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Ба аз «»соли 2023

Ба вазорату идораҳо, АМИТ,
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 
донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва 
пажуҳишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ

(тибқи рӯйхат)

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои ҳамкориҳои пайваста дар татбиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба 
шумо изҳори сипос менамояд.

Ҳамзамон, иттилоъ медиҳем, ки Кумита 16-уми феврали соли 2023 
оид ба иҷрои банди 46-и қарори Ҳукукмати ҶТ «Дар бораи Барномаи 
рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030» аз 28.11.2020,№647 
конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявиро бахшида ба Рӯзи 
байналмилалии забони модарӣ таҳти унвони «Забони модарӣ - 
сарчашмаи худшиносӣ ва маънавиёти миллӣ» баргузор менамояд.

Дар конференсия масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор мегиранд:

- масоили марбут ба рушду нигаҳдошти забонҳои модарӣ ва 
аҳаммияти забон дар ташаккули ҷомеа;

- саҳми Пешвои миллат дар таҳкиму тақвияти забони тоҷикӣ дар 
арсаи байналмилалӣ;

- андешаҳодар бораи рушди минбаъдаи забони модарӣ;
- саҳми забони тоҷикӣ ҳамчун забони ваҳдатофарин;
- забон ва рушду вижагиҳои он дар замони муосир;
- аҳаммияти фарҳангнигорӣ дар рушди забони модарӣ;
- сатҳу сифати китобҳои таълимӣ бо забони модарӣ;
- ташаккулу рушди забон дар муассисаҳои томактабӣ;
- нақши маводи таблиғотӣ бо забони тоҷикӣ;
- мушкилот дар роҳи рушди забон;



- ҳифзи забони тоҷикӣ берун аз марзи кишвар;
- забоншиносии муосир ва ҷанбаҳои рушди он.
Барои иштирок дар конференсия матни маърузаро то 11-уми феврали 

соли 2023 ба нишонии мо: шаҳри Душанбе, кӯчаи Беҳзод 25, ошёнаи 3-юми 
бинои Тоҷикфилм ё ин ки почтаи электронии Кумита тГо@ки1ш1:а1хаЬоп.1] 
пешниҳод намоед.

Талабот ба таҳияи маърузаҳо:
Маърузаро ба забони давлатӣ дар ҳаҷми аз 4 то 6 саҳифаи чопӣ дар 

формати \Уогб, варақаи андозаи А 4, фосилаҳо аз боло 2 см., аз пойин 2 
см., аз чап 3 см., аз рост 1,5 см., фосилаи байни сатрҳо 1,5 ҳуруфи Тппез

Котап ва Тппез Еотап Тф андозаи ҳарфҳо 14 дар шакли хаттӣ 
ва электронӣ пешниҳод кардан зарур аст. Ному насаб, унвон ва дараҷаи 
илмӣ, вазифаи ишғолкардаи муаллиф бо пуррагӣ дар гӯшаи рости варақ 
баъди унвони маърӯза (бо аннотатсия) ҷойгир карда шавад.

Маводи конференсия дар шакли маҷмуа чоп мешавад.

Телефонҳо барои тамос: 227-64-51; 227-78-27; 92-721-53-46. Почтаи 
электронӣ: шГо@кшпИа12аЬоп.1]' пешниҳод намоед.
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