
СПИСОК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСТУПИВШЕЙ 

В  МБУК  МЦБ  г. Благовещенск  во  II – м  КВАРТАЛЕ  2022 ГОДА 
 

 

  Шәрәфетдинов, Дамир Мөлкаман улы 

      Инйәр улы : шиғырҙар, поэмалар / Дамир Шәрәфетдинов . - 

Өфө : Китап, 2021. -  254, [1] б.: рәс., портр.  16+ 

Содерж.: Урал, Ямантау, Башҡортостан и др.: стихи ; Сәскәлек, 

Урман и др.: поэмы 

 

 ISBN  978-5-295-07671-8 

 

 Йыйынтыҡҡа шағирҙың төрлө йылдарҙа ижад ителгән патриотик, 

лирик һәм социаль темаларға яҙылған шиғырҙары, фәлсәфәүи 

ҡараштарын сағылдырған поэмалары индерелде. 

 

Асанбаев, Нәжиб Василий улы 

     Пьесалар / Нәжиб Асанбаев . - Өфө : Китап, 2021. - 384 б. : 

портр. 

Содерж.: Ҡаһармандар ; Беҙгә егеттәр килде ; Рәйсә ; Фәйзи ; 

Зәйтүнгөл [һ. б.]  16+ 

 ISBN  978-5-295-07646-6 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Нәжиб Асанбаевтың тыуыуына 

100  йыл тулыу айҡанлы сығарылған был китабына  төрлө 

йылдарҙа  ижад ителгән дармалары индерелде. 

 Ғилманов, Ғәлимйән Хәмитйән улы 

     Табылдыҡ хаттар : повестар, бәйәндәр / Ғәлимйән Ғилманов ; 

З. Ш. Ҡарабаева тәржемәһе . - Өфө: Китап, 2021. - 360 б. : рәс., 

төҫлө портр. - (Ҡәрҙәшлек кәштәһе ).  

Содерж.: Табылдыҡ хаттар ; Шартлау ; Яҙмыштың тыуған көнө 

и др.: повести ; Бөкрө ; Хаҡ и др.: сказы  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07673-2 

Ғэлимйән Ғилманов - хәҙерге татар прозаһында үҙ стилен, үҙ 

образдар донъяһын булдырған яҙыусыларҙың береһе. Уның, 

үҙенсәлекле геройзары хыял менән ысынбарлыҡ сигенда йәшәй, шул 

уҡ ваҡытта улар ауыр, тетрәндергес яҙмышҡа дусар булһалар ҙа, уҙ 

идеалдарына, рухи ҡиблаларына тоғро ҡалалар. Әлеге китапҡа 

яҙыусының уҡыусылар араһында популярлыҡ яулаған әҫәрҙәре 

тупланды. 



 

Зөлҡәрнәева, Шәүлиә Ниғмәт ҡыҙы  

     Көҙгө күстәнәс = Осенний небосвод : хикәйәләр, повесть : 

өлкән йәштәге мәктәп балалары өсөн / Шәүлиә Зөлҡәрнәева ; 

рәссамы Лиана Ниғмәтйәнова . - Өфө : Китап, 2021. - 272 с. : ил., 

портр.  16+ 

ISBN 978-5-295-07641-1 

Йыйынтыҡта авторҙың башҡорт һәм рус телдәрендәге хикәйәләре 

һәм повесы урын алды. 

В сборник включены рассказы и повесть автора на башкирском и 

русском языках. 

 

 Игебаев, Абдулхаҡ Хажмөхәмәт улы 

      Әҫәрҙәр: поэмалар, ҡобайырҙар, бағышлауҙар = Сочинения : 

поэмы, кубаиры, посвящения / Абдулхаҡ Игебаев . - Өфө : 

Китап, 2021.- 320 б. : портр. 

Содерж.: Корея ҡыҙы ; Ирәндек бөркөтө и др.: поэмы. Юҡ 

уларҙың иманы ; Гүзәл заттар и др.: кубаиры. Юлай улы 

Салауат ; Тол ҡатындар и др.: посвящения  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07634-3 

Башҡортостандың халыҡ шағиры, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт 

премияһы лауреаты, Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостан 

Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Абдулхаҡ 

Игебаевтың "Әҫәрҙәр"енә поэмалары, ҡобайырҙары, бағышлауҙары 

индерелде. 

 

Сабитова, Рәйлә Хәбир ҡыҙы 

       Һауалағы торна артынан : повестар, хикәйәләр / Рәйлә 

Сабитова . - Өфө : Китап, 2021. - 240 б. : рәс., портр.  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07676-3 

 

Һеҙ ҡулға алған йыйынтыҡ – Рәйлә Сабитованың икенсе китабы. 

Уның әҫәрҙәрендә хәҙерге заман һулышы, халыҡтың аҡылы, 

уйланыуҙары тығыҙ рәүештә үрелеп бара. Авторҙың стиленә диалект 

һүҙҙәр, неологизмдар хас булыуы менән уҡыусыларға бик ҡыҙыҡлы. 



 Солтангәрәев, Рәшит Ғимран улы 

       Еҙ батмус : хикәйәләр / Р. Ғ. Солтангәрәев. - Өфө : Китап, 

2021.- 246, [1] б.: портр. 

Содерж.: Оло юлдың туҙаны ; Ишкәкһеҙ кәмә ; Йондоҙ ҡашҡа ; 

Һуңғы һунар ; Ғүмер и др.: рассказы  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07668-8 

Башҡортостан Республикаһының Салауат 

Юлаев  исемендәге  дәүләт премияһы лауреаты  Рәшит 

Солтангәрәйевтың  "Еҙ батмус" исемле китабына төрлө йылдарҙа 

яҙылған хикәйәләре тупланды. 

 Тойғон, Риф Ғәлим улы 

     Йөрәктә мөхәббәт : шиғырҙар, поэмалар, хәтирәләр = В 

сердце любовь : стихотворения, поэмы, воспоминания / Тойғон . 

- Өфө : Китап, 2021.- 272 б. : портр. 

Содерж.: Ерҙән түгел, йондоҙло күк буйлап... ; Хыялдарҙа әллә 

ҡайҙа еләм... ; Ап-аҡ ҡарҙар яуа и др. стихи. Баҡсала ; Ҡәнифә 

юлы и др. поэмы  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07633-6 

 

Күренекле шағир, прозаик, драматург Риф Тойғондоң был 

йыйынтығына тормош ҡанундарына бәйле фәлсәфәүи, тыуған яҡҡа, 

тыуған илгә, ҡатын-ҡыҙҙарға, дуҫтарына бағышланған лирик 

шиғырҙары, йырҙары, поэмалары тупланды, шулай уҡ айырым бүлек 

итеп шағирҙың ижады, тормошо хаҡында ҡәләмдәштәренең 

мәҡәләләре һәм уға арналған шиғырҙар индерелде. Китап киң 

ҡатлам уҡыусыларға тәғәйенләнә. В данный сборник известного 

поэта, прозаика и драматурга Рифа Туйгуна вошли любовная, 

философская и пейзажная лирика, посвященная друзьям и поэмы. 

Сборник также содержит стихи о близких и родных, которые 

буквально пронизаны переживаниями, особенно когда автор 

рассуждает о жизни и смерти, о быстротечности времени, о 

молодости и старости. 

 

Фәйзуллина, Зөһрә Хәдит ҡыҙы 

    Мөғжизәгә ышаныс : хикәйәләр, пьесалар / Зөһрә Фәйзуллина 

; рәссамы Л. Ғаянова . - Өфө : Китап, 2021. - 158, [1] б. : рәс., 

портр.  12+ 

 

Йыйынтыҡҡа яҙыусының балалар, үҫмерҙәр өсөн һуңғы йылдарҙа 

яҙған хикәйәләре, пьесалары тупланды. 

 



 

 Мусина Лилия Мирзиевна  
     Ҡояш ғәскәре = Солнечное войско : әкиәттәр /Лилиә Мирза . - 

Өфө : Китап, 2021. - 112 бит.  12+ 
 

ISBN  978-5-295-07639-8 
 

Мир, созданный Богом,  удивителен и прекрасен, окружающая 

природа  полна загадок и тайн. Сказки сборника "Солнечное 

войско"  помогают детям увидеть необычное  в родной 

природе,  учат ценить доброту, верность,  дружбу, любить и беречь 

родной край. Оригинальный  прием автора, когда перед некоторыми 

сказками  в краткой форме повторяется  предыдущая сказка, учит 

детей логическом  мышлению, пересказу,  умению отделять  главное 

от второстепенного.  

 

       Тарих яҙҙы – халҡын ҙурланы : Ғәли Ибраһимов хаҡында 

иҫтәлектәр /төҙ. : Һ. Ғ. Ибраһимова, Г. Ғ. Корнилаева – 

Ибраһимова. - Өфө : Китап, 2021. - 216 бит. 16+ 
 

ISBN  978-5-295-07648-0 
 

Был баҫмаға күренекле яҙыусы, Салауат Юлаев исемендәге  дәүләт 

премияһы лауреаты, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың  атҡаҙанған 

мәҙәниәт хеҙмәткәре Ғәли Ғизетдин улы Ибраһимов  хаҡында 

ҡәләмдәштәренең һәм туғандарының иҫтәлектәре тупланды.  

 Грахов Н. Л.  

       Избранное : стихи / Николай Грахов. - Уфа : Китап, 2021. - 

272 с.  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07638-1 

 

      В сборник "Избраноое" включены стихотворения поэта для 

взрослых читателей. Многие из них звучали  в исполнении  автора  в 

городах и селах России, а также  далеко за ее рубежами. 
Попытка осмыслить место человека  в окружающем нас мире, 

увидеть и рассказать  о городе, о людях, среди которых мы все 

живем, критическое и философское,  отношение к внутренним и 

внешним  составляющим  нашей жизни, зачастую  с 

присущей  поэту доброй усмешкой -  вот круг интересов автора. 
Сборник выходит в связи с 75-летием.  



 Хамматов Я. Х. 

      Тыуған көн : роман / Яныбай Хамматов. - Өфө : Китап, 2021. 

- 352 бит.  16+ 

 

ISBN  978-5-295-07647-3 

 

   Яныбай Хамматов уҡыусыларға "Бөртөкләп йыйыла алтын", 

"Аҡман-тоҡман", "Йәшенле йәй", "Йондоҙҙар нисек ҡабына", 

"Юрғашты", "Руда", "Төньяҡ амурҙары" исемле романдары буйынса 

яҡшы билдәле. 
   Әҙиптең был әҫәре Бөйөк Ваитан һуғышы осоронда фашизмға 

ҡаршы үлемесле көрәш  алып барған көндәрҙә совет офицерҙары 

беренселәрҙән булып Александр Матросовтың (Шәкирйән 

Мөхәмәтйәнов) үлемһеҙ ҡаһарманлығын ҡабатлаған яҡташыбыҙ, 

гвардия лейтенанты Миңлеғәле Ғөбәйҙуллиндың тормошона арнала.  

 

Байгильдин Р. Ғ., Вәлиев Р. Б. 

      Һай түрәкәйгенәһе : повестар / рәсүл Байгилдин , Ҡайтыу : 

повесть, хикәйәләр /Раят Вәлиев. - Өфө : Китап, 2021. - 400 бит.  

16+ 

 

ISBN  978-5-295-07672-5 

 

   Рәсүл Байгилдиндың әҫәрҙәре күп яҡлы,  киҫкен сюжетлы булыуы 

менән иғтибарҙы йәлеп итә.  Яҙыусы тәрән фәлсәфәүи темалар 

күтәрә. 
   Раят Вәлиевтың әҫәрҙәре байтаҡ ҡына дәүерҙе, уҙған быуаттың 

уртаһынан бөгөнгө  көндәргә хәтлемге ваҡытты үҙ эсенә ала. Автор 

төрлө замандағы ауыл тормошон, ауыл кешеләрен, уларҙың хис-

тойғоларын, йәшәйештәрен сағылдырыуға ҙур иғтибар бирә.  

 

         Аркаим: балет / Лейла Исмагилова . - Уфа: Китап, 2021.-124с. 16+ 

ISBN  979-0-706381-17-6 

       Раскопки древнего города Аркаима. Археологи бережно 

выносят найденные на месте городища предметы и раскладывают их 

на столах.Большими кисточками смахивают тысячелетнюю пыль, 

фотографируют, вглядываются в них, словно пытаются разгадать 

тайну затерявшейся в глубине веков цивилизации. Вдруг слышится 

удар гонга – и все переносится в ту давно минувшую эпоху, когда 

падали звезды и не было на земле города прекраснее. Чем Аркаим. 



 Шитова С. Н.  

       Архитектурный декор в башкирских аулах/ С. Н. Шитова. - 

Уфа : Китап, 2021. - 192 с. : ил.  12+ 

 

ISBN  978-5-295-07650-3 

 

   В книге представлен редкий материал, собранный в 

этнографических экспедициях Института истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН. За три десятилетия 

(1955-1985 год)исследованием была охвачена обширная территория, 

связанная с расселением  башкирского народа. Автор, опытный 

этнограф, участница многих научных экспедиций, углубляется в 

историю архитектурного декора у башкир, описывает сложившиеся 

к началу XX века традиции украшения жилищ, прослеживает 

развитие домовой резьбы на протяжении прошлого века. Корни 

характерных видов резного орнамента автор находит  в 

традиционном  башкирском искусстве  и духовной культуре. 
   Текст иллюстрирован  уникальными  рисунками и фотографиями.  

 Бәхет күле = Озеро счастья : башҡорт халыҡ әкиәттәре : 

башҡорт һәм рус телдәрендә /төҙ. Р.Зәйтүнова һ. б.- Өфө : Китап, 

2021. - 328 бит.  6+ 
 

ISBN  978-5-295-07642-8 

   Бик борондан быуындан быуынға түкмәй-сәсмәй тапшырылып 

килгән башҡорт халыҡ әкиәттәренең аҫыл өлгөләре  тупланды был 

йыйынтыҡҡа. Кешелек яҙмышына ҡурҡыныс  менән янаған яуыз 

көстәргә ил азатлығы  һәм тыныслығы өсөн йәнен аямай 

көрәшкән  батырҙар изгелекле, ғәйрәтле, ғәҙел булыуҙары менән 

һоҡланыу уята. Әкиәттәрҙә  яманлыҡ ҡылыусы геройҙар ниндәй генә 

булмаһындар, уларҙы һәр ваҡыт изге йәндәр, көслөләр, зирәктәр 

еңеп сыға. 
   В сборник включены сохранившиеся с давних пор и 

передававшиеся из поколения в поколение яркие образы 

башкирских народных сказок. Благородные, сильные, справедливые 

батыры, отважно сражавшиеся  за мир и свободу Родины, вызывают 

восхищение. Какими бы коварными и хитрыми  ни были 

отрицательные персонажи, сказок,  их всегда побеждают добрые, 

решительные  и находчивые герои.  

 Валиева И. И., Кобзева Ж.М. 

       Космические приключения Бориски и Башайки = Бориска 

менән Башайканын йыһан мажаралары = Space adventures of 

Boriska and Bashaika : сказка. На русском, башкирском и 

английском языках /И. Валиева, Ж. Кобзева; пер. на башк. яз. З. 

Карабаевой; пер. на англ. яз. Л. Кутелия ; худ. И. Ахмадуллина. - 

Уфа : Китап, 2021. - 104 с.  6+ 
 

ISBN  978-5-295-07643-5 
 

Хотите узнать о самой  высокой и низкой  точке вашей планеты, 

ознакомиться  с особенностями планет Солнечной системы? Тогда 

скорее отправляйтесь в увлекательное 

космическое  путешествие  вместе с друзьями -машинками Бориской 

и Башайкой.  

 


