
Күптән түгел профориентацион эш кыса-
ларында КФУның педагогиКа проФи
ле бУенча КаФедралар һәм бүлеК 
УКытУчылары Саба районында 
бУлып Кайтты. Анда, Казан универси-
теты мөгаллимнәре белән очрашырга дип, 
районның 500дән артык иң яхшы чыгары-
лыш сыйныф укучылары җыелган иде. 

8 Февраль көнне Казан университеты 
ректоры и.гаФУров ФизиКа инСти
тУты җитәКчелеге белән очраш
ты. Чара барышында институт директоры 
а.аганов 2013 елда эшләнгән эшләргә 
нәтиҗә ясады һәм 2014 елга планнары һәм 
куелган максатлар турында сөйләде. Очра-
шуда университет проректорлары, кафедра 
җитәкчеләре һәм күренекле галимнәр кат-
нашты. Ректор коллективның эшмәкәрлек 
юнәлешенең асылына аерым игътибар 
итәргә киңәш бирде. Шулай ук яшьләргә 
фәнни яктан үзебездә үсәргә мөмкинлек 
бирергә кушты. 

10 Февраль көнне шундый ук чара 
ЭКология һәм геограФия инСтитУ
тында бУлды. Биредә шулай ук ректор 
и.гаФУров, икътисади һәм стратегик үсеш 
буенча проректор М.СаФиУллин, фән - 
ни эшчәнлек буенча проректор д.нУр
галиевлар катнашты. Очрашуга йомгак 
ясап, ректор иң әһәмиятле юнәлешләрне 
билгеләргә һәм алар өстендә эшләргә ки-
рәклеген әйтте. 

Шушы көннәрдә Краснодар краенда «бө
тенроССия СтУдентлар МараФо
ны» узды. Россиянең биш федераль округы 
югары уку йортларыннан 400дән артык кат - 
нашучылар арасында Казан федераль уни-
верситеты командасы да бар иде. Бәйге нә-
тиҗәләре буенча, «Казан» командасы спорт 
өлкәсендә 3 нче урын, иҗади конкурста 2 нче 
урын һәм гомумкоманда марафонында 2 
нче урынга лаек дип табылды. Студентла-
рыбызны җиңүләре белән тәбрик итәбез!

КФУның алабУга инСтитУты һәм 
М.В.Ломоносов ис. МдУның ХалыКа
ра белеМ бирү үзәге араСында 
Килешү төзелде. Аның нигезендә 
бик тиздән Алабуга институты базасында 
рус телен өйрәнү һәм чит ил вәкилләренә 
рус теле буенча дәүләт тестын уздыру үзәге 
булдырылачак. 

«Пятница! Челны» телеканалында 
«Твоё. Моё. Наше!» исемле яңа яшьләр 
програММаСы Эшли башлаячаК. 
Иҗади яшьләрне туплау мәсьәләсен жур-
налист, пиарщик һәм реклама белгечләрен 
әзерли торган Яр Чаллы институтының 
гаммәви коммуникация кафедрасы үз 
өстенә алган. Әлеге кафедра студентлары 
беренче пилот тапшыруын эшләделәр. Ул 
12 февраль көнне эфирга чыкты. 

11 Февраль көнне Казан федераль 
университетында чираттагы дисципли-

наара реКтор СеМинары Узды. 
Бу юлы ул магнитлы резонанс һәм 
аның гамәли кушымталарының актуаль 
мәсьәләләренә багышланган иде. Уты-
рышта фәнни эшчәнлек буенча прорек-
тор Д.Нургалиев, галимнәр, аспирантлар 
һәм студентлар катнашты. Чарада алты 
доклад белән чыгыш ясадылар. Һәр чы-
гыштан соң, катнашучылар темага бәйле 
әңгәмә кордылар. Киләсе ректор семи-
нары 14 февраль көнне булачак. Ул «Но-
вые технологии разработки высоковязких 
нефтей и природных битумов» темасына 
багышланачак. 

12 Февральдә Казан Феде
раль УниверСитетына Россия Фе-
дерациясенең Тышкы эшләр министрлы-
гы вәкилләреннән торган делегация 
Килде. Алар университет җитәкчелеге 
белән очрашты.

Мәгълүмат КФУ матбугат 
үзәгеннән алынды 
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В а к ы й г а л а р  э з е н н ән

Бәхетне  белемдә эзләгез!
Белем иленә яңа сәяхәт Башланды, 

дусларыБыз. 2013/2014 уку елының 

икенче яртыеллыгына да кердек. ул 

да алдагылары кеБек тиз генә узып 

китәр, зачет-имтихан тапшырыр 

Вакытлар җитәр. дипломлы Белгеч 

Булганыгызны да сизми калырсыз. 

шуңа күрә уку йортыБызда узган 

һәр көннең кадерен Белегез. 

Белем туплау, яхшы тәрБия алу, 

талантларны ачу, максатларны 

тормышка ашыру өчен тудырылган 

шартлардан дөрес файдаланыгыз. 

студентлык чоры ул – киләчәккә 

юл салу дигән сүз!
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Алинә САдыйковА

Ике күңелле Кеше!

Ф
әрзәнә Мифтах 
кызы Шиһапова 
1914 елның 1 
февралендә ту а. 

Ул гомеренең 10 елын 
Казан педагогика инсти-
тутына багышлаган. Фәр - 
зәнә апа уку йортында-
гы тәртип, чисталык һәм 
пөхтәлек өчен җавап бир-
гән, укытучы һәм сту-
дентларга уңайлы эш 
һәм уку шартларын ту-
дыру өчен тырышкан. 
Аларның җылы рәхмәт 
сүзләре, туганнарының, 
якыннарының яратуы нә-
тиҗәсендәме, Фәрзәнә 
апа быел күркәм юбиле - 
ен – 100 яшьлеген каршы-
лады.

Бөтен кешегә дә татып 
карарга насыйп булмаган 
мондый үзенчәлекле ва-
кыйгадан университеты-
быз да читтә калмады – 
юбилярны олы бәйрәме 
белән тәбрикләргә дип, 
уку йортыбыз җитәкчеле ге 
Фәрзәнә апаларга юл тот-
ты. Хуҗалык эшләре буенча 
проректор ленар Сафиул
лин (фотода), 1 нче хуҗалык 
бүлеге җитәкчесе, хуҗалык 
эшчәнлеге идарәсенең про-
фбюро рәисе әхмәт аги
шев, хуҗалык эшчәнлеге 
идарәсе җитәкчесе Сәү   
бән әхтәмовлар универ-
ситетыбызның олы хез-
мәткәрен тәбрикләргә, 
тиешле бәя бирергә һәм 

хөрмәт белдерергә алын-
ды. 

Фәрзәнә апаны котларга 
теләүчеләр исемлегендә 
университет кына булма-
ган икән: шәһәр админи-
страциясе, дуслары, ту   - 
ганнары, якыннары. Без-
не кочак-кочак чәчәк бәй-
ләмнәре тотып, елмаеп 
утырган чын татар әбисе 
каршы алды. Университет 
тарафыннан яң гыраган 
тәбрикләү сүз ләренә ма-
тур итеп җавап кайтарды 
ул: «Сез бик ма  тур кунак-
лар! Сезгә ни әйтсәм дә, 
аз булырдыр кебек тоела. 
Мине ис кә алып, ихтирам 
итеп килгәнегез өчен зур 
рәхмәт сезгә!» Яше хәйран 

булса да, юбилярның 
кәефе яхшы, тавышы нык, 
күңеле хөр иде. Бераз ва-
кыттан соң, Фәрзәнә апа 
хатирәләргә бирелеп алды. 
Аның тормыш юлы бер дә 
җиңелләрдән булмаган: 
бик яшьли әти-әнисеннән 
калган кыз кечкенәдән үк үз 
көнен үзе күрергә күнеккән. 
Аңа Ерак Көнчыгышта 
яшәргә туры килгән, Бөек 
Ватан сугышы дигән 
афәтнең ни икәнен яхшы 
аңлый. Фарзәна апа сол-
датларга бияләйләр тегә 
торган булган. «Солдат-
лар шуның өчен мине бик 
яраталар иде, «Красавица» 
дип йөртәләр иде», – дип 
елмаеп искә алды ул. 

Фәрзәнә апаның улы 
 Илдус Шәрипович та уни-
верситет делегациясенә 
зур рәхмәтләрен җиткер-
де: «Онытмаганыгыз, хөр - 
мәт итеп, зурлап килү-
егез өчен рәхмәт. Шу ны 
әйтәсем килә: уни вер-
ситет үзенең хез мәт-
кәрләренә, аеруча олы 
яшьтәге кешеләргә, һәр-
вакыт игътибарлы, җы - 
лы мөнәсәбәттә булды. 
Менә мин гомер буе за-
водта инженер булып эш-
ләдем. Мине бер тапкыр 
да эшемнән котлаганнары 
юк. Ә әнине ел саен искә 

аласыз! Безне зурлаганы-
гыз өчен, Аллаһы Тәгалә 
сезне дә зурласын!» Ул 
Әхмәт Агишевка әлеге 
очрашуны оештырганы 
өчен аерым рәхмәтләрен 
җиткерде. 

Бу көнне Фәрзәнә апа-
ның бусагасыннан ке  - 
ше өзелмәде, чәчәк бәй-
ләмнәре килеп, җылы тә - 
брикләү сүзләре явып 
торды. Якыннарыгыз ның, 
оныкларыгыз ның мә хәб - 
 бәтен сизеп, аларга 
иптәш һәм терәк булып, 
әле тагын да яшәргә яз-
сын Сезгә, Фәр зәнә апа!

100 яшькә кадәр яшәргә күпләр хыялланадыр. кемнәрдер Бу хыялны тормышка ашыру Бәхетенә ия. 
андый кешеләр Бармак Белән генә санарлык Булса да, алар Бар! казан федераль униВерситеты да 
үзенең 100 яшьлек хезмәткәрләрен зурлый!

100 яшьлек 
«Красавица»!
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«мәхәББәт төрле Булырга мөмкин. әти-әнине Бер төрле, туган илне икенче төрле, тормыш 
иптәшен, Балаларны, дусларны Башкача яратасың. ләкин эшне гади генә яратып Булмый икән! 
мин эшемә Бөтен күңелемне Бирәм!» – ди педагогика фәннәре докторы, профессор 
резеда мөхәмәтшина.

Резеда – чәчәк, 
дигәнне аңлата. 
Аңа бу исемне 
әтисе И.Юзеевның 
«Резидәкәй» пьесасы 
хөрмәтенә куша. 
Резеда шулай ук шифа, 
кешегә дару мәгънәсен 
дә аңлата. Резеда Фаил 
кызы Мөхәмәтшина да 
бик яхшы табиб булган 
булыр иде. Ләкин аның 
бу хезмәте дә бик изге. 
Ул яшьләргә белем 
бирә, аларны сүз белән 
тәрбияли. Чын Кеше 
булырга өйрәтә. 

динара МиннекАевА

Р
езеда ханым кечкенәдән 
укытучы булырга хыял-
лана. Гаиләдә салын-
ган ныклы нигез аңа 

киләчәктә зур үрләр яуларга 
ярдәм итә. Кечкенәдән үк әдәби 
китап-журналлар укып, теат-
рларга йөреп үскән Казан кызы 
Резеда ханым җәйге ял вакыт-
ларында әтисе ягыннан туган-
нары янына – Арчага кайтып 
йөри. Шуңа күрә арчалылар аны 
якын итеп: «үзебезнеке» дип 
йөриләр икән. Тормышының бу 
вакытларын бик сагынып искә 
ала ул: «Авылдагы дус кызла-
рым белән татарча сөйләшеп, 
җырлап ята идек. Аннары икен-
че җәйгә кадәр хатлар алыша 
идек. Шулай итеп мин туган 
телемне бик камил дәрәҗәдә 
белә идем. Әти-әниемә милли 
тәрбия биргәннәре өчен бик 
рәхмәтле. Немец шагыйре Гете: 
«Ана телен белмәгән кеше 
шәхес була алмый», – дигән. Бу 
сүзләр бик дөрес.

Туган теле белән бергә, рус 
теленә, әдәбиятына да гашыйк 
була Резеда ханым. Укытучысы 
Римма Михайловнага охшар-
га тели. Хыялын тормышка 
ашыру максатыннан, педаго-
гика институтының чиста рус 
бүлегенә укырга керә. Зачет 
кенәгәсендә бер генә «4»ле 
билгесе дә булмаган студент 
кыз факультетта комсорг вази-
фасын башкара. «Икенче кур-
стан комсомол оешмасының 
ирекле сәркатибе булып, тулы 
ставкада эшли башладым. Бу 
эш миңа бик зур тәҗрибә бул-
ды. Һәр җитәкчене комсомол 
аша үткәрер идем, ул үзең өчен 
генә түгел, башкалар өчен дә 

җаваплы дигән сүз. Ә безнең 
факультет бик зур иде. Анда 
тарихчылар да, рус һәм татар 
филологлары да әзерләнә иде. 
Алар төрле, һәркайсына аерым 
игътибар кирәк. Без бер елгы 
булсак та, бер курста укысак 
та,  миңа хөрмәт итеп, «Резеда 
апа», дип эндәшәләр иде», – дип 
сөйли.

Институтны уңышлы тәмам-
лап, Резеда ханым Казанның 
икенче педагогика көллиятендә 
рус теле һәм әдәбиятын укыта 
башлый. Бирегә эшкә алыну-
ын ул зур галим, рәссам, ора-
тор, искиткеч шәхес Татьяна 
Геллер белән бәйли. Инсти-
тутта укыган чорда Резеда 
ханым эстетика түгәрәгенә 
йөри. Ничек итеп кино, спек-
такль карарга, картиналар-
га сокланырга, бер сүз белән 
әйткәндә, матурлыкны күрергә 
өйрәнә. Студентлар остазла-
ры Татьяна Геллер биргән те-
малар буенча лекцияләр язып, 
бөтен Казан, Татарстан буенча 
йөриләр, тәҗрибә туплыйлар. 
«Т.Геллерның укучысы дигәч, 
мине көллияткә ике куллап ал-
дылар», – ди ул. Эшкә урнашу 
белән, 28 сәгать дәрес бирәләр, 
утыз кыз һәм бер малайдан тор-
ган төркемгә академик җитәкче 
итеп билгелиләр. Монда да Ре-
зеда ханым үзен яхшы укытучы, 
оештыручы буларак күрсәтә. 
Студентларын Рос сиянең төрле 
шәһәрләренә экскурсияләргә 
алып бара, мәдәни-агарту ча-
раларына әзер  ли, үзлектән 
башлангыч сыйныфларны укы - 
ту методикасын өйрәнә, һәр 
укучысының яшәү шартлары, 
гаиләсе белән танышып чыга. 

Укыту эшенә дә зур җаваплылык 
белән карый. Һәр иншаны 
җентекләп тикшерә, язучы-
шагыйрьләр иҗатын ныклап 
өйрәнә. Шуның өстенә гаилә, 
балалар, өйдәге эшләрне дә ка-
рарга вакыт таба.

Ә тормышка Резеда ханым 
зур мәхәббәт белән сыйныфта-
шына чыга. Алар бер кыз һәм ул 
тәрбияләп үстерәләр. Кызлары 
Альбина безгә зәңгәр экран-
нар аша яхшы таныш. Бүгенге 
көндә ул «Бала-СИТИ» балалар 
бакчасы җитәкчесе. 4 яшьлек 
Аяз – Резеда ханымның яраткан 
оныгы. Уллары Булат КФУның 
Икътисад һәм финанслар инсти-
тутында белем ала. «Көллияттә 
эшләгән вакытта, яшь ярымлык 
кызыбыз Альбина белән әтием 
утырды. Ә мин эштән шыпырт 
кына кайтып керә идем дә, ае-
рым бер бүлмәгә бикләнеп, 
дәрескә әзерләнә идем. Аль-
бинаны анда кертмиләр иде, 
монда бүре яши, дип әйтәләр 
иде. Ә ул, ишек астыннан карап, 
«әнием», дип елап ята иде. Мин 
дә күз яшьләре агыза-агыза 
дәфтәрләр тикшерә идем. Ни-
чек кенә авыр булса да, эшемне, 
студентларымны ярата идем», – 
дип сөйли Резеда ханым.

Эшкә мәхәббәте педаго-
гика институтына күчкәч та-
гын да көчәя. Монда да аны 
Татьяна Геллер үзе чакыра. 
Көллияте белән аерылуны Ре-
зеда ханым бик авыр кичерә, 
ләкин тормышның четерекле 
мизгелләрендә һәрвакыт ярдәм 
кулы сузган әнисе аңа бу юлы да 
бик дөрес киңәшләр бирә. Уку-
чылары белән табып бетермәгән 
якынлыкны ул студентлар акти-

вы белән аралашып таба. Алга 
таба кафедра җитәкчесе, декан 
вазифаларын башкара, ике ел 
педагогика һәм психология 
институты директоры булып 
тора. Хәзерге көндә Филология 
һәм мәдәниятара багланышлар 
институтының Л.Н.Толстой ис. 
Рус һәм чит ил филологиясе 
бүлеген җитәкли. «Укытучы, 
беренче чиратта, балалар-
ны яратырга тиеш, аннары 
гына фәнен. Мин дә укучыла-
рымны балаларны яратыр-
га өйрәтергә тырышам», – 
ди галим. Резеда ханым – бик 
гади җитәкче. Һәркемне якын 
итә, хәленә керә белә, ярдәм 
итә. Әле һаман да белемен арт-
тыру белән шөгыльләнә: инглиз 
телен өйрәнә. 

Резеда ханым фәнен дә 
бик ярата. Рус символизмы 
поэзиясенә багышланган кан-
дидатлык диссертациясен Мәс - 
 кәүдә яклый. Докторлык дис-
сертациясе мәдәниятләр диа-
логына – рус – татар, төрек – 
славян, мөселман – христи-
ан – багышланган. «Тема бик 
авыр иде, ләкин мин аны ачып 
бирә алдым. Ике телне, ике 
динне, ике мәдәниятне белүем 
зур ярдәм итте. Кеше ике тел-

ле, ике мәдәниятле булырга 
мөмкин. Ә мин биментальлек 
дигән гипотеза чыгардым. Пси-
хологлар минем белән килеш-
ми, ике күңел була алмый, дип 
каршы киләләр. Менә мин ике 
күңелле кеше! Миңа икесе дә 
якын! Миңа хәтта Раиф тыю-
лыгындагы 95яшьлек Филарет 
атакайның, темаңны син түгел, 
ә ул сине күктән үзе сайлаган, 
дигәне бар».

Минемчә, Резеда ханымның 
күңеле икәү генә дә түгел! Ул 
шулкадәр зур, шулкадәр киң!!! 
Анда күпме мәхәббәт, күпме наз 
сыйган! Салкын, карлы көндә 
туса да, аның күңеле кояш кебек 
балкый. Бу бер яклы мәхәббәт 
кенә түгел, ә чын мәгънәсендә, 
туган иленә, туган нигезенә, 
теленә, мәдәниятенә, әти-
әнисенә, балаларына, оныклары-
на, укучылары-студентларына, 
остазлары-хезмәттәшләренә, 
эше нә карата зур СӨЮ! Җавап 
таләп итми торган Сөю!
P.S. Күптән түгел Резеда 

Мөхәмәтшина үзенең күркәм 
юбилеен билгеләп үтте. Соң 
булса да, аны редакциябез 
исеменнән котлап, бәхетле озын 
гомер, эшендә зур уңышлар те-
либез.



3УниверсиTеT  № 3       13 февраль, 2014 ел

эш л е к л е с ө й ләш ү

Әңгәмәдәш динара МиннекАевА

«Эшебезнең исеме 
җисеменә туры килә»

DARELFONYN

Ф
ән көнендә уз   - 
ган бу зур ча ра 
татар те ле һәм 
ч а г ы ш  т ы р м а 

фи лология факуль те ты - 
ның татар теле һәм 
әдәбияты кафедрасы яр-
дәме белән оештырылды. 
Кон фе   ренциянең макса-
ты – татар теленең тари-
хын өйрәнү өлкәсендәге 
милли казанышларны 

үз ләштерү, яңа линг-
вистик агымнар һәм 
грамматик өйрәтмәләр 
белән танышу һәм алар-
ны төрки телләрне, ае-
рым алганда татар телен 
тикшерүдә куллану. Ча-
рага чит илләрдән һәм 
Россия төбәкләреннән 
күренекле галимнәр кил - 
де. Барлыгы 170тән ар - 
тык доклад кабул ител-

гән. Конференция бары-
шында 9 секция эшләде. 
Чыгышлар төрле һәм 
кызыклы булды. Пле-
нар утырышта төрки 
телләрнең тарихын, әдә-
биятын, мәдәниятен өй - 
рәнә торган төрле юга-
ры уку йортлары ара-
сында фәнни үзәкләр 
бәйләнешен ныгыту; сту-
дентлар алмашын арт-

тыру кебек мәсьәләләргә 
дә игътибар ителде.

Мондый конференция-
ләр укытучылар өчен, 
студентлар өчен бик фай-
далы һәм уңай фикерләр 
уята. Галимнәр белән 
танышу, аларның безнең 
эшләр белән кызыксыну-
ларын күрү – алда тагын 
югары үрләр яуларга ка-
натлар куя.

ча р а

Алинә БәдретдиновА, 
Алабуга институты

алаБуга институтында 
«хәзерге тюркология: 
төрки халыкларның 
мәдәнияте, теле, әдәБияты 
һәм тарихы» дип аталган 
VII халыкара тюркология 
конференциясе үтте.

Тугандаш халыклар җыены

 Төрек тәрҗемәчесе, ТР Язучылар 
Берлеге әгъзасы Фатих Котлы 

Р
азил исмәгый
левич, газета уку  
ч ы л а р ы б ы з н ы 
Сез җитәкли тор

ган комитет эшчәнлеге, 
аның максат һәм бурычла
ры белән якыннанрак та
ныштырсагыз иде?

- Безнең комитет ту-
рында сораганда, мин 
һәрвакыт «аның исеме 
җисеменә туры килә», дип 
җавап бирәм. Ул «Татар-
стан Дәүләт Советының 
Мәдәният, фән, мәгариф 
һәм милли мәсьәләләр ко-
митеты» дип атала. Димәк, 
шушы исемдәге мәсьәләләр  
аның төп эшчәнлеген ча-
гылдыра. Шулай да безнең 
даирә тагын да киңрәк, 
без бу проблемалар белән 
генә чикләнеп калмыйбыз, 
дини оешмалар белән дә 
тыгыз элемтәдә торабыз. 
Дингә кагылышлы закон 
проектлары, карарлар без-
нең тарафтан әзерләнә. 
Аннан соң матбугат: газе-
талар, җурналлар, радио, 
телевидение, нәшриятлар 
да безнең комитет кара-
магында. Иҗтимагый 
оешмаларның эшчәнлеге дә 
безнең игътибар үзәгендә.

 ә Комитет үзенең 
эшчәнлеген кайчан башлап 
җибәрде?

- 1990 елда, Дәүләт су-
веренлыгы турында Де-
кларация кабул ителгәч, 
яңа законнар карала баш-
лады. Шуннан соң безнең 
комитет исемен 3 тапкыр 
үзгәртте. Туксанынчы ел - 
лар башында Милли 
мәсьәләләр һәм мәдәният 
буенча даими комиссиясе 
дип аталдык. Димәк, ул 
чорда милли мәсьәләләр 
беренче урында торган. 
Законда кайсы сүз алга куе-
ла, шул мөһимрәк санала. 
Биш ел узганнан соң, аның 
исеме тагын алышынды. 
Ул вакытта Фәннәр акаде-
миясе оешкан иде, фәнгә 
игътибар артты. «Татар-
стан Дәүләт Советының 
Фән, мәгариф, мәдәният 
һәм милли мәсьәләләр 
комитеты» дип аталдык. 
Аннары, 5 ел узганнан соң, 
мәгариф өлкәсендә рефор-
малар башланды, мәгариф 
беренче урынга чыкты. 

Комитетның исемнәре 
алышынуга карап, безнең 
республикада кайсы өл-
кәнең кайчан приори-
тетлы булуын чамаларга 
мөмкин.

 ә мәгариф өлкәсендәге 
проблемалар,үзгәрешләр 
нидән гыйбарәт иде?

- Соңгы елларда мәгариф 
өлкәсендә бик күп рефор-
малар булды. Үткән елда-
гы зур вакыйгаларыбызның 
берсе - Россиянең мәгариф 
турындагы яңа законы ка-
бул ителде. Заман үзгәрде, 
таләпләр үзгәрде, алар яңа 
законда чагылыш табар-
га тиеш иде. Россиянең 
мәгариф турындагы закон 
поектын башта Россиянең 
мәгариф һәм фән ми-
нистрлыгы сайтына элеп 
куйдылар һәм халыктан 
фикерләр сорадылар. Җә-
мәгатьчелектән 20 мең-
нән артык тәкъдим килде. 
Без дә, Татарстан зако-
нын әзерләгәндә, шулай 
ук эшләдек, халыктан бик 
күп тәкъдимнәр алдык һәм 
аларның шактыен файда-
ландык. Ниһаять, бу за-
коннар кабул ителеп, 2013 
елның 1 сентябреннән 
көченә керде.

 безнең республика та
рафыннан әйтелгән тәкъ
димнәр кабул ителдеме?

- Яңа федераль закон-
да югары уку йортларына 
кагылышлы аерым бер 
маддә барлыкка килде. 
Монда Татарстан Дәүләт 
Советының, шул исәптән 
безнең комитетның да 

өлеше зур. Моңа кадәр 
мәгариф законы буен-
ча Россия субъектлары 
үзләренең югары уку йорт-
ларын ача алмыйлар иде. 
Татарстанның да үз юга-
ры уку йорты юк. Муни-
ципаль институтлар бар 
билгеле, әйтик, Әлмәттә, 
Чаллыда, Түбән Камада. 
Без җибәргән 17 тәкъдим 
арасында «Россиянең субъ-
ектлары, республикала-
ры үзләренең югары уку 
йортларын ача ала» дигән 
төзәтмә дә бар иде. Рос-
сия Федерациясе Федераль 
Җыелышының Дәүләт Ду-
масында безнең тәкъдим 
үтте. Андый маддә хәзер 
федераль законда бар, 
без аны үзебезнең закон-
га да керттек. Киләчәктә 
үзебездә югары уку йорты 
булдырырга теләсәк, аңа 
законнар мөмкинлек бирә.  

 татарстанның үз уни
верситеты ачылыр дип уй
лыйсызмы?

- Татарстан ныклап ая-
гына баскач, һичшиксез, 
аның үз мөстәкыйль уни-
верситеты булырг а тиеш 
дип саныйм. Чөнки феде-
раль университет ла р ни  - 
кадәр көчле, мөм кин - 
 лекләре никадәр зур бул- 
са да, аерым бер тө бәкнең,  
республиканың мәнфә - 
гатьләрен канә гать ләнде - 
реп бетерә алмыйлар. 
Аларның бурычлары баш - 
ка. Алар бөтен Рос сия - 
гә эшләргә тиеш, алар-
ның масштаблары зур. Ә 
безгә инде, беренче чират-

та, халкыбыз һәм респуб-
ликабыз мәнфәгатьләрен 
кайгырткан бер гуманитар 
университет булдыру за-
рур. Бәлки, киләчәктә шун-
дый уку йорты ачылыр да. 
Аның бик зур булуы мөһим 
түгел. Ул безгә милли кад-
рлар тәрбияләргә тиеш. 
Татарстан өчен генә түгел, 
ә татарлар яши торган 
бөтен төбәкләр өчен. Бу 
хакта без, депутатлар гына 
түгел, җәмәгатьчелек тә 
фикерен җиткереп тора. 
Димәк, мондый ихтыяҗ 
бар.

 2014 ел россиядә һәм 
татарстанда Мәдәният 
елы дип игълан ителде. 
Мәдәният өлкәсендә быел 
алга китеш булыр дип са
ныйсызмы?

- Бу без бик тә көтеп 
алган карар иде, чөнки 
соңгы елларда төп игъти-
бар мәгариф өлкәсенә бул-
ды. Укытучыларның хез  - 
мәт хакы күтәрелде. Мә-
ктәпләрнең матди нигезен 
ныгыту, аларны ремонтлау, 
җиһазландыру буенча бик 
күп эшләр эшләнде. Бала-
лар бакча лары төзү буенча 
да эшләр шактый активла-
шып кит те. Тагын берничә 
елдан бакчаларга чират бө - 
тенләй бетәр дигән өметтә 
торабыз. Мәдәният өлкә-
сендә мондый ук зур 
уңышларыбыз бар дип са-
намас идем. Дөрес, анда 
да алга китешләр булды. 
Яңа мәдәният йортла-
ры салу буенча програм-
ма кабул ителде. Әмма 
бүгенге көндә әле шактый 
китапханәләребез авыр 
хәлдә. Кайберләрендә хәт - 
та интернет та юк. Музей-
лардагы тарихи ядкарь-
ләребезне саклау буенча 
тиешле җиһазлар булма-
вы да куркыныч тудыра. 
Бүгенге көндә мәдәният 
өлкәсендәге иң зур пробле-
ма – ул хезмәт хакы. Нинди 
генә мәдәният йортлары, 
китапханәләр, музейлар 
төзелмәсен, әгәр дә аларда 
эшләүче хезмәткәрләрнең 
хезмәт хакы мәгариф 
өлкәсендәгеләрнең ярты-
сы кадәр генә икән, анда 
барырга атлыгып тормая-
чаклар.  

 Мәдәният елында нинди 
зур чаралар үткәрелер дип 
көтелә?

- Мәдәният елын үткәрү 
буенча Хөкүмәт тарафын-
нан план төзелде, ул төрле 
вакыйгаларга бик бай бу-
лачак. Шуларның берсе 
һәм иң зурысы дияргә ки-
рәк - Тюрксойның (төр - 
ки халыкларның мә дә ни-
ят ләрен берләш те р ә тор - 
ган оешма – авт.) Казан 
шәһәрен төрки халык ла-
рының мәдәният башкала-
сы дип билгеләве. Узган ел 
шушы оешма Төркиянең 
Искешәһәр ди гән шәһәрен-
дә төрле чаралар үткәрде. 
Быел шушы максатта 
Казанның сайлануы мә дә - 
ниятебезнең югары дә рә-
җәдә булуын күрсәтә. Без 
бит мөстәкыйль дәүләт 
түгел, андый чараларның 
Төркиядә, Казакъстанда, 
Әзәрбайҗанда, Кыргыз-
станда үткәрелүе табигый 
хәл. Димәк, Казан үзенең 
барлыгын дөньяга сиздер-
де, мондый зур чаралар 
үткәрергә сәләтле икәнен 
күрсәтте, дигән сүз бу. Уни-
версиада үткәреп тә, Татар-
стан бөтен дөньяны шак-
катырды. Мәдәният елына 
старт 25 мартта – мәдәният 
хезмәткләрләре көнендә 
биреләчәк. Тюрк сойның 
беренче ачылыш танта-
насы Тукай туган көндә - 
26 апрельдә М.Җәлил исе-
мендәге Опера һәм балет 
театрында узачак..

 газетабызны укучы сту
дентларга нинди теләк
тәкъдимнәр җиткерер иде
гез?

- Мин заманына Казан 
университетында ике ел 
укыдым, аннары укуымны 
Мәскәүдә дәвам иттем. Ул 
чорларда без газеталарның 
бер генә санын да калдыр-
мыйча укый идек. Сәбәпләре 
дә булгандыр, хәзерге кебек 
интернет юк иде бит. Сту-
дент булу –ул югары уку 
йортында уку гына түгел. 
Студент вакытта мин иң зур 
сабакны үзем белән бергә 
укыган иптәшләремнән 
алдым. Шул чорда мин 
олы дөньяга чыгуның сук-
макларын таптым. Дөрес, 
беренче курс Казан белән 

танышып, яңа шартларга 
ияләшеп, ыгы-зыгы белән 
сизелмичә дә үтеп китте. 
Аннары әкренләп китап 
минем иң төп укытучыма, 
остазыма әверелде. Икен-
че курста инде ныклап 
китапханәгә йөри башла-
дым. Укытучыларга да лек-
ция укучы мөгаллим-галим 
дип кенә карарга ярамый, 
алар белән дустанә арала-
шырга өйрәнергә кирәк. Без 
ул елларда М.Мәһдиевләр, 
М.Госмановлар белән якын - 
нан аралаштык һәм со-
ңыннан алар безнең го-
мерлек өлкән дусларыбыз-
га әверелде. Аларга без 
баштарак күктән төшкән 
кешеләргә караган шикел-
ле карый идек, тора-бара 
якынайдык. Студентлар 
белән укытучылар арасын-
дагы ара шулай әкренләп 
юкка чыгарга тиеш. Моның 
өчен, беренче чиратта, 
алар белгән кадәр белергә 
омтылырга кирәк. Алар да, 
үз чиратларында, студент-
ларны үз ишләре санарга,  
якын күрергә тиешләр. 

Мәскәүдән укып кайтып, 
шактый вакыт узгач, тор-
мыш тәҗрибәсе туплагач, 
мине Татарстан Милли 
китапханәсенә директор 
итеп куйдылар. Ул чакта 
инде мин үземне шактый 
белемле санап йөри идем. 
Китапханәгә килдем, анда 
XIV гасырдан башлап, бү-
генге көнгә кадәр нәшер 
ителгән 3 миллион ярым 
китап бар. Мин китап 
киштәләре арасына кердем 
дә шаккаттым, үземнең 
никадәр надан икәнемне 
аңлап, кәефем кырылды. 
Боларны ничек укып бете-
рим икән, дип, аптырашта 
калдым. Ул китапларны 
көне-төне укысаң да, 600-
700 кеше гомере кирәк. 
Димәк, аларны беркайчан 
да укып бетереп булмый. 
Шулвакыт үземә максат 
куйдым: миңа кайсы китап 
кирәк, шуларны гына укыя-
чакмын. Китап укыганда 
да, мәгълүмат туплаганда 
да, теләсә кая чәчелергә 
ярамый. Беренче чират-
та, максатыңа ирешү өчен 
үзеңә нәрсә кирәк икәнне 
анык белү зарур.

узган ел көченә кергән мәгариф турындагы законнар, илеБездә Башланып киткән мәдәният елы турында күренекле 
җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе, татарстанның халык шагыйре, татарстан респуБликасының г.тукай исемендәге дәүләт 
премиясе лауреаты, татарстан дәүләт соВетының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе 
разил исмәгыйль улы ВәлиеВ Белән сөйләштек. 

Әгәр дә кеше үз алдына студент 
вакытта ук бер олы максат куймый 
икән, ул кешедән беркайчан да 
шәхес чыкмый. Моның өчен беренче 
чиратта сәләтеңне чамаларга 
һәм нәрсә теләгәнеңне ачыкларга 
ки рәк. Аннары инде бөтен нәрсә: 
укыган китапларың, караган 
киноларың, спектакльләрең, 
аралашкан кешеләрең менә шушы 
максатыңа хезмәт итәргә тиеш.
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аргентина нәшриятчылары 
дөньяда моңа кадәр тиңе Булмаган, 
шаккатыргыч китап Бастырган. 
әлеге китап укырга яратучылар 
өчен зур яңалык Булып тора. 

   Вокзал
Бөтерелә, әйләнә җил,
Куып кар бөртекләрен.
Буран диләр кышның шулай
Җаны үксегән мәлен.

Күзләр күзгә, тешләр-тешкә
Шыкы-шыкы бәрелә.
Санаулы минутлар кала
Поездның китәренә.

Карашка караш бәрелә,
Күзнең ялларын тарап.
«Үпкәләмә. Аерылабыз.
Яратканыңны ярат...»

Бәс туңган керфекләреңә,
Күзләрең – бозлы элпә.
Җан эретерлек хисеңнең
Өметен өздем кичә.

Куллардан куллар аерыла,
Бу - шашыну. Бу - коткы.
Тешләргә кушыла поезд:
Шыкы-шыкы. Шыкы-шыкы.

Бәргәләнә буран булып,
Күңеле адашып калган.
...Ярату гына чын иде,
Калганы иде ялган.

Гөлшат ГАләвиевА, 
ләйсән иСхАковА

Хәрефсез китап?

   Бәхет
Күңелем тырнала
Уйларда сырлана – 
Ахыргы тынгысыз биюем.
Бизәлгән, таралган,
Ялкынга камалган
Тик сиңа кирәксез сөюем.

Җиде ят җөмләнең
Җиде ят сүзләре -
Хилафи зәхмәтлек шаукымы.
Хисләрне өзгәләп,
Үзеңчә төзгәләп
Әйт миңа, 
бәхетең арттымы?!...

Ышана алмадым
Бер хисең калмады?
Йөрәкне яндырып телгәндә.
Фәрештә сөргене...
Уяныр идемме
Күзләрең төшләргә кергәндә?!

Оныттыр дисәм дә,
 Ялварып йөрсәм дә,
Хакыйкать төннәрен уята.
Син йолдыз күрәмсең,
Буйларым җитмәсен!!!
Бәхетле мин... Сине яратам!

Б
әйгедә кызлар тама-
шачыларга үзләрен 
халкы бызның гүзәл 
затлары буларак 

тәкъдир иттеләр. Катна-
шучылар жюри әгъзалары 
хөкеменә иҗади чыгышла-
рын тәкъдим итте. Кызлар 
татар халык җырларын баш-
кардылар. Шулай ук татар 
композиторларының классик 
әсәрләре фортепиано, курай-
да уйналды. Кызлар өчен җан 
атарга дуслары, сыйныфташ-
лары да килгән иде. 

Нәтиҗәдә бәйгенең җи-
ңүчесе дип 9 С сыйныф уку-
чысы Әминә Гыймранова та-
нылды. 9 Д сыйныфы укучысы 
Айгөл Сибгатуллина – 2 урын 
иясе. 3 урынга 8 С сыйныфы 
укучысы Зилә Хаҗипова лаек 
булды. Башка кызларга төрле 
номинацияләрдә дипломнар 
тапшырылды. Әминә белән 
Айгөл шәһәр күләмендәге 
конкурска үттеләр. Соңрак 

Айгөл Сибгатуллина финал-
га чыкты. Аңа алга таба да 
уңышлар телибез! Барлык 
җиңүчеләрне тәбриклибез! 
Киләчәктә дә милләтебезнең 
гореф-гадәтләрен саклаучы, 
телебезне үстерүче чын ТА-
ТАР КЫЗЛАРЫ булып ка-
лыгыз!

***
Безнең лицейда тормыш 

һәрчак гөрләп тора. Кышкы 
салкын көннәрнең берсендә 
уку йортыбызда күңелле, 
дәртле, искиткеч вакыйга – 
«Golden tangerine» («Алтын 
мандарин») инглиз җыры 
бәйгесе узды. Инде берен-
че тапкыр гына уздырыл-
мый торган бу чара быел да 
укучылар, җитәкчелек һәм 
КФУның инглиз теле укыту-
чылары игътибарын җәлеп 
итте. Соңгылары конкурсның 
дә рәҗәле хө кемдарлары бул-
дылар. 

Бәйгенең алып баручы-
лары Артур Әүхәдиев һәм 
Алексей Васильев инглиз 
телен югары дәрәҗәдә 
белүләре белән таң калдыр-
са, Любовь Фомичёва белән 
Александр Никаньшин тама-
шачыларны инглизчә баш - 
карылган җырлары бе  лән 
сокландырды. Ул көнне 
алардан кала да залда ин-
глиз моңы, инглиз җыры 
гел яңгырап торды. Бер 
генә чыгыш та игътибарсыз 
калмады. 

Җиңүчеләр рәтендә «Ra-
dio  active» җыры белән 8 С, 
«Pumped up kicks» җыры 
белән 10 Е сыйныфлары бар 
иде. Бәйгенең төп җиңүчесе 
дип 9 С сыйныфы укучы-
сы Анна Хашова таныл-
ды. Конкурста җиңгән һәм 
аерым номинацияләрдә 
билгеләп үтелгән барлык 
катнашучыларны да кот-
лыйбыз!

Бе з н е ң к а н а т

Көн дә бәйрәм!
Зилә хАҗиповА, наталья пАнкрАтовА

татар кызлары элек-электән чиБәрлекләре, тыйнаклыклары, уңганлыклары 
Белән дан тотканнар. моның шулай икәнлегенә кфуның н.и.лоБачеВский 
исемендәге лицеенда Белем алучы 7-9 сыйныф кызлары тагын Бер кат 
инандырды. шушы көннәрдә Биредә «татар кызы» конкурсы Булып узды. 

         * * *
Син
читләтеп киткән киләчәкне
Юата алмас керсез абыну,
Аннан калды бары сагыну...

Мин
калдырган хисләр җуелмаслар,
Һәрбер хистә безнең язмышлар,
тамчы-тамчы тама ялгышлар...

Без
югалткан вакыт безне юата,
Бергә булган минут хакына.
Хисләр берәм-берәм атыла...

Көзгеләргә күз сирпергә куркам,
Яшьле күңелемне күрермен...
Син кит минем хәтеремнән качып,
китә калсаң, күпне бирермен.
Ә син рәнҗет мине, син битәрлә,
Явыз сүзләр ташла тарафка.
Күзләремә җан ачуым тулар,
Күрә алмам сине, яратмам!
Туктап калган бүген синең белән
Киләчәктән үткән эзләрем.
Көзгеләрдән минем күзләр белән
карый миңа синең күзләрең...

«мин һәрнәрсәне йөрәк аша 
уздыра торган кеше, шушы 
халәт шигырьләрдә чагыла», – 
ди гаммәВи коммуникация 
һәм социаль фәннәр 
институты студенты алсу 
нургатина. Бүген Без сезнең 
игътиБарга, гашыйклар көне 
уңаеннан, яшь шагыйрәнең 
иң татлы хис – мәхәББәткә 
Багышланган иҗат 
җимешләрен тәкъдим итәБез.

Н
әрсәсе белән 
гаҗәеп соң ул? 
Китап махсус 
пластик тыш-

лыкка төрелгән. Баксаң, 
китаптан әлеге тышлык-
ны салдырып, берен-
че битен ачкан көннән 
башлап, аның битендәге 
язулар үзеннән-үзе әк-
ренләп искерә, юкка 
чыга башлый икән. Мо - 
ның сере гади: китап-
ны бастырганда, нәш-
риятчылар махсус кара 
куллана, китапның тыш - 
лыгы да аерым химик 
состав белән эшкәртелә. 
Әлеге кара, кислород 
һәм кояш нурлары бе-
лән реакциягә кереп, 
ике ай эчендә бөтенләй 
күренмәс үк була. Мон-
дый китап, озак вакыт 
киштәдә тузан җыеп, 
аны укыганнарын көтеп 

ята алмый. Шуңа да 
ул кешеләрне тизрәк 
һәм күбрәк укырга ил-
һамландыра. Чөнки ки - 
тапның 2 айдан соң 
укып булмаслыкка әй-
ләнәчәген белеп тору – 
китап укуга үзе бер зур 
стимул. Кемнең акчасын 
җилгә очырасы килсен?!

КФУның Н.И.Лоба-
чев  ский ис. милли китап-
ханәсенең кулъязма 
һәм сирәк китаплар бү - 
леге җитәкчесе Эль-
мира Әмир ханова Ар  - 
гентинада басылган 
үзен чәлекле китап лар 
ха кында үз фикерен җит-
керде. Аныңча, тө гә  л 
фәннәр буенча басты - 
рылган андый китап-
ларның файдасы бул-
маячак. «Безнең КФУ-
да мондый гаҗәеп 
китаплар чыгарсалар, 

студентлар га бер яктан 
бик яхшы булыр иде. 
Юкса, кайбер студентлар 
дә реслек-китапларны 
им  тихан алдыннан гына 
укый башлыйлар. Ә бо-
лай алар алданрак, 2 
ай эчендә дәреслектәге 
мәгълүматны үзләште-
рер ләр иде, чөнки им-
тихан вакытына китап 
битләре чип-чиста ак 
төстә калыр иде бит!»

Аргентина басма ос- 
та ларының бу уйлап 
табуы безнең арага тиз 
генә кереп китмәс әле. 
Аргентинада ничек-
тер, әмма без, татар 
китабы укучылар, кита-
пларны кадерләп бү ләк 
итәргә яратабыз, бер-
беребездән алып укый  - 
 быз, үзара фикер алыша -
быз. Минемчә, бу кү-
ренеш күпкә матуррак.


