


5 қыркүйек – Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі 1998 жылдан бастап  22 
қыркүйекте атап өтілетін мереке, 2017 жылы Үкіметтің «Қазақстан 
Республикасында мереке күндер тізбесін бекіту туралы» қаулысымен 5 
қыркүйекке ауыстырылған. Атаулы датаның өзгеру себебі – Алаш арысы, ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен байланысты. Ахмет 
Байтұрсынұлы –қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа емле, 
төте жазу, араб графикасы сынды жаңа үлгі ұсынған реформатор. 5 қыркүйекте 
барша қазақстандық қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде 
Тілдер мерекесін тойлайды. 

Осы Тілдер мерекесіне орай Әл-Фараби атындағы кітапхана  
«Тіл – ұлттың жаны, әр халықтың байлығы» атты кітап көрмесін 
ұйымдастырып отыр.



Көне түркі тілі мен жазба ескерткіштері

Киргизский Букварь / Ишеналы Арабаев 

–Ташкент, 1922

Түркі әліпбиі / Әрсен Ибатов  – Алматы, 2000Әліп-би / Ахмет Байтұрсынов 

– Қызыл Орда, 1926

«Көне түркі жазуын зерттеу өте ауыр іс. Ол неге осыған бет бұрды дегенге келсек оның жүрегі 

қазақ тілі үшін ауыратын. Сондықтан ол өз тілінің тарихын зерттеуді жөн көрген»
Рабиға Сыздықова



Көне түркі тілі мен жазба ескерткіштері

Түбі бір түркі тілі / Махмуд Қашқари  –

Алматы, 1993

Күлтегін ескерткіштері / Ғ.Айдаров –

Алматы, 1995

Түркі филологиясы және жазу тарихы / 

А.Аманжолов – Алматы, 1196

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі / 

Ғ.Айдаров  – Павлодар, 2010



Түркі тілдеріне арналған зерттеулер

Возникновение и развитие письма / 

В.А.Истрин – 1965

Алтайская семья языков и ее изучение / 

Н.А.Баскаков  – Москва, 1981

История письма / Н.А.Павлеченко  – Минск, 

1987

Тюркские языки и этносы: языковые и 

этнодемографические процессы – Алматы, 

2015



Түркі тілдеріне арналған зерттеулер

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы 

/ М.Томанов  – Алматы, 1992

Көне түркі жазуларының зерттелуі: бүгіні мен 

болашағы

/ Б.Қайратұлы  – Астана, 2004

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы  / 

Г.Қ.Қортабаева  – Алматы, 2016

Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер / 

Ә.Ахметов  – Алматы, 1995



Қазақ тілі – мемлекеттік тіл

Мемлекеттік тіл – ұлттық бірегейліктің негізі 

/ Ш.Құрманбайұлы  – Алматы, 2011

Тіл тарихы – Астана, 2019 Тіл біліміне кіріспе – Астана, 2018 Тіл – иснтинкт / Стивен Пинкер  – Астана, 

2019

Мемлекеттік тілдің қолданылуы, оның өркендеуі үшін барлық жағдай жасалжы. 

Конституцияға «Мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп тайға таңба басқандай етіп жазылды.



Қазақ тілі білімінің мәселелері

Ғылыми, әдеби тілдік және тарихи тұрғыдан қарағанда қазақ тілі – түркі тілдерінің 
ішіндегі өте әсем, өте бай тілдердің бірі.

Йоханнес Бенцинг

Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи 

грамматикасы  – Алматы, 2017

Көне түркі жазба ескерткіштерінің 

морфологиялық жүйесі  – Алматы, 2016

Қазақ және қарақалпақ тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасы  – Алматы, 2018

Қазақ және түрік тілдерінің салыстырмалы 

сипаттамалы грамматикасы  – Алматы, 2016



Қазақ тілі білімінің мәселелері

Қазақ тіл білімінің мәселелері / 

А.Байтұрсынұлы  – Алматы, 2013

Қазақ тіл білімінің мәселелері / Қ.Жұбанұлы  

– Алматы, 2013
Қазақ тіл білімінің мәселелері / Ы.Маманов

– Алматы, 2014

Қазақ тіл білімінің мәселелері / С.Исаев 

– Алматы, 2014



Тіл қазынасы – ескі сөз

Ел қазынасы – көне сөз

Тіл қазынасы – ескі сөз 

Халық даналығы

Самоучитель или полная россейская азбука / 

М.Гуттъ  – Москва, 1831

Букварь / К.Истомин  – Москва, 1694 О важнейших алфавитах восточных языков, 

их изобретении и главнейших их 

видоизменениях / П.Петров  – Москва



Тіл қазынасы – ескі сөз

Корейская грамматика / пер. Г.Подставин

Краткая фонетика и морфология польского 

языка / Р.Брандт

Грамматтика русского языка / Е.Будде



Тіл – әлем жылнамасын сақтаушы құрал

Очерки по истории языков испании / 

В.Шишмарев

Французский язык / Е.Ф.Гринева, 

Т.Н.Громова – Москва, 1971

Итальянский язык / Т.Б.Алисова, 

Т.З.Черданцева – Москва, 1962

Учебник румынского языка – Москва, 1982



Тіл – әлем жылнамасын сақтаушы 
құрал

Язык фарси-кабули / Л.Н.Дорофеева –

Москва, 1960

Язык афганских хазара / В.А.Ефимов –

Москва, 1965

Памирские языки / Т.Н.Пахалина – Москва, 

1969
Сингальский язык / В.В.Выхухолев – Москва, 

1964



Әлем тілдері

Основы иранского языкования / 

В.С.Расторгуева – Москва, 1987

Языки Азии и Африки / В.М.Солнцев –

Москва, 1993

Древнеармянский язык / Э.Г.Туманян –

Москва, 1971

Прусский язык / В.Н.Топоров – Москва, 1975



https://www.instagram.com/kaznu.elibrary/
https://www.facebook.com/Librarykaznu
https://www.youtube.com/channel/UCaOIOE_On0Q6Z-D1nhI__7g


НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!


