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Бұл кітапта ежелгі дүниеден тартып, уақыт ағысына ілесе отырып, бұгінгі күнді коктен өтіп, алыс
болашаққа шолу жасайтын тілдердің жалпы даму тарихы баяндалады. Тілдер қалай қалыптасып, қалай жойылады, олардың тагдыры неліктен әркилы деген мәселе, түптеп келгенде, тілдерді қолданатын
халықтың тіршілігімен тікелей байланысты. Былайша айтқанда, тіл мен тарих - бір-бірімен сабақтаса
байланысқан егіз құбылыс. Демек, тарихи оқигалар да халықгыц сөйлеу тшіне байланысты өрбиді. Бұл
еңбекте тшдің тарихтагы ролін көрсету үшін, әлемдегі тшдерге қатысты үлкен мэселелермен катар, копшілікке көп белгілі емес, қалтарыста қалып келген тақырыптар да камтылған.
Оқырман қытай, грек, араб, латыи, ағылшын, испан, португал, мысыр, герман жәие славян тілдері тәрізді кең тарағаи ірі тілдермен катар, африка тайпалары мен австралиялық бушмендер сойлейтін хойсап
жэне банту тобындагы ұсақ тщцердің пайда болу тарихы мен сыр-сипатына да қанық болады.
Бұл ецбек ЖОО тарих, лингвистика жэне шет тілдері факультеттері студентгеріне оқулық ретінде
арнайы жазылған.
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