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НазрцзодаД,Ҳ:, номзади илмҳои таърих, Консули генералии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар шаҳрй Санкт-Петербурги Федератсияи Русия;
Латифов Ҷ.Л., доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистони факултети муносибатҳои
байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Нуриддин П.Р. Суҳбатҳои дипломатй. Воситаи таълимӣ. Нашри
дуюми такмилёфта. — Душанбе: «ЭР-граф», 2018. — 248 с.
Дар воситаи таълимй масъалаҳои мубрами суҳбатҳои дипломатияи
касбии муосир баррасӣ шудаанд. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки маводи
дастрасро бо дарназардошти дигаргуниҳои бунёдии ибтидои асри XXI дар
соҳаи дипломатия, сиёсати ҷаҳонй, фаъолияти иттилоотй-таҳлилӣ дар
муносибатҳои байналхалқй ҳангоми таълифи воситаи таълимй ба таври васеъ
истифода барад. Бо истифода аз сарчашма ва адабиёти зарурӣ ба забонҳои
тоҷикй, русй ва англисй шаклҳои асосии суҳбатҳои дипломатй, хусусиятҳои
хоси суҳбатҳои дипломатй дар сатҳи олӣ, бо роҳбарияти Хукумат, Парламент,
вазорати корҳои хориҷӣ, корпуси дипломатй, намояндагони мухолифин,
воситаҳои ахбори омма, доираҳои илмй, ҳунарй, қоидаҳо, сабк ва услуби
сабти суҳбатҳои дипломатй, анвои санадҳои дипломатй ва баъзе нуктаҳои нав
дар дипломатияи муосир таҳлил гардидаанд. Хусусияти хоси китоби мазкур
аз он иборат аст, ки муаллиф аз осори ғании дипломатияи форсу тоҷик
истифода намуда, ҷанбаҳои алоҳидаи маҳорати забони тоҷикиро дар санъати
дипломатй нишон додааст. Китоб барои донишҷӯён, магистрон, унвоҷӯён,
аспирантон, омӯзгорон ва доираи васеи шавқмандони соҳаи дипломатия ва
сиёсати хориҷй, сиёсати ҷаҳонй, фаъолияти иттилоотй-таҳлилй дар
муносибатҳои байналхалқй ва ғайра ҷолиби диққат мебошад.
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