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19 декабрь көнне ректоратның чират
тагы утырышы үтте. Көн тәртибендә
түбәндәге мәсьәләләр каралды: КФУның
Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара багла
нышлар институтының үсеш программа
сын тәкъдим итү (тышкы элемтәләр буенча
проректор Л.Латыйпов); КФУның Югары
банк мәктәбе презентациясе (Югары банк
мәктәбе директоры И.Шәйхетдинов); Үсеш
программасының барышы турында хисап
(икътисади һәм стратегик үсеш буенча про
ректор М.Сафиуллин); 2012 елда абитури
ентлар кабул итү эшләренең торышы бу
енча мәгълүмат (кабул итү комиссиясенең
җаваплы сәркатибе С.Ионенко).
Л.Латыйпов сүзләренә караганда, җир
шарының 50% халкы Көнчыгышта яши.
Шуларның 80%ы – үсеп баручы илләрдә.
Социологларның күзаллаулары да чынга
ашып килә: алар фикеренчә, XXI гасырда
кешелек җәмгыятендә Якын, Урта һәм Ерак
Көнчыгыш илләренең абруе артачак. Шуңа
күрә университетта Көнчыгышны өйрәнү
һәм халыкара багланышлар институтының
эшчәнлеген яңартып, заман таләпләренә
туры китереп тору шарт. И.Гафуров пре
зентация турында үз фикерләрен җиткерде
һәм Көнчыгышны өйрәнү бүлекләре булган
башка вузлар белән тыгыз элемтәдә торыр
га кирәк дигән тәкъдим ясады.
И.Шәйхетдинов докладында сүз ки
ләчәктә вузда югары классификацияле
банк хезмәткәрләре әзерләү турында бар
ды. Чыгыштан соң ректор университетның
бу яңа бүлегенә Икътисад һәм финанс
институтының банк эшләре кафедрасы
белән элемтәдә торырга кирәклеген әйтте.
КФУның Үсеш программасын тормышка
ашыру кысаларында булган үзгәрешләр ту
рында М.Сафиуллин сөйләде. Ул уку йорты
на кирәк булган фәнни һәм укыту җиһазлары
алу юнәлешендә төзелгән килешүләргә
бәйле мәгълүмат җиткерде.
С.Ионенко кабул итү комиссиясендәге
кайбер үзгәрешләргә басым ясады. Мәсәлән,
ташламаларга ия абитуриентка гаризасын
бары тик бер вузга һәм бер белгечлек буен
ча гына тапшырырга мөмкин булачак. Баш
ка гаризалары гомуми нигезләмәләр буенча
аерым очракларда гына каралачак. Кабул
итү имтиханнарының санын да дүрттән
өчкә калдыру планлаштырыла.
Утырыш азагында М.Сафиуллин КФУның
Идел буе федераль округының Үсеш стра
тегиясен тормышка ашыруда катнашуы ту
рында сөйләде.
19 декабрь көнне КФУның Яр Чаллы
филиалы филология һәм журналистика
факультетында V кафедраара «Мәдәният
контекстында журналист портреты» сту
дентлар конкурсы узды. Студентлар жюри
игътибарына шәһәрнең танылган журна
листлары төп геройлар булган төрле иҗади
проектлар тәкъдим итте. Йомгаклап, фило
логия һәм журналистика факультеты дека
ны Наталья Федотова: «Бу – журналист
белән журналистка аралашырга мөмкинлек
бирә торган чара. V курс студентлары өчен
соңгы сынауларның берсе булган конкурс
без әзерләгән белгечләрнең ни дәрәҗәдә
профессионал икәнлекләрен дә аңларга
ярдәм итә», – диде.
Шушы көннәрдә шулай ук Яр Чаллы фили
алында «Мәгариф һәм хезмәт базары: үзара
йогынты һәм үсеш» дигән II Бөтенроссия
фәнии-гамәли конференция узды. Биредә
200 дән артык Мәскәү, Казан, Яр Чаллы, Са
ратов шәһәрләреннән, Россия, Казакъстан,
Азәрбайҗанның төрле төбәкләреннән ми
нистрлык һәм идарә, мәгариф оешмалары,
эш белән тәэмин итү үзәге вәкилләре кат
нашты. Чыгыш ясаучыларны эшкә урнашу,
кадрлар җитмәү яисә артык күп булу, хезмәт
хакына бәйле проблемалар борчый.
17 декабрь көнне Мәктәпкәчә белем бирү
системасы өчен инновацион идеяләр III
Идел буе конкурсына йомгак ясалды. Аны
Педагогика һәм психология институтының
педагогика һәм мәктәпкәчә белем бирү
методикасы кафедрасы оештырды. Чарада
367 кеше катнашты. Шуларның 40ы I һәм II
дәрәҗә дипломнар белән бүләкләнде.
ksu.ru сайты материаллары
файдаланылды.
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КФУ н ы ң А к т л а р

быел бишенче тапкыр старт алган
бәйгесенә йомгак ясау тантанасы

залында күркәм традициягә әверелгән,

«КФУ н ы ң
узды.

Уку йортындагы талантлы сту
дентларны санап бетереп кенә бул
мый. Аларның иң-иңнәрен барлау,
башкаларга үрнәк итеп күрсәтү, алга
таба үсәргә стимул булдыру өчен,
мондый чараларның әһәмияте бик
зур.
Фестивальдә
катнашучылар
ны, укытучылар һәм студентларны
сәламләп, КФУ ректоры Илшат Гафу
ров: «Биредә иң актив, зур уңышларга
ирешкән студентлар көч сынашты.
Быелгы фестивальнең төп үзенчәлеге:
ул өч уку йортын берләштергән феде

Халык

ел студенты

раль университетта үтте. Истәлекле
бүләкләрдән тыш, һәр финалистка – 5,
җиңүчеләргә – 10, «Ел студенты» һәм
«Укытучы-тәрбияче» номинациясендә
җиңүчеләргә 25 мең күләмендә акча
биреләчәк», – диде.
Елдагыча, фестивальгә кабул ителгән
эшләр
номинацияләргә
бүленгән
иде. Чарада катнашкан һәр институтфакультет вәкиле актив, аның җиңү
теләге көчле.
Беренче булып, «Иң яхшы җәмәгать
эшлеклесе – 2011» номинациясендә

җ әү һ әр л әр е

Тере традиция
Бу

атнада

Яр Чаллы

шәһәренең

«К а м АЗ»

мәдәният йортында халык кәсепләре,
һөнәрләре һәм декоратив-гамәли
иҗат буенча

«Т е р е

– 2011»

V Бөтенроссия

традиция» фестивале узды.

Быелгы фестиваль Юбилеен билгеләде. Би
шенче мәртәбә узучы чара илебезнең төрле
почмакларыннан җыелган «алтын куллар
ны» берләштерде. Фестивальдә Россиянең 40
төбәгеннән 250дән артык оста катнашты. Та
тарстан Республикасын Яр Чаллы, Казан, Ала
буга, Зәй, Әлмәт, Түбән Кама, Кукмара, Алек
сеевск шәһәр һәм район оста куллары тәкъдим
итте.
Оештыручылар фестивальнең географиясе
артуы турында гына түгел, ә эшләрнең сыйфа
ты яхшыруын да искәртә.
Ахыры 2нче биттә.

катнашкан финалистларны бүләклә
деләр. Биредә студентлар үзидарәсе
эшчәнлегенә, университетта социаль
проблемаларны хәл итүгә, республика
күләмендә студентлар сәясәте үсешенә
өлеш керткән студентлар көч сынаша.
Төп җиңүче – Идарә итү һәм террито
риаль үсеш институты студенты Ники
та Беликов.
«Студентларның иң яхшы иҗтимагый
оешмасы – 2011» номинациясендә
проектларның актуальлеге белән вуз,
республика яшьләр аудиториясен кы
зыксындырган оешмалар бүләкләнә.
Юридик факультетның фәнни оешма
сы (җитәкчесе – Татьяна Якунина) иңиңнәрдән дип табылды.
Ахыры 2нче биттә.
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Тере
традиция
Быел кул эшләрен яратучы
лар агач, металл, тире һәм
күн эшләнмәләрен, балчык
тан, каен тузыннан ясалган
әйберләрне, милли уенчык
ларны, чын таштан эшләнгән
бизәнү әйберләрен карый
алды. Күргәзмәгә килүчеләр
биредәге матурлыкка сокла
нып, аларны алып кына кал
мады, хәтта үзләре үк ясап
карады,
мастер-классларда
катнашты.
Фестивальдә балалар һәм
зурлар иҗат коллективлары
катнашты, халкыбызның күр
кәм традицияләрен, матур
гореф-гадәтләрен
яктырт
кан
театральләштерелгән
чыгышлар тәкъдим ителде.
Шулай ук Яр Чаллы, Кукма
ра, Казан фольклор киемнәре
мода театрлары әзерләгән
дефиле беркемне дә бита
раф калдырмады. Халык уен
коралларында башкарылган
милли көйләребез һәркемнең
күңеленә хуш килде. Елдагыча
оста куллар һәм алар иҗаты
турында радиогазета сөйләп
торды.
КФУның Филология һәм
сәнгать институты «Tatar
style» костюм студиясенең
(җитәкчесе – сынлы сәнгать
һәм дизайн кафедрасы до
центы Р.Сәләхова) «Моңлы
Казан» коллекциясе, әлеге
институтның сәнгать бүлеге
каршындагы Кукмара кече ди
зайн академиясенең «Үткәнгә
кайту» коллекциясе тамаша
чыларда зур соклану хисләре
уятты.
nabchelny.ru сайты

Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

КФУ н ы ң Я р Ч а л л ы

Динә МӨХТӘСИПОВА,
хәбәрче
көннәрдә

КФУ г а СССР

Журналистика һәм социология факульте
ты студенты Ксения Кадочникова иң яхшы
лардан дип табылды. Безнең коллегабыз
– фотохәбәрче Энҗе Ибраһимова лауреат
исеменә лаек булды.
«Иң яхшы иҗади шәхес – 2011»
номинациясендә катнашучыларның шу
лай ук иҗат, мәдәният өлкәсендә яулаган
уңышлары күп булу мөһим роль уйный.
Фестивальгә КФУның филиалларыннан
конкурсантлар килгән иде. Бу номинациядә
Яшел Үзән филиалы студенты Айнур
Җамалетдинов җиңүгә иреште.
«Иң яхшы иҗат коллективы – 2011» номи
нациясе уку йорты, республика күләмендәге
конкурс-фестивальләрдә актив катнашып,
җиңүләр яулаган иҗат коллективларын
барлау өчен кирәк. Филология һәм сәнгать
институтының «Tatar style» костюм студия
се (җитәкчесе – Рада Сәләхова) иң яхшы
коллектив дип табылды.
«Институтта иң яхшы мәдәни-массакүләм
эшләр оешмасы – 2011» номинациясендә
мәдәни-оештыру эшләрендә актив катнашу
чылар көч сынаша. Бу номинациядә Физика
институты студенты Асия Гыйззәтуллина
җиңде.
«Ел ачышы – 2011» номинациясе II курс
студентлары катнашуы белән үзенчәлекле.
Алар җәмәгать, иҗат, фән һәм спорт
өлкәләрендә дә актив катнашырга тиеш.
Хисаплау математикасы һәм мәгълүмати
технологияләр институты студенты Лилия
Әхмәтҗанова иң-иңнәрдән дип табылды.

«Иң
яхшы
спортчы
–
2011»
номинациясендә катнашучылар саны күп
түгел. Биредә спорт өлкәсендә иң зур
уңышларга ирешкән спортчыларны зур
лыйлар. Жюри әлеге номинацияне икегә
бүлеп тапшырды. «Профессионаллар ара
сында иң яхшы спортчы – 2011» исеменә
Физик тәрбия һәм тернәкләндерү меди
цинасы институты студенты Юлия Зари
пова лаек булды. Ә калган дүрт финалист:
Илдар Әсхәдуллин (Физик тәрбия һәм
тернәкләндерү медицинасы институты),
Алинә Сафиуллина (Хисаплау математи
касы һәм мәгълүмати технологияләр ин
ституты), Рәдиф Шәрифуллин (Икътисад
һәм финанс институты), Сергей Шумихин
(КФУның Алабуга филиалы) шулай төп
җиңүне бүлеште.
«Иң яхшы укытучы-тәрбияче – 2011»
номинациясендә җиңүчене оештыру ко
митеты рәисе билгели. Биредә катнаш
кан финалистларны залдагы тамаша
чы басып каршы алды һәм көчле алкыш
ларга күмде. Алар һәркайсы зур хөрмәткә
һәм җиңүгә лаек! Химия институтының
органик булмаган химия кафедрасы до
центы Галина Боос, биология һәм туф
ракны өйрәнү факультетының зоология
һәм умырткасызлар кафедрасы профес
соры, биология фәннәре докторы Флю
ра Соколина, журналистика һәм социо
логия факультетының социология кафе
драсы доценты Сөмбел Әхмәтова, Эколо
гия һәм география институтының ланд
шафт экологиясе кафедрасы профессоры
Николай Торсуев, Филология һәм сәнгать
институтының татар теле кафедрасы до
центы Рауза Асылгәрәевалар «Иң яхшы
укытучы-тәрбияче – 2011» исеменә лаек
булды.
«Ел студенты – 2011» номинациясендә
өлкән курс студентлары катнаша. Һәр
өлкәдә актив, яхшы укучы студентлар ара
сыннан иң-иңен билгеләү җиңел түгел.
Конкурсантлар көчле, ләкин төп җиңүче
булырга тиеш. Бу мактаулы исем юридик
факультет студенты Диана Галиевага би
релде. Җиңүче кыз барлык укытучыларына,
җитәкчеләренә һәм, әлбәттә, залда утыру
чы әти-әнисенә рәхмәт сүзләре җиткерде.

«УРа»га 1 яшь!

космонавтика елы

Озын юллар
аша
Шушы

Энҗе Ибраһимова фотосы

Башы 1нче биттә.

«Иң яхшы профорг – 2011» номи
нациясендә институт яки факультет
дәрәҗәсендә социаль сорауларны чишүдә
актив ярдәм иткән студентлар катнаша.
Филология һәм сәнгать институты студен
ты Гөлназ Мәрдәнова калган финалистлар
дан өстен чыкты.
«Иң яхшы волонтер – 2011» но
минациясендә катнашучы һәрьяктан актив
булырга һәм сәламәт яшәү рәвеше алып ба
рырга тиеш. Вуз, республика дәрәҗәсендәге
спорт чараларында һәм 2013 елда узачак
Җәйге Универсиадага бәйле проектларда
катнашу мөһим. Безнең университет сту
дентлары да мондый чаралардан читтә кал
мый, әлбәттә. Геология һәм кара алтын-газ
технологияләре институты студенты Веро
ника Антонова җиңүгә лаек булды.
«Тулай торакның иң яхшы советы –
2011»
номинациясендә
тулай
торак
ны тәртиптә, чиста тоту буенча студент
үзидарәләре эшчәнлеген тикшерәләр. Әлеге
номинациянең төп җиңүчесе – Хисаплау ма
тематикасы һәм мәгълүмати технологияләр
институты студентлар советы (җитәкчесе –
Эльвира Сафина).
«Иң яхшы студент проекты – 2011» но
минациясе вуз, республика өчен әһәмиятле
булган проектны бүләкли. Биология һәм
туфракны өйрәнү факультетының «Таби
гатьне саклау хезмәте» проекты иң яхшы
лардан дип табылды.
«Иң яхшы аспирант – 2011» номи
нациясендә җиңү фән өлкәсендә зур
уңышлары булган аспирантларга бирелә.
Әлеге номинация буенча бүләк быел берен
че тапкыр тапшырыла. Биология һәм туф
ракны өйрәнү факультеты аспиранты Рена
та Миңнуллина җиңүгә лаек булды.
«Интеллект – 2011» номинациясендә
фәнни-тикшеренү эшләрендә, семинарконференцияләрдә актив катнашкан яхшы
билгеләргә укучы студентлар көч сынаша.
Бутлеров исемендәге Химия институты сту
денты Ләйсән Әмирова бу номинациянең
төп җиңүчесе булды.
«Иң яхшы мәгълүмат чарасы – 2011» но
минациясе университет тормышын бас
ма, видео- һәм фотожурналистикада актив
яктыртып барган студентларны барлый.

Башы 1нче биттә.

Россиядә
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фи л и а л ы с т у д е н т л а р ы ү т ә а к т и в

булулары белән аерылып тора.

Шушы

көннәрдә алар

«УР а »

радиостанциясенең бер яшьлек юбилеен билгеләп узды.
һәм

РФ

космонавтлары делегациясе килде.

Алар арасында Анатолий Арцебарский,
Александр Баландин, Василий Циблиев,
Михаил Корниенко бар иде. Әлеге
визит Россиядә космонавтика елына
багышланган иде.
Мәртәбәле кунакларга Казан университеты
тарихы музее директоры Стелла Писарева экс
курсия оештырды. Аlma mater чоры, ачышлар,
университет язмышы белән бәйле галимнәр һәм
сәнгать кешеләре турында сөйләде. Экскурсиядән
соң космонавтлар Мәртәбәле кунаклар китабын
да үз теләкләрен калдырдылар. Очрашу уңаеннан,
кунаклар үз фикерен җиткерергә ашыкты.
Советлар Союзы герое, очучы-космонавт,
очучы-сынаучы Анатолий Арцебарский: «Казан –
бай тарихлы һәм зур мөмкинлекләр тудырылган
шәһәр. Шуңа күрә студентларга бер генә теләк:
эшләргә, эшләргә һәм эшләргә. Гомумән, шуны
ассызыклап үтәсе килә: студентларның күзләре
янып тора. Алар космонавтика сәнәгатенә бита
раф түгел. Бу – чын яшь буын», – диде.
«Космонавт булу өчен, дөрестән дә, бик озын
юл үтәргә кирәк. Шәхсән мине, гариза биреп,
20 ел үткәч кенә төркемгә кабул иттеләр. Ә бе
ренче очуга кадәр – тагын 13 ел. Ут аша да, су
аша да үтәргә туры килде. Бу өлкәне сайлаган
кешеләргә ике теләк әйтәсем килә: беренчедән, үз
максатыңа ирешү өчен, озын һәм авыр юл үтәргә
кирәк, икенчедән, зур хезмәт хакына өметләнергә
кирәкми», – дип фикерләрен җиткерде очучыкосмонавт, Россия Федерациясе Герое Михаил
Корниенко.

Бәйрәм

уңаеннан, тыңлаучыларын уеннар, истәлекле бүләкләр,

котлаулар һәм, әлбәттә, яхшы кәеф белән сөендерделәр.

Бер яшьлек бала белән чагышты
рып булмый әлеге мәгълүмат чара
сын. Баладан аермалы буларак, алар
инде иркен сөйләшә, тәпи йөрмәсә
дә, кирәк җиргә мәгълүматны кызык
лы һәм мавыктыргыч итеп тапшы
ра. Бүгенге көндә КФУ филиалының
ике корпусында да радионы тыңлау
мөмкинлеге тудырылган. Гадәттә,
алып баручылар тәнәфестә, эфирга
чыгып, студентларның ялын файда
лы итә. Туры эфирда уен-көлке, җыр
белән бергә укуга бәйле чыгышлар
да була. Тыңлаучылар игътибарына
атнасына биш көн рәттән «Актуаль

музыка», «Рок көне», «Викторина»,
«Татар яшьләре», «Яңалыклар» ке
бек тапшыруларны журналистика
һәм филология факультеты студент
лары тәкъдим итә. Кунакка иң актив
студентлардан башлап, филиалның
дәрәҗәле укытучылары, профессорлар
һ.б. мәртәбәле шәхесләр чакырыла.
Студентлар тормышына бәйле про
блемаларны күтәреп, аларны чишү
юлларын күрсәткән җанлы чыгышлар
һәркем өчен кызыклы.
Студиядә журналистика факульте
тында белем алучы студентлар радио
журналистика өлкәсендә тәҗрибә туп

лый ала. Дәресләр вакытында алар
радиотапшырулар әзерли, үзләрен диджей ролендә сынап карап, яңалыклар
укый. Моннан тыш, факультетның
башка
студентлары
да
биредә
шөгыльләнә. Телевизион материал
лар өчен синхроннар, тавыш яздыра
лар, җиһазларны өйрәнәләр.
Радиостудия
хезмәткәрләренең
мактанырлык уңышлары да шактый.
Алар хәтта ел саен «Медиа Союз»
массакүләм мәгълүмат чараларының
бөтенроссия иҗтимагый оешмасы
уздыра торган иҗат конкурсында,
Укытучылар елына багышланган ра
диосюжет белән катнашып, икенче
урынны яулый. Шулай ук III «ЖирафСМИ» студент һәм мәктәп укучыла
ры массакүләм мәгълүмат чаралары
халыкара фестивалендә, «Медиа По
коление» студентларның массакүләм
мәгълүмат чаралары бөтенроссия кон
курсында катнашуы игътибарга лаек.
Редакция вәкилләре актив, креатив,
тапшыруларны һәр студентка, укы
тучыга барып ирешерлек итеп алып
бара. Алга таба зур планнар корып,
яңа идеяләр белән яши алар. «УРа»
радиостудиясе эфирларын Интернет
челтәре аша дөнья күләменә чыга
рырга хыяллана. Дөрес эшлисез, дип
әйтәсе килә, чөнки Яңа елда барлык
хыяллар да чынга аша бит!
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Алар

бездә укыган

DARELFON Y N 3
УниверсиTеT

Халыкара

Хәтерлим мин әле
бүгенгедәй...

Мароккога
«сәяхәт»
Гөлшаһидә ДАУТОВА,
ifi.kpfu сайты хәбәрчесе

Регина РАЯНОВА,
татар филологиясе бүлеге студенты

Җәйнең

бик матур бер эссе көне иде.

Миңа

йомыш белән

Уфа

15
шәһәренә

Кисәк кенә башыма бер уй килде: монда кадәр
С уфи я н а б ы й П о в а р и с о в н ы к ү р е п , а ң а ү з е б е з н е ң у н и в е р с и т е т т а
ч ы г ы п к и л г ә н «Я ш ь л е к т а в ы ш ы » г а з е т а с ы н д а б а с ы л г а н м ә к а л ә м н е
тапшыра алсам, ничек сөенер иде! Күңел дигәнең әздән генә дә күкләргә
о ч а д а к и т ә б и т у л ... Ә м о н д а К а з а н н а н , С.П о в а р и с о в н и ч ә е л л а р э л е к
у к ы п к а й т к а н у н и в е р с и т е т т а н к у н а к к и л с ә ?!

уздырыла торган

килгәч,

тылып, күңелгә рәхәтлек
алып, көн буе тыңлап уты
рырга була. Ләкин мине
күбрәк 1951-1955 еллар –
аның Казан педагогия ин
ститутының
тарих-фило
логия факультетында укы
ган чоры кызыксындырды.
Институтта уку дәверендә
С.Поварисов татар, баш
корт, казакъ, кыргыз, үзбәк,
уйгур телләренең фоне
тик, морфологик, лексик
үзенчәлекләрен чагышты
рып өйрәнә. Аның бу
хезмәтен институт укыту
чылары югары бәяли.
Хезмәт
юлын
19551958
елларда
Актаныш
районының Бурсык урта
мәктәбендә директор бу
лып башлап җибәрә ул.
Ләкин кайларда гына йөрсә
дә, туган ягы аны үзенә тар
та һәм ул Башкортстан
га кайта. 1958-1960 еллар

да «Кызыл таң» газетасын
да әдәби хезмәткәр була.
1960 елдан алып Башкорт
дәүләт
университетының
татар теле бүлегендә укы
та һәм бүгенге көндә дә ул –
студентларның
яраткан,
тәҗрибәле остазы.
Күренекле галим һәм
язучы С.Поварисов төрле
өлкәләрдә актив эшли. Га
лим буларак, стилистиканы
фәнни өйрәнүгә ул күп көч
сала. Әдип буларак, төрле
жанрларда иҗат итә. Күп
кенә шигырьләр һәм ике
поэма бастыра. Авторның
поэзиясенә лирик җылылык,
күтәренке пафос, тема
тик төрлелек хас. Образлы,
җанлы тел белән язылган
повесть-хикәяләрендә уңай
геройлар – бүгенге көн сулы
шы белән яшәүче, искелеккә
каршы аяусыз көрәшүче,
яңа, югары идеаллар бе

мәдәнияте

Ул
Марокко Патшалыгы көннәренә
багышланды. Чараны оештыручылар
б у л ы п «Ә л -Х ә д ә р а » Г а р ә п м ә д ә н и я т е
үзәге, Марокко Патшалыгы Илчелеге
б е л ә н б е р л е к т ә ТР П р е з и д е н т ы
лән янучы матур күңелле
кешеләр. Төрле тәнкыйть
мәкаләләрендә
ул
үзен
әдәбиятның идея-эстетик
юнәлешен дөрес аңлаучы
теоретик итеп күрсәтте.
С.Поварисов галимнәр, язу
чылар, вуз укытучылары
арасында хезмәт сөючән,
тырыш, принципиаль, кеше
лекле булуы белән аерылып
тора.
Менә шулай, «бер утыру –
үзе бер гомер», дигән кебек,
бик күп мәгълүмат туплап,
Суфиян абыйга чиксез зур
рәхмәтләремне белдереп,
күңелләрдә озак сакланыр
лык тәэсирләр алып кайтып
киттем.
Ә күптән түгел генә тагын
бер шатлыклы хәбәр килеп
иреште. Суфиян Повари
совка Башкортстанның ха
лык язучысы дигән исем би
релде.

Сиринә ТРОФИМОВА,
хәбәрче

КФУ н ы ң И д е л б у е т ө б ә к а р а м ә г а р иф х е з м ә т к ә р л ә р е н е ң б е л е м е н к а м и л л ә ш т е р ү һ ә м
Татарстан Республикасының төрле районнарыннан килгән татар теле һәм
ә д ә б и я т ы у к ы т у ч ы л а р ы , 72 с ә г а т ь к ә и с ә п л ә н г ә н и к е а т н а л ы к к у р с л а р д а б е л е м н ә р е н к а м и л л ә ш т е р е п ,
университет галимнәренең лекцияләрен тыңлап, Казан шәһәре мәктәпләрендә үткәрелгән семинарларда
катнашып, мастер-класслар күрсәтеп, тестлар тапшырып, проектлар яклап, вакытның узуын сизми дә
калдылар.
көннәрдә

яңадан әзерләү үзәгендә

ча, кытайча җырлавына сокланмыйча
мөмкин түгел иде. Ул бу уку елында
Филология һәм сәнгать институтының
татар теле тарихы һәм төрки тел бе
леме кафедрасы укытучылары ярдәме
белән татарча сөйләшергә өйрәнә. Ә
киләсе елга Сәнгать академиясенә
укырга керергә җыена. Әти-әниләре –
укытучылар.
Быел Казанга Назар Морат кебек
талантлы 22 татар баласын җыеп алып
килгән Торсынтай әфәнде дә катнаш
ты бу очрашуда. Аның туган телгә,
туган җиргә багышланган озын-озын

«Г а р ә п

быел

Теле барның – иле бар

Ә бит әле бу эшчәнлектән тыш
дәресләрдән соң аларны театр, кон
церт заллары каршы алды. Язучы
лар, шагыйрьләр, күренекле сәнгать
эшлеклеләре дә укытучылар белән
очрашуга бик теләп килделәр. Бигрәк
тә бу курстагы ана теле укытучы
ларында Кытай иленең матур гына
Чишмә исемле татар авылыннан
бабайларының туган нигезе булган Та
тарстанга укырга килгән Назар Морат
белән очрашу зур тәэсир калдырды.
Назарның думбрада оста итеп уйнап,
рәхәтләнеп татарча, казакъча, уйгур

КФУ н ы ң Ф и л о л о г и я

көннәре» фестивале ачылды.

Очрашу

Шушы

декабрь көнне

һәм сәнгать институтында ел саен

барырга туры килде.

«Тырышкан табар, таш
ка кадак кагар», – дип
өлкәннәр белми әйтми
икән. Ничек итсәм, шулай
итеп, адресын табып, әлеге
теләгемне чынга ашыр
дым.
Ишектән килеп керүгә,
мине мәһабәт гәүдәле, чал
чәчле, тормышның күп кенә
сикәлтәле юлларын үткән,
мөлаем йөзле Суфиян абый
үзе каршы алды. Ялгышма
ганмын икән, минем кунак
ка керүемне ул бик хупла
ды. Үземнең Дүртөйле рай
оныннан (Башкортстан Ре
спубликасы) икәнлегемне
әйткәч: «Үзебезнең кеше
икәнсең», – дип сөенде.
Суфиян абый сүзен авыр
да, шул ук вакытта бәхетле
дә булган балачак елла
рыннан сөйләп алып китте.
Ул шулкадәр төзек һәм ка
мил тел белән сөйли. Оны

багланышлар

шигырьләрне яттан сөйләве дә, татар
тарихын яхшы белүе дә кемне генә
дулкынландырмады икән?! 2003 елда
Татарстанның Беренче Президенты
М.Шәймиевнең Кытайда яшәгән татар
балаларына Казанда уку мөмкинлеге ту
дыруын белгәч, шунда яшәүче татарлар
белән үткәрелгән зур бәйрәмне халык
әле дә онытмый. Бездә укып киткән бер
буын татар студентлары үзләрендә бик
җитди урыннарда эшли дә башлаганнар.
«Безнең максатыбыз – Кытай җирендә
үзебезне югалтмыйча, татар кешесе бу
лып сакланып калу», – ди Назар Морат.

каршындагы тышкы элемтәләр
департаменты тора.
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Чараның тантаналы ачылышында КФУ рек
торы Илшат Гафуров, Марокко Илчелегенең
РФдәге Гадәттән тыш һәм тулы хокуклы
вәкиле Әбделкадер Лешехеб, ТР Президен
ты каршындагы Тышкы элемтәләр депар
таменты директоры – халыкара мәсьәләләр
буенча ТР Президенты ярдәмчесе Искәндәр
Мөфлиханов, «Әбдел Мәликә Әс-Саади»
университетының филология факультеты де
каны Земмори Мөхәммәд Сәәд, КФУ, РИУ,
«Мөхәммәдия» югары мөселман мәдрәсәсе
студентлары, Казанның 149 нчы, 18 нче, «Гос
мания», Яшел Үзән шәһәренең 1 нче мәктәбе
укучылары катнашты.
Шушы көннәрдә ТР Президенты Рөстәм
Миннеханов Әбделкадер Лешехеб белән
узган очрашуда Татарстан һәм Марокко вуз
лары арасындагы хезмәттәшлек турындагы
килешүгә кул куйды. «Без студентларның Ма
роккода белем алуын һәм сезнең студентлар
ны Казан вузларына җибәрүегезне телибез»,
– диде Рөстәм Миннеханов. Мондый тәҗрибә
безгә яхшы таныш, чөнки Татарстаннан 30
дан артык студент Мароккода инде стажи
ровка үткән. Рөстәм Миннеханов Татарстанда
уза торган Марокко мәдәнияте көннәре әлеге
илне тагын да ныграк өйрәнергә һәм сату-алу,
икътисад мөнәсәбәтләрен ныгытырга ярдәм
итәчәген ассызыклады.
Сәламләү сүзендә ректор Илшат Гафуров
мондый фестивальләрнең 1999 елдан бир
ле уздырылуын һәм һәр елны төрле гарәп
илләренә багышлануын әйтте. «Марокко Пат
шалыгы – безнең иң зур партнерыбыз. 3 ай
дәвамында Мароккода стажировка үткән сту
дентлар бик канәгать булып, яңадан сезнең илгә
бару теләге белән кайттылар. Без көнчыгышны
өйрәнүче белгечләрне әзерләүгә зур игътибар
бирәбез, ә гарәп телен КФУда 260 тан артык
студент өйрәнә», – диде ректор.
«Гарәп мәдәнияте көннәре» фестивале кы
саларында гарәп теле буенча олимпиада, та
тар, марокко, рус халык ашлары конкурсы, ма
рокко милли киемнәрен тәкъдим итү чарасы
узды. Филология һәм сәнгать институтының
уку залында традицион марокко эшләнмәләре,
картиналары күргәзмәсе дә эшләде. «Марок
кода туризм» стенды тәкъдим ителде.
Әбделкадер Лешехеб әйткәнчә, әлеге фе
стиваль Татарстан белән Марокко арасын
дагы хезмәттәшлекне ныгытуның төп чара
сы булып тора. «Моннан тыш, безнең илләр
арасында мәдәният, дин һәм тарих өлкәсендә
уртаклыкларыбыз күп», – диде ул. Искәндәр
Мөфлиханов исә Татарстанда гарәп телен
өйрәнүчеләрнең күп булуын әйтте. Телне
мәдәниятне белмәгән килеш өйрәнеп бул
мый, шуңа күрә фестиваль алар өчен аеру
ча мөһим. Ул чараны оештыручыларга зур
рәхмәт сүзләре җиткерде.
16 декабрь көнне фестиваль кысаларында
«Марокко Патшалыгы һәм Россия Федера
циясе арасында сәяси, икътисади һәм мәдәни
бәйләнешнең перспективалары» дип аталган
«түгәрәк өстәл» узды.
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Илһам

Дөнья

канатында

Хөрмәтле укучыларыбыз! «Илһам канатында» сәхифәсендә каләм тибрәтүче дусларыбызның шигырь-хикәяләре, кызыклы язмалары даими басылып килә. Биредә «Әллүки», «Илһам» әдәби берлекләре әгъзаларының гына түгел, төрле институт-факультетларда белем алган
студентларның, мәктәп укучылары арасында уза торган «Илһамлы каләм» әдәби әсәрләр конкурсында катнашучы сәләтле яшьләрнең дә
иҗат җимешләре чыга. Бүген исә сезгә университетның Алабуга филиалы студентларының кайбер язмаларын тәкъдим итәбез һәм сездән
кызыклы шигырь-хикәяләр көтеп калабыз.

Редакция

Алга, ШӘКЕРТ!
Марат Кадыйров, Илдар Хә
мидуллин, Гөлүзә һәм Илүзә
Гыйләҗетдиновалар, Фазыл
Хәбриев, Резедә
Талипо
ва кебек шәхесләргә баш
иясе, кайнар рәхмәтебезне
җиткерәсебез килә.
Дөньяда дусларсыз яшәү
мөмкин түгел. Бу яктан да
«Шәкерт»ебез бик бәхетле.
Казан дәүләт университетын
да чыгып килгән «Тәрәзә»
газетасы белән дуслык җеп
ләребез көчле.
«Шәкерт» тарихына күз
салсак, газетабызның барлык
ка килүе, оешуы да нәкъ шул
үзара җылы иҗади мөнәсәбәт
белән бәйле. КДУның та
тар бүлегендә 90 нчы еллар
ахырында чыккан «Керпе»
газетасы кебек басма әзерләү

идеясен
АДПУга
КДУны
тәмамлап кайткан яшь мө
галлим Булат Миңнуллин
кертә. Университетта әлеге
идеяне хуплап каршы алалар,
ул аның беренче җитәкчесе,
мөхәррире була.
Рус телендәге бердәм га
зета «Унивести» оешу, бе
ренче мөхәррир Булат Фән
улы Миңнуллинның башка
шәһәргә китүе һ.б. бик күп
төрле сәбәпләр аркасында
газета берничә елга үзенең
эшчәнлеген туктатып торса
да, бүгенге көндә ул янә яши,
яшьни, адымнарын нык басып
килә. «Шәкерт» газетасына
яңа тормыш өрелде. Ул иҗади
татар студентларына каләм
тибрәтү мәйданы да, универси
тет, факультет тормышының

үзенчәлекле елъязмасы, сту
дентларыбызның якын дусты
да.
Коллектив та бик үзен
чәлекле: һәркемнең үз ха
рактеры, язу һәм фикерләү
стиле. Ләкин барыбызны да
бер мөһим нәрсә берләштерә.
Ул – «Шәкерт» дигән уртак
иҗат җимеше, үз фикереңне,
мөнәсәбәтеңне белдерү, күңел
дәгене башкаларга җиткерү
өчен барлыкка килгән иҗади
дәрман.
Бүгенге көндә «Шәкерт»кә
иҗади яшьләр килеп тора.
Студентларыбыз кызыксына
лар икән, димәк, авырлыклар
белән башлаган эшебез юкка
түгел һәм безне берләштергән
газета яшәвен дәвам итәчәк.
АЛГА, «ШӘКЕРТ»!!!

Яратканга күрә...
Күптән түгел КФУның
Алабуга филиалы филоло
гия факультеты студентла
ры Татарстан Республикасы
Язучылар берлеге әгъзасы,
Һади Такташ исемендәге
бүләк иясе Илдус Гыйләҗев
белән
очрашу
бәхетенә
иреште.
Илдус Гыйләҗев – Азнакай
төбәгендә яшәп иҗат итүче
талантлы, үз сүзен әйтә белә
торган, фикерләрен укучы
сына турыдан-туры җиткерә
торган шагыйрь. Бүгенге
көндә ул ун китап авторы.
Әмма әдип үзе искәртүенчә,
эш күләмдә түгел. Шагыйрь
үзе
әсәрләрендә
милләт,
тел кебек җитди проблема
лар күтәрә, шулай ук яшь
лек, мәхәббәт темалары да,
җиңелчә шаяртып алу да
аның иҗаты өчен ят түгел.
Очрашу галимнәребез Ән
вәр Шәрипов һәм Фәридә
Габидуллинаның кереш сүзе
белән ачылды. Кичәнең про
граммасы да үзенчәлекле
иде. Шагыйрь белән әңгәмәгә
бик табигый рәвештә җыр,
биюләр кертеп җибәрелде. III
курс талибәсе Юлия Иванова
«Салкын чишмә» җырын һәр

кешенең йөрәгенә, җанына
үтеп керерлек итеп башкар
ды, ә биштә укучы кызлары
быз Гөлназ Саттарова, Айгөл
Гыйбадуллина, Любовь Фе
дорова, Диләрә Җиһаншина
биегәндә, аларның
җитез
хәрәкәтләренә күзләр ияр
мәде. Шулай ук студент
лар арасында Илдус Гыйлә
җевнең шигырьләрен яттан
сөйләүчеләр дә сөендерде.
Илдус абый үзе дә бу очра
шуга нык әзерләнеп килгән
иде. Безгә тормыш юлы,
үзенең иҗаты турында бераз
сөйләп узгач, яңа, әле табадан
гына төшкән шигырьләре
белән дә таныштырды.
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«Авылга кайт, авыл шундый ятим,
Син булмагач, яме юк аның», –
Җанга якын җылы сүзләр белән
Миңа килә синең һәр хатың...
Мин дә шулай җавап язам сиңа:
«Авыл матур, булмасам да мин!»
Йөрәгеңә авыр сүзләр юллыйм,
Ялындырам, имеш, һаман да.
Мин сагынам хатыңның һәр сүзен,
Мин яратам, килә күрәсем.
Ләкин дәшмим, эчтән тик елмаям,
Килми бер дә серем бирәсем...
Горур башым түбән иеп, үзем
Авылга дип юлга җыендым.
Синең карашыңны тояр өчен,
Автобуска кереп сыендым.
Үзем сагынып сиңа кайтып киләм,
Тик нигәдер күңел яралы.

Мөхәррир – Рамил Гомәр улы Ханнанов
Иҗат коллективы: С.М.Трофимова, Д.Р.Әхмәтова,
А.И.Билалова, Л.Н.Бәдретдинова, З.Ф.Фәсхиева,
Б.Х.Ибраһимов, Э.Р.Ибраһимова
Биткә салу һәм дизайн буенча белгеч – Г.З.Камалиева

үзебезнеке

Йөрәк
җыры
Сиринә ТРОФИМОВА,
хәбәрче

Гөлия САДЫЙКОВА,
баш мөхәррир

11 ел... «Үткән гомер –
аккан су», диләр бит. Татар
студентларының яраткан га
зетасы «Шәкерт»кә дә 2011
елның апрелендә 11 яшь тул
ды...
«Шәкерт»
газетасының
тарихи үткәнендә мактап
телгә алырлык онытылмас
хатирәләр бар. Һәм бу шак
катмалы да түгел: нигезе
нык, төпле булган әйбер генә
озак яши, таркалмый. Безнең
«Шәкерт» газетасының ни
гез ташлары да шулай ны
клы булганга, АДПУның
талантлы
студентларын
әдәби
оешмага
туплауда,
иҗатларын үстерүдә башлап
йөргән Булат Миңнуллин,
Ринат
Хафизов,
Илшат
Кәшипов, Идел Миңнуллин,

22 декабрь, 2011 ел

Әдәби очрашу әнә шу
лай җанлы төстә барды.
Шәкертләр үзләрен кызык
сындырган сорауларга җа
вап алды, иҗат серләренә
төшенде. Университетыбыз
да 11 ел дәвамында чыгып
килгән «Шәкерт» газетасы
әгъзалары Илдус Гыйләҗевне
эшчәнлегебез белән таныш
тырдык һәм аның өр-яңа,
әле беркайда да басылып
өлгермәгән шигырьләрен га
зета битләрендә бастыру өчен
рөхсәт алдык.
Очрашу истәлеге итеп Ил
дус абый безнең студентлары
быз һәм мөгаллимнәребезгә
шәхси автографы белән ки

тапларын да калдырды, үзенә
әлеге очрашуның бик нык
ошавын, студентларның ак
тивлыгына сокланганлыгын
ачык белдерде, үзенең ни
сәбәпле шигърияткә кереп
киткәнлеген шигырь юлла
ры белән раслап, аңлатып та
куйды: «Шигырь язам, сез
дусларны яратканга күрә», –
диде ул, шат елмаеп. «Әйе, сез
булсагыз, минем иҗатымны
яратучылар булса, бу минем
өчен иң зур бәхетләрнең бер
се инде», – дип тәмамлады ул
сүзен.
Очрашу хатирәләре безнең
күңелләрдә әле бик озак сак
ланачак.

Әллә үзең миннән читләшәсең,
Әллә чит-ят безне аралый.
Сиңа кайттым, ә син шундый салкын,
Күзләреңнең тоймыйм җылысын.
Бер уртага салып, икәү генә
Сөйләшергә иде барысын.
«Авыл матур, нигә кайттың?» – диеп,
Инде үзең миннән китәсең.
«Бәхетеңне шәһәрдә тап», – диеп,
Карашыңны түбән иясең.
Сизеп торам: үпкәләрең синең
Миңа инде бик күп җыелган.
Янәшәңдә синең булам дигән
Өметләрең инде коелган...
Чакыр мине, кайт авылга, диеп,
Онытыр идем хәзер барсын да.
Ялгыз чакта бик тилмерәм сиңа:
«Мин яратам», – диеп язарга...
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(Дәвамы.
Башы 10-11 нче саннарда)
Күп еллар элек хыялында
йөрткән яраткан ярына өйләнгән
бик яхшы кеше яшәгән. Аларның
мәхәббәт җимеше – кечкенә генә
бер кызчык дөньяга килгән. Әтисе
бу шаян һәм зирәк кызчыкны
өзелеп яраткан. Әле бик кечкенә
чагында ул аны еш кына кулына
алып, өй буйлап әйләнә-әйләнә,
нинди дә булса көйгә: «Мин яратам сине, нәнием!» – дип кабатлаган.
Кызчык инде зур үскән, тик
әтисе, аны каты итеп кочаклап,
һаман: «Мин яратам сине,
нәнием!» – ди икән. Кызы исә,
иреннәрен турсайтып: «Мин
күптәннән кечкенә түгел бит
инде!» – дип ачулана, ди. Ә әтисе,
көлә-көлә: «Минем өчен син
һәрвакыт нәни кызчыгым булып
калырсың», – дип шаярткан.
Инде беркайчан да кечкенә кызчык була алмаячак туташ, туган
йортыннан китеп, зур дөньяга
чыга. Үзе турында күбрәк белгән
саен, ул әтисен дә тирәнрәк аңлый
башлый. Әтисенең көчле якларын
гына күрергә өйрәнгәнлектән,
чынлап та искиткеч кеше
икәнлеген аңлый. Аның көчле
якларының берсе якыннарына
үзенең яратуын аңлата белүе
була. Кызы кайда гына булмасын,
кая гына китмәсен, ул аңа даими
шалтыратып: «Мин яратам сине,
нәнием!» – дип кабатлавын дәвам
итә.
Беркайчан да инде кечкенә кызчык була алмаячак «кечкенә кыз»
беркөнне телефоннан әтисенең
авыр хәлдә булуы турында хәбәр
ишетә. Аңлатуларынча, ул бик
авыр кайгы кичергән һәм сөйләшә
алмый башлаган. Табиблар
әйткәнне аңлау сәләте саклануына
да шикләнәләр. Ул хәзер елмая
да, көлә дә, йөри дә, кочаклый да,
бии дә яисә беркайчан да кечкенә
кызчык була алмаячак «кечкенә
кыз»ына яратуы турында да әйтә
алмый инде.
Кыз юлга чыга. Бүлмәгә килеп
кергәч, әтисенең кечерәеп, хәлсез
ләнеп калганлыгын күрә. Әтисе
аңа нәрсәдер әйтмәкче була, тик
булдыра алмый. Кыз әтисе янына
килеп утыра. Аның хәрәкәтсез
җилкәләреннән кочаклап алуга,
икесенең дә күзләреннән яшьләр
тәгәри башлый. Башын иң кадерле
кешесенең күкрәгенә куеп, кыз
бергә чакта аларга ничек күңелле
булуы, аны алда нинди куркыныч
югалту көтүен уйлый. Бу искиткеч
кеше янында ул һәрвакыт наз һәм
кайгыртучанлыкны тоеп яшәгән
икән бит! Хәзер аны тынычландыру һәм ярдәм итү өчен, әтисенең
ярату сүзләре җитми. Шулвакыт
кыз аның йөрәк тибешен ишетә. Бу
йөрәктә әле көй дә, сүзләр дә яши
икән. Параличланган тәндә йөрәк
һаман тигез генә тибә. Шулай
ятып торган арада, көтелмәгән
могҗиза була: әтисеннән ишетергә
теләгән сүзләр ишетелә. Иреннәре
әйтә алмаганны әтисенең йөрәге
әйтә:
– Мин яратам сине, нәнием!
– Мин яратам сине, нәнием!
– Мин яратам сине, нәнием!
Әтисенең бу соңгы минутлары
була...
(дәвамы бар)
(Пэтти Хансен)
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