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Кыш бе лән Көз би л а лышКанда, ТаТарсТанның иң чи бәр, уңган, аКыллы һәм сәләТле сТуденТ Кызлары 
маТурлыК бәйгесендә Көч сынашТы. «сТуденТлар гү зәле-2015»Тә КаТнашырга Те ләК бе лдергән 150 ТуТашның 
22се фина лга үТТе. Кызлар дефи ле бе лән генә чиКләнмичә, ү з сәләТләрен иҗади номерлар ярдәмендә дә   
КүрсәТТе ләр. җиңүче ләр арасында Кфу сТуденТларының булуы Тагын да сөендерә. «ТаТарсТан респу блиКасы 
сТуденТларының беренче гү зәле» исеменә социа ль-фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви КоммуниКация инсТиТуТы 
сТуденТы софья мосТафина лаеК булды.
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«Manuscripts don't burn»
КФУда Чит телләр атналыгы уза. 1 нче декабрьдә  «Кулъ-

язмалар янмый» темасына багышланган СТЭМнар конкур-
сында I урынны – А.М. Бутлеров ис. Химия институты, II 
урынны – ИТИС югары мәктәбе һәм III урынны Хисаплау 
математикасы һәм мәгълүмати технологияләр институты 
студентлары яулады. 2 нче декабрьдә булган Чит телдәге 
җырлар фестивалендә Александра Власова (А.М. Бутлеров 
ис. Химия институты), Дарья Масальская (Социаль-фәлсәфи 
фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты), Александр 
Никаньшинның (А.М. Бутлеров ис. Химия институты) чы-
гышлары иң яхшы дип табылды. Атналык традициягә 
әверелгән «Полиглот» конкурсы белән тәмамланачак.

Яна кәрәзле телефон 
КФУда узган Ачык лекция кысаларында, ИТИС 

Югары мәктәбендә Qualcomm компаниясе вице-
президенты Джордж Виттен чыгыш ясады. Очрашу 
барышында ул патентлы гаризалар бирү һәм шул 
өлкәдә акча эшләү тәҗрибәсе белән уртаклашты. 
Моннан тыш, Джордж Виттен тормышыбызның ае-
рылгысыз бер өлешенә әйләнгән кәрәзле телефон-
нар турында сөйләде. «Бүгенге көн технологияләре 
ярдәмендә студентлар кәрәзле телефоннарның 
өр-яңа модельләрен булдыра ала», – дип белдерде 
ул. Ә ИТИС Югары мәктәбе студентларының бу 
өлкәдә уңышларга ирешү мөмкинлеге бигрәк тә 
зур.

Дәрәҗә арта 
КФУның Бионанотехнология фәнни-тикшеренү лабо-

раториясе җитәкчесе, биология фәннәре докторы Равил 
Фәхруллин дөньякүләм танылган RSC Advances фәнни 
журнал коллегиясе составына кертелгән. Әлеге басма 
Scopus һәм Web of Science мәгълүматлар базасында урын 
алган, химиянең барлык өлкәләрен, шул исәптән, биоло-
гик аспектлар белән бәйләнешен тирәнтен өйрәнә. Ра-
вил Фәхруллинның коллегия составына алынуы КФУның 
фәнни эшчәнлеге югары бәяләнүен күрсәтә. «Чит ил жур-
налларында күбрәк басылган саен, университетыбызның 
дәрәҗәсе артачак», – дип ассызыклады Равил Фәхруллин.
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И
ке һәм күптеллелек 
шартларында дәүләт 
һәм төбәк телләре 
кулланылышының хоку-

кый ни гезләре (федератив дәү ләт 
шартларында тел сәясәтен гамәлгә 
куюда дөнья тәҗрибәсе)» дип исем-
ләнгән Халыкара фән ни-гамәли 
конференция Филология һәм халы-
кара багланышлар институтының 
гомуми һәм төрки тел белеме ка-
федрасы тарафыннан уздырылды. 

Конференциядә катнашучылар 
арасында АКШ, Төркия, Германия, 
Казахстан, Кыргызстан галимнәре, 
Мәскәү дәүләт институты профес-
соры Е.Ф.Киров, Татарстан Ми-
нистрлар Кабинетының Татарстан 
Республикасы халыклары телләрен 
үстерү бүлекчәсе мөдире, язучы 
Галимҗан Гыйльманов һәм ТР Кон-
ституция суды вәкилләре дә бар иде. 

Конференция вакытында куелган 
барлык проблема-бурычлар: күп-

милләтле төбәгебездә милли тәң - 
гәллекне, туган тел ләр не сак-
ла у һәм үс те рү, дәүләт һәм тө - 
бә к телләре кулланылы шының хо-
кукый ни гезләре мәсь әләләре бү - 
генге көн өчен бик актуаль. 

Чарада катнашучылар, мил-
ли тәң гәллекне, рухи һәм мәдәни 
мирасны саклау, үстерү чарасы 
буларак, туган телләрне саклауга 
һәм өйрәнүгә кызыксынуны арт-
тыру турында фикер алышты. Рос-
сия Федерациясенең милли рес-
публикаларында икенче дәүләт 
теленең мөмкинлекләрен ассызык-
лап, Ә.Г.Ну риев кон фе рен циядә 
катнашучыларны уйла нырга мәҗбүр 
итте. Чыгыш ясаучылар туган тел-
не яңа белем бирү cтандартларына 
нигезләнеп укыту һәм милли 
тәрбия мәсь әләләренә дә туктал-
дылар. Фикер алышуларга йомгак 
ясап, Татарстан Республикасында 
тел сәясәтен норматив хокукый 
тәэмин итүне камилләштерү, җәм - 
гыятьтә милли тәң гәллекне, телләр 
өйрә нүнең әһәмиятен үстерү, ки-
ләчәк буыннарда үз халкына, мә-
дәниятенә хөрмәт тәрбияләү за - 
рурлыгы ассызыкланды. Катнашу-
чылар, килгән кунаклар һәм га-
лимнәр фәнни-гамәли кон фе - 
рен циянең оештырылу дәрә җә-
сеннән бик канәгать калдылар, 
уңышлар теләделәр. 
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Руфинә Дунаева
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Телләр өйрәнүнең әһәмияте 

леВ ТолсТой исемендәге Филология һәм халыкара Багланышлар инсТиТуТында ике һәм 
күпТеллелек шарТларында дәүләТ һәм ТөБәк Телләре кулланылышының хокукый нигезләре 
Турында сөйләшТеләр.

Гөлназ МөГътәсиМова, гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты

 КФУның Алабуга институты профессоры Дания Сәлимова. Булат Айзатуллов фотосы.

Т
атар матбугаты 
кызыклы һәм ма-
выктыргыч та-
рихка ия. Беренче 

булып, 1905 нче елның 2 
нче сентябрендә Санкт-
Петербург шәһәрендә 
«Нур» газетасы дөнья 
күрә. Ул Гатаулла Баязи-
тов инициативасы белән 
чыга һәм 1914 нче елга 
кадәр басыла. Шулай ук, 
кичә барышында уникаль 
экспонатлар тәкъдим 
ителде: Лобачевский 
исемендәге китапханә 
җыентыгыннан «Нур» һәм 
«Казан мөхбире» газета-
лары, ТР Милли музее 

фондыннан төрле газета-
журналлар белән танышу 
бәхетенә ирештек. 

Килгән кунакларны та-
тар матбугатының тари-
хы белән ачыграк итеп 
татар журналистикасы 
кафедрасы мөдире, про-
фессор В.з.Гарифуллин, 
Лобачевский исемендәге 
интернат-мәктәбе укыту-
чысы ф.М.Мөхәммәтшин 
һәм ТР Милли музее 
хезмәткәре р.а.абзалина 
таныштырып китте. Ә 
инде әдәби-музыкаль про-
грамманы театр эстрада-
сы кафедрасы студентла-
ры тәкъдим иттеләр. 

2 нче декаБрь көнне ТаТарсТан 
респуБликасы милли музее Бинасында 
ТаТар маТБугаТының 110 еллык юБилеена 
Багышланган ТанТаналы чара узды. 

Татар 
матбугатына 

110 ел!
инсаф Миңнехуҗин, Социаль-фәлсәфи 
фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты

Ч
ыгышларның бер-
се Математик бе-
лем бирү буенча 
өстенлек үзәген 

оештыруга багышлан-
ган иде. Аның ачылышы 
киләсе елга планлашты-
рыла. Әлеге проектның 
үзенчәлекләре турында 
үзәк җитәкчесе андрей 
фролов түбәндәгеләрне 
җиткерде: алар Россиядә 
4 кенә булачак (Казан-
да, Мәскәүдә, Санкт-
Петербургта һәм Новоси-
бирскида). Үзәкләр РФдә 
математик белем бирүне 
үстерү концепциясен га-
мәлгә кую кысаларында 
оештырыла. Бу, үз чира-
тында, педагогларның 
квалификациясен артты-
руга, математик белем 
бирүнең структурасын 
һәм эчтәлеген яңартуга 
көчле этәргеч булачак. 

Ректор Илшат Гафу-
ров Өстенлек үзәгенең 
Юл картасын төзергә 
һәм дөньядагы мондый 

үзәкләрнең эшләү рәве - 
шен анализларга кирәк-
легенә басым ясады. 

Физика институты ди-
ректоры Сергей ники-
тин үзенең чыгышында 
В.П.Энгельгардт исе-
мендәге Астрономия об - 
серваториясенең плане-
тарий мәйданнары уку 
аудиторияләре һәм прак-
тика узу өчен база бу-
ларак файдаланылуын 
әйтте. Обсерваториядә, 
уку-укыту һәм мәгъри-
фәтчелек эшчәнлеген 
алып барудан тыш, уку-
чылар өчен астрономия 
буенча кышкы һәм җәйге 
мәктәпләр оештырыла. 
Әлеге мәсьәләгә кара-
та Илшат Гафуровның 
өстәмә фикере дә бик 
урынлы яңгырады: «Об-
серватория – ял база-
сы буларак та бик яхшы 
урын. Мисал өчен, КФУ 
хезмәткәрләре, студент-
лары биредә чаңгыда шуа 
алырлар иде». 

казан (идел Буе) Федераль униВерсиТеТының 
чираТТагы рекТораТы яңа Фәнни үзәкләр ачу, 
яңа эшләнә Торган уку-укыТу проекТларының 
киләчәге Турында Фикер алышТы. 

КФУда яңа 
үзәк ачыла

ре к Т о р а Т

ча р а

С
татистика буен-
ча 10 яңа туган 
гаиләгә 8 аерылы-
шу туры килә икән. 

«Сәламәт гаилә тормы-
шы» дигән төшенчә юкка 
гына кулланылмый, чөнки 
җәмгыятьнең киләчәген 
нигезе нык, тәрбияле, бе-
лемле гаилә кора.

Беркемгә дә сер түгел, бу 
ханым гаилә кыйммәтләрен 
канун дәрәҗәсенә күтәрүгә 
күп көчен куя.

елена Борисовнаның Ка  - 
занга килүенең сәбәбе – 
«Ана булу изгелеге» дип 
аталган Бөтенроссия про-
граммасының Дүртенче 
форумы. Бер сәгатьлек 
чыгышында Мизулина бик 
күп мәсьәләләргә игътибар 
юнәлтергә өлгерде: үзенең 
галим һәм дәүләт эшлекле-
се булып җитлегү тарихы, 
Россия Гаилә кодексының 
үсеш-үзгәреше турында сөй - 
ләде. Кодексның көч сез 
якларына ишарәләп, ка-
милләшү юнәлешләрен дә 
искәртте. Әлбәттә, сурро-

гатлык, аборт проблемала-
ры да читтә калмады. 

Елена Мизулина башта 
гаиләгә караган кануннар – 
хокукның иң конфликтсыз 
һәм җиңел өлкәләренең 
берсе, дип фикер йөрткән. 
Соңрак исә ялгышканын 
аңлаган. «2008 елда мине 
Дәүләт думасының Гаилә, 
хатын-кыз һәм балалар 
комитеты җитәкчесе итеп 
билгеләделәр. Шул вакыт-
та гына гаилә һәм гаилә 
сәясәте мәсьәләләре идео-
логик юнәлешне тәшкил 
итүен аңладым», – дип 
искәртте Мизулина.

1995 елда кабул ителгән 
Рос сия Гаилә кодексы, 
өлеш чә булса да, СССРның 
Өйләнү һәм гаилә турын-
дагы кодексына нигезләнә.  
Яңа бүлекләре, совет дәү-
ләте җимерелгәннән соң, 
чит ил законнарына мөрә-
җәгать иткән. 2008 елга 
кадәр гаилә турындагы за - 
коннар, башка кодекс ла р 
берничә мәртәбә кабат-
тан язылган булса да, бө-

тенләй диярлек үзгәреш 
кичермәгән. Мизулина фи - 
керенчә, Гаилә кодек сының 
совет заманы законна-
рына нигезләнүе хәзерге 
яшәешкә гомумән туры 
килми. Искә генә төшерик: 
ул чорда көчле совет идео-
логиясе хөкем сөргән, мон-
дый җәмгыятьтә гаиләнең 
кыйммәте югары саналма-
ган. Чит ил кануннарын-
нан алынган өлешләрдә 
исә суррогатлык һәм бер 
җенестәге кешеләрнең 
гаилә кора алу хокуклары 
язылган. «20 ел элек ка-
бул ителгән документта 
мондый мәсьәләләрнең кү-
тәрелүе гаҗәп. Хәтта ме-
дицина кануннарында да 
моның турында бер сүз дә 
булмаган. Нишләп берәү 
дә моңа игътибар итмәгән 
икән?» – дип, аптыравын 
белдерде Елена Борисовна.

Лекциядә, КФУ студент-
ларыннан тыш, Мәс кәү, 
Сарытау, Самара, Чи - 
ләбедән килгән кунак-
лар да үзләрен кызыксын-

дырган мәсьәләләрне куз - 
гатты. Татарстан пар-
ламентарийларының ае-
рылышу процессын кат-
лауландыру инициативасы 
турында да сүз булды. Еле-
на ханым әлеге закон про-
ектын хуплавын белдерде. 
«Аерылышу – ни генә бул-
са да, иң соңгы чара. Бүген 
аерылышу процессы бик 
җиңел. Ә бит һәрвакыт 
мәхәббәткә илтә тор-
ган юлны эзләргә кирәк, 
ашыкмаска. Беребезне дә 
өйләнергә яки кияүгә чы-
гарга мәҗбүр итмиләр. 
Мондый җитди адымны 
һәркем үзе ясый».

Гаилә нигезе турында

һәр елда нояБрьнең соңгы якшәмБесе әниләр көне Буларак Билгеләп 
үТелә. әлеге көн уңаеннан кФуда россия Федерациясе Федераль 
Җыенының Федерация соВеТы әгъзасы елена мизулина ачык лекция 
укыды.
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конкурс на заме щени е должностей про фес
сорскопрепода ватель ского состава:  
=Институт геологии  и нефтегазовых техно-
логий:
старший преподаватель:
- кафедры региональной геологии и полезных ис-
копаемых – 1 (1) ;
=Институт филологии и межкультурной 
коммуникации:
старший преподаватель:
- кафедры романской филологии – 1 (1);
- кафедры контрастивной лингвистики – 1 (1);
=Институт экологии и природопользова-
ния:
старший преподаватель:
- кафедры ландшафтной экологии – 0,8 (1);
=Юридический факультет: 
доцент:
- кафедры уголовного права – 1 (1);
=Институт математики и механики 
им. Н.И.Лобачевского:
профессор:
- кафедры общей математики – 1 (1);
=Институт вычислительной математики и 
информационных технологий:
старший преподаватель:
- кафедры математической статистики - 1 (1);

ЗАЯВЛЕНИЯ вместе с документами, подтверж-
дающими квалификацию кандидата, принима-
ются в Управлении кадров КФУ (420008, г. Казань, 
ул.Кремлевская, 18 каб.132 главного здания).
Информация о конкурсе, о сроках и месте проведе-
ния конкурса размещается на сайте Управления 
кадров официального портала КФУ kpfu.ru.

казаНскИй федераЛьНый 
уНИверсИтет объявЛяет

Б е л д е р ү

казанда Танылган журналисТ Владимир познерның иҖаТ кичәсе үТТе. чара Бүгенге көннең акТуаль 
проБлемаларына кагылышлы монолог Белән Башланып киТТе. алар арасында Террорчылык, Түземлелек, 

миграция, Бүгенге журналисТика һәм паТриоТизм Темалары яңгырады.

«Журналистика – 
күңел халәте»

Б
аттл – безнең хип-хопта Slovo һәм 
Versus проектлары белән кертелгән 
яңа тренд. Кара-каршы чыгып, баш-
каручылар «дошманнарын» панчлар 

һәм рифмалар ярдәмендә җиңәләр, ә шушы 
хәлне төшереп алган видеоязмалар еш кына 
миллионлаган карау җыя. Татар рэпы җилнең 
кайдан искәнен белә һәм үз версиясен тәкъдим 
итә. 21нче ноябрь көнне Совет уен автоматлар 
музеенда шундый татарча баттлларның берсе 
– иң мөһиме, иң беренчесе узды! Баттлда сигез 
яшь башкаручы катнашты – барысы да, «ВКон-
такте» төркеме аркылы гариза биреп, эксперт-
лар ярдәмендә сайланды. Алар өч раундта 
көч сынашты: дисреспект, респект һәм ирекле 
тема. Ә җиңүчене тамашачы билгеләде. Ча-
рада ittifaq, K-ru, G.raf кебек татар музыка 
дөньясында танылып өлгергән башкаручылар 
да чыгыш ясады.

Ә беренче татарча рэп-баттлының җиңүче- 
се – Funt! Аңа Yummy Musicтан җыр яздыру, 
Artсурәттән видео-клип төшерү мөмкинлеге 
һәм «Мин татарча сөйләшәм» акциясендә кат-
нашу өчен сертификат тапшырылды.

Эх, күрми калдым, белми калдым, дип бор-
чылырга ашыкмагыз! Якын арада тагын бер 
зур вакыйга көтелә: 3 нче декабрь көнне «Акыл 
фабрикасы» проекты старт алды. Башка ре-
гионнар, чит илләрдән килгән сәләтле, актив 
татар яшьләре, оешма җитәкчеләре өчен ин-
тенсив мәктәп бу.

Аның кысаларында белем бирү һәм про-
ектлар төзүгә багышланган төрле формат-
тагы чаралар планлаштырыла, мәсәлән, га-
лимнәр һәм экспертлар белән очрашу, ачык 
дискуссияләр, практика һәм воркшоп лар, стра-
тегик сессияләр.

Проектның төп үзенчәлеге – аның ике телдә 
үтүе. Ахырда барлык укучыларга лицензияле 
сертификат тапшырылачак. 

Республикабыз һәм илебезнең алдынгы та-
лантлы яшьләре белән аралашу, уникаль белем 
туплау һәм экспертлардан файдалы киңәшләр 
ишетү мөмкинлеген кулыңнан ычкындырма!

Студентлар 
колагына

сТуденТлар «шимБә, якшәмБе 
көнне нишләргә икән?» дип, Баш 
ВаТып уТырмый. акТиВ яшьләр 
үзләренә һәрчак Берәр шөгыль яки 
кызыклы Вакыйга ТаБа. БөТендөнья 
ТаТар яшьләре Форумы ТаТар 
яшьләре өчен мондый чараларны 
еш оешТыра. мәсәлән, ТаТарча 
рэп-БаТТл.

яш ь л е к – я ң а р ы ш

Һ
әрбер җиткергән фи-
керен В.Познер шәхси 
тормышыннан мисал-
лар белән бәйләп бар-

ды. Аның сәяхәтләре, Фран-
ция һәм АКШта яшәү, медиа 
өлкәсендәге кешеләр белән 
аралашу тәҗрибәсе бай һәм 
киң. Владимир Владимиро-
вич фикеренчә, бүген объек-
тив мәгълүмат алу кыенла-
ша. Бу вакыйгаларның төрле 
илләрдә төрлечә күрсәтелүенә 
бәйле, ди. «Мин үзем, Россия 
яңалыкларын караган кебек үк, 
чит илнекен дә карап барам. 
Моның өчен күп вакыт һәм зур 
теләк кирәк», – ди журналист. 

Кичәнең икенче бүлеге та-
машачылар белән әңгәмә 
рәвешендә үтте. Сораулар 
даирәсе киң иде: рэп темасын-
нан алып, сүз ирегенә кагылган 
мәсьәләләргә кадәр. Микро-
фон тотып сорау бирүчеләр 
арасында КФУ студентлары 
да байтак иде. «Безнең илдә 
дәүләттән башка яшәүче, ирек
ле каналлар юктыр ул», – дип 
белдерде Познер. Россиянең 
киләчәге турында да юмор 
белән җавап бирде: «Бәллүр 
шарым бар иде. Ул һәрвакыт 
ни буласын күрсәтеп бирә иде. 
Менә, күп сәяхәтләремнең 

берсендә мин аны югалткан
мын. Шуннан бирле илебезнең 
киләчәге турында берни дә 
әйтә алмыйм», – дип көлдерде 
Владимир Познер.

Мәгариф өлкәсенә килгәндә, 
журналистика мэтры БДИга 
тискәре карашта икән. Там-
га сугып, дөрес җавап эзләп 
утыру – балаларның фикерләү 

сәләтен киметә, диде ул. Шу-
лай ук журналистика факуль-
тетында укуның да кирәген 
тапмады: «Журналистлыкка 
укып булмый, журналистика – 
күңел халәте, яшәү рәвеше», – 
диде. 

Кичә барышында Татарстан 
сәясәтчеләренә кагылышлы 
сорау да яңгырады. Аерып 

әйткәндә, тамашачылар аның 
беренче президент Минтимер 
Шәрипович Шәймиевкә кара-
та мөнәсәбәтен сорадылар. 
«Шәймиев – искиткеч кеше. 
Мин аны хөрмәт итәм. Бер 
сәясәтче дә урыныннан үзе 
китми, ә ул китте. Бу аның 
зирәклеге турында сөйли», – 
диде ул.

Профессиясенә, сәясәткә, 
илнең киләчәгенә кагылышлы 
сораулардан тыш, шәхси тор-
мышына, эчке дөньясына бәйле 
сорау бирүчеләр дә табылды. 
Сезнең өчен бәхет нидә, дигән 
сорауга Познер: «Үзүзеңне 
яраткан эшеңдә, балаларыңда 
һәм якын кешеңдә табу», – дип 
җавап бирде.

Кичә ахырында танылган 
журналист оештыручылардан 
бүләк буларак үз сурәтен кабул 
итте. Чарадан соң, теләүчеләр 
Познер белән фотога төшеп, 
аның автографын алу мөм-
кинлегенә ия булдылар.

Фикерләргә өйрәтүче сә-
ләтле ораторлар безнең ка-
лада ешрак булсыннар иде. 
Әлеге иҗат кичәсеннән ки-
ләчәккә якты планнар корып, 
дәртләнеп, көч алып кайтып 
китүче журналистлар күп бул-
гандыр.

әлмира әГъзаМова, Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты 

айгөл абДРахМановаВладимир Познер:

3 нче декаБрь көнне «мизгел» яшьләр ТеаТры Тамашачы игъТиБарына үзенең өр-яңа спекТаклен 
Тәкъдим иТТе. «соң иде шул» дип исемләнгән әлеге әсәр мосТай кәримнең «ике хаТ» хикәясе 

Буенча куелган.

«Мизгел»нең гамьле мизгеле

С
оңгы еллар-
да әдәбиятка, 
бигрәк тә дра-
матургиягә зу р 

игътибар бирелә. Рес-
пуб ликада Әдәбият елы 
кысаларында бер-бер 
артлы берничә бәйге 
уздырылды. Яшь каләм 
осталарының әсәрләре 
Г.Камал исемендәге 
татар дәүләт академия 
театры, К.Тинчурин 
исемендәге татар дәү-
ләт драма һәм комедия 
театры, «Угол» иҗат ла - 
бораторияләрендә сәх-
нәләштерелде. Мон - 
дый спектакльләр күп-
легендә югалып кал - 
мау һәм, бигрәк тә аеры-
лып тору, шактый чи - 
тен. Тик «Мизгел» Яшь-
ләр театрына берни кур - 
кыныч түгел.

«Соң иде шул» әсәре 
«Мизгел»нең моңа ка-
дәр куйган тамашала-
рыннан аерыла. Сәхнәдә 
дистәгә якын герой һәм 
берничә сюжет сызыгы 
күреп өйрәнгән тама-
шачы өчен, бу спектакль 

минимальлеге белән дә 
истә калды. Режиссер – 
Татарстанның халык, 
Россиянең атказан-
ган артисты Марсель 
җаббар – язучының үзе 
белән таныш була. 

Вакыйгалар барысы 
да Ялтада бара. Сугыш-
тан соңгы авыр еллар ач-
лык, ялангачлык белән 
генә түгел, туберкулез, 
чахотка кебек авыру-
лар белән дә җәфалый 
кешеләрне. Кырым-
га килеп эләккән төп 
каһарманнар да шуның 
белән иза чигәләр. 

Спектакль тулысын-
ча истәлекләр рә ве-
шен дә ясалган. Төп ка - 
һарманнарның бер-
се – Капитан – сөйгәне 

Таңсылуның үлеме 
турында кайгылы хәбәр 
ала. Әсәрнең башын-
да ук ике гашыйк ара-
сындагы мәхәббәтнең 
гөнаһлы һәм фаҗигале 
булуы ачыклана. Чөн ки 
берсе ир хатыны бул - 
са, икенчесе – бала ата - 
сы. Икесен дә өй лә-
рен дә гаиләләре һә м 
көндәлек тормыш мә-
шәкатьләре көтә. Ләкин 
эчкерсез хатлар, саф, са-
мими мөнәсәбәтләрдә 
генә яшәгән әлеге сөю - 
гә берни дә киртә була 
алмый. Капитан ро-
лен башкаручы нияз 
Вәлиуллин ир кешенең 
ни кадәр йомшак кү-
ңелле һәм хыялый була 
алуын күрсәтте. Моның 
өчен бернинди артык 

хәрәкәт, 
артык сүз дә ки - 
рәкми икән. Капи-
танның бер ягымлы 
карашы йөрәк түрендә, 
җиде кат йозак астын-
да сакланган серләрне 
сөйли алды. 

Ә Таңсылу ролен 
баш  карган Эльвина   
нәҗипова ихластан 
яраткан хатын-кыз - 
ның нинди булуын бик 
ос т а сурәтләде. Акыл 
бе лән никадәр генә эш 
йөртергә тырышса да, 
Таңсылу хисләр ташкы-
нына күмелә. Бер миз-
гелгә генә иңнәренә 
кунган бәхетне югалт-
мыйча саклап калырга 
омтыла. Әлбәттә, та-
машачыларда фикер 
төрлелеге барлыкк а 

килде. Берәүләр Таң-
сылуның халәтен аң-
ласа, икенчеләр ав-
тор тәкъдим иткән 
образны гаилә уча-
гын сүндерүдә, чын 
ир хатыны һәм чын 
ана була белмәүдә 
гаепләргә ашыкты. 
Үлем түшәгендә сата-
шып ятканда да, Капи-
танны искә алуы һәм 
аны чакыруы тамаша-
чыны каршылыклы уй - 
лар дәрьясында кал-
дырды. 

Спектакльне сәхнә-
ләштерүгә үз өлешен 
керткән һәркем тама-
шачыларга рухи бай-
лык һәм онытылмас-
лык хис ләр бүләк итте.

айгөл абДРахМанова

пр е м ь е р а

шәх е с



И
нвалидларның 
п р о б л е м а л а -
рын хәл итүдә 
ярдәм күрсәтү – 

башкарылырга тиеш-
ле гамәл, бурыч. Физик 
мөмкинлекләре чик лән-
гән кеше булсалар да, 
аларның күпчелеге, һәр 
ике куллы, ике аяклы, 
сәламәт кешегә кара-
ганда, күпкә терерәк, 
исәнрәк, бәхетлерәк.

ник Вуйчич – таныл-
ган оратор. Кулсыз, аяк-
сыз булып тууына кара-
мастан, уңышлы карьера 
төзегән, өйләнгән, әти 
булу бәхетенә ирешкән. 
Үз үрнәге белән ул баш-
ка кешеләрне авырлык-
ларны җиңәргә һә м 
начарлыкны яхшылык ка 
әверелдерергә илһам-
ландыра. «Чик ләү ләрсез 
тормыш» («Жизнь без 
границ») китабында  ул 
болай дип яза: «Мин – 
чын инвалид, ләкин 
шу л ук вакытта тулы 
тормыш белән яшим. 
Уникаль халәтем ми-
нем алдымда күп мөм - 
кинлекләр ачты – 
тормышта авырлыкка 
юлыккан кешеләр белән 
аралашу. Без үз мөм-
кинлекләребезне үзебез 
чиклибез». 

Үз танышларым ара - 
сында да мондый шә-

хесләр бар. 24 яшьлек 
гап-гади Казан егете, 
студент Ислам белән 
без очраклы рәвештә 
таныштык. Социаль 
челтәрдә «Ачыктан-
ачык үсеш» төркеменә 
юлыктым. Бу сәхифәдә 
Ислам Гаязетдинов 
исемле егет үзенең мак-
сатлары, аларга ничек 
ирешүе турында язмалар 
урнаштыра икән. Үзенә 
күрә блог алып бара. 
Аның язмаларын укы-
ган саен, фикерләренең 
тирәнлегенә, эчкерсез-
легенә игътибар иттем. 
Исламның тумыштан 
«үзенчәлекле» булуын 
белгәч, шәхсән таныша-
сым килде. 

Исламда балалар це-
ребраль параличы. Ба-
лачактан ук аның баш-
калар кебек булмавын 
тирә-ягындагы кешеләр 
сиздермәскә тырыша. 
Шуңа күрә ул үзе дә баш-
каларга ярдәм итә алуы-
на ышанып яши. «Әгәр 
дә миңа ярдәм сорап 
мөрәҗәгать итсәләр, 
баш тартмаячакмын. 
Һәр кешенең дә бәхеткә 
хокукы бар бит».

Хәзер Ислам веб-
сайтларны гамәлгә ку ю 
белән шөгыльләнә. 
Моңа бары тик махсус 
әдәбият укып, интернет 
аша гына өйрәнеп була 
икән. Инде клиентла-
ры да шактый үзенең. 
Ислам сәламәтлегенең 
үзенчәлеген аңлап эш-
ләргә тырыша. 2 сәгать 
буе компьютер артын-
да утырып эшләгәннән 
соң, аңа ятып ял итү 
мәҗбүри. Өстәвенә, ул 

үзенең омтылышлары 
кемгәдер үрнәк, моти-
вация булсын дип, һәр 
көненә хисап язып, аны 
социаль челтәрләргә 
элә. Хәзер ул үз блогын 
башка төрле исем белән 
тәкъдим итә: «Бәхеткә 
кадәр 400 көн. Ислам 
Гаязетдинов блогы». 

Бу кешеләргә «үзен-
чәлекле» дигән ярлык 
тагасы килми. Шулай 
да аларга сокланмый 
мөмкин түгел. «Минем 
төп проблема – тәндә 
түгел, ә үзем куйган 
киртәләрдә, тормыш 
биргән мөмкинлекләрне 
күрмәүдә, – ди Ислам, – 
Аллаһка рәхмәт әйтер 
мизгелләр бик күп ми-
нем язмышта». 

Тормышка мәхәб-
бәт – менә нәрсә хәрә-
кәтләндерә аларны. 
Һәр нәрсәгә уңай карау, 
авыр чакларда елмая 
белү, кешеләргә ярдәм 
итәргә тырышу, бары-
сына рәхмәтле булула-
ры өчен генә дә аларга 
сокланырга мөмкин. 
Шундый язмышка ду-
чар булган татар халык 
шагыйре Фәнис Ярул-
лин дөрес әйтә: «Көчле 
рухлылар гына максат-
ларына ирешә алалар. 
Түземлеләр генә бәхеткә 
лаек».
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Түземлеләр генә бәхеткә 
лаек

аңлаТмалы сүзлекТә инВалид сүзе Болай Бирелә: «инВалид – аВыру яки имгәнү 
сәБәпле хезмәТкә яраклылыкны өлешчә яки Тулысынча югалТкан кеше». 
Физик мөмкинлекләрдән Тыш, Тагын Бер ТасВирламага игъТиБар иТәргә кирәкТер: 
инВалид ул – язмышын каБул иТкән шәхес.

Руфинә Дунаева

со р а ш Т ы р у3 нче декабрь – Халыкара инвалидлар көне

=ландыш Гарифуллина, Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм 
гаммәви коммуникация институты:

Минемчә, китап уку беркайчан да актуальлеген җуймаячак. 
Мин китап укымаучыларга гомумән кырын карыйм. Фильм-
нар карап кына фикер йөртергә өйрәнеп, сөйләм телеңне ях-
шыртып булмый. Китап уку ул сәяхәт итү кебек, иң кызыгы, бу 
сәяхәт төрле гасырларга, елларга, дәүләтләргә була ала. Мин 
электрон китаплар уку ягында түгел, өйдә электрон китабым 
тузан җыеп ята.

=алисә тимофеева, Педагогика һәм психология институты:
Китап сөйләм телен үстерә, грамоталы язарга ярдәм итә. 

Кәгазь китапны кулга тотып, битләрен актара-актара уку – үзе 
бер рәхәт бит ул. 

=руслан Хөснетдинов, филология һәм мәдәниятара багла-
нышлар институты:

Транспортта барган вакытта игътибар иткәнем бар, 
күпләр планшеттан, смартфоннардан китап укуны кулай күрә. 
Ләкин китапның үзен тотып уку – барыбер икенчерәк. Бәлки, 
ияләнгәнгә безгә шулай тоеладыр. Хәзерге балалар аны 
кечкенәдән электрон вариантта укып үссә, аларга кәгазь китап 
берничә елдан кыргый тоелырга да бик мөмкин.

=фаил Гыйниятов, кфУның алабуга институты:
Мин электрон китаптан укуны кулайрак күрәм, ләкин кәгазь 

варианты да тормыштан төшеп калыр дип санамыйм. 

=Динара Хәбибуллина, филология һәм мәдәниятара багла-
нышлар институты:

Китап – ул якын дус. Бүгенге көндә кирәк һәм кирәк булмаган 
мәгълүмат алу өчен  электрон чаралар бик күп, ләкин кәгазьгә 
бастырылган китапны алар белән чагыштырып булмый. 

Китапның 
киләчәге 
бармы?

адилә Гыйлаева, Социаль-фәлсәфи фәннәр 
һәм гаммәви коммуникация институты 

яңадан-яңа Технологияләр Барлыкка килгән 
чорда, элекТрон киТаплар, инТернеТ челТәре 
өсТенлек алуга карамасТан, урамда, меТро, 
аВТоБусТа чын кәгазь киТап укып Баручылар 
юк Түгел. кызык, сТуденТлар арасында кемнәр 
киТапларның кайсы Төренә өсТенлек Бирә икән?

«Darelfөnүn» тәкъдим итә
Фи к е р

F  Айгөл Абдрахманова (корреспон-
дент): 

Джером Дэвид Сэлинджерның «Над 
пропастью во ржи» романы, һичшиксез, 
игътибарга лаек. Әсәрдә 17 яшьлек 
яшүсмернең җәмгыятькә мөнәсәбәте 
ачыктан-ачык чагыла. Егетнең гомум 
кабул ителгән кануннарга буйсыныр-
га теләмәве, үз кагыйдәләре буенча 
яшәргә омтылуы романны үзенчәлекле 
һәм алыштыргысыз итә. Дөньяга кара-
та күзаллауны үзгәртмәсә дә, балалар 
һәм яшүсмерләр психологиясе турын-
да яңа белемнәр белән баета. Әлеге 
әсәр XX гасырның иң яхшы 100 романы 
исемлегенә кертелгән.

Безнең редакция хезмәТкәрләре киТапның киләчәген ачык күрә. заманның элекТронлашуына карамасТан, 
алар әдәБи әсәрләр укуны Ташламыйлар. «Darelfөnүn» редакциясе яраТкан киТаплар исемлеге Белән сезне 
дә ТанышТыра.

F  Ләйлә Сабирова (баш мөхәррир):
Хәзерге вакытта үзем Зифа 

Кадырованың «Синсез килгән язлар» 
романын укыйм. Бүгенге көндә зур 
популярлык казанган язучының әлеге 
әсәре мәхәббәт хисен кадерләп сак-
ларга, гаилә кыйммәтләре турында 
уйларга чакыра. Геройларның язмыш-
лары, шатлык-сөенечләре, хаталары – 
укучыга гыйбрәт. Тормышта һәрбер 
әйбернең кадерен белергә, булганына 
сөенергә өйрәтә торган әсәр бу. 

F  Роза Асылгәрәева (корректор):
Фәнис Яруллинның «Хәтер төпләрендә утлы 

күмер» китабын тәкъдим итәр идем. Биредә 
язучының авыр фаҗигага юлыкканнан соң 
алып барган барлык көндәлекләре тупланган. 
Фәнис аганың дөньяда барган вакыйгаларга 
һәм шул заманның олы шәхесләренә карата 
булган уй-фикерләрен уку, алар белән танышу 
бик кызыклы һәм бик файдалы.

Минем өчен мөһим булган китапларның 
тагын берсе — Мөхәммәт Мәһдиевнең «Ачы 
тәҗрибә»се. Әлеге китап та уйланулар рә-
вешендә язылган. «Ачы тәҗрибә»не бер тапкыр 
гына булса да кулына алган кеше, һичшиксез, 
яңа белемнәр һәм рухи байлык алачак дип уй-
лыйм.

F  Руфинә Дунаева (корреспондент):
Нинди дә булса бер генә әсәрне 

аерып алу бик читен. Шулай да 
Әмирхан Еникинең «Саз чәчәге»н 
укырга тәкъдим итәр идем. Миңа 
әлеге әдипнең иҗаты гомумән ошый. 
Теле, образларның бирелү рәвеше 
һәм, әлбәттә, укучыны уйланды-
рырлык проблемалар сокланды-
ра. Төп каһарманның күңел халәте 
табигатьтә дә кабатлана. Бу парал-
лельне күзәтеп бару укучыдан әзерлек 
тә сорый әле. «Саз чәчәге»н укыган 
саен, шул чәчәккә әйләнергә язмасын 
дип телисең.


