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Адамзат пайда болғаннан бастап бүгінгі күнге дейінгі дүниенің тарихи жолын кең ауқымда сипаттайтын бұл 
оқулық «Panoram a: Дүниеж үзі т арихы , 1-кіт ап» («P an oram a a  W orld  H istory, B ook 1») деп  аталады. Кітап Homo 
sapiens өкілінің жетілу, өсіп-өркендеу жолынан басталып, XVI ғасырға дейінгі кемелдену тарихын толық қамтыған.

Бірінші кітап терт бөлімнен түрады. Әр бөлімде адамзат тарихының кең шалқары кезең-кезеңім ен суреттеледі. 
Адамзаттың дамуын, дүниежүзін игеруін, ықпалды мемлекеттер құруының көне дәуірден басталған қилы кезең- 
дерін жан-жақты зерттеп, бұлтартпас тарихи деректерді сөйлете отырып сипаттайды.

Өткенін електен өткізіп, түп-тұқияннан басталған тарихын кең ауқымда білгісі келген оқырман кітаптан адам 
зат тарихына қатысты тың ж әне соны деректерді молынан кездестіреді. Тарих ғылымындағы ж аңа терминдер де  
дүниежүзі тарихына қызығатын оқырманға пайдалы болады деп сенеміз. Кітап құрылымындағы жалқыдан жал- 
пыға ж әне жалпыдан жалқыға алма-кезек ауысып отыратын тарихи оқиғалар желісі кітаптың ғылыми-танымдық 
өрісін кеңейте түседі.

Кітап -  ең алдымен, ЖОО студенттеріне арналған. Тарихи танымы м ен пайымын тереңдетіп, дүниеж үзі тари
хын зерттеп-білгісі келетін жалпы оқырманға да  оқулықтың берері мол.
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