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Жаңа түсімдер Бюллетені 2021 №1
Жаңа түсімдер Бюллетені 2021 №2
Мерзімді басылымдар бюллетені 1
жарты жылдық 2021 ж.
Мерзімді басылымдар бюллетені 2
жарты жылдық 2021 ж.
Бірінші курс студентіне арналған
көрсетілім
Байланыстар

Оқырманның құқықтары мен міндеттері, оқырманды
тіркеу
тәртібі,
абонементтерді,
оқу
залдарын,
электронды ресурстар залдарын пайдалану ережелер
Университеттің
барлық
ғимараттарындағы
оқу
кітапханаларының жұмыс істеу уақыты.
Кітапхана туралы ақпарат, ЭК, ЭК, жұмыс кестесі,
пайдалану ережелері, байланыс телефондары және т. б.
ЭК Автор, Атауы, Шығарылған жылы, кілттік сөздер, пән,
мамандық және басқа элементтер бойынша ақпаратты
жылдам іздеуге мүмкіндік береді (еркін қол жетімді).
ЭК-дан дәрістер курстарының, презентациялардың,
цифрланған кітаптардың және басқа да басылымдардың
толық мәтіндері ұсынылған (логин мен пароль арқылы
кіру).
ҚарУ ПОҚ ғылыми зерттеулерінің ашық қолжетімді
институционалдық
электрондық
мұрағаты
(еркін
қолжетімді).
Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша қазақ
және орыс тілдеріндегі деректер базасы.
(логин мен пароль арқылы электрондық ресурстар
залдарында кіру).
Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының
электрондық білім беру және ғылыми ресурстары
(университет қабырғасында қолжетімді).
Қазақстанның жетекші баспаларынан қазақ, орыс және
ағылшын тілдеріндегі 3000 оқулық.
Ғылым, технология, білім беру саласындағы ең ірі ресейлік
ақпараттық-талдау порталы (университет қабырғасында
қолжетімді).
Clarivate Analytics компаниясының аналитикалық және
анықтамалық-іздестіру ДБ (үйден кіру үшін университет
қабырғасында міндетті тіркелу керек).
Мақалалардың
дәйексөзін
бақылауға
арналған
библиографиялық
және
реферативті
мәліметтер
базасы(үйден кіру үшін университет қабырғасында
міндетті тіркелу керек).
"Эльзевир" баспасының коллекциясындағы журналдардың
1900 атауы (үйден кіру үшін университет қабырғасында
міндетті тіркелуке керек).
2021 жылғы 1 тоқсандағы ғылыми, оқу әдебиетінің жаңа
түсімдері
2021 жылғы 2 тоқсандағы ғылыми, оқу әдебиетінің жаңа
түсімдері
Ағымдағы жылы жазылу жүзеге асырылған газеттер мен
журналдар.
Ағымдағы жылы жазылу жүзеге асырылған газеттер мен
журналдар.
Пайдалану ережелері, кітапхана қорлары, ЭК, қызмет
көрсету туралы ақпарат.
Кітапхана қызметкерлерімен байланыс.

