Без үскәндә биш кыз идек…» китабында «Тешләнгән 

алма» һәм  «Без үскәндә биш кыз идек… »  исемле пьесаларын 

тәҡдим итә. «Тешләнгән алма» әҫәре Ғ. Камал исемендәге 

татар дәүләт академия театры ойошторған «Яңы татар 

пьесаһы» конкурсында 2004 йылда лауреат исемен алһа, 2014 

йылда Яңауыл район мәҙәниәт йортоноң «Хаят» халыҡ театры 

«Без үскәндә биш кыз идек… »  пьесаһын сәхнәләштереп, 

Ҡазанда үткән «Иҙел-йорт» халыҡ театрҙары фестиваль-

конкурсында дипломант була. Дилә Мөхәррәмова – 

киносценарийҙар, хикәйәләр авторы ла.  

«Без үскәндә биш кыз идек… »  пьесаһында ата-әсә һәм ул-ҡыҙ 

проблемаһы яҡтыртыла.  Хәл-ваҡиғалар  Сәлимә әбейҙең 

ғаиләһенда бара. Ул биш ҡыҙ, бер ул  тәрбәиләп үҫтергән оло 

йәштәге тәрән хисле, изге күңелле, сабыр,  түҙемле, оло 

йөрәкле ҡатын-ҡыҙ,  әҫәрҙең төп героиняһы. Йәшлек 

ғүмерен  көнсөл, иҫерек, мәңге айный белмәгән ире Шәйәхмәт 

менән уҙғара. Балаларының  ыңғай бармаған тормошонда үҙен 

ғәйепле тоя, уларға йөрәк йылыһын бирергә тырыша. 

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, яҡты донъянан улын һәм ике ҡыҙын 

юғалта. Уларҙың ғүмерҙәренең өҙөлөп ҡалыуында ла үҙен 

ғәйепләй, шуға күрә лә тормошта урынын таба алмай, күңеле 

әрней.  Нисек кенә булмаһын, балаларына ул тыуған өйҙөң 

нигеҙен, тыуған йорттоң тупһаһын  бер ҡасан да 

һыуытмаҫҡа,  уны дауам итергә кәрәк тигән васыятын 

тапшыра. 

Тормошҡа ҡараш, геройҙарҙың холоҡ-фиғелдәре, төҙәлмәҫлек 

күңел яралары, киләсәккә уй-хыял, яҡты өмөт һәм йәшәйеш – 

бына әҫәрҙең төп идея-тематикаһы, авторҙың уҡыусыға әйтергә 

теләгән фекере. Дилә Мөхәррәмова шулай уҡ кешенең күңел 

кисереше, донъяға булған ҡарашы  һәр ваҡыт ата-әсә ҡорған 

нигеҙ менән бәйле, был нигеҙҙе ташламаҫҡа, тыуған 

тупрағыңды ҡоротмаҫҡа тип тә әйтергә уйлай. 

 

Пушкин, А.С. 

Стихи и сказки / Александр Пушкин. – М. : 

Искателькнига, 2018. – 95 с. : ил. 

В книгу вошли избранные стихотворения и сказки поэта 

А. С. Пушкина. 



 

Руденко, С.И. 

Башкиры : Историко-этнографические очерки / С.И. 

Руденко. – Уфа : Китап, 2018. – 376 с.: ил. 

Книга является переизданием широко известной 

монографии ученого-этнографа, с изменениями, связанными в 

основном с введением в 1956 г. последнего свода «Правил 

русской орфографии и пунктуации». Книга дополнена 

библиографическим указателем С.И. Руденко. 

В ходе работы над изданием была осуществлена 

пересъемка многих экспонатов из коллекции С.И. Руденко, 

хранящейся в Российском этнографическом музее, 

фотографии, которые были использованы в монографии 1955г. 

Предназначена для широкого круга читателей. 

 

Саитбатталова  Зульфия  

Таинственная рябинушка / Зульфия Саитбаталова. – Уфа : 

Китап, 2018. – 168 с. 

Зөлфиә СӘЙЕТБАТТАЛОВА  (Сәлихова) әҙәбиәткә 

хикәйәләр менән килеп инә, БДУ-ның Стрәрлетамаҡ филиалы 

башҡорт филологияһы факультетында уҡыған йылдарында уҡ 

китап уҡыусыға үҙен прозаик булараҡ таныта.  Факультеттың 

«Ашҡаҙар» әҙәби-ижад түңәрәгендә әүҙем ҡатнаша. Әҫәрҙәре 

«Шоңҡар» журналында, «Йәшлек», «Киске Өфө» гәзиттәрендә 

йыш донъя  күреп тора. Теле бай, ҡәләме үткер 

Зөлфиәнең  хикәйәләре үҙенең актуаллеге менән айырыла. 

Йәшлек, мөхәббәт, йәштәрҙең бер-береһенә булған мөнәсәбәте 

– хикәйәләрҙең төп фекерен тәшкил итә. Йыйынтыҡта шулай 

уҡ юморескалар, хикәйәттәр һәм «Ғүмер - уйын» исемле пьеса 

ла урын алған. 

 

Соколов-Микитов, И.С. 

Русский лес / Иван Соколов-Микитов. – М. : ЭКСМО, 2018. 

– 96 с. : ил. 

«Русский лес», «Журавли», «Бурундуки», «Снегири» и еще 

более 20 самых лучших и любимых рассказов собраны в этой 

книге. 



 

Фазлыев Сабит 

Черный этап : роман / Сабит Фазлыев. – Уфа : Китап, 2018. 

– 448 с. 

Автор романда 1930-1955 йылдарҙағы ваҡиғаларҙы 

тасуирлай. Ике ғаилә яҙмышында Тыуған илдәренән алыҫ 

Себергә, Ҡаҙағстанға ҡыуылған ватандаштар фажиғәһе 

сағылдырыла, уларҙың Себерҙә күргән михнәттәре, ғазаптары, 

тайга халҡының да йәшәйеше тәьҫирле һүрәтләнә. 

 

Хватков, А.В. 

Ритм времени : стихи / Александр Хватков. – Уфа : китап, 

2018. – 192 с. 

В сборник вошли лучшие стихи автора о Родине, дружбе, 

любви и сегодняшнем дне. На первом плане в них такие 

важные общечеловеческие ценности, как доброта, 

сопереживание, любовь, вера, справедливость, поиск истины и 

смысл жизни. И, конечно, есть  попытка дать собственную 

оценку отдельным событиям, явлениям. Лирический герой                  

- простой сельский мальчик, обожающий литературу, поэзию, с 

каждым годом все больше не представляющий жизнь без 

творчества. Годы идут, мальчик растет, в физическом и 

духовном плане, становится мужчиной. Вместе с ним крепнут 

его стихи, лучшие из которых, хочется верить, аще впереди.  

 

Юнусова, Г.А. 

Не оставляйте меня в пути / Гульфия Юнусова. – Уфа : 

Китап,2018. – 520 с. 

Автор романда 1930-1955 йылдарҙағы ваҡиғаларҙы 

тасуирлай. Ике ғаилә яҙмышында Тыуған илдәренән алыҫ 

Себергә, Ҡаҙағстанға ҡыуылған ватандаштар фажиғәһе 

сағылдырыла, уларҙың Себерҙә күргән михнәттәре, ғазаптары, 

тайга халҡының да йәшәйеше тәьҫирле һүрәтләнә. 



 

Янгузин, Р.З., Хисамитдинова, Ф.Г. 

Коренные народы России. Башкиры / Р.З. Янгузин, Ф.Г. 

Хисамитдинова. – Уфа : Китап, 2018. – 352 с. 

В данной работе на основе опубликованных и 

неопубликованных источников, а также историко-

этнографической литературы раскрываются происхождение, 

этнодемография, хозяйственный уклад, социальное устройство 

и становление духовной культуры башкирского народа. 

 

Яхина, А.М.  

Одинокая лиса : пьесы / Амина Яхина. – Уфа : Китап, 

2018. – 192 с. 

В книгу включены пьесы («Хочу быть снегурочкой», «Кто 

не мечтает о золотой рыбке», «Одинокая лиса», «Мизинец», 

«Азбука особая - дорожная»), которые созданы автором по 

мотивам произведений башкирского народного творчества, а 

из русской литературы – по сказкам А. С. Пушкина. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста. 

На башкирском и русском языках. 

 

Янышев,  Ф.Ф. 

Литературные музеи Башкортостана / Ф.Ф. Янышев, - Уфа 

: Китап, 2018. – 164 с. 

Фәнис Янышевтың яҙыусылар музейына арналған 

«Башҡортостандың әҙәбиәт музейҙары» йыйынтығы барлыҡ 

һүҙ сәнғәте әһелдәренең  ижад донъяһына экскурс яһай.  

Йыйынтыҡта һәр әҙиптең музейы ғына түгел, ә унда тупланған 

материалдар аша яҙыусының биографияһы, китаптарпының 

яҙылыу тарихы, йәмғиәттә тотҡан урыны хаҡында ла өр-яңы 

мәғлүмәттәргә юлығаһың. Сөнки автор һәр музейҙың 

йөкмәткеһен яҡшы белә, ундағы мәғлүмәттәр менән бик оҫта 

эш итә. Фәнис Янышевтың «Шиғриәт йондоҙо»,  «Нур сәсеп 

тора»  һәм башҡа яҙмалары айырым художестволы әҫәргә 

яҡын. Йор телмсәре, бай һүҙе менән уҡыусыларҙы ылыҡтырып 

тора.  

Китаптың төп үҙенсәлеклк бер яғы – Башҡортостан менән 

бәйле башҡа милләт әҙиптәренең дә музейҙары менән дан тота. 

«Быуаттар аша сәй    әхәт» исемле мәҡәләлә С.Т. Аксаковтың 

Өфөләге йорт-музейында булһаҡ, Надеждино ауылындағы 

Аксаковтарҙың ғаилә музейы дворян нәҫеле менән 

таныштыра.  «Рухы йәшәй күңелдәрҙә» тигән мәҡәләһендә 

бөйөк рус шағирәһе Марина Цветаеваның рухи булмышы 

тулыһынса асыла. Трагик яҙмышлы шағирә беҙҙең республика 

һәм халҡы менән бәйле байтаҡ иҫтәлектәр һаҡлай.  «Наспиҙар 

балҡытып, һағышҡа һалдың халҡыңды» тигән мәҡәләлә сыуаш 

классик шағиры Константин Ивановтың тыуған ере – 



Бәләбәйҙәге музейы менән таныштыра. Ыҫлаҡбаш ауылындағы 

музейҙа Сыуаш Республикаһынан, Ульянов, Һамар, Һарытау 

өлкәләренән килгән ҡунаҡтар менән май айында ҙур шиғриәт 

байрамы уҙғарылыуы ла мәртәбә генә өҫтәй. 

Был йыйынтыҡ менән танышып сыҡҡас, республикабыҙҙың 

төрлө төбәктәрендә булғандай булаһың. Тап һүҙ сәнғәтенең 

йөҙөк ҡашына әүерелгән шәхестәр музейҙары бар халыҡты 

ылыҡтырып, күңелдәргә рухи күперҙәр һала.  (Зәки Әлибаев, 

Башҡортостан Яҙыусылар союзы рәйесе). 

Китапта барлығы 22 Әҙәбиәт музейы хаҡында  ҡыҫҡаса 

белешмә бирелә. Йыйынтыҡ башҡорт, рус һәм инглиз 

телдәрендә донъя күрҙе. 

 


