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Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәниятара 

багланышлар бүлеге тарафыннан уздырыла торган "Туган тел 

тылсымы" дип аталган эсселар бәйгесенең нигезләмәсе 

 
 

1. Гомуми нигезләмә 
1.1. Казан федераль университеты Филология һәм мәдәниятара 

багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе 
һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге «Туган тел тылсымы» дип аталган 
эсселар бәйгесе (алга таба – Бәйге) үткәрә. 

  
2. Бәйгенең максатлары һәм бурычлары 
2.1. Бәйге уздыруның төп максатлары: 
- татар телен, әдәбиятын, мәдәниятен саклау һәм үстерү; 
- студентларда әдәбиятка, сәнгатькә кызыксыну арттыру; 
- әдәби иҗатка сәләте булган студентларны ачыклау, барлау; 
- студентларның иҗади осталыкларын үстерергә ярдәм итү. 
  
3. Бәйгене оештыру комитеты 
3.1. Бәйгене үткәрү өчен Казан федераль университеты Филология һәм 

мәдәниятара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге татар 
филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге укытучыларыннан торган 
оештыру комитеты төзелә. 

3.2. Оештыру комитеты Бәйге турындагы мәгълүматны Казан федераль 
университеты Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының 
Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлеге студентларына җиткерә, әсәрләрне туплауны һәм жюри 
эшчәнлеген оештыра.  

4. Жюри эшчәнлеге 
4.1. Бәйгегә килгән эшләрне бәяләү өчен жюри төзелә. Жюри әгъзалары 

яшь һәм тәҗрибәле иҗатчылар, галимнәр, Казан федераль университеты 
Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының Габдулла Тукай 
исемендәге татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге 
мөгаллимнәреннән сайлана. 

4.2. Эшләр жюри әгъзаларына оештыру комитеты тарафыннан 
шифрлап тапшырыла. Бәяләүдә гаделлек, объективлык саклау максат итеп 
куела. 

4.3. Эшләр жюри әгъзалары тарафыннан алдан әзерләнгән критерийлар 
нигезендә 10 ар балл исәбеннән бәяләнә. Баллар куелган бәяләү кәгазе, һәр 
жюри әгъзасы тарафыннан имзаланып, оештыру комитетына тапшырыла. 



Әгәр экспертлар бәяләмәсендә берничә әсәр бер үк баллга ия булса, 
алар жюри әгъзалары тарафыннан тавыш бирү юлы белән бәяләнә, тавышлар 
тигез булган очракта жюри рәисе тавышы өстенлек ала. 

Жюри карары кире каралмый һәм дәгъвалар кабул ителми. 
  
5. Катнашучыларга һәм иҗади эшләргә таләпләр 
5.1. Бәйгедә татар телендә иҗат итүче студентлар катнаша ала. 
5.2. Бәйгегә җибәрелгән эшләр күләме ягыннан басма А4 

форматындагы 2 биттән (3600 билгедән) артырга тиеш түгел. 
5.3. Бәйгедә "Үрнәк эссе" номинациясендә 3 урын билгеләнә: 
1 урын - 1; 
2 урын - 2; 
3 урын - 2. 
5.4. Әсәр матбугат битләрендә басылган булырга мөмкин. Республика 

күләмендә оештырылган башка әдәби бәйгеләрдә катнашкан әсәрләр кабул 
ителми. 

5.5. Язмалар жанр таләпләрен сакларга тиеш. 
5.6. Бәйге язмаларының эшләнешенә таләпләр: текст word 

документында җыела, А4 форматы, 14 Times New Roman шрифты, интервал 
1,5, читләрдән 2 см. Эшләр электрон форматта гына җибәрелә. Файлга исем 
биргәндә, иң элек нокта һәм сызыклардан башка гына төркем саны, аннан 
соң латин хәрефләре белән фамилия һәм исем языла. Мәсәлән, файлның 
исеме - 102202galievaguzel. Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе 
һәм мәдәниятара багланышлар бүлегендә укучы студент турында өстәмә 
мәгълүмат таләп ителми.  

  
6. Бәйгене үткәрү тәртибе 
6.1. Бәйгедә катнашучы үзе иҗат иткән эссены оештыру 

комитетына esse.konkursy@yandex.ru адресына 13 нче февраль көнне 24.00 
сәгатькә кадәр юллый. 

6.2. Бәйгедә җиңгән студентларга истәлекле бүләкләр, өстәмә балл алу 
мөмкинлеге бирелә, ә иң яхшы эсселар "Раушан" газетасында бастырыла, 
Казан (Идел буе) федераль университеты сайтына урнаштырыла һәм 
республика матбугатында басылырга тәкъдим ителә.  

6.3. Бәйге нәтиҗәләре, җиңүчеләр турында мәгълүмат Казан (Идел буе) 
федераль университеты Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты 
сайтларына урнаштырыла. 

 


