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14 май көнне КФУга Кытайның
экспорт-импорт банкы делегациясе килде. Алар тышкы элемтәләр бу
енча проректор, Көнчыгышны өйрәнү һәм
халыкара багланышлар институты директо
ры Л.Латыйпов белән очрашты. Визитның
максаты булып үзара хезмәттәшлек итү,
Кытайның эре предприятиеләрен Татар
стан базарларына кертү мәсьәләләрен ка
рау тора.
Шул ук көнне төрек провинциясе Бур
садан губернатор Харлут Шахабеттин җитәкчелегендә делегация килде. Кунаклар тарих музее, уку йортының
хәзерге эшчәнлеге белән танышты. Үзара
хезмәттәшлеккә килгәндә исә, ике як өчен
дә студентлар алмашу, уртак фәнни тик
шеренүләр файдалы булачак.
ФСИ сәнгать бүлегенең «TatarStyle» ко
стюм студиясе вузара яшь дизайнерлар
һәм стилистлар конкурсында катнашты.
«Студентлар подиумы-2013 «Яңа караш»
конкурсы Екатеринбургның Президент
академиясе Урал институтында узды.
«Милли костюм» номинациясендә
«TatarStyle» студиясе I урынга,
«Тиз мода» номинациясендә Залия
Гайфетдинованың иҗат эшләре III
урынга лаек булды.
Кытайның Фәннәр Академиясе прези
денты профессор Бай Чунли танылган
астрофизик, КФУның Мактаулы прфессо
ры Рәшид Сюняевне Эйнштейн
Профессоры исеменә лаек булуы белән котлады. Мондый югары
дәрәҗәгә тагын фәннең төрле өлкәләрендә
уңышка ирешкән 19 чит ил галиме ия бул
ды. Р.Сюняев Кытайның ФАсендә берничә
лекция укыячак.
КФУ ике зур проект: Автомобиль
инжинирингының югары мәк
тәбен һәм Фундаменталь медицина һәм биология институтын
тормышка ашырырга әзерләнә. Быелгы
уку елына медицина белгечлекләренә
100ләп укучы кабул ителер дип көтелә. Бу
хакта КФУ ректоры И.Гафуров, Икътиса
ди һәм стратегик үсеш буенча проректор
М.Сафиуллин «БИЗНЕС Online» электрон
газетасына биргән әңгәмәсендә хәбәр итте.
Тулырак мәгълүматны «Казанский Универ
ситет» газетасыннан укып белә аласыз.
kpfu.ru сайты материаллары
файдаланылды.

Вазифалар арта
Алинә Садыйкова, хәбәрче

15 май к өнне ТР Ф әннәр ак адемиясенең еллык гомуми
А нда КФУ рек торы И лшат Г афуров та к атн аш ты .
Чарада шулай ук ТР Дәүләт Советы
рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Дәүләт
киңәшчесе Минтимер Шәймиев, ми
нистрлык һәм башка дәүләт оешмала
ры, Татарстанның фәнни учреждение
җитәкчеләре бар иде.
Утырышны ТР Фәннәр академиясе
президенты Әхмәт Мәзгәров ТР Дәүләт
киңәшчесе, беренче Президентыбыз
Минтимер Шәймиевне «Фәндәге каза
нышлары өчен» медале белән бүләк
ләүдән башлап җибәрде. «Безнең ака
демияне булдыруда һәм үстерүдә, рес
публиканың фәнни потенциалын саклау
да катнашкан бу шәхеснең роле әйтеп
бетергесез. Бүгенге көндә дә ул әлеге
курсны дәвам итә, киң масштаблы проект
алып бара: ике тарихи һәйкәл – Свияжск
православие утравы һәм ислам кабул
ителгән җир – Болгарны яңадан торгызу

Бездә

җы е лы шы б улды .

эшләре алып бара», – диде Ә.Мәзгәров.
М.Шәймиев исә: «Мин үземне галим
дип санамыйм, әмма академиянең пре
зидиум карары белән исәпләшми кала
алмыйм», – дип җавап кайтарды.
Алга таба Ә.Мәзгәров «ТР Фәннәр ака
демиясе эшчәнлегенең 2012 елдагы төп
нәтиҗәләре һәм киләчәктәге планнар»
исемле доклад белән чыгыш ясады. ТР
Дәүләт Советы рәисе Ф.Мөхәммәтшин
быелгы җиңүчеләргә республика яшь
ләр премияләрен һәм грантлар тап
шырды. Мондый күңелле атмосфера
дәвам ителеп, ТР Фәннәр академиясе
булдырган исемле премияләр дә би
релде. Исемлектә КФУ студентлары да
бар: Максим Балакирев (Икътисад һәм
финанс институты), Ольга Медведева
(А.М.Бутлеров ис. Химия институты),
Мария Сапаркина (Экология һәм геогра

фия институты), Тимур Сафин (Физика
институты), Зөһрә Шакирова (Филоло
гия һәм сәнгать институты). Профессор
Ш.Т.Хәбибуллин исемендәге премиягә
Физика институты студенты Клышева
Элина, Икътисад һәм финанс институты
магистры Нугаев Фатыйх лаек булды
лар.
Тәнәфестән соң, ТР Фәннәр ака
демиясенә яңа әгъзалар сайлау булды.
Барлыгы тугыз вакансия игълан ителгән
һәм академиягә әгъза-корреспондент
кандидатлары арасында КФУ ректо
ры Илшат Гафуров («Икътисад, халык
хуҗалыгын оештыру һәм аның белән
идарә итү (төбәкләрнең иҗтимагыйикътисади үсеш стратегияләре)» белгеч
леге буенча) та бар иде. Сайлаулар яше
рен тавыш бирү формасында үтте. Сай
лауда катнашучыларның 73% И.Гафуров
өчен тавыш бирде һәм, шул рәвешле,
КФУ ректоры ТР Фәннәр академиясенең
әгъза-корреспонденты исеменә лаек
булды.

кунак бар

Экосистемалар сагында
Ләйсән Исхакова, Гаммәви коммуникация
һәм социаль фәннәр институты

К ичә Х ал ык ар а табигатьне с ак л ау союзы комиссиясе рә ис е П ит У ит ( фотода сулда ) һ ә м Э с тон с о циа ль ф ә ннә р
һәм таби гать - мәдәни ландшафт һәм табигый мирасны с а кла у һ ә м ида р ә унив е р с ит е т ы п р оф е с с оры К а ле в а С е пп а
( фотода уңда ) КФУ укытучылары һәм сту дентларына «Э ко с ис т е м а ла р ү с е ш е . Х ә зе р г е з а м а н т ә җ р иб ә с е » диг ә н
темага лек ция укыды .
Татарстанда экология культурасы һәм әйләнә-тирә мохит
не саклау елы кысаларында «Бердәм экология дәресе» дип
исемләнгән экология-мәгърифәти акция уздырылды. КФУ
да әлеге дәресне чит ил галимнәре үткәрде. Халыкара таби
гатьне саклау союзы – коммерциягә корылмаган халыкара
оешма. Ул планетабызның биотөрлелеген саклау мәсьәләсен
яктырту белән шөгыльләнә. Әлеге оешма вәкиле Калева Сеп
па үз чыгышында бүген Җир шарының кризис хәлендә булуы,
климатның үзгәрүе аркасында катастрофаларның артуы ха
кында сөйләде. Моның төп сәбәбе: табигатькә зыян сала тор
ган яңа технологияләр, яшел булмаган икътисад һ.б. Галим
катнашучыларны IUCN 2013-2016 программасы белән таныш
тырды. Пит Уит исә Халыкара табигатьне саклау союзының
ниләр белән шөгыльләнүе, төп максат-бурычлары хакында
сөйләде.

Диана Поварова фотосы

КФУ яңа форматтагы хәрби кафедра оештыру буенча экспериментта
катнашачак. Бу хакта ректор И.Гафуров
оборона промышленносте оешмалары җитәкчеләре һәм РФ югары уку йортлары
ректорлары катнашында узган интернет
конференциядә җиткерде. Атна дәвамында
Казан федераль университетында бу
мәсьәлә буенча фикер алышу алып барыла
чак.

Алия Галимуллина фотосы

14 май көнне КФУның чираттагы ректорат утырышы узды. Беренче булып
Административ эшләр буенча проректор –
аппарат җитәкчесе А.Хашов контроль йөк
ләмәләрнең үтәлеше белән таныштырды.
2013 елга кабул итү кампаниясе нәтиҗәләре
турында Кабул итү комиссиясенең җаваплы
сәркатибе С.Ионенко сөйләде. Ул КФУның
БДИ буенча Федераль мәгълүмати систе
мага кушылуы турында әйтте. Профори
ентацион эш нәтиҗәләре белән таныш
тырды. Университетның РФ Мәгариф һәм
фән министрлыгының дәүләт ярдәмен
күрсәтү буенча конкурсында катнашуга
әзерлеге турындагы мәгълүматны Икъти
сади һәм стратегик үсеш буенча проректор
М.Сафиуллин җиткерде. Утырышта шу
лай ук Икътисад һәм финанс институтын
да Вроцлав Икътисад университеты һәм
Санкт-Петербург Дәүләт икътисад универ
ситеты белән берлектә «Банклар һәм реаль
икътисад» дигән халыкара магистр про
граммасын ачу мәсьәләсе каралды. Финанс
эшләре буенча проректор Р.Муллакаева
профессор-укытучылар составының урта
ча хезмәт хакы турында мәгълүмат бирде.
Филиалларны кертмичә караганда, 2013
елның I кварталына бу сумма 33 049,0 сум
ны тәшкил иткән. Ахырдан А.Хашов вуз
хезмәткәрләренең пропуск режимын бозу
очраклары күбәюен әйтте һәм коллегала
рыннан эчке тәртип кагыйдәләренә буйсы
нырга өндәде.
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Галимнәребез

Халкына багышланган гомер
Т елн е ,

үз х а л к ы н

F Мөхетдин Корбангалиевнең нәсел дәвамчы
лары да хезмәт юлларын фән белән бәйләгән. Аның
улы – Салих Корбангалиев – танылган хирург, ме
дицина фәннәре кандидаты, профессор Казан уни
верситетын тәмамлый. Медицина институтына ни
гез салучыларның берсе һәм ректоры, 1932 елдан
башлап, сәламәтлекне саклауның халык комиссары
булып тора. Кызы Хәлимә Корбангалиева – шулай ук
Казан университеты профессоры. 1950-1974 елларда
зоология һәм умырткалылар кафедрасын җитәкли.

я р а т у ы , х е з м ә т с өюе ,
та ш ып т о р г а н э н е р ги я с е
һә м т ү з е м л е г е а ң а
б а р л ы к к ы е н л ы к ларны
җ и ң ә р г ә , үз ю л ы ннан
та й п ы л м ы й ч а а л г а
б а р ы р г а , м а к с а т ын а
ирешергә ярдәм итә.

Ул

с о ң г ы с у л ы ш ын а

кадәр халкыбызны
я к т ыл ык к а и л т ү ю лы нда
а р м ы й - т а л м ы й х ез мәт
и тк ә н ш ә х е с .

Т

атар халкының кү
ренекле
галиме,
мәгърифәтче,
та
нылган
педагог
һәм методист, атказанган
фән эшлеклесе, хезмәт ка
һарманы, орденлы профес
сор Мөхетдин Хафиз улы
Корбангалиев 1873 елның
декабрендә элекке Вятка
губернасы, Алабуга өязе,
Сарсак-Умга волостеның
Биектау авылында (хәз.
Әгерҗе районы Биектау
авылы) ярлы крестьян
гаиләсендә туа.
Булачак галим кечке

нәдән үк укырга һәм белем
алырга омтыла. Үзенең
яшь вакытында укыр
га, белем алырга булган
теләген тормышка ашыра
алмаган Хафиз ага улы
Мөхетдинне укытып мулла
итәргә уйлый. Ләкин аның
«учитель» булырга дәрте
барын күргәч, теләгенә
каршы килмичә, үз ихтыя
рына куя. Авылларындагы
русско-татарская школа
ны тәмамлагач, Мөхетдин
«Казанская татарская учительская школа»га укыр
га китә. Ләкин аны шко

ладагы дәресләр генә
канәгатьләндерми,
ул,
рус теле белән беррәттән,
татар телен дә өйрәнә,
күренекле кешеләр, шул
исәптән К.Насыйри белән
таныша, аннан киңәшләр
ала. М.Корбангалиев бер
язмасында халык әдә
биятын җыюга карата
К.Насыйриның үзенә юл
күрсәтүен әйтә: «...Бу юлы
авыл мәктәбендә җыйган
җырларымны, бәетләрне
алып барган идем. Ул
аларны өстән-өстән ка
рады да, картлардан сөй
ләтеп җыярга кушты...
Мин җәй көне, авылга
кайткач, шул күрсәткән

Чара

юл белән байтак нәрсәләр
җыйдым», – ди.
1895 елда Казан шә
һәрендәге Татар укытучы
лар мәктәбен тәмамлый.
Авыл
мәктәпләрендә
укыта. 1903 елда Казан
дагы балалар йортына
мөдир итеп билгеләнә.
Шушы елларда башлан
гыч һәм олылар мәктәбе
өчен татар әлифбалары
төзи, татар теле, матема
тика һәм география бу
енча дәреслекләр чыгара.
«Мәктәп» һәм «Мәгариф»
журналлары белән хезмәт
тәшлек итә.
1928 елда совет хоку
кы факультетына лектор

Аталар

сүзе

-

итеп куела. 1928-1929 ел
ларда, Казан дәүләт университетының татар те
ле һәм әдәбияты кафе
драсы мөдире буларак,
барлык факультетларда,
татар телен укыту мәсь
әләсен күтәрә. «...Универ
ситетта укучы татар һәм
татар булмаган студент
ларга, каян чыгышларына
карамастан, татар телен
өйрәнүне мәҗбүри куярга,
татар телен белү Татар
стан республикасында гына
түгел, ә татар-төрек халы
клары булган башка ре
спубликаларда да эшләргә
мөмкинлек тудырачак...» –
дип, университет ректо
рына яза. 1931–1932 уку
елында М.Корбангалиевкә
университетта үтелә тор
ган барлык фәннәр буен
ча татар телендә гыйль
ми терминнарны эшләү
өчен терминология ко
миссиясе төзү һәм аның
белән җитәкчелек итү
эше тапшырыла. Аның
җитәкчелегендә бу комис
сия тарафыннан бер ел
эчендә 17500 гыйльми тер
мин теркәлә.

Мөхетдин Корбангалиев
мәгариф өлкәсендә татар
халкы өчен күп эш башка
ра, туган телдә укыту ба
лаларга белем бирүдә һәм
аларны тәрбияләүдә яхшы
чыганак дип саный. Мө
хетдин Корбангалиев та
тар теле орфографиясен
камилләштерү буенча да
күп хезмәт куя. 1939 елда,
Шиһаб Рамазанов белән
бергә, татар алфавитын
рус графикасына күчерүне
тәртипкә сала. Күп еллар
дәвамында Татар педаго
гик җәмгыятен оештыру
чы һәм аның даими рәисе
була.
Корбангалиевның
мирасы гаять зур һәм
күпкырлы. Галим үзе күр
сәткәнчә, ул 96 китап яз
ган. Архив документла
рында аның 130 фәнни
хезмәте бар, диелә.
Шуның өчен дә Мөхетдин
Хафиз улы Корбангалиев
не халкыбыз дан-хөрмәт казанган галимнәрнең бер
се дип таный һәм оныт
мый. Галим 1941 елның 3
июнендә Казанда вафат
була. Казанның Татар зи
ратында җирләнә.

акылның үзе

Толерантлыкка
бер адым

О ктябрь

Ләйсән Исхакова,
Гаммәви коммуникация һәм
социаль фәннәр институты

Беренче буразна бәйрәме

13 м а й к ө н н е КФУ н ы ң
К ө н ч ы г ы ш н ы ө й р әнү һәм

Регина Раянова,
татар филологиясе бүлеге

ха л ы к а р а б а г л а н ышлар

атар халык календаре,
башка халыклардагы ке
бек үк, ел фасылларына
һәм хужалык эшләренә
бәйле рәвештә барлыкка килгән.
Икенче төрле әйткәндә, халык
календарендагы төрле дата
лар, йола-бәйрәмнәр кресть
яннарның ел да бер тәртиптә
кабатлана торган хезмәтенә,
теге яки бу авыл хуҗалыгы
эшенең кайчан, ничек каршы
лануына һәм башкарылуына
нигезләнеп формалашкан. Ха
лык календареның аграр ха
рактерда булуы, билгеле, бик
табигый. Борынгы заманнан ук
инде игенче-крестьян тормы
шы җиргә, табигатькә береккән
булган. Һәм аңа ул үзенчә ярак
лашырга, хуҗалык эшләрен дә
табигать һәм ел фасыллары
үзгәрешләренә туры китереп
алып барырга тырышкан. Җир
эшләренә бәйле рәвештә, ул
магик характердагы төрле йо
лалар һәм шулар башкарыл
ганда әйтелә торган төрле сүзгыйбарәләр уйлап чыгарган.
Гасырлар дәвамында бар
лыкка килгән йола иҗатының
төп өлешен җир эшкәртү, иген
үстерү, уңыш алу, мал асрауга
бәйле йолалар һәм текстлар
алып тора. Ел фасылларына
бәйле рәвештә, әлеге синкре
тик фольклор дүрт өлешкә
бүленеп йөртелә: кышкы, язгы,
җәйге, көзге.
Ә менә бездә, ягьни Баш
кортстанның Дүртөйле райо
ны Түбән Аташ авылында
үткәрелә торган Беренче бу
разна бәйрәме югарыда сөйләп
узганнарның ачык мисалы бу
лып тора.

залы н д а

«Я к ы н К өн ч ы гы ш

м и с а л ы н д а х ә зерге
зам а н д а т о л е р а н тлы к
мәсьәләләре» дип
и с е м л ә н г ә н ха л ы кара
фә н н и - п р а к т и к
конференция узды.

Ч

Сулдан уңга: Л.Латыйпов һәм Ш.Воскобойник.
Диана Поварова фотосы.

араны Казан федераль
университеты,
Израиль
дәүләтенең РФдәге илчелеге һәм «Чиксез изгелек»
(«Добро без границ») халыкара
оешмасы үткәрде.
Тышкы элемтәләр буенча про
ректор Линар Латыйпов катнашу
чыларга Казанның көнчыгышны
өйрәнү мәктәбе тарихы, Казан
университетында әлеге юнәлеш
буенча күптән түгел генә узды
рылган реформалар хакында
сөйләде. Израиль дәүләтенең
РФдәге илчелегенең беренче сәр
катибе Шломо Воскобойник үз
чиратында милләтара һәм дини
толерантлыкка багышланган лек
ция укыды.
Үз чыгышын лектор Тора, ягъ
ни яһүдиләрнең традицион ка
нунына нигезләде. «Без төрле,
ләкин ничек тә булса аралашырга
тиеш. Үзебезгә охшамаган кемгә
дә яки нәрсәгә дә булса мөнәсәбәт
белдерергә туры килгәндә, бил
геле бер чикне узабыз. Шуның
өчен бөтен кеше белән дә уртак
тел табып, шул ук вакытта үз
«мин»еңне югалтмыйча яши белү
мөһим», – дип белдерде Шломо
Воскобойник. Ул үзенең фәлсәфи
фикерләрендә Израильнең сәяси
тормышына да кагылып үтте.

Израильне икътисади яктан
алга киткән, дини хорафатлар
га бирешми торган ил буларак
сурәтләп, лектор яһүдиләрнең
гореф-гадәтләрне аеруча хөрмәт
итүләрен билгеләп үтте. Из
раиль төрле илләрдән күчеп
килгән кешеләргә бай, шуңа
биредә милләтара мөнәсәбәтләр
мәсьәләсе бик мөһим. Гарәп
һәм яһүд халкының бер-берсенә
тәэсире урыс һәм татар халкы ара
сындагы мөнәсәбәтләргә охшаш.
Гарәп һәм яһүдиләр уртак
тамырларга ия булса да, Из
раильдәге катнаш никахларга ка
рата булган тискәре мөнәсәбәт
әлеге ике милләт арасында
үзара каршылыкка китерә икән.
«За всеобщий мир» федерация
се президенты Дмитрий Сам
ко Татарстанның милләтара
мөнәсәбәтләрне җайлау буенча
тәҗрибәсе Израиль өчен дә фай
далы булырга мөмкин дигән фи
кер җиткерде.
Чара кысаларында «түгәрәк
өстәл» оештырылды. Катнашучы
лар «Толерантлык – милләтара
хезмәттәшлекне үстерү факто
ры» һәм «Толерантлык – Якын
Көнчыгыш мәсьәләсен җайга салу
факторы» дигән темага фикер
алышты.

Р о с с ия дә

я шә үч е һ ә p ха лы кта өч төр ле ка ле нда р ь

һ ә м г р а ж да нлы к ка ле нда р е .
А лар к үпчелек очракта ү зар а т ә ңг ә л килм ә г ә ннә р . Ч өнки П а с х а я ки Р а ш т у а ,
У р аза яки К орбан бәйрәмнәре , б илг е лә п үт е лә тор г а н рә сми да т а ла р ,
шулай ук халык к алендаре буенч а килә тор г а н йо ла - б ә йрә м нә р – өч е с е
өч хар ак тер д а бу лган .

Т

и н с т и т у т ы н ы ң а к тлар

инк ыйлабына к адәр

ку лланылышта бу лган : рәсми - г р а ж да нлы к , дини

Беренче буразна (беренче
сабан) бәйрәме безнең яклар
да бик зурлап үткәрелә. Берен
че буразна – ул беренче чәчүгә
төшкән көн. Бу бәйрәмне,
гадәттә, мәктәп укучылары
белән берлектә, мәдәният
йорты хезмәткәрләре әзерли.
Мулла бабай, берничә әби,
күп кенә колхозчылар басуга
килә. Башта, игенчеләргә дан
җырлап, укучылар концерт
куя. Әлбәттә, монда игенче
һөнәренә багышланган күп
шигырьләр сөйләнә, җырлар
җырлана,
мәкаль-әйтемнәр
яңгырый.
Рәхмәтебез нинди зур сиңа,
Илгә бәхет иҗат итүче.
Урал батыр сыман
мәңгелек син,
Иген кырларында игенче.
Яланнарда сезнең алтын
куллар
Алтын бөртек бит ул
үстерә.
Сезнең икмәк күпме гаиләгә
Кыш чыкканчы кояш китерә.

Концерттан соң, колхоз рәис е, агроном, бригадир һәм
башкалар чыгыш ясап, үз
теләкләрен җиткерәләр.
Икмәк көче, икмәк көче,
Дан, хөрмәт сиңа, ИГЕНЧЕ!

Ак юл сезгә, хәерле сәгатьтә! – дип, иң адлынгы меха
низаторларга чигүле ап-ак
тастымалга куелган ипи-тоз
бирелә. «Чәчүләр уңышлы
үтеп, игеннәр күкрәп үссен.
Сезнең эшләр һәрчак алда бар
сын. Без сезнең хезмәтегезне
зурлап баш иябез. Һәp ел язы
безгә зур уңышлар алып кил
сен. Әссәламегаләйкем! Бис
милләһир-рахман ир-рахим!» –
дип, дога укыла.
Шуннан соң иң кызыгы баш
лана: игеннәр йомырка кебек
тәгәрәшеп үссеннәр дип, бу
разнага төрле төскә буялган
йомыркалар чәчәләр. Бала-ча
галар йөгерә-йөгерә җыялар.
Бу вакытта инде тракторлар
басу кырыена тезеп куелган
була һәм беренче буразнага
орлык чәчелә башлый.
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М өхәммәт М әһ дие вн е ң «А чы

тәҗрибә » истәлек ләр циклы .

«Казан. Университет»

оныклары

Б ыел Г абду лла Т ука йны ң в а ф а т ы на
100 ел ту лды , ш у л уңа йда н «Т ука й 100 е »
дигән мәдәни чар а уз ды .

Тукай 100е!

«Монда, бу бинага атлап кергән яшьләр
бер фикере дә булмаган буш сүзләр
ишетмәсләр».
(Н.И.Лобачевскийның 1828 елда
Казан университетында сөйләгән реченнән.)

Эльвина НӘҖИПОВА,
татар филологиясе бүлеге студенты

У

ниверситет... Монда кереп уку
минем мәңгелек хыялым иде.
Ләкин керә алмаячагымны да
белә идем. 1947 елның июлендә
аттестатымны гәзиткә төреп тотып
шул бинаның колонналары янында ба
сып тордым. Күзгә яшь бөялде. Чал
гыдан, сәнәктән, «уфалла» арбасыннан
кичә генә аерылган яшүсмер ничек итеп
шундый мәшһүр уку йортына укырга
керә алсын инде? Һәм мин авыл халкы
өчен бераз якынрак булган Болак буе
педагогия институтына киттем. Анда
керә алдым тагы...
Ә теге хыял мине эзәрлекләде. Шул
хыял миңа тынгылык бирмәде. Универ
ситет значогы таккан яшьләрдән гомер
буе көнләштем.
Һәм 1960 елның сентябрендә имти
хан биреп татар әдәбияты кафедрасы
на аспирантурага кердем. Керүем бик
кызык булды: немец теленнән имтихан
биргәндә әзерлегем бик түбән икәнлеге
беленгәч, имтихан алучы евдокия Алек
сеевна Кирпичникова чәченә ябышты:
– Сез нәрсә уйлыйсыз, ничек канди
датский минимумны бирерсез? – диде.
Мин батырлыгымны җыеп:
– Әгәр миңа уңай билге куеп чыгар
сагыз, ант итәм: минимумны мин яхшы
билгесенә тапшырачакмын. Ант итәм.
Антыма ышанмасагыз, хәзер үк икеле
куегыз, ләкин мине газапламагыз, – ди
дем. Ул ыңгырашып миңа «уд» куйды.
Алга таба узып шуны әйтеп куйыйм:
мине икенче бер юньле хатын Мариан
на Николаевна Пахомова укытты һәм
зур дәүләт комиссиясе алдында канди
датлык минимумыннан чак-чак кына
бишле алмадым. Комиссия әгъзалары
киңәшеп миңа дүртле куйганда Мари
анна Николаевна болай диде:

Абитуриент

Тукай

Бер заман бардым Печән базарына, –
Шунда мин таптым азык язарыма.

Аспирантурага кергәндә соңгы имтиханнан соң.
Казан, 11 сентябрь, 1960 ел

– Ах, бөтен аспирантларым да шундый
үҗәт, шундый максатчан булсалар иде,
бу иптәш бит нольдән башлады. Монда
гы тырышлык!
Анысы бардыр, анысы сугыш вакы
тында ач көе тезләнеп «уфалла» арбасы
тартканда ясалгандыр.
Татар әдәбиятын тапшырганда ко
миссиядә Х.Госман, Я.Агишев, З.Мә
җитов иде. Тегеләрен танысам да,
З.Мәҗитовны белми идем: бу нинди
малай-шалай миңа сорау биреп бәйләнеп
утыра соң, дип ачудан тешләремне кы
сып җавап бирдем. Зәет шундый яшь
иде әле!
Ахырдан сөйләде: мине чыгарып җи
бәргәч, билге турында киңәшкәндә Якуп
ага әйткән:
– Хатыйп, бу егеттә өмет бар бит,
бишле куйыйк, – дигән. Шулай бишле
куйганнар. КПСС тарихын биргәндә
ниндидер төгәл булмаган фраза ыч
кындырып харап була яздым: имтихан
алучы Р.И.Нафигов нәгърәләрен орды
инде, сүкте, дулады. Гадәтенчә, сүтелеп
бетте. Югары белемем буенча тарих
чы икәнемне белгәч, үз итеп, «коллега»
итеп, ихтирам белән сүкте. Аннан елма
еп кулны кысты. Бераздан мине аспиран
турага алу турында приказ чыкты.
(Дәвамы киләсе саннарда)

Б

у юллар Габдулла
Тукайның «Печән
базары, яхуд Яңа
Кисекбаш» поэма
сыннан. Элек Печән база
ры урнашкан җирдә Бө
тендөнья татар яшьләре
форумының Казан шәһәре
активы Казаныбызга Тукай
ны яңача тәкъдим итте.
Париж коммунасы урамын
да «Печән базары ярминкәсе» дип аталган театраль
ләштерелгән тамашада XX
гасыр башы рухында киенгән
яшьләрне төрле кул эшләрен
һәм милли ризыклар сату
ны, татар шигъриятенең
яңа буыны тарафыннан ку
елган «Шигърият сәгате»н
күзәтергә мөмкин иде. Ча
раны Раил Өметбаев алып
барды.
Чарада «Аң» журналын та
ратылар. Бу санда Габдулла
Тукайның үлеме турында
язма, Печән базарының
тарихы һәм рус телендә
Тукай турындагы кызык
лы мәгълүматлар урын
алган иде. Ярминкә бары
шында яшьләр, студент
лар һәм мәктәп укучылары
ярдәмендә XX гасыр башы
мохите тудырылды. Габ
дулла Тукай нәкъ шул чорда
яшәгән һәм иҗат иткән. Ка

зан халкы үз күзләре белән
шул дәвердәге тирәлек
бизәлешен, киемнәр сти
лен карый алды, шул чорга
әйләнеп кайткан кебек бул
ды.
Ярминкәдә, урта һәм югары уку йортлары шәкерт
ләренең кул эшләнмәләре
белән
беррәттән,
зәр
кәнчеләр дә үз продукция
сен тәкъдим итте. Татарча
язулы, милли бизәкле, Ка
зан күренешләре ясалган от
крыткалар, кулъяулыклар,
бала киемнәре, чынаяклар
бар иде. Лаеш осталары агач
тан эшләнгән мәчет пазлла
ры, каеп ясалган тартма
лар сатты. «Мөхәммәдия»
мәдрәсәсе кызлары үзләре
пешергән кабартма, өчпоч
мак, кыстыбый, баллы ри
зыкларын тәкъдим итте.
Шунда ук теләгәннәр са
мовардан чәй эчә алды.
Ярминкәдә катнашучылар
ны яшь шагыйрьләр: Йол
дыз Миңнуллина, Рүзәл
Мөхәммәтшин, Фәнил Гый
ләҗев, Булат Ибраһим һ.б.
үзләренең милләт турын
дагы шигырьләрен укыды.
«Шаяннар һәм тапкырлар
клубы» шәкертләре бәйрәм
кунакларын шаян мәзәкләре
белән «сыйлады». Ахыр

Быел татар
җәмәгатьчелеге
Габдулла Тукай
үлеменә 100 ел тулуны
билгеләп үтә. 1913
елның 15 апрелендә
(яңа стиль буенча)
20 сәгать 15 минутта
бөек татар шагыйре
Габдулла Тукай вафат
була. Шагыйрь нибары
27 яшьтә бакыйлыкка
күчә.

дан бөтен кеше Тукай ру
хына дога кылды һәм чара
«Туган тел» җыры белән
тәмамланды.
P.S. Шундый зур чараны
оештыруда, үткәрүдә катнашкан һәр кешегә рәхмәт.
Ләкин юллар ябык булмау
сәбәпле, ярминкәдә катнашучыларга юлның бер
ягыннан икенче ягына чыгып йөрү кыенлык тудырды.
Алдагы елларда мондый
зур масштаблы чараларга
ЮХИДИ хезмәткәрләре дә
битараф калмас дип уйлыйбыз.

колагына

Дипломның да була төрлесе
Ләйсән ГАЛИУЛЛИНА,
Гаммәви коммуникация һәм
социаль фәннәр институты

Белем

с и с т е м а с ы к өннән - көн үз гәрә .

м ә к т ә п у к у ч ы л а ры н к у рк ы т ып б е т е р гән

F Лилия Гәрәева,
хезмәткәрләр табып бирү компаниясе
җитәкчесе:

Б өт е н
БДИ г а

– Бакалавриатны тәмамлаган кешеләр эшкә
урнаша алалармы, дигән сорауга конкрет җавап
биреп булмый. Чөнки бу очракта күп нәрсә ул
укыган белгечлектән тора. Мәсәлән, икътисад һәм
юридик юнәлешләр буенча укыган бакалаврларга
эш табу кыен булачак. Чөнки әлеге тармакларда
эшләү өчен тулы белем алган, ягъни магистрату
раны тәмамлаган кешеләр кирәк. Ә менә завод
ларга яки предприятиеләргә урнашырга теләгән
бакалаврларны дүрт куллап эшкә алалар. Аннары
аларны үстереп, киләчәктә магистратурада укып
чыгарга мөмкинлек бирәләр. Сәүдә тармагында
да бакалавриатка яхшы белгеч буларак карый
лар. Әлеге диплом белән килгәннәрне эшкә алып,
аларга төрле тренинглар уздыралар. Нәтиҗәдә,
үзләренә кирәк булган белгечләрне әзерлиләр.

ә л е и я л ә ш еп б е т әргә өлге рмәде к , т агы н бер
яңалык керттеләр.

Ю гары

у к у й орт лары т у л ысы

б елә н и к е б а с к ы члы б е л е м б ирү с и с т е мас ы н а

–

б а к а л а в р и а т һ ә м магистратурага күчте .

Аңламыйча
бардык

Без, укырга кергән ва
кытта, зур сынау алдында
калдык – бакалавриатны
сайларгамы, белгечлекне
ме? Нәрсәнең нәрсә икәнен
дә төгәл белми идек. «Ба
калавр» әллә нинди ят сүз
булып
тоелгангадырмы,
күбебез һәркемгә таныш
булган «белгеч» статусын
алып чыгарга карар кыл
ды. Чынлап та, кем соң ул
бакалавр, кем ул магистр?
Европадагы белем бирү
системасы безгә ник кирәк
булды икән?
Уйлап карагыз әле, ни
өчен Россиядә алган ди
плом белән чит илдә эшкә
урнашып булмый? Төп сә
бәп квалификацияләр бү
ленешендә. Мәсәлән, Рос
сиядә «инженер», «тарих
укытучысы», «журналист»
белгечлек булып санала. Ә

чит илдә болар бары тик
хезмәт урыны гына, ягъ
ни вазифа. Икенчедән, чит
илләрдә мәктәптә 14 елга
якын белем алалар. Шуңа
күрә вуз студентлары дүрт
еллык бакалавриат курсын
тәмамлап, югары белем
дипломнары белән чыга. Ә
иң талантлылар, укуларын
дәвам итеп, магистратура
га бара.
Мондый система бездә
дә тамыр җәеп китә алса,
Россиядә алган дипломнар
белән чит илләрдә дә эшкә
урнашып булачак.

Диплом бар,
эш юк

Танышларым
арасын
да бакалавриатны тәмам
лаганнар бар. Тик әлеге
диплом белән эшкә урнаша
алганнары гына аз. Лилия,
мәсәлән, былтыр гына дип
лом алды. Укырга кергән
елны, югары белемне дүрт

ел эчендә алып чыгам да
эшкә урнашам, дигән уй
белән белгечлекне түгел,
ә бакалавриатны сайлаган
иде. Хәзер менә эшкә урна
ша алмыйча йөри.
Дипломын тотып кая
гына барса да: «Бакалавр?
Ә кем ул? Безгә югары бе
лемле белгечләр кирәк», –
дигән җаваплар ишетте.
Бакалаврның да югары бе
лем иясе икәнлеген күпме
генә аңлатырга тырыш
са да, эш бирүчеләрне ул
канәгатьләндермәде.

Рамил исә югары уку йор
тына белем алу өчен түгел,
ә диплом алу өчен генә кер
де. Ул армиягә бармаска
һәм кулына берәр «катыр
гы» алып чыгарга теләде.
Дүрт еллык бакалавриатны
сайлавы да шуңа бәйле иде.
Хәзер бер дә үкенми. Рәхәт
студент тормышын да таты
ды, диплом да алды. Эшкә
урнашу белән дә мәшәкате
булмады. Җитәкче аның ди
пломы булу-булмавы белән
генә кызыксынган. Бака
лавриат сүзен ишеткәч, бе

раз каушап калса да, соңрак
кулын селтәп: «Әй, тагын
берәр нинди яңалык уй
лап чыгарганнардыр инде.
Эшли алсаң, теләсә нинди
дипломың булсын», – дип
кенә җибәргән.

Асылы нидә?

Бакалавр ул – шундый ук
югары белемле белгеч, тик
аны бөтен җиргә дә эшкә ал
маска мөмкиннәр. Кайбер
чикләүләрне алып ташлар
өчен аңа тагын ике ел ма
гистратурада укырга кирәк.

Болонья системасы дип
аталучы әлеге белем бирү
системасының асылын ме
дицина вузлары мисалында
аңларга була. Мәсәлән, дүрт
ел укыган студент гомуми
профильле табиб булып
чыга. Ә менә кардиолог бу
лыр өчен аңа тагын ике ел
укырга кирәк.
Бакалавриат АКШ та
бик популяр. Анда яшәү
челәрнең күбесе магистра
турада укымыйча, бака
лавр дипломын гына алып
чыга.
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Әдәби

сәйләннәр

Р аил С адр е т ди н ов –
әдә б ия тка шагы й р ь л әр

М иргазиз У кмасы й
һ әм К ады йр
С иб гат у ллинны б үл әк
иткә н Б алык би с т әсе
районы К ече У км ас
а в ы лы ннан . Т у г а н
а в ылының данл ы к л ы
ш әх есләре , т ар их ы ,
т абигате б е лә н
кызыксына .

Бу

өл к әг ә

бәйле ф ә нни - гам әл и
ко нфе ре нция ләр д ә
ч ыгыш яса п , п р и з л ы
ур ы ннар я у лага н ы
б ар .

Х әзерге
Г аммә ви

кө ндә

ко м м у никация һ ә м
со циаль ф ә ннә р
инс т иту т ы ны ң т а т а р
жу р налис тикас ы
бүле ге ндә бере н ч е
к у рста укый .

Экология

Яшьлек хатасы
К

ая
барырга?
Нишләргә?.. Гөлгенәнең
уенда
кичә генә бу со
раулар юк иде. Бу көнгә
кадәр ул кайгы белмичә,
бөтен шартлары, сау
насы, бассейны булган
йортта рәхәт тормыш
кичерде. Шул рәхәтлек
бер мизгел эчендә юкка
чыгар, дип кем уйла
ган? Ә бит барысы да
бик яхшы башланган
иде...
Гөлгенә әти-әнисен хә
терләми дә... Кыз бик
кечкенә вакытта, алар
бер-бер артлы бакыйлык
ка күчкәннәр. Тик шулай
да әтисен аз-маз күз ал
дына китерә әле. Аның
хәтеренә ул кара чәчле,
кыска мыеклы, зур йо
дрыклы баһадир ир-ат бу
ларак кереп калган.
Әнисе, мәрхүм, үзе дә
ятимә булган шул. Ни
әти-әнисе, ни апа-абыйсы
булмаган аның. Шуңа да
Гөлгенә әтисе ягыннан
булган әбисе һәм баба
сы янында үсә. Тәрбияне
дә, әдәп-әхлакны да аз
бирмиләр аңа. Тик шулай
да, Гөлгенә кечкенәдән үк
әти-әнисе югын, яклаучы
сыз калганын аңлап яши.
Үсә төшкәч, әби-бабайның
да мәңге яшәмәячәгенә
төшенә. Шуңа ул ни
эшләсә дә, аңа бары үзенә
генә җавап бирергә кирәк
буласын белә. Һәр сүзен
үлчәп сөйли, хисләрен үз
кулында тота белә тор
ган кыз булып үсеп җитә.
Башкалардан бер дә ким
укымый. Укытучылар да,
мәктәп коллективы да кыз
баланың психологиясенә

зыян китермәскә тыры
ша.
Мәктәп еллары шаулап
узып китә. Мәктәпне ал
тын медальгә тәмамлаган
Гөлгенә, шәһәргә китеп,
белем алырга карар кыла.
Әби-бабасы иркәләп үс
тергән гөлләрен бер дә
җибәрергә теләми. Теле
визордан, радиодан һаман
илгә белемле, укымышлы
«кампитрлар» белән эшли
ала торган «кадрлар»
кирәк дип тукып торалар.
Гөлгенәгә дә бөтен «сүз
байлыгын»,
үҗәтлеген
эшкә җигәргә туры килә.
Әби-бабасын юмалап, бе
раз хәйлә дә кулланып, үз
дигәненә ирешә.
Гөлгенә, шәһәргә кил
гәч, үзен ирекле коштай
сизә. Кая теләсә, шун
да бара. Театр-музейларны,
концерт-кәмитләрне
«гизә».
Дөрес,
үзенең төп максатын –
яхшы итеп укуны да оныт
мый. Озак дип тоелган
студент еллары да үтеп
китә. Эх, чыннан да ничек
күңелле иде алар!
...Гөлгенә бүген ник
тер үткәнендә казына,
хәтерендә иң мөһим ва
кыйгаларын барлый. Кай
гы-хәсрәт,
күңелсезлек
килгәндә, ул шул бәхетле
минутларыннан көч-дәрт
алып
яши.
Гомернең
бәхетле мизгелләре –
күңелнең «заряд аккуму
ляторы» ул.
Гөлгенә артыннан егет
ләрнең ниндиләре генә
йөрмәде. Тик Гөлгенә
аларның берсен дә яны
на якын җибәрмәде. Ул
да, күпләр кебек, акбүз
атка атланган «принц»ны

көтте. Студент елларын
да аның хәтеренә бер
сөйләшү кереп калды.
Япь-яшь кенә студентка
лар кемнең нинди егет
сайлаячагы турында гәпләшәләр. Барысы да үз
фикерен әйтергә ашыга.
«Җирдә бер генә яшибез.
Мин кияүгә бай егеткә,
рәхәт тормыш күрер өчен
чыгачакмын» – дип үз сүзен
әйтте шулчак Гөлгенә.
Арадан бер дусты: «Синең
ул бер көнлек байлыгың
нигә кирәк? Кияүгә мин
бары йөрәгем кушуы бу
енча гына чыгачакмын», –
дип Гөлгенәнең сүзләренә
каршы чыкты.
Гөлгенә дә, ниһаять, кияү
кочагына керде. Кияүнең
дә ниндие әле: чит илдә
вилласы, илебезнең унлап
шәһәрендә үз «почмагы»
– коттеджы, фатиры бул-

Студентлар

культурасы һәм әйләнә-тирә мохитне саклау елы

Экология гореф-гадәтләре
П ед а г о г и к а

ф ә н нәре докторы , ге ографик һәм экологик белем бирү теориясе һәм методикасы к афед р а с ы
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«экология» төшенчәсе, гомумән, бул
маган. Ләкин халыкның бай тормыш
тәҗрибәсенә нигезләнгән экология
белемнәренә ия булуы хакында гарәп,
рус һәм башка милләт вәкилләре,
сәяхәтчеләре, галимнәре язып кал
дырган. Тарихи-этнографик мате
риаллар нигезендә, безгә шунысы
мәгълүм: татар халкы табигый мохит
белән тыгыз бәйләнештә яшәгән. Та

Баш мөхәррир - Илдар Азат улы Кәримов
Мөхәррир - Динара Равил кызы Миннекаева
Иҗат коллективы: А.Ю.Садыйкова
Корректор - Р.А.Асылгәрәева
Биткә салу һәм дизайн буенча белгеч Г.З.Камалиева

тар халкының дәвамлы тарихы, иртә
дәүләтчелек туу, аның тормышында
экология культурасы югары булуы
хакында сөйли.
Фольклор материаллары таби
гать һәм кешелек дөньясы, соци
аль тормышның
бер-берләренә
нык бәйле булуын тагын бер мәр
тәбә раслый. Үткән заманның пе
дагогика һәм табигатьне сакл ау
белемнәре, экологияне тагын да
тирәнрәк аңларга һәм аны һәрь
яклап өйрәнергә кирәклеген күр
сәтә, нәтиҗәдә яшь буында эколо
гия культурасы формалашуга уңай
йогынты ясый.
Татар халкының табигать педа
гогикасы һәм экология турындагы
белемнәре хәзинәсен авыл җирендә
яшәүче әби-бабайлар саклый. Шуны
сы кызганыч: әле бүген дә гомуми бе
лем бирү мәктәпләрендә, гимназиялицей, югары уку йортларында һәм
аларның укыту программаларында
халыкның экологик белемнәрен,
традицияләрен өйрәнүгә әһәмият
бирмиләр һәм зур хата ясыйлар.
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Бергә яши башлаганның
икенче көнендә үк һәркем
үз эше белән мәшгуль бул
ды.
Шулай көннәр, айлар,
еллар узды. Тыныч, бик
матур гына башланган
тормышта ниндидер кытыршылыклар
сизелә
башлады. Руслан җитә
кләгән фирманың соң
гы вакытта эшләре бик
мөшкелләнде, клиентла
ры да кимеде. Фирманың
киләчәктә банкротлыкка
каласы көн кебек ачык
иде. Шуңа да Руслан үз
киләчәген кайгырту эшенә
кереште, ә ул «яңа», «ма
тур» киләчәктә Гөлгенәгә
урын билгеләнмәгән иде.
Гомумән, Руслан өчен
инде ул күптәннән юк. Ул
Гөлгенәгә ниндидер бер
күңел ачу чарасы, курчак
итеп кенә карады.
Менә ишек шакыды
лар. «Әллә Русланмы?» –
дигән уй үтте Гөлгенәнең
башыннан. Булмас, бер
киткәннәр кире кайтмый.
Әйе, Гөлгенә Русланның,
аны ялгызын тормыш
чоңгылына ташлап, чит
илгә очуын белә иде инде.
Безнең илдә бит байлык
ны тиз бүләләр. Фирма
банкротлыкка
чыккан
көнне үк, суд приставла
ры килеп, милекне язып
киттеләр, Гөлгенәгә тиз
арада фатирны бушатыр
га дигән әмер бирделәр.
Мескен Гөлгенә бары шул
вакытта гына бу тормыш
та ничек алданганын,
сандугач артыннан куып,
чыпчыкны ычкындырга
нын аңлады.
Тагын ишек шакый
лар...

рекорды

Иң озын
карандаш
1995 елда Нью-Йорк студен
•
ты дөньядагы иң кечкенә табиб

Җ ә үд әт Х өсәе нов ны ң ф әнни - гамәли хезмәтләре философия фәннәре докторы , профессор
Н.М.С о л о д у х о җит әкч е ле ге ндәге «Г ому ми экология » проекты к ысаларында Т атар с тан Р еспу блик асы
д ә ү л ә т п р е м и я с е нә тәкдим и т е лде . Н әт и җәл әр ел ахырында яс ал ачак .
п роф е с с о р ы

ешелек дөньясының хәзерге
үсеш этабы табигать белән
җәмгыять арасындагы каршы
лыклардан тора һәм, шуның
нигезендә, тирән соиаль-экология
кризисы барлыкка килде. Әйләнәтирә мохит кискен үзгәреш кичерә:
ул химик, физик элементлар белән
пычрана, туфракның продуктлылыгы
һәм уңдырышы нык түбәнәя, ашам
лык ризыкларының сыйфаты нача
рая. Кешелек җәмгыяте һәм табигать
арасындагы үзара мөнәсәбәтләрнең
бозылуы бик күп сандагы үсемлекләр
һәм хайваннар дөньясының юкка
чыгуына китерә. Нәтиҗәдә кешенең
иммун системасы төшә, нәселдәнлек
үзгәрә, организмның авыруларга кар
шы торучанлыгы кими.
Кешелекнең үз-үзен юкка чыга
ра баруы, җәмгыять, мәктәп һәм
педагогика фәне алдына бүгенге
һәм киләчәк буын укучыларында,
яшьләрдә экология культурасын бар
лыкка китерү бурычын куйды. Без,
үз чиратыбызда, борынгыдан килгән
гыйлемнәргә таянабыз. Ул заманда

ганына.
Гөлгенә
яңа
тормышның бөтен ләз
зәтен-тәмен тоеп яшәде.
Әби-бабай дөньядан китеп
баргач, авылга кайтудан
да туктады. Яңа тормыш
иске, сыналган дусларны
да оныттырды.
Гөлгенә Русланны баш
та ук бик ошатты. Таны
шулары да кинәт кенә
килеп чыкты. Гөлгенә ул
көнне эштән кайтырга соң
чыкты. Тукталышта алар
ягына бара торган бер
генә автобус та килмәгәч,
узып бара торган маши
наларга кул күтәрә баш
лады. Байтак кына вакыт
торгач, аны Руслан «алып
китте». Шуннан бер айлап
очрашып-күрешеп
йөр
гәннән соң, Руслан аңа
тәкъдим ясады. Яшьләр,
туйны артык чыгымга са
нап, үткәреп тормадылар.

16 май, 2013 ел

дәрәҗәсенә ирешә, төгәлрәк, ул
үз эшенең остасы, квалифика
цияле белгеч булып җитешә. Бу
вакытта аңа унҗиде яшь була.

1994 елның июнь аенда
•
Майкл Керни иң яшь чыгарылыш студенты

исеменә лаек була. АКШның Көньяк Ала
бама университетының гуманитар фәннәр
буенча бакалавр дәрәҗәсен ала. Бу вакытта
аңа нибары 10 яшьтә 4 ай була.

Дөньядагы иң озын карандаш (озынлыгы
•
2,74 метр) Хаддерсфилд техник коллед
жы студентлары тарафыннан ясалган. Ул
1995 елда Бөекбританиянең «Клиф Хилл»
мәктәбе кушуы буенча эшләнә.

Американың Иллинойс штаты докторы
•
Роланд Дант Чикагода 1986 елның 1-2

июнендә укыган ике көнлек гипнотерапия
лекциясе курслары өчен, тарихтагы иң зур
гонорарны (3 080 000 доллар) ала.

1997 елның 1-2 мартында Миссури-Ролл
•
университетыннан 60 студент Хәйрия

акциясе кысаларында 65,44 км озынлыкта
гы 450 000 буыннан торган иң озын кәгазь
чылбыр ясый.
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