“Kimda-kim oʻzbek tilining bor
latofatini, jozibasi va taʼsir kuchini, cheksiz
imkoniyatlarini his qilmoqchi boʻlsa, munis
onalarimizning allalarini, ming yillik
dostonlarimizni, oʻlmas maqomlarimizni
eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli
qoʻshiqlariga quloq tutsin”.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev
Til har bir millatning koʻzgusi, uning
haqiqiy sarchashmasidir. Til bor ekan, millat
barhayotdir. Tilni Onaga qiyoslanishi bejiz
emas, inson oʻz onasini koʻrmasdan, uning sof
muhabbatini, mehrini tuymasdan yashay olishi
mumkin emas.

1989-yil
21-oktyabr… Aynan shu
kunda oʻzbek tilining haqiqiy jozibasini anglashni boshlashga imkoniyat berildi.
Oʻzbek millati uchun dunyoga tuynuk
ochildi.

Har birimiz davlat tiliga boʻlgan
eʼtiborni mustaqillikka boʻlgan eʼtibor
deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni
ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb
bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz
qoidasiga aylantirishimiz lozimligini
butun vujudimiz bilan his etishimiz lozim.
Bunday vatanparvar harakatni barchamiz
oʻzimizdan, oʻz oilamiz va jamoamizdan
boshlashimiz bilanoq oʻzbek tilini
rivojlantirishga
bevosita
ulkan
hissa qoʻshgan boʻlamiz.
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O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi
berilganligining 33 - yilligiga bag‘ishlangan
“ONA TILIMIZ – FAXRIMIZ”

mavzusidagi ilmiy-ma’rifiy tadbir

Zero, buyuk maʼrifatparvar bobomiz
Abdulla Avloniy yozganidek:

TAKLIFNOMA VA DASTURI
2022-yil, 21-oktabr

«Har bir millatning dunyoda
borligʻini koʻrsatadurgʻon oyinai hayoti
tili va adabiyotidur.
Milliy
tilni yoʻqotmak millatning
ruhini yoʻqotmakdur».

2022-yil
21-oktyabr… Roppa-rosa
oʻzbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 33 yil toʻldi.

Toshkent – 2022

Hurmatli____________________
Sizni T.N.Qori Niyoziy nomidagi
O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy
tadqiqot institutida 2022-yil 21-oktabr
kuni soat 10.00da O‘zbek tiliga Davlat tili
maqomi berilganligining 32 – yilligiga
bag‘ishlangan
“ONA TILIMIZ – FAXRIMIZ”
mavzusidagi ilmiy-ma’rifiy
tadbirga taklif etamiz.
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Yakkasaroy tumani, Bratislava
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KIRISH SO‘ZI
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI
direktori, pedagogika fanlari doktori,
professor
Ibraimov Xolboy Ibragimovich
MA’RUZALAR
1. Til millat ma’naviyati va
madaniyatining ko’zgusi
T.N.Qori Niyoziy nomidagi
O‘zPFITI “Uzluksiz ta’lim
pedagogikasi va psixologiyasi” bo‘limi
boshlig‘i, p.f.d., professor
Safarova Roxat Gaybillayevna
2. O’zbek tilining boshqa tillar bilan
aloqasi
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI
“Tillarni intensiv o‘qitish texnologiyalari”
bo‘limi boshlig‘i, p.f.d., professor
Mardonov Shukrulla Qo‘ldashevich
3. O’zbek tilining badiiy tahlil imkoniyatlari
Chirchiq davlat pedagogika
universiteti, filologiya fanlari doktori,
professor Safo Matchon

4. Til – millat g’ururi
A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o’zbek tili va adabieti universiteti
O’zbek tili ta’limi fakulteti, O’zga tilli
guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi
dotsenti PhD
Shodmonova Munira Burxonovna
5. Til – tafakkur ifodasi
T.N.Qori Niyoziy nomidagi
O‘zPFITI doktoranti
Ibraximov Sanjar Urinbayevich

