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Сөз жөнүндө дастан  
(Педагогикалык жогорку окуу жайлардын студенттери, окутуучулары, 

аспиранттары жана орто мектептин мугалимдери үчүн кошумча окуу куралы) 

 

Китепчеде эне тилибиздин керемет сырлары, тилдин адам рухундагы 

орду, анын адамдын жан дүйнөсү, жүрүм-турум маданияты менен ажырагыс 

бирге экендиги сыпатталып берилген. Элдик түшүнүктөр менен коштолгон 

автордук афоризм сөздөрү да китепченин ажарын ачып турат. Элдик 

этиканын жандуу үлгүлөрү болуп эсептелинген бата-тилек, тыюу, буюруу 

жана ырым сөздөрү да эне тилибиз боюнча окумуштуу, мугалим жана жаш 

илимпоздорду гана эмес, жалпы эле тил дүйнөсүнө кызыккан окурмандарды 

кайдыгер калтырбайт. 
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