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Оќырманѓа:
Мемлекет
басшысыныњ
2017
жылѓы
«Болашаќќа
баѓдар:
рухани
жањѓыру»
атты
баѓдарламалыќ маќаласында айтылѓандай, біздер 2025
жылѓа дейін латын єліпбиіне кµшуге кірісуіміз керек
жєне болашаќта барлыќ саладаѓы іс-ќаѓаздар мен
оќулыќтар да осы ќаріппен жазылуы тиіс.
Латын єліпбиіне кµшу - ±лтымыздыњ санасын
б±ѓаудан босатады, т‰ркі жєне жаћандыќ єлемімен
ыќпалдасуѓа, ќазаќ халќы ертеден ќолданѓан
єліпбиімізге ќайта оралып, ±лттыќ санамыздыњ ќайта
жањѓыруына жол ашады.
...Ќазаќ жазуы бірнеше рет µзгеріске ±шырады.
1929 жылѓа дейін Ќазаќстанда араб жазуы
пайдаланылды. ХХ ѓасырдыњ басында Ахмет
Байт±рсын±лы ±сынысымен ќазаќ фонетикасыныњ
ерекшеліктері ескеріліп жасалѓан, араб графикасына
негізделген «тµте жазу» пайдаланылѓан болатын. 192940 жылдар аралыѓында латын графикасына негізделген
єліпбиді жазу ж‰йесіне енгізіп, 1940 жылдан бері ќарай
кирилл графикасындаѓы єліпбиі ќолданылып келеді.
«Латын єліпбиі – келешектіњ кілті» атты тізімге
Теміртау
ќаласыныњ
Орталыќтандырылѓан
кітапханалар ж‰йесініњ (ОКЖ) ќорындаѓы мерзімді
баспасµзде жарияланѓан маќалалар енгізілген.
Осы тізімді ќ±растыру барысында Электронды
каталог пен Интернет ќолданылды. Тізімге 2007-2017
жылдар аралыѓында басылѓан материалдар енгізілді.
Тізімдегі материалдар алфавит бойынша орналасќан.
Тізім ќалыњ оќырман ж±ртшылыќќа арналѓан.
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Латын єліпбиі – келешектіњ кілті
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Ахмет Байт±рсын±лы айтып
кеткендей,
«¦лттыњ
саќталуына да, жоѓалуына да
себеп болатын нєрсеніњ ењ
ќуаттысы – тілі» деген
болатын. Оѓан дєлел Алаш
ќайраткерлері
де
латын
єліпбиін жазу-сызуда ќолданды. Б±л бізге тањсыќ д‰ние
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