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5. Türk dillərinin öyrənilməsində  V.V.Radlovun rolu  

6. M.Kaşğarinin “Divanü lüğat-it -türk” əsəri 

7. “İbn Mühənna lüğəti” 
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27. Manixey əlifbası ilə yazılmış uyğur abidələri 
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34. Oğuz qrupu türk dillərinin ümumi xüsusiyyətləri   
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94. Türk dilləri leksikasının tematik baxımdan təsnifi 
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