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10 ноябрьдә Казан федераль университетына Россия Федерациясенең Фән
һәм мәгариф министрлыгы каршындагы
Югары аттестацион комиссия
вәкилләре килде. Алар 12 ноябрь
көнне узган «Фәнни һәм фәнни-педагогик
кадрларның дәүләт аттестациясе системасы: торышы, проблемалары һәм үсеш
тенденцияләре» дип исемләнгән киңәшмәдә
катнашты.
12 ноябрь көнне фәлсәфә факуль
тетының конференц-залында «Дин географиясе: ислам белән христиан дине арасындагы дөнья» дип исемләнгән халыкара
диннәр мәктәбенең ачылышы
булды.

14-15 ноябрь көннәрендә Көн
чыгышны өйрәнү һәм халыкара багланышлар институты актлар залында Россия
Фәннәр Академиясенең Африка институты
белән Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара
багланышлар институты белән берлектә
«XI яшь африканистлар мәктәбе»
фәнни-гамәли конференциясе
үткәрелде. Чараның пленар һәм секцион
киңәшмәсе кысаларында Африка илләренең
иҗтимагый-икътисади һәм сәяси үсешләре,
Африка кыйтгасы илләренең мәдәнияте
һәм традицияләренә багышланган темаларга докладлар укылды.

Алия Галимуллина фотосы

13 ноябрьдә Казан университетының
актлар залында «Республика яшьләр форумы – 2012» кысаларында «Тормыш
куркынычсызлыгы»
секциясе
киңәшмәсе булып узды. Әлеге форум өченче тапкыр үткәрелә. Шушы вакыт
эчендә монда өч меңнән артык кеше катнашып, ике меңнән артык проект тәкъдим
ителгән.

Ни хәлең бар, студент?
Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

12-13
уку

14 ноябрь көнне «Постсоциализм
тикшеренүләренең мәдәни үзәге» фәннимәгариф үзәгенең дисциплинара семинар
кысаларында доктор Грег Симонсның
«Сүриягә каршы мәгълүмати көрәш: тынычлык өчен соңгы сугыш» («Propaganda
and the Information war Against Syria: The
Latest War for Peace») темасына багышланган ачык лекция булып узды.
Бүген Лобочевский исемендәге фән
ни китапханәсенең конференц-залында
Elsevier нәшриятының семинары булачак. Китап сөючеләрне көтеп
калабыз!
15 ноябрьдә 2 корпусның 218
аудиториясендә «Эрудит» дип исемләнгән факультетара конкурсның тәбрикләү тантанасы булачак. Бәйге 8 ноябрь көнне башланып бер
атна буе дәвам итте.
17 (5) ноябрьдә Казан федераль
университеты үзенең 208 еллыгын билгеләп үтәчәк. Нәкъ шушы
көнне 1804 елда император Александр I Казан император университеты уставына һәм
оештыру турындагы грамотага кул куйган.
Университетыбызны шушы олы бәйрәм
белән тәбрик итәбез һәм аңа киләчәктә дә
дөнья күләмендә танылуын телибез!

VII Т ат ар ст ан Р еспуб лика с ы
К онгрессы у зды . Ч ар ага югары һәм у рта һөнә р бе ле м
йортларыннан 400 арт ык сту дент җыелды .

Студентлар Конгрессы – Студентлар
Лигасының ике елга бер мәртәбә җыела
торган югары идәрә итү органы гына
түгел. Чараның КФУның «УНИКС» залында үтүе дә юкка түгел. Катнашучылар
арасында безнең уку йортыннан делегатлар шактый иде. Алай гына түгел, Студентлар Лигасының күпчелеген Казан федераль университеты вәкилләре тәшкил
итә.
12 ноябрь көнне пленар утырыш белән
башланган чарада Студентлар Лигасы
президенты Тимур Сөләйманов соңгы ике
елда эшләнгән эшләр буенча хисап тәкъдим
итте. Нәтиҗәләр чынлап та куанырлык.
ТР вузлары проректорлары координацион советы оешу, Студентлар поликлиникасы ачылу, грантлар бирү, бердәм юл
йөрү билеты булдыру – шул уңышларның
берничәсе генә. Конгресска килгән студентларны беренче көнне яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм буенча министр Ра-

19 ноябрь көнне Казан федераль
университетының Яр Чаллы филиалының
актлар залында Университет укуларын уздыру планлаштырыла.
kpfu.ru сайты
материаллары
файдаланылды.

б ир ү

фис Борһанов: «Сез студент тормышына бәйле сорауларны хәл иткәндә,
читтән генә карап торырга тиеш түгел.
Актив булыгыз. Без илебезне яхшырту юлларын бергәләп эзләргә тиеш», –
дип теләк-тәкъдимнәрен җиткерде. Бу
көнне Конгрессның эшчәнлеге биш секция һәм өч «түгәрәк өстәл»гә бүленеп
дәвам итте (тулырак 2 биттә).
Шушы кыска гына ике көн эчендә
күпме проблемалар хәл ителеп, сорауларга җавап табылды. Президентыбыз
Рөстәм Миңнеханов алдында хисап тотарга Конгрессны оештыручылар да, делегатлар да әзер. Чараны ябу тантанасы
«ТР Студентлар Лигасы» оешмасының
ирешелгән уңышлары һәм яңа проектлар тәкъдим ителгән күргәзмә белән
башланып китте. Җөмһүрият башлыгы
Рөстәм Миңнеханов, югары уку йорты
ректорлары советы рәисе, КФУ ректоры Илшат Гафуров, Казан шәһәре мэры

Илсур Метшин һәм башка мәртәбәле
шәхесләр игътибарына актив яшьләр
өчен эшли башлаячак I’liga порталын
тәкъдим иттеләр. Ул иҗади кешеләрне
берләштереп, аларны мәгълүматлы
итеп торачак. Бу проектта һәр студент
катнаша ала. Әйтик, регистрация үткән
студент проект җитәкчесе битенә эләгә.
Ә ул аның төркеменә кергән яңа катнашучыларны күрә һәм үзенә команда
туплый. «Бу система үзара аралашуга
гына кайтып калмый, ә социаль проектларны бергәләп тормышка ашырырга да
ярдәм итә», – диде Тимур Сөләйманов. 1
декабрьдән порталның сынап карау версиясе эшли башлаячак.
Президентыбыз Конгресс резолюциясендә күтәрелгән сорауларның һәр
кайсына тукталып, үз фикерләрен
җиткерде. «Хәрәкәт ике яклы булырга
тиеш. Студентлар – җәмгыятьнең иң
актив өлеше. Без бөтен план һәм проектларны сезнең ярдәм белән генә тормышка ашыра алабыз», – диде. Казан
федераль университетының зур адымнар
белән алга баруын, үзгәрешләрне җиңел
кичерүен искәртте.

Чара

Европа һәм Россиядә ислам
Динара ЗИНННӘТОВА,
хәбәрче

2000
14-16 ноябрьләрдә КФУның Яшел
Үзән филиалында Казан университеты профессорлары А.М.Насыров һәм
В.В. Клокова истәлекләренә багышланган
Фәнни укулар уздырылачак.

ноябрь к өнне баш к ал абызд а

сту дентлары

еллардан баш л ап ислам диненең җәмгыя тьт әге

роле массакүләм мәгълүма т ч ар ал ар ын ың
игътибарын нык лап җәлеп итә башлады .

Еш

кына

исламны бер яктан гына күрсә т әләр , мөселман
җәмәгатьчелегенең к өндәлек т ормышы тиешенчә
ач ылып бе т ми .
кертер өчен ,

Б у мәсьәләләргә ач ыклык
13 ноябрь көнне М ассакүләм

комму никацияләр һәм социаль фәннәр инс ти тутында

«Е вропа

һәм

Р оссиядәге

диск у рс » дип исемләнгән

ислам буенча ач ык

« т үгәрәк

өстәл » у зды .

Чараны оештыруда КФУның җәмгыятьне модерни
зацияләүне чагыштырма тикшерү институты, ЕС VOICES
үзәге һәм Постсоциализмны мәдәни яктан тикшерүләр
үзәге катнашты.
Ахыры 3нче биттә.
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Ректорат
13 ноябрь көнне ректорат утырышы узды.
Җыелышта КФУ ректоры И.ГАФУРОВ, административ эшләр буенча проректор А.ХАШОВ,
икътисади һәм стратегик үсеш буенча проректор М.САФИУЛЛИН, кабул итү комиссиясенең
җаваплы сәркатибе С.ИОНЕНКО, фәнни
эшчәнлек буенча проректор Д.НУРГАЛИЕВ чыгыш ясады.
Ректорыбыз җыелышта хәбәр иткәнчә, кандидатлык таныклыгын элеккечә бер ел көтәсе
булмаячак. РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы
кайбер университетларга таныклык тапшыру
мөмкинлеге биреп карарга булган. Ул исемлектә
Казан (Идел буе) федераль университеты да
бар. Дөрес, әгәр таныклыкларда, кандидатлык
эшләрендә берәр төгәлсезлек тапсалар, бу форсат югалачак.
Шулай ук Илшат ГАФУРОВ филиалларга
үзәкне дубляжламаска дигән теләген белдерде.
Филиалда да, үзәктә дә бер үк төрле белгечләр
әзерләү максатчан түгеллеген аңлатты. Филиаллар алдында киләчәктә базар конъюктурасына
таянып яңа белгечлекләр булдыру тора.
Марат САФИУЛЛИН КФУ рейтингын күтәрү
өчен, «топ йөзлек»кә кергән яки рейтинг агентлыклары үзләре оештырган конференцияләргә
генә барырга тәкъдим итә. «Югыйсә халыкара аренада чыгыш та ясыйбыз, ләкин алар
нәтиҗәсендә нигәдер бер дә абруебыз үсми», –
дип борчыла ул. Шулай ук фәнни мәкаләләрне
чыгарганда, үз коллегаларына сылтамалар булмаганны бастырмаска кирәк икән.
Халыкара аренада үсәр өчен, чит илдән килгән
укытучыларның санын 3 процентка, чит ил студентлары санын 10 процентка кадәр күтәрү
мәслихәт. Проректор сүзләренчә, бүген чит ил
галимнәре саны – 0,5 процентны, ә читтән гыйлем алырга килүчеләр 3 процентны гынатәшкил
итә. Моңа өстәп, һәр белгечлек буенча, кимендә,
бер инглиз телендә уку программасы, сайтыбызда белгечлекләр халыкара стандарт буенча язылырга тиеш.
Ректор Илшат ГАФУРОВ студентлар сыйфатын арттыру өчен, күбрәк абитуриентны җәлеп
итәргә дигән максат куйды. Сергей ИОНЕНКО
бу мәсьәләне хәл итүне һәр Казан мәктәбенә
уку йортыбыз турында стендлар куюдан башлау дөресрәк булыр дип аңлатты. Еш кына зур
чараларга студентлар белән беррәттән алдынгы
мәктәп укучыларын да чакырырга кирәклеген
искәртте.
Мәҗлестә КФУ хезмәткәрләренә тантаналы
рәвештә «2010 елгы халык саны алуда хезмәтләре
өчен» медальләре тапшырылды.

Гаеп аттамы,
тәртәдәме?

конгрессы

Фән иҗатсыз яши
аламы?

Динара ӘХМӘТОВА,
хәбәрче

Динә Мөхтәсипова,
хәбәрче

Иҗат

һәм мәдәният кешеләрен нәрсә борчый?

проблемасыз яши дип уйлыйсызмы?
я л г ы ш м а г ы з ...

Бу өлкәгә
сөйләшү өчен, Конгресс
секциясенә җыелды.

Алай

Алар

бер

җиңел генә уйлап

бәйле проблемаларны уртага салып
делегатлары

И

ке сәгатькә сузылган утырышта катнашучылар актуаль сорауларны күтәреп, резолюция әзерләде.
Докладчылар: «репетицияләр үт
кәрү өчен, вуз яки шәһәр базасында
урыннар булдырырга кирәк», – дигән
тәкъдим белән чыкты. Экспертлар да
бу тәкъдим белән ризалашты. Алар
фикеренчә, мондый мәйданнар Казанда гына түгел, башка район үзәкләрендә
дә булырга тиеш.
«Бердәм студентлар көне»н булдыру турындагы тәкъдимне дә бертавыштан кабул иттеләр. Бу идея тормышка
ашса, студентлар рәхәтләнеп музей, театр, күргәзмә үзәкләренә бушка йөри
алыр иде. Аудитория мондый мәдәни
чараларның Мәскәү, Санкт-Петербург
кебек зур шәһәрләрдә дә узуын теләр
иде.
Ике эшне бер юлы алып бару
беркемгә дә җиңел генә бирелми. Сер
түгел, кайбер укытучылар сәбәпле булса да, дәрес калдыруны өнәп бетерми.

«М ә д ә н и я т

15 ноябрь , 2012 ел

һәм иҗат»

«Ректор һәм укытучылар составы белән
килешеп эшләргә кирәк. Студентлар тормышында мәдәни һәм иҗади
эшчәнлекнең дә мөһим икәнен исбатларга тырышыгыз. Фән иҗатсыз яши
алмый», – диде секция эксперты Александр Фельдман. Кайбер катнашучылар үз уку йортларында булган тәҗрибә
белән уртаклашты. Бу мәсьәләнең ике
ягы бар. Әйтик, медицина университетында укучы студентларны еш кына
мәдәни чараларга җибәрә башласалар,
нәтиҗәсе бик аяныч булыр иде.
Уку йортларында төрле иҗади
түгәрәкләрне, коллективларны җитәк
ләүчеләргә ставка булдыру турындагы
идея дә зур кызыксыну уятты. Эшләп
ашасаң, тәмлерәк була, дип юкка гына
әйтмиләр шул.
Катнашучылар «Яшьләр сарае» кору
турындагы тәкъдим белән дә чыкты.
Ныклап тырышсаң, хыяллар тормышка аша. Киләчәктә үзебезнең аерым бина төзелсә, идеяләр тагын да
камилрәк, уңышларыбыз күп булыр!

М

ассакүләм матбугат чаралары –
дүртенче хакимият, диләр. «Журналис
тика – бик кызыклы өлкә. Мәгълүмат
җитми, дип зарланалар, димәк, язарлык әйбер юк. Сәясәттән читләшмәгез, ләкин
шул ук вакытта төгәл фикерле булыгыз», – дип
«Студентларның массакүләм матбугат чаралары
проблемалары һәм аларны чишү юллары» дип
исемләнгән «түгәрәк өстәл» катнашучыларына
теләкләрен җиткерде Архитектура һәм төзелеш
университеты ректоры Рәшит Низамов.
Һәр җирдә иң төп проблема – финанс чаралары
җитмәү. Бу очракта да шулай. Конгресс делегатлары уку йортларында газета чыгару өчен, акча
җитмәүдән зарланды. Кемнәрдер хәтта факультет
күләмендә дә бастыра алмый икән. Бу мәсьәләне
чишү юлларын төрле яклап күрсәттеләр. Әйтик,
интернетка чыгарырга, чөнки хәзер күпләр басма
матбугатка караганда, онлайн режимны якынрак
күрә. Кайберәүләр иганәчеләр таба. Бу да дөрес
вариант, ләкин вуз җитәкчелеге белән килешкән
очракта.
Докладчылар кадрлар җитмәүне әйтеп узды.
Бу очракта да йомгакның башы матди мәсьәләгә
әйләнеп кайта. Тәҗрибәле журналистлар бушка
университет гәҗитендә эшләп утырмый, ә акча янчыгы калынрак булган редакцияләр белән элемтә
булдыра. Һәр мәсьәләнең чишелеше булган кебек, проблеманы уңай хәл итәргә мөмкин. Әйтик,
аеруча актив студентларның стипендияләренә
өстәмә акча биреп була.
Студентлар мәгълүмат җитмәүдән зарланды.
Гаеп атта да, тәртәдә дә дигәндәй, кайсыбер студентлар да үз хаталарын танырга тиеш. Китереп
биргәнне көтеп утырырга ярамый. Әлмәт дәүләт
нефть институты активистлары радио ачкан. Атнага бер мәртәбә алар бөтен студентлар өчен
кызыклы тапшыруларлар әзерли. Россия гадел
хөкем академиясе студентлары мәгълүматны
смс-хәбәрләр ярдәмендә җибәрә икән.
Проблемаларга ике яктан карарга мөмкин. Беренче чиратта, без үзебез актив булырга тиеш.
Кем әйткәндәй, ишектән кертмәсәләр, тәрәзәдән
керегез, ләкин беркайчан да бирешмәгез. Ни кызганыч, форточкадан керсәң дә, финанс проблемасы белән күзгә-күз очрашырга туры килә шул.

Җәмгыять өчен йөк?!
Алинә САДЫЙКОВА,
хәбәрче

Конгресс

кысаларында

у з д ы р ы л г а н ч и р а тт а г ы с е к ц и я

«С о ц и а л ь

юнәлеш» темасына

багышланган иде.

Ч

араны алып бару «ТР Студентлар
лигасы»ның
социаль эшләр буенча вице-президенты Динар Хафизов белән Татарстан фән һәм мәгариф халык комитетының әйдәп баручы белгече Татьяна Корнийченкога йөкләнгән
иде. Утырышны комитет составында
булган остазлар үзләренең сәламләү
сүзләре белән ачып җибәрде. «Хәзерге
студентлар уку һәм фән белән генә
шөгыльләнмичә, башка өлкәләр белән
дә мавыгалар: аларның кызыксынулары бөтен дөньяны, әйләнә-тирәне чолгап алган. Яшьләребезнең һәр әйбергә
дә саф, үзенчәлекле карашы бар. Бу исә
тормышны яхшыртыр, аны алга җибәрер
өчен, нык терәгебез бар дигән сүз» дип билгеләп үтте Казан фәнни технологик тикшеренүләр университетының
тәрбия эшләре буенча проректоры Людмила Әбүталипова.
Секция шундый күтәренке рухта ачылып китте һәм алга таба билгеле бер темаларга докладлар тыңланылды. Чыгышлар студентлар өчен бик актуаль, аларны
кызыксындырган мәсьәләләргә багышланган иде. Мисал өчен, студентларга
гына түгел, ә һәрбер кешегә дә кагыла
торган ашханәләр темасы кузгатылды.
Оештырылган сораштыру нәтиҗәсендә,
студентларның 45%ы парлар арасында
тукланырга өлгерми, ә кайбер уку йортларында (Россия дәүләт сәүдә-икътисад университеты филиалы) ашханәләр, гомумән,
юк икән. Безнең КФУ «зур дәүләт уку

йортлары» дип исемләнгән номинациядә
беренче урынга лаек булды.
«Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр
нең уку йортларында адаптацияләре»
темасына багышланган чыгыш та үзен
чәлекле булды. Бу өлкәдә оештырыл
ган сораштырулар нәтиҗәсе бик сөен
дерми. Сораштырылганнарның 50%ы инвалидларны гади кешеләр, 30%ы алар башкалардан аерылып торалар һәм
(ни кызганыч!) респондентларның 27%
мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне
җәмгыять өчен йөк дип саный икән. Һәр
кешенең үз фикере дип әйтсәк тә, мондый
тар караш күңелне өшетә.
Тимур Галимов студентларның күп
челеген борчыган тулай торак мәсь
әләсенә тукталды. Бүгенге көндә Казанда
чит илләрдән килгән 4000 студент югары
белем ала (2010 елда аларның саны 2000
булган) һәм уку йорты һәммәсен дә тулай
торак белән тәэмин итәргә тиеш.
Соңгы арада бик күп сөйләнелгән донорлык темасы да яктыртылды. «Шәһәргә
йөрәгеңне бүләк ит» проект җитәкчесе
Евгения Кабальнова 1000 кешегә 11 донор туры килә дигән статистика белән
таныштырды. Гомумән исәпләсәк, илле
меңгә якын кеше була. Бер караганда,
күп шикелле, әмма республика күләмендә
алсак, бу бик аз күрсәткеч. Куелган
мәсьәләләргә җавап эзләгәндә, теләгән
кешегә фикерләрен резолюциягә теркәргә,
тәкъдим итәргә мөмкинлек тудырылды.
Шулай актуаль мәсьәләрне чагылдырган
чыгышларны тыңлап, купкан бәхәсләрдә
катнашып, ике сәгать вакыт узганын сизми дә калдык. Студентларның тәҗрибәле
белгечләр белән бертигез булып проб
лемаларны чишәргә тырышканда, якты
киләчәгебезне хәл иткәндә сәгать укларына игътибар ителәме соң инде?

Һава торышы укырга
комачаулый!
Әлфия САДЫЙКОВА,
хәбәрче

«Т а т а р с т а н

республикасындагы чит ил студентлары» дип аталган түгәрәк

өстәлдә һәр теләгән кеше катнаша, үз фикерен җиткерә алды.

Ч

ара иркен, дустанә
атмосферада
уз
ды. Җыелган яшь
ләрнең күбесе чит
ил
студентлары
булуы
дә гаҗәп түгел. Аларны
гадәти студентларны кайгырткан
проблемалардан
тыш, җирлегебездәге һава
торышы, аралашу нечкә-
лекләре, җәмгыять белән
мөнәсәбәтләре,
валюта
алыштыру, эш табу мәсьәлә
ләре да борчый.
Яшьләрнең моң-зарларын
югары даирә вәкилләре
тыңлады: Казан шәһәре чит
ил студентлары ассоциациясе рәисе Адени Адебайо,

Халыкара
мөнәсәбәтләр
идарәсенең җитәкчесе Андрей Крылов, Казан технологик фәнни-тикшеренү
университетының халыкара
белем бирү программалары
факультеты деканы Андрей
Васильев, Татарстан халык
лар ассамблеясы рәисе урынбасары Сәгыйть Җаксыбаев,
һ.б. Түгәрәк өстәл проблемаларны билгеләү белән
генә чикләнмәде, чишелешләре дә тәкъдим ителде. Аларның күбесе бертавыштан кабул ителгән
резолюциядә чагылыш тапты. Очрашуга килүчеләр «чит
ил студентларының бердәм

шалтыратулар үзәге»н барлыкка китерү турындагы фикерне яклап чыктылар. Әлеге
үзәкнең чит ил вәкиленә үз
телендә хезмәт күрсәтәчәк дип
фаразланды. «ТР Студентлар
лигасы»ның социаль эшләр
буенча вице-президенты Динар Хафизов чит ил студентлары өчен ташламалар
хокукын төгәл билгеләгән
җыентык барлыкка китерергә
тәкъдим итте.
Катнашучыларның барлык
теләкләре дә искә алынды
һәм мондый очрашуларны
ешрак уздыру зарур дигән
фикергә килеп, таралышты
кунаклар.

№ 32

DARELFON Y N 3

15 ноябрь, 2012 ел

УниверсиTеT

Музейга барам әле

Юбиляр
Унбиш язмыш, унбиш төрле
Аларны бары бер нәрсә, бер
с у к м а к т а н а т л а г а н д а КЕШЕ

г а и л ә , т ө р л е с у к м а к , т ө р л е п р о б л е м а л а р һ ә м т ө р л е ш а т л ы к л а р ...
максат, бер юнәлеш берләштерә: яшәештә остазлары юл ярган
булып калырга.

К а з а н (И д е л
Резеда Кадыйр

80

я ш ь л е к г о м е р б ә й р ә м е н д ә к ү р е н е к л е ә д ә б и я тч ы ,

филология фәннәре докторы,

буе) федераль университеты профессоры,

атказанган фән эшлеклесе

кызы

Ганиеваны

Татарстанның

котлау өчен, аспирантлары өенә җыелды.

Укытучыбызны хөрмәтләп
Рәзилә Минһаҗева,
галимә

Д

екабристлар
урамындагы бу фатир
да белем диңге
зенең иң тирән
җире булганын аның җи
тәкчелегендә курс эшләре,
диплом,
диссертацияләр
язган һәр кеше яхшы белә.
Гаҗәеп бай китапханәсе, диварлары ук гыйлем чәчеп
торган эш кабинеты булган
әлеге фәнни үзәк – Резеда Кадыйровна мәктәбе аша үтеп,
бүген гыйлем дөньясында
үз эзләрен салучы яшьләр,
түгәрәк өстәл артында барысы бер гаилә кебек якынаеп,
әдәбият фәненең ханбикәсе –
фәнни җитәкчеләренә бар
күңел түреннән чыккан ихтирамнарын белдерде. Бергәләшеп,
фәндәге
тәүге адымнарын искә төшер
деләр, елларны артка чигереп, студент чорына әй
ләнеп кайттылар. Әйтерсең,
янә остазларының лекция
ләрендә «утырып чыктылар», дөнья, яшәеш, мәхәб
бәт фәлсәфәсе турында фикер куерттылар.
Укыту дәверендә Р.К. Ганиева нинди генә юнәлештә
эшләмәгән. Иҗади эзләнү
ләре, нигездә, Татар һәм
Көнчыгыш мөселман әдә
биятлары тарихы һәм теориясе белән бәйле. Студент
ларга «Татар әдәбияты та
рихы», «СССР халыклары

Студентлар

әдәбияты», «Көнчыгыш әдәбияты», «Гаяз Исхакый иҗа
ты» курслары буенча лек
цияләр укый. Кабатланмас
үзенчәлекле дәресләре аны
оста оратор, сәләтле артист,
үз дулкынына ияртеп кертүче
җитәкче итеп таныта. Бигрәк
тә Шәрык әдәбияты буенча
ялкынлы лекцияләре кай
сы гына студентның кү
ңелендә уелып калмаган
икән. Филология фәннәре
кандидаты Ләззәт Хәйдәров
үз чыгышында суфичылык
әдәбияты буенча тыңлаган
лекцияләрен исенә төшереп,
шундый кызыклы фикер
әйтте: «Без моннан 150 еллар

элек яшәсәк, Ишми ишан,
Зәйни ишаннар чорында Сез
безнең «Юбкалы ишаныбыз», ә без, аспирантларыгыз,
мөритләрегез булыр идек».
Аны шәкертләре ничек ке
нә атамый: көчле теоретик,
оста лектор, философ, психолог,
гуманист,
сер
дәш, киңәшче, терәк, чын
мөгаллим. Ул – тормыш
мәгънәсен эзләргә ярдәм
итүче, инсанияттә үз уры
ныңны эзләгәндә юл күр
сәтүче, начарлыкны изгелек
белән җиңәргә өйрәтүче, исеме зур хәрефләрдән торган
УКЫТУЧЫ!..
Аның янында саранлык,

тәкәбберлек, үч, хөсетлек
яши алмый. Ул – олы йөрәк,
барын да кичерә белгән киң
күңел, соңгы телемен дә үз
авызыннан өзеп, чит берәүгә
бирә алган юмарт табигатьле, башкалар бәхетенә алардан да ныграк сөенә алучы
Матурлык алиһәсе...
Илаһыбыз бүләк иткән гомерне мәгънәле итеп яшәргә
өйрәтә. Кылган яхшылыклары, кайвакытта башны иңенә
салып юатканы, ә кайвакытта йөрәкләргә үтеп керерлек
итеп дулаганы, булмаган
вакытын да бар итеп алар
өчен үткәргән минутлары,
исәнлекләренә
багышлап
кылган догалары – барысы,
барысы өчен мәңге рәхмәтле
алар Сезгә!
«Кояшны күрәсең икән,
үзеңне бәхетле сана. Ходай
биргән гомерегезнең һәр
мизгеленнән рәхәт алып,
шатланып, рәхмәт укып
яшәгез. Ата-анагызны яратыгыз, гаилә җанлы булыгыз, милләтне яратыгыз!»
Бу аның һәр очрашуда әйтә
торган нәсыйхәте.
Бүген фәндә, әдәбиятта,
татар мәдәниятендә үз урынын тапкан иҗади шәхесләр
Остазларына рәхмәт укый.
Бәрәкәтле матур тормыш
Сезгә, кояшларга тиңе го
мернең! Рәхмәт Сезгә, Резеда Кадыйровна!

Рифат СӘЛАХ
дәүләт медицина университетында

«С п о р т ,

туризм, сәламәт яшәү рәвеше

һ ә м к у р к ы н ы ч с ы з л ы к н и г е з л ә р е » с е к ц и я с е ү тт е .

К

Ә

лмәт
шәһәрендә
укучы
икетуга
ным белән гәпләшеп алдык әле.
Төркемендә – староста. Кайчан
шалтыратма – булачак «нефтяник»-төркемд әшл әр еннән
зарлана. «Музейга барырга
дип сүз куештык, очрашу дип
беләләрдерме, бер сәгатькә
соңга калдылар, оешып бетә
алмыйча кире таралыштык», –
ди. Нәрсә әйтәсең инде?..
Хмм, без дә йөрдек музейларда, әмма, Аллага шөкер, бездә
дисциплина ягы көчлерәк
шул. Музей дигәннән, җәй буе
үзебез Казан шәһәренең мәңге
күрә алмаячак музейларын
карап, өйрәнеп йөрдек. Шул
турыда бер-ике сүз язмасам
күңелем тынычланмас кебек.
Әлбәттә, музей практикасы үтүне мәҗбүри итеп куймасалар, мөгаен, студентлар
арасында анда барырга атлыгып торучылар сирәк булыр
иде. Яшермим, практикага
кадәр үзем дә шулайрак фикер
йөрттем... һәм нык ялгышкан
мын! Музей нигә кирәк ул
дигән сорауны балалар бирсә,
сәер булмас. Әмма акыллы
фикер йөртүчеләр, миңа калса,
һич кенә дә мондый сорауга
җавапсыз калырга тиеш түгел!
Кирәк! Экспонатлар белән
танышу, өйрәнү тарихы, борынгы заманның үзенчәлекле
якларын белү – һәр югары белемле кеше өчен кирәкле эш.
Быелгы музей практикасы вакытында да, һәр нәрсәгә җитди
карарга өйрәндек. Ул гына да
түгел, үзебез уйлап чыгарган
музейларның
проектларын
тәкъдим итү мөмкинлеге дә
бар иде. Шул уңайдан Филология һәм сәнгать институтында үзенчәлекле конференция дә булып үтте. Студентлар җәй көне музейда
белгәннәрне, ишеткәннәрне

һәм күргәннәрне башкаларга
да җиткерү максатыннан оештырылды ул. Музей практикасы өчен җаваплы җитәкчебез
Рәмзия Болгарова искәртеп
узганча, студентлар өчен
мондый төр практикалар уку
дәверендә генә түгел, ә алдагы тормышларында да файдалы булачак. Алар укучыларына, йә булмаса үз балаларына
«мин менә шунда бардым»,
«ә менә бу музейда шундый
кызыклы экспонатлар бар», –
дип үзләренең күргәннәренә
таянып бәян итә алачак. Һәр
конференциянең үзенчәлеге
булган кебек, монда да кызыклы күренешләр хәйран
иде! Ни дисәң дә, хәзерге
студентларның фантазияләре
бай:
әкият-музей-проекты,
чәк-чәк музее, Туфан Миң
нуллин истәлегенә багышланган музей, сәгатьләр музее – һәммәсе дә игътибарга
лаек иде. Башка еллардан
аермалы буларак, музейлар
турында шактый тырышып
язган көндәлекләр конкурсы
да оештырылды. Миңа калса, конференция ахырында,
килгән кунакларның да берәр
музейга барып кайту теләге
уянгандыр әле! Шулай булса,
татар филологиясе бүлеге
студентларына хәзердән үк
әйтеп куегыз, киләсе җәйдә,
һичшиксез, алар сезне дә үз
ләре белән ияртерләр!
P.S. Әлмәттәге туганым
турында сүз башладым да
бүлендем... Ул мин сөй
ләгәннәрне ишетеп тыныч
ланды үзе. Әллә Казан феде
раль университетының Фило
логия һәм сәнгать институ
тына күчәргәме икән дигән
сүзләрдә әйткәләде. Шаярып
әйткәндерме, чынлапмы, әм
ма дөрестән дә безнең уни
верситетта иң бәхетле сту
дентлар укый!!!

конгрессы

Студент, яхшы ашыйсыңмы?
Казан

Зилә ФӘСХИЕВА,
хәбәрче

ДМУ ректоры Алексей Созинов: «Яшьләр башта уку,
яхшы карьера дип еш кына
сәламәтлеге турында оныта.
Саулыкны сатып алып булмый, ләкин
аны югалткач, шактый акчаны ниндидер даруларга түгәргә туры килә. Барыгызга да сәламәтлек телим!» – дип
җыелышны ачып җибәрде. Җыелышта
ТР Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм минстрлыгының массакүләм
физкультура-сәламәтләндерү эшләре
бүлеге башлыгы Станислав Андреев кебек, «Буревестник» ТР яшьләр
физкультура-спорт җәмгыяте рәисе
Әмир Харисов кебек экспертлар катнашты.
Беренче булып чыгыш ясаучы
Альберт Мортазин докладын: «Без
авырырга теләмибез!» – дип башлап җибәрде. Бүген кая гына карама,
сәламәт булмаган яшәү рәвешен рек
ламалыйлар. Студентлар сәламәт
булсын өчен, КДМУ базасында
Сәламәтлек академиясе булдырырга
тәкъдим ителде. Делегатлар да аның
фикерен хуплады.
Александр Шайхутдинов исә, үз док
ладын дөрес туклануга багышлаган иде.
Бер карасаң, кечкенә мәсьәлә кебек,
әмма төптән уйлап карасаң, кешенең
режим белән ашамавы нәтиҗәсендә,
төрле ашказаны авырулары килеп чыгарга мөмкинлеген онытырга ярамый.
Студентлар лигасы оештырган сораштыру нәтиҗәсендә, студентларның

яртысы көнгә өч мәртәбә дә ашамый
икән. Аның фикеренчә, моның сәбәбе
ашханәләрдә ризыкның кыйммәт булуында. Бу проблеманы хәл итүнең
ике юлы бар. Дөрес туклануны пропагандаларга, аңлату эшләре алып
барырга, икенчедән, ризыкның бәясен
төшерергә. Моның өчен ул махсус
талоннар булдырырга кирәк дип саный. Мәсәлән, йөз сумлык ашны, талон белән алтмыш сумга бирергә
кирәк. Экспертлар фикеренчә, болай эшләүнең уңайсыз яклары да күп.
Дәүләттән акча сорарга кирәк. Әгәр
бәядә экономиялиләр икән, нәтиҗәдә
сыйфаты да начар булачак. Бу проект
ны эшләп бетерергә кирәк дигән фикер
белән барысы да килеште.
Аммар Җамал Әл-Әнси докладында
ВИЧ-инфекция,
гепатит
авыруларының да студентлар арасында барлыгы турында сөйләде. Әлеге
чирләр белән көрәшү өчен, заманча диагностика ысулларын киң кулланылышка кертү, контрацепция чараларының
бәяләрен контрольдә тотарга һәм бер
партнерлы мөнәсәбәтләрне пропагандаларга дигән нәтиҗәгә килгән ул. Экспертлар фикеренчә, әгәр контрацепция чараларының бәяләрен төшерәбез
яки бушка өләшәбез икән, без гаиләнең
әһәмиятен аңлап бетермибез, гаиләсез
тормышка чакырабыз дигән сүз. Моңа
юл куярга ярамый, диде белгечләр.
Халык арасында һәр уку йортында
кызларга аерым, егетләргә аерым ту-

Чара

Европа һәм Россиядә
ислам

«Т

Башы 1нче биттә.

лай тораклар булдырырга дигән фикер
дә яңгырады. Чыннан да күп очракта
җенси авырулар таралуның төп сәбәбе тәртипсез тормыш. Ә кызлар белән
егетләр бергә яшәгәндә, тәртип булмый.
Диана Зәйнуллина бердәм профи
лакторияләр системасы булмаганга
борчылды. «Күп кенә коммерция вузлары авыруларны кисәтүгә игътибар бирми», – ди ул. Татарстанда дүрт кенә уку
йортында профилакторий бар икән.
Александр Граница белән Владимир Дворжак психик саулык турында чыгыш ясады. Алар үткәргән
тикшеренүләр кешеләрнең күпчелеге
алкоголь эчемлекләр белән мавыгуны нәкъ менә студент чагында башлый. Тәмәке тарту белән беррәттән,
кальян тартучылар күбәйгән. Шәрык
тәмәкесенең зыяны юк дип уйлаучылар нык ялгыша. Аның гади тәмәкедән
дә зыянлырак икәнен кайберәүләр белми яки белмәгәнгә салына. Аларны иң
борчыганы: хатын-кызлар арасында да
начар гадәтләр киң тарала икән. Алар
тәкъдим иткән программалар буенча
начар гадәтләрнең зыяны турында даими искәртергә, сәламәт яшәү рәвешен
пропагандаларга, психик сәламәтлекне
даими тикшереп торырга кирәк.
«Сәламәт тәндә – сәламәт акыл», –
ди халкыбыз. Үз сәламәтлегеңне кайгырткан очракта гына тормышта зур
уңышларга ирешәчәксең һәм һәрвакыт
бай буласың.

үгәрәк өстәл»гә Швециядәге Уппсала универ
ситетының өлкән фәнни хезмәткәре Симонс
Грег та килгән иде. Ул «Көнбатыш ММЧлары
күзлегеннән Исламны күзаллау» темасына доклад ясады. Швеция кунагы бүгенге исламны өч яктан ачып
күрсәтте: ислам диненең эчке чагылышы, тышкы интерпретациясе һәм терроризмга каршы көрәш. Симонс әфәнде
әйтүенчә, 2005 елның 7 июлендә булган вакыйгаларга
кадәр Бөек Британия төрле халыкларның интеграциясен
иң уңай чагылдырган ил булып торган. 2005 елда Лондонда узган терактлардан соң, биредәге җәмәгатьчелекнең
мөселманнарга карата булган мөнәсәбәте ачык чагыла
башлый: Европа ММЧларында мөселман эмигрантлары
проблемалары сирәгрәк яктыртыла, бу өлкәгә караган
язмаларда объектив мәгълүмат кими. Исламны тискәре
карашлы, радикаль, жинаятьчелеккә бәйле өлкә буларак
кабул итә башлыйлар. Бүген дә көнбатыш ММЧларында бу темага бәйле аналитика җитмәү ачык күренә, дип
искәртте Симонс Грег.
Россия Гадел хөкем академиясенең Казан филиалы
профессоры Айдар Хабутдинов «Россиянең мөселман
җәмәгате һәм аның институтларының гражданнар
җәмгыятендәге роле» темасына доклад тәкъдим итте.
Галим фикеренчә, җәмгыятьне дин буенча төркемнәргә
бүлү дөрес түгел. Мәктәпләрдә дин сабакларын укытып,
балаларны мөселман һәм христианнарга бүлә башлау
үсеп килүче буынга тискәре йогынты ясарга мөмкин. «Иң
беренче чиратта, без – гражданнар, ә аннан соң гына –
мөселман һәм христианнар!» – дип, тәмамлады ул чыгышын.
Түгәрәк өстәл нәтиҗәләренә караганда, бүген дин артык ачык төсмер ала, чынлыкта исә дин кешенең эчке
халәте, дөньяны күзаллау рәвеше булып калырга тиеш.
Шуңа күрә дөньяви гражданнар җәмгыятен саклап калу
өчен, диннең кайсы якларын яктыртырга кирәклеген
ачыклау зарур.
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Хатлар укыдым утырып...
белән

Илгиз

Ринат Нуруллин

бик мату р п ар и де .

М әңге лек парлар иде кебек . К ызганы ч , егет хәрби хезмә т кә - В а та н а лды нда из г е
Д и нә я лгызы к алды ... Я лгызлыкның да ниндие бит . Ә мма бер - бе р се нә куе ш ка н
кү ңе ле н . Х әер нигә сөйләп торырга соң . М инем өчен барын да х ат ла р ә йте р ...

б ур ы ч ы н ү т ә р г ә к ит к ән к өннән бирле
в ә г ъ д ә л ә р е җ ы л ыты п торды ан ы ң

13.02.09.
....Cөеклем, Динә! Мин исән-сау
гына хезмәт итеп ятам, барысы
да Алла кушканча! Сине сагынып
беттем, кадерлем Динә! Син
дә шулай укмы? Ниләр эшләп
йөрисең? И, бәгырькәем синсез
ничек түзәрмен икән?! Кайтуга
ук туй ясарбыз! Ә, онытып торам икән, Гашыйклар көне белән
сине сөеклем! Мәхәббәтемне
шушы хатка төреп җибәрәм!
Әнкәйләргә дә миннән сә
ламнәрнең иң кайнарын җиткер!
Нык итеп кочып, Илгизең!
22.02.09.
...Бердәнбер, Илгизем! Синең беренче хатың килүенә чиксез
шатмын!!! Әлбәттә мин дә
өзелеп сагындым сине! Ватан
алдында бурычыңны исән-сау
гына үтәп кайтуыңны көтеп
калам! Бәйрәмең белән сине,
җанкисәгем! Ничек соң хәлләрең,
яхшы
ашаталармы,
өстең
бөтенме, авыр түгелме? Синең
өчен нык борчылып торам! Үзең
турында күбрәк язарсың икенче
юлы, ярыймы!? Кайтуыңны зарыгып көтүче Динәң!

30.03.09.
Бәгырем, Илгиз! Синең ха
тыңны алгач ничек сөенгәнемне
белсәң иде!!! Сагындырып кы
на килде бит. Син ешрак яз
инде, ярыймы! Бәйрәм алды
тәбрикләүләрең
өчен
чиксез
рәхмәтемне белдерәм. Авылда да, шәһәрдә дә чын яз! Яз
галәмәтедер – ничек сагынуымны аңлатырга хәтта сүзләр
табалмыйм... Көннәр шулкадәр
акрын атлый...
Өзелеп
сагынып
торучы
Динәң!
05.05.09
Илгизкәем! Әллә нигә хатың
күренми, әллә дөрес китмәгән,
әллә... Башымда әллә-нинди уйлар да йөри башлаган иде инде.
Ярый әнкәң әйтте, алдагы атнада хатың килгәнен... Мин борчылган идем. Ничек соң анда синең
хезмәт? Авырдыр инде шуңа
вакытың да аздыр. Җанкисәгем,
син киткәнгә дә 5 ай үтте... Инде
күп тә калмады кебек... Бәхетем,
зинһар исән-сау, үзеңне саклап

кына йөр! Сине яратып Динә.
Хатыңны түземсезләнеп көтәм!
28.06.09.
Динә, гафу итәрсең әлбәттә,
әмма монда чыннан да ял итеп
ятмыйм, ә Ватан алдындагы олы
бурычымны үтим! Вакытым да
аз, хатларымның сирәк килүен
шуның белән генә аңлата алам.
Алай да әнкәй белән язышып торабыз бит...Әлегә хуш... У ң ы ш л
а р...
3.07.09.
Илгизем минем! Хатың шундый кыска булуына кәеф төшсә
дә, мин сине чын күңелемнән
аңлыйм, ярар, иң мөһиме – синең
исән-сау булуың. Алтын бөртегем
синең белән очрашу мизгелләрен
көнләп түгел, ә минутлап саныйм! Бәхетле көннәр җитүен
түземсезләнеп көтәм... Илгизкәем,
сиңа бер соравым бар бит әле.
Хатларыңда ниндидер салкынлык сизелә... Бәлки миңа гына шулай тоеладыр??? Әллә берәр хәл
булдымы?
Бәхетем минем, хәбәреңне зарыгып көтүче Динәң!
1.08.09.
Динә! Хатымны ничек башлар-

реклама

22.03.09.
...Сәлам, Динә! Үткән яз
бәйрәмнәре белән үзеңне! Ба-

рысы да әйбәт. Борчылырга
урын юк... Үзең дә яхшы гына
яшисеңдер дигән өмет белән
- Илгиз! Күргән- белгәннәргә
сәлам!

башваткыч

Композитор
камка

Зилә ФӘСХИЕВА
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га да белмичә озак йөрдем... Әмма
йөрәгемә әмер бирә алмаганлыгымны тәгаен аңлап, шуны язарга
уйладым: мин сиңа тиң түгел...
Моны аңлату гаять авыр, әмма
шулай икәнен син дә, мин дә
яхшы аңларга тиешбез. Икенче
берәү сине, һичшиксез, бәхетле
итәчәк! Хатларың йөрәгемне
тырный. Ялкынлы мәхәббәтеңне
башка берәү өчен саклавыңны
үтенәм синнән, Динә! Без яшь
бит әле, барысы да алда... Гафу
ит, Илгиз.
Илгизнең соңгы хатын алганда Динәнең йөрәгенә хәнҗәр кадалган сыман булды. Нык, әрнеп
авыртты. Бу хатның Илгиз тарафыннан язылганына ышанасы
да килмәде. Әмма ачы дөреслек
шушы иде...
Илгизнең төскә-биткә чи
бәр, таза гәүдәле, кыю булуы
Динә күңелен генә түгел, Мәскәү
шәһәре
янындагы
Серпухов
өлкәсенең 113 номерлы часть
генералы кызыныкын да яуларга өлгергән иде шул. Шуннан
бирле Динә-Илгиз мәхәббәте
салкынаюга таба барды һәм
бозга әйләнде... Ә аның эрү
мөмкинлегенә өмет аз, бик аз
инде...

Камкаларга атап язган
Композитор камка көй,
Камка җырлап йөри
яздан:
«КАМКА Х К = ӨӨӨӨӨӨ».
- Бу җырда бер мәгънә юк,
- дип,
Тәнкыйть белән ябышма Камка җырына салынган
Саллы санлы табышмак.
Монда аерым цифрларны
Билгели һәр хәрефе.
Табышмакны чишеп кара,
Яхшы булса кәефең.
…Ә ул камка-көйязарга
Олы исем биргәннәр:
«Композитор!» –
димәгәннәр, –
«Камказитор!!!» –
дигәннәр.

!

Алдагы санда чыккан
башваткычның җавабы:
142857 Х 7 = 999999.

Бу юлы җиңүчебез Илмир
Вәлиев! Аңа Ринат абый
«Альпинист үрмәкүчләр»
китабын бүләк итә. Җиңүчене
редакциябездә көтеп калабыз.

Иҗат

Акчарлаклар һаман
оча!
Рифат СӘЛАХ

Юк,

сүзем бер д ә е лг а к о ш ла р ы ха кы нда түг е л , ә күклә р дә

« очы п

йөр ү ч е »,
А ла р
шиг ы рьлә ре , хикә я лә р е , др а ма

т ат ар әдәбиятын килә ч ә ккә илт үч е я ш ь б уы н иҗ а тчы ла р тур ы нда .
елдагыча

«И деле м

а кч а рла г ы » ко нкур с ы нда

әсәрләре белән кө ч с ы на ш а .

И

җат өлкәсендә ярышу бер яктан абсурд кебек тоелса да, үз
әсәрләреңә тәҗрибәле шагыйрь,
язучы, драматурглардан фикер ишетү, алардан уңай бәя алу иҗат кешесе өчен зур үсеш. Әле берничә көн буе
шагыйрьләр-язучылар белән дә очрашулар
үткәрелә, бер-берең белән тәҗрибә ур
таклашасың, аралашасың. Бу дөньяга бер
кергән кешенең конкурста Гран-При алгач
та китәсе килми.
12 ноябрь көнне төрле елларда бу
бәйгедә каләм чарлап, иң зур бүләккә
лаек булганнар: КФУ студенты, яшь язучы Айгөл Абдрахманова, КФУның журналистика факультетын тәмамлаган шагыйрь, «Шәһри Казан» газетасы журналисты Фәнил Гыйләҗев һәм мин фәкыйрегез
иҗатташларыбыз белән очрашуга бардык. Аларның күз
ләрендәге нурдан,
ташып торган иҗат
дәртеннән үзебезгә
дә илһам алып кайттык. Шигырьләр,
хикәяләр укыдык,
рәхәтләнеп
серләштек.
Иделем акчар
лагында быел яңа
номинация ачыл
ган. Хәзер яшь
иҗатчылар детек
тив жанрына игътибар бирә баш
лаганнар. Бу бәй-
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