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Гүзәл затның 
асылы 

Хатыннарда үзләрен сөйдерүче 3 төрле сыйфат бар: 
матурлык вә гүзәллек; гакыл вә тәрбия; зирәклек вә нәзакәт. 
                                                                                 ризаэддин фәХретдин.

Быелгы кышның 
соңгы көне КФУның 
татар журналистика
сы кафедрасы сту
дентлары өчен «Сөем
бикә» журналы баш 
мөхәррире Ләйсән 
Юны сова һәм аның 
урынбасары Гөлну р 
Сафиуллина белән оч  
рашу көне буларак 
истә калачак. Арала
шу кайчак кис кен тон
да барса да, журнал 
хезмәткәрләре үсеп ки  
лүче журналистла р бу
ыныннан яз малар кө  

түен белдерде.

Финляндиянең Та  
тар мәдәни җәмгыя
те татарны өйрәнү 
бе лән шөгыльләнүче 
сту дентлар өчен 1 мең 
евро күләмендә се 
местр  лык стипенди я 
бәйге се игълан итә.  
Стипендиягә дәгъва 
кылучылар татарн  ы 
өй рәнүнең төр ле өл
кәләренә караган  тик
шеренү проектлары 
тәкъдим итәргә тиеш. 
Тулырак мәгълүмат 

ftatar.ru сайтында.

КФУ Times Higher 
Education (Британия) 
тарафыннан төзелгән 
«Аурупаның  иң яхшы 
200 университеты» 
рейтингында 151160 
диапазонында үзенең 
лаеклы урынын тап
ты. Анда Россиянең 5 
вузы кергән, КФУ – 
4 нчесе, ә «5100» про
ектында катнашучы 
уку йортлары ара
сында 3 нче урында 

исәпләнә.
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21 нче мартның Халы
кара шигърият көне бу
ларак билгеләнүе юкка 
түгел. Нәкъ яз фасылы 
кеше күңелендә хисләр 
буранын уятып җибәрә, 
иҗатка, матурлыкка ор
лык сала. Ә безнең өчен 
һәр яз Тукайны искә 
төшерә, һәр яз бездә 

Тукайлы... Быел татар 
халкы һәм, гомумән, 
бөтен төрки дөнья 
бөек шагыйребезнең 
130 еллыгын бәйрәм 
итәчәк. «Darelfөnүn» 
газетасы да бу агым
нан читтә түгел. Халык 
шагыйренең исемен 
мәңгеләштерү макса

тыннан, «Тукайлы ха
лык без!» исеме белән 
даими сәхифә ачып җи
бәрәбез. Һәр санда олуг 
язучының шәхесе, аның 
шигърияте белән бәйле 
язмалар урын алачак. 
Тукай исеме йөрәкләрдә 
яңа шигырь булып яң
гырасын!

«Тукайлы халык без!»

Редактор сүзе

Равил Айдаров («XIX – XX га
сырларда Казанның агач йортлары» 
тарихиархитектура монографиясе 
өчен); Ренат Әюпов (Габдулла Тукай 
иҗатына һәм тормышына багышлап 
куелган спектакльләре өчен); Фәүзия 
Бәйрәмова («Күчем хан» тарихи ро
маны, «Кырык сырт: романнар» ки
таплары өчен); Флера Гыйззәтуллина 
(«Яну дәверләрендә: поэматрилогия», 
«Башкаемда – дөнья исәпләре» китап
лары өчен); Шәмсия Җиһангирова 
(«Илаһият: шигырьләр», «Бәхетең 
үз кулыңда: җырлар» китаплары 
өчен); Нәҗип Нәккаш (Исмәгыйлев) 
(шамаилләр циклы, «Ярдәм» һәм 
Түбән Кама районының Шәңгәлче 
мәчетләрен бизәгән өчен); Газинур Мо-
рат («Кош хокукы: шигырьләр һәм по
эмалар» китабы өчен); Вакыйф Нурул-
лин (ике томлык «Сайланма әсәрләр»е 
өчен); Гөлзадә Сафиуллина (күп еллар 
дәвамында мәдәнияттәге хезмәтләре, 
халыкара «Сөембикә варислары» 
бәйгесе, «Үлемсез ил җыры», «Илаһи 
моң» фестивальләре һәм «Әй, киң төрки 

даласы» концерт программасы өчен); 
Җәүдәт Сөләйман («Сүтелә йомгак...: 
шигырьләр, поэмалар» китабы өчен); 
Айдар Хәлим («Өч аяклы ат», «Кыйб
ла», «Казыктагы тальян» повестьла
ры, «Татар вакыты» романы өчен); 
Альберт Хәсәнов («Җәнбәт җәвере», 
«Данәгөл», «ТанДим», «Бүре бала
сы Чатан» китаплары өчен); Зиннур 
Хөснияр («Кичү» китабы өчен); «Бол-
гар цивилизациясе. Мең елга сузылган 
юл» дип аталган сәнгати экспозиция
не әзерләүчеләр төркеме: Илья Арта-
монов (рәссампроектлаучы), Алек-
сандр Леухин (рәссампроектлаучы), 
Фәрит Вәлиуллин (рәссам – монумен
талист), Рәшид Шиһабетдинов (рәс
саммонументалист), Игорь Щети-
нин (рәссаммонументалист), Айрат 
Ситдыйков (А.Халиков исемендәге 
археология институты директоры), 
Рамил Хәйретдинов (Казан федераль 
университетының Халыкара багла
нышлар, тарих, көнчыгышны өйрәнү 
институты директоры), Дмитрий Бу-
гров (археолог).

2016 елда Габдулла Тукай исемеНдәГе ТаТарсТаН дәүләТ премиясеНә 
13 шәхес һәм бер иҗади Төркем дәГъва кыла. алар ТүбәНдәГеләр:

Мин гомер буе табигать кү ре
нешләрен күзәтергә яратам. Бер 
фасылның икенчесен алыштыруы, 
табигатьнең яшәрүе, картаюы – 
үзе зур бер могҗиза... Табигатьтә 
бөтен нәрсәгә җавап табарга бу
ла. Ул сине һич кенә дә алдамый: 
төннән соң көн килә, кыштан соң – 
яз...

Яз айлары керүгә, табигатьтәге 
үзгәрешләр көннәнкөн күбрәк 
күзгә ташлана башлый. Менә без 
дә, язга ияреп, газетабызга үз
гәрешләр кертергә булдык. Кыз
ганыч, төрле сәбәпләр аркасында, 
«Darelfөnyn» газетасы кәгазь ва
риантында яңа елдан бирле чык
мады, әмма без КФУ сайтында, 
социаль челтәрләрдә гел сезнең 
белән элемтәләрне өзмәскә ты
рыштык, яңалыкларны даими 
шунда элеп бардык. Язмыш кану
ны шундый: матбугат чаралары 
заман белән бер ритмда атлар
га, яңалыкка омтылырга тиеш. 
«Darelfөnүn»ебез дә хәзер үзгәрде, 
сәхифәләр саны артты, сайты
быз (darelfonyn.kpfu.ru) яңарды. 
Без уку йорты яңалыклары һәм 
актив студент тормышыннан 
тыш, Идел буе регионнарында, 
республика һәм шәһәр тормы
шындагы яңалыкларны, туган 
тел, горефгадәт, Татарстаны
бызда һәм Идел буе төбәгендә 
яшәүче халыкларның проблема
ларын да яктыртырга тырыша
быз. Милли тормышның үзәгендә 
кайнаучы, татар ихтыяҗын кай  
гыртып яшәүче һәм эшләүче мил
ләттәшләребез, шул исәптән яшь
ләребез дә, шөкер, шактый күп. 
Шундыйларга мөрәҗәгать итәбез: 
безгә языгыз!

Уку йортыбыз соклангыч адым
нар белән алга бара. Күпләр өчен 
өметләр, ышанычлар, ниятләр  
нәкъ менә Казан федераль универ
ситеты белән бәйле. Яз безнең 
тормышыбызга, университеты  
быз га яңа омтылыш, көч, дәрт , 
иҗади уңышлар алып килсен. 
Ходай теләкләребезне тор
мышка ашырырга ярдәм итсен, 
рәхименнән һәм шәфкатеннән 
ташламасын! Бергә булыйк!

Иң изге теләкләр белән, 
Ләйлә Сабирова.

Яз – 

ЯҢалык 

ИлЧеСе



3  УниверсиTеTDARELFONYN№ 1    10 март, 2016 ел

Театр ул – үзе 
бер бөтенләй 
башка дөнья. 

Аңа бер бирелдеңме, 
тиз генә аерылам димә 

инде син. 
       (М.Җаббаров)

21 
спектакль 
куелган

«Мизгел» 
яшьләр 
театры 

1996 нчы 
 елдан 
 эшләп килә

15 

артист 
исәпләнә

4 спектакль 
«Яңа гасыр» 
фондында

Театр

Н
ияз, театр дөньясына ни-
чек килеп кердең?

 11 нче сыйныф ахы
рында Мәскәүгә ВГИК

ка керергә әзерләнгән идем. Ләкин,  
якыннарым киңәшләренә колак салып, 
бу фикердән баш тартырга туры килде. 
Төпле белем, яхшы эш урыны булсын 
дип, КФУның инглизиспан телләре 
бүлегенә укырга кердем. Шулай да 
театр турындагы хыяллар тынычлык 
бирмәде, күңел гел нәрсәдер эзләде 
һәм тапты. Үзебезнең уку йортында 
ук театр эшләп килгәнлеген белдем дә, 
үземне сынап карарга булдым.

- Беренче мәртәбә сәхнәгә чыгуыңны 
хәтерлисеңме?

 Балалар бакчасында чакта, мине һәм 
тагын өч баланы Фәнис Яруллинның 
юбилеенда чыгыш ясаттылар. Фәнис ага 
үзе дә бар иде. Шуннан башлангандыр 
инде. Ә беренче мәртәбә зур сәхнәдә уй
наганда, миңа 16 яшь иде. Баулының 
драма театрында уйный башладым. 

- Нияз, син 
пародияләр дә куя-
сың бит әле. Па-
родия спектакльдә 
роль уйнаудан нәр-
сә белән аерыла?

 Рольне безгә автор «бүләк 
итә», тик син аны үзеңчә күрәсең, 
тоемлыйсың. Режиссер рөхсәт итсә, 
бераз үзгәрешләр дә кертә аласың. Ә 
пародиядә берни үзгәртергә ярамый, 
пародия ул – кабатлау. Мәсәлән, шул 
ук Жириновский, Путинның сөйләшү 
рәвеше, мимика, хәрәкәтләренә игъти
бар итәргә кирәк. 

- Спектакль вакытында иң авыры 
нәрсә?

 Сәхнәгә чыгу, беренче адым ясау 
авыр. Ә бер чыксаң һәм героеңны 
тоемласаң, барлык борчулар оныты
ла.

- Ниязны бер читкә куеп, герой об-
разына керү ничегрәк үтә?

 Режиссер Марсель абый Җаббаров 
белән бергә эшлибез. Иң беренче, 
рольне бирер алдыннан, актер белән 
геройны чагыштыра ул. Аннары 
геройның нәрсә хис иткәнен, характе
рын аңлата. Ә калганы – вакыт һәм 
тырышлык эше.

- Спектакльдән соң герой кая китә?
 Беркая да китми, минем эчемдә 

яшәвен дәвам итә. Алай гына да 
түгел, герой мине үзгәртә башлый. 
Мәсәлән, «Кыр казлары артыннан» 

спектакленнән соң, миндә байлык, ак
чага мөнәсәбәт кисәк үзгәрде.

- Илһам чыганагың бармы?
 Кемдер табигать, музыка белән 

илһамлана. Минем өчен сәхнә үзе – 
илһам чыганагы. 

- Нинди роль уйнамас идең?
 Елак кешеләрне яратмыйм. Шуңа 

күрә бернинди уңай хискичерешләр 
булмаган, гел елауга кайтып калган 
спектакльдә елак кешене уйнамас идем, 
мө гаен. 

- Тәнкыйтьне кабул итә беләсеңме?
 Әйе, шуңа өстәп, мин үземне үзем 

еш тәнкыйтьлим. Мәсәлән, «Соң инде 
шул» спектаклендәге капитан ролен 
башкаруым ошамады, әле дә ошамый. 

- Укуыңны калдырып торып, киног а 
төшәргә тәкъдим итсәләр, нишләр идең?

 «Ирония судьбы» киносын кабат 
төшерүләрен һәм миңа Ипполит ролен 
бирүләрен сорар идем (көлә). 

- Театр һәм укудан кала нәрсә белән 
шөгыльләнәсең?

 КФУда Икътисад министрлыгы 
ярдәмендә «Фабрика предпринима
тельства» проекты эшләп килә. Шун
да катнашам, эшмәкәр эшчәнлеге 
серләренә төшенеп ятыш.

ВГИктан  баш ТарТып, кФуга
Миләүшә НигъМәТуллиНа, Филология 
һәм мәдәниятара багланышлар институты

27 нче марТ бөТеН дөНья күләмеНдә 
халыкара ТеаТр көНе буларак билГеләп 
үТелә. кайбер Фикер ияләре «дөНья 
ул – ТеаТр, ә без – акТерлар», – диярГә 
яраТа.  ТормышларыН ТеаТр дөНьясы 
беләН бәйләГәН, сәхНәдәН башка яши 
алмаГаН кешеләр өчеН ТеаТр ул Нәрсә? 
бу Турыда без кФуның «мизГел» яшьләр 
ТеаТры акТеры Нияз ВәлиуллиН беләН 
сөйләшерГә булдык.
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И
ң беренче чиратта Сез 
кем – укытучымы, 
галимә, хатын, әниме? 

 Укытучы булу ба
ланы яратуга бәйле, һәр укыткан 
студентыма тирән хөрмәт, ыша
ныч белән карыйм. Мин үземнең 
гаиләмне, якыннарымны яратып һәм 
аларның да ярату җылысын тоеп 
яшим. Галим төшенчәсен тормышын, 
яшәешен бары фәнгә багышлаган 
күренекле шәхесләргә карата гына 
кулланам.  

- Фәнгә ничек килдегез?
 Казан университеты тарих

филология факультетының татар 
теле бүлегенә укырга керүем Кы
зылъяр урта мәктәбендә татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы Фәһимә 
Сәгыйтовнага бәйле. Мин аның 
дәресләрен шулкадәр көтеп ала 
идем, күп укый идем. Укытучымның 
әдәби сөйләме, матур аһәңле тавы
шы, дәресне алып баруы шулкадәр 
ошый иде. Фәһимә апа кебек татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы булу 
теләге мине Казанга алып килде. 
Университетка килгәч, морфоло
гия курсыннан безнең төркемдә 
лекция алып барган профессор, 
факультетыбызның деканы  Диләрә 

Гарифовна Тумашева үзендә курс 
эше язарга тәкъдим итте. Беренче 
фәнни адымнарым шулай башланды. 
Танылган галим җитәкчелегендә та
тар теленең гаҗәеп бай, үзенчәлекле 
фигыль сүз төркемен өйрәнүгә ке
рештем. Аспирантурада искиткеч 
кешелекле, зыялы, дөньякүләм та
нылган галим, Мәскәү шәһәрендә 
СССР Фәннәр академиясе Тел бе
леме институтының Төрки һәм мон
гол телләре бүлеге җитәкчесе Әдһәм 
Рәхим улы Тенишев һәм аның шәкерте 
Фәрид Хәкимҗанов җитәкчелегендә 
уку бәхетен кичердем. 

- Балачакта без фишкалар, поке-
моннар белән уйный идек, компью-

тер, телефоннан аерылмадык, ә менә 
сезнең балачак ничек узды? 

 Мәктәптә укыганда, сәхнәдән  
шигырь сөйли идем, гимнастик 
күнегүләр күрсәтә идек. Студент 
елларында да бер буш вакыт бул
мады, төрле түгәрәкләргә йөрдек, 
татар хорында җырладык, авыллар
га концерт белән чыга идек. Китап
ны да күп укыдык. Кинотеатрларга 
еш йөри идек. Хәзер дә аптырыйм, 
каян вакыт тапканбыз, каян акча 
җиткергәнбез. Менә компьютер уен
нары булмады булуын. Хәзер онык
лар белән уйныйбыз. Компьютер  
серләрен шактый соң үзләштерергә 
туры килде. 

- Сез беренче тапкыр кайчан га-
шыйк булдыгыз? 

 Мәктәптә укыганда дуслык бул
гандыр. Гадел Кутуйның «Тапшы
рылмаган хатлар»ындагы Галия... 
Мин бик бирелеп, дулкынланып 
укый идем әлеге әсәрне. Әсәрдәгечә, 
артист егеткә гашыйк булдым. 
Драмтүгәрәкнең режиссеры булган 
Гаптрәүф Салих улы белән 34 ел 
гомер кичерәбез, ике ул үстердек: 
Әнәс һәм Әннур. Аларның инде үз 
гаиләләре. Аллага шөкер, дүрт оны
гыбыз үсеп килә.

- Тормышта сезнең өчен иң зур ав-
торитет кем? 

 Әнием Рәисә Хәйретдин кызы. 
Кечкенә генә уңышыма зур итеп сөенә  
иде, күп гамәлләрем әниемне шатлан
дыру өчен эшләнде.

- Студент чорында нәрсәләр эшләргә 
өлгереп калырга кирәк?

 Максатыңа бәйле мөмкинлекләр 
бик зур хәзер. Мин чит телләр 
өйрәнүгә басым ясар идем.

- Ялларыгызны кайда, ничек итеп 
үткәрәсез? 

 Ял вакытын китап укып, язу ар
тында үткәрәм, лекция өчен яңа ма
териал туплау, тапшырырга тиешле 
монографияне эшкәртү һәм башкалар. 
Гаиләм, балаларым, оныкларым өчен 
һәрчак вакыт табам. Аларны тәмле 

«ҺӘр СТуДеНТыМа ТИрӘН хӨрМӘТ 
бе лӘН карыйМ»

Рузилә әМиРова, гүзәл ЗакиРова 

кышкы салкыННар узып, кояш җәйГә Таба борылГаН ямьле көННәрдә күреНекле Тел белГече, ФилолоГия 
ФәННәре докТоры, проФессор ФәНүзә шәкүр кызы НуриеваГа 60 яшь Тулды. әлеГе юбилей уңаеННаН,
без ФәНүзә апаГа үзебезНе кызыксыНдырГаН сорауларНы бирерГә булдык.

Нуриева Фәнүзә 
Шәкүр кызы 

Баулы районы 
Иске Чүте 

авылында 1956 елның 
8 нче март 

көнендә туган.

Шәхес
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Фәнүзә Шәкү-
ровна турында 
ба ры тик яхшы 
истәлекләр генә 
миндә. Универси
тетта уку дәва
мында һәрчак без  
нең белән, студентлар арасында иде. 
Фәнүзә апа – иң белемле, тәҗрибәле, 
таләпчән һәм хөрмәткә лаеклы 
укытучыларның берсе. Аның дәресләрен 
гел көтеп ала идек. Фәнүзә Шәкүровна 
белем биреп кенә калмады, бездә зәвык, 
тормыш өчен мөһим булган сыйфатлар 
тәрбияләүгә зур игътибар бирде.

ризыклар белән сыйлыйм, төрле кы
зыклы чараларга бергәләп йөрибез. 
Авылда булабыз, чит илләргә дә 
барып кайтыла. Музейга, кино
театрларга да, бик еш булмаса да, 
барырга тырышабыз. 

- Яраткан әдәби әсәрләрегез, ае-
руча яратып укыган авторларыгыз 
бармы? 

Мәхмүд Болгариның 1357 нче 
елда язылган «Нәһҗел Фәрадис»ы. 
Буш вакытларымда Әмирхан Еники, 
якташым Фәнис Яруллин, Пауло 
Коэльо әсәрләрен яратып укыйм.

- Нинди фильмнар карыйсыз?
 Соңгы караган фильмнар – ма

выктыргыч маҗараларга корылган 
«Аватар», «Пираты Карибского 
моря». Джонни Депп башкарган 
пират образы күңелгә ятышлы бул
ды. Хезмәттәшем Халисә Ширмән 
әсәрләренә нигезләнеп куелган та
тар сериалларын яратып карыйм. 
Март аенда ирем Гаптрәүф Салихо
вич белән Татарстанда төшерелгән 
«Семейные хлопоты» фильмына ба
рырга җыенабыз.

- Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Фәнүзә 
Шәкүровна! Сезгә киләчәктә дә 
уңышлар, саулык-сәламәтлек, җан 
тынычлыгы һәм яшь күңелле бу-
лып калуыгызны телибез!

Үтелгән тормыш 
юлым – табышларым, 
югалтулар, уңышларым 

миңа язылган. 
Яшәвемнән, 

тормышымнан, шөкер, 
канәгать.

Фәнүзә Шә-
күровна – ис
киткеч белемле 
мө галлимәбез. 
Тюркология фә  
 неннән аның 
л е к циял ә р е н 
тың лаганым бар. Әлеге олуг шәхеснең 
үзен чәлекле фикерләре, аһәңле сөй
ләме, ачык тавышы һәр кешене таң 
калдыра. Шулай ук Фәнүзә Шәкүр 
кызы – олы йөрәкле, изге күңелле, ис
киткеч әңгәмәдәш тә. Аңа алга таба да 
иҗади уңышлар, саулык – сәламәтлек 
телим.

Ф ә н ү з ә 
Шә  күров на - 
ны мин бе
ренче курстан 
бирле беләм. 
Ул затлы, зы
ялы, безгә ка
рата игътибарлы бу луы белән үзенә 
җәлеп итте. Фәнүзә Шәкүровна 
шулай ук безне җаваплы булырга, 
алган белемнәрне системага салыр
га, тарихыбызны белергә, максатчан 
булырга өнди. Мин аның оптимиз
мына, һәрвакыт яшь, көләч булуына 
чын күңелдән сокланам.

Фәнүзә Шәкүровна хакында аның студентлары

Ришат, 
3 нче курс
студенты:

Айгөл, 
аспирант:

Илсөя, 
4 нче курс 
студенты: 
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Ш
ундыйларның берсе 
– КФУның Социаль 
фәлсәфи фәннәр һәм 
гаммәви коммуникация 

институты студенты, спортсменка, 
староста һәм «МиссКазан» титулы 
иясе Софья Мостафина. 

- Софья, университет һәм ма-
турлык бәйгеләреннән тыш, нәрсә 
белән шөгыльләнәсең? 

 Безнең гаиләдә белем алуга, 
фәнгә зур игътибар бирелә. Шуңа 
күрә үзлектән Мәрҗани мәчете, 
Фукс йорты һәм Юнысовлар 
гаиләсе тарихын өйрәнергә, архив
ларда утырырга һәм яңа мәгълүмат 
табарга тырышам. Кызыклы шәхес 
булып җитлегү өчен, төрле яктан 
үзеңне үстерергә кирәк дип саныйм. 
Шуны истә тотып, пешекче һөнәрен 
үзләштерәм, күптән түгел генә 
визажистстилистка укып чыктым. 

- Казан гүзәленең студент тормы-
шы ничек бара?

 «МиссТатарстан» бәйгесендә 
катнашканчы да, хәзер дә универ

ситет тормышында кайнап яшим. 
Дәресләр, укудан тыш, төркем 
старостасы вазыйфасын да башка
рам. Гомумән, студентлык чорын 
мөмкин кадәр актив уздырырга 
кирәк дип саныйм.

- «Мисс-Татарстан» бәйгесенә 
ничек барып эләктең?

 Иптәш кызларым тырышлыгы 
белән. Алар «Краса студенчества» 
бәйгесендә катнашырга тәкъдим 
иттеләр. Нәтиҗәдә «Первая краса 
студенчества» исеменә лаек бул
дым. Бу бәйгедән соң миңа «Мисс
Татарстан» бәйгесенә дә юллар 
ачылды.

- Күптән түгел генә яз бәйрәмнәре 
узды. КФУның гүзәл затларына 
нәрсәләр теләр идең?

 Гадәттә, бәйрәмнәрдә бәхет 
телиләр. Шуңа өстәп, эчке 
«мин» белән дуслык теләр идем. 
Дөньядагы һәр хатынкыз матур 
һәм сәләтле. Кадерле гүзәл затлар, 
үзүзегезне яратыгыз һәм хөрмәт 
итегез!

ЭЧке «МИН» белӘН ДуС бул

искәрГәНеГез бармы: совеТ ФильмНарыНда уңГаН кызларГа 
«спорТсмеНка, комсомолка и просТо красавица» диләр. 
моНдый кызлар киНода ГыНа ТүГел, ТормышТа да бар.

айгөл абдРахМаНова

Б
у юлы чара «Этно
мәдәни проектлар
ның менеджменты » 
темасын а ба гыш лан  

ган иде .
Ике көн барган әлеге ча

рада Саратов, Волгоград, 
Волжск, Армавир, Ростов, 
Краснодар, Атырау (Казах
стан) шәһәрләре, Дагстан, 
КарачайЧиркас Республика
ларыннан килгән иң алдын
гы татар яшьләре катнашты.

«Акыл фабрикасы» мәктә
бенең ахырында команда
лар мәдәниятне үстерүгә, 

телне саклауга, тарих һәм 
туризм темасына багышлан
ган үзләренең проектларын 
якладылар. Алар арасында 
түбәндәге кызыклы проект
лар тәкъдим ителде:

«Яңа ефәк юлы». Әлеге 
проект сәламәт яшәү рә
вешен пропагандалауга , Әс  
терханда яшәүче татар
ларның мә дә ни я  тен,тарихын 
өйрәнүгә багышланган. Про
ект Әстерхан өлкәсенең 16 
авылы буенча веломаршрут 
үткә рүдән гыйбарәт.

«Хан эзләре буенча». Про

ект тарих, мәдәният ягын
нан белемнәр туплау мак
сатыннан төзелгән. Проект 
Россиядәге берничә шәһәр 
буенча экскурсиядән тора.

«Т2Т» проекты. Дөньядагы 
барлык татарларны җыючы 
сайт төзү.

«Әбигә авылга». Әлеге 
проектның мәгънәсе – та
тар телен, горефга дәт ләрне 
өйрәнү. Бер төркем сту

дентларны татарлар яшәгән 
авылларга җибәрәләр. Ике 
атна дәвамында һәр студент 
татар гаиләсендә яшәячәк, 
татар атмосферасына керә
чәк.

«Живая легенда» проек-
ты. Әлеге проект төрле ре
гионнар һәм илләрдә яшәүче 
өлкән буын вәкилләреннән 
җы елган информацияләр 
туп ланган сайттан торачак.

«акыл ФабрИкаСы» –  
ӘСТерхаНДа

бөТеНдөНья ТаТар яшьләре Форумы 5-6 нчы марТ 
көННәреНдә әсТерхаН шәһәреНдә «акыл Фабрикасы» 
белем бирү һәм проекТлар мәкТәбе уздырып кайТТы.

гүзәлия гыйНияТуллиНа

Татар дөньясы

Л
ил

ия
 Т

ук
та

ро
ва

 ф
от

ос
ы
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Раил СадРеТдиНов

иң яхШы игоРь абый
Быел «Сәмрух 2015» Республикакүләм сәләтле бала

лар һәм яшьләр премиясе «Сәләт» берләшмәсен актив 
үстерүче балалар
га, яшьләргә һәм 
укытучыларга тәү
ге тапкыр тапшы
рылды. «Иң ях  
шы әйдаман» но
минациясендә пре  
миягә КФУның Лев 
Толстой исе мен
дәге Фило логия 
һәм мәдә ниятара 
баг ла нышлар ин
ституты студенты 
игорь Смирнов 
лаек булды.

ЧәЧәкләРНең аСыл бәйләМе
Университетыбызда гына үткәрелә торган уникаль «иң 

яхшы уку төркеме» дигән традицион бәйгедә Лев Тол
стой исемендәге Филология һәм мәдәниятара багланышлар 
институтының 4 нче курсында укучы 10.2201нче төркем сту
дентлары да катнаша. 

«Darelfөnyn» газетасының он-лайн версиясен (http://darelfonyn.kpfu.ru) укыгыз

Спорт

М
ондый спорт төрен үз 
иткәч, син, һичшиксез, 
авыл кызы! » – дип, бар 
экстрасенс осталыгымны 

җыеп сүз башладым мин аның белән. 
Һәм ялгышмадым. Алинә тумышы белән 
Яңа Чишмә районының Адәмсә авылын
нан икән. Мәктәптә өлкән сыйныфлар
да укыганда кызыксынып китә ул арм
спорт белән. Яңа гына эшкә билгеләнгән 
физик тәрбия укытучысының йогынты
сы зур була. Ә университетыбызның 
беренче курсына килгәч, хыялына 
тугры калып, кул көрәше түгәрәген 
эзләп таба. Барып кына карыйм дип 
килсә дә, әле дә биредә – кул көрәше 
буенча спорт остасы Рамил Галиуллин 
җитәкчелегендә шөгыльләнүен дәвам 
итә. Монда килеп эләгүемә һич кенә дә 
үкенмим, дип горурланып әйтә ул. Иң 
беренче чиратта, Алинә тренерының 
үз кул астында шөгыльләнүчеләргә 
карата аталарча кайгыртучанлы
гын билгели. «Һәр ярыш алдыннан 
безнең өчен борчыла, һәр уңышыбызга 
сөенә, уңышсызлыкларыбызга көенә. 
Җиңүдән соң бергә команда белән 
җыелып чәйләп алу – үзе бер күңелле 
хәл, командалык хисен арттыра», – 
дип бүлеште Алинә.

Яшермим, Алинә белән очрашканчы, 
армспорт белән җитди итеп бары егетләр 
генә шөгыльләнә, кызлар өчен бу кызык 
уен дип кенә уйлый идем. Әмма ялгыш
канмын. Гүзәл затлар ныграк та тартыла 
икән әле бу спорт төренә. «Кул көрәше 
дисәк тә, без бит кулларны гына чынык
тырмыйбыз. Төрле физик күнегүләр 
ясыйбыз, йөгерәбез. Әмма төп басым – 
кулларга. Көчле куллар – җиңүгә бер 

адым», – ди кыз, армспортның файда
лы яклары турында сүз кузгаткач. 

Алинә фикеренчә, җиңү өчен иң 
мөһиме – һәрдаим шөгыльләнү, 
үзеңне формада тоту. Ярышка бер дә 
әзерләнмичә барып булмый. Моннан 
тыш, психологик әзерлек тә мөһим: үз
үзеңә ышаныч булу таләп ителә. «Син 
нинди генә көчле булсаң да, әгәр нык 
борчылсаң, җиңелергә мөмкинсең», – 
ди кыз. «Көндәшеңнең кулын тотуга, 
ярышның ахыры ничек бетәсен белеп бу

ламы?» – дип кызыксынам. Төрлечә 
булырга мөмкин икән, һәр кеше
не дә алдан белеп бетереп бул

мый. Һәр ярыш – җаваплы адым 
аның өчен. Чөнки бар көчеңне, 
вакытыңны җаныңтәнеңне биреп 
яраткан шөгылеңә багышлагач, 
нәтиҗәсен дә күрәсе килә бит! 

«Әгәр залда якыннарым, дусла
рым була икән, үземне тынычрак хис 
итәм, курку хисе югала», – ди Алинә 
дулкынлануын җиңү турында. Якын
нары башта һәр ярыш саен борчылып, 
ут йотып торса, хәзер ияләнә төшкәннәр 
инде. Алинәнең бу шөгыленә аларның 
да фикере һәм карашлары уңай. Алинә 
өчен армспорт хобби гына түгел. Зур 
спортка юл башы ул. Аның фикерләрен 
тыңлагач, уңышлары белән танышкан
нан соң, күңелне кытыклаган сорауны 
бирәм: «Ничек уйлыйсың, кызларның 
спортка тартылуы матурлык эталоны 
үзгәрүме яки сәбәп башкадамы? Ул 
исә бу сорауга болай дип җавап бирде: 
«Җитди спорт белән шөгыльләнеп тә, 
матур калырга мөмкин». 

Үзе МаТур, Үзе баТыр! 

кФуның буТлеров исемеНдәГе химия 
иНсТиТуТы 3 Нче курс сТудеНТы алиНә 
зиННурова — уНиверсиТеТыбызНың кул 
көрәше буеНча җыелма комаНдасы 
әГъзасы, быел ТаТарсТаННың уку йорТлары 
комаНдалары арасыНда кул көрәше буеНча 
икеНче урыН иясе. 
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бушлай таратыла

Газета Федераль элемтә, мәгълүмати технологияләр 
һәм массакүләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек 
хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсендә 
2012 елның 13 мартында ПИ № ТУ 1600696 нчы 
таныклык белән теркәлде.

Чәчәкнең милләте 
бармы?

Ч
әчәк, флористика индус
триясендә яңа сүз әйтү 
бүгенге базар шартларын
да кыен. Шәһәрдә чат саен 

«Чәчәкләр» дип балкып торган биналар 
бихисап. Анда тәкъдим ителгән тауар 
белән халыкны гаҗәпләндереп булмый 
хәзер». Болай фикер йөртүчеләр ялгы
ша: сез элек татарларның милли сәүдә 
үзәге саналган Печән базарында ур
нашкан «Милли» чәчәкләр студиясенә 
барып карагыз!

Әлеге студиянең үзенчәлеге шунда: 
ул – Казанда татар телендә хезмәт 
күрсәтә торган, шуның өстенә мил
ли дизайн белән эшләнгән бердәнбер 
чәчәк салоны. Аны КФУның Сәнгать 
югары мәктәбен 2014 елда тәмамлаган 
дизайнерфлорист Диләрә Гадиева 
җитәкли. Университетта укыганда 
хыял булып яшәгән фикерен ул 2015 
елның 6 нчы февралендә чын чәчәк 
студиясе ачып тормышка ашыра.

– Студияне оештыру эше тиз һәм 
кинәт булды. Шулай да әйтергә кирәк: 
миңа милли идея студент елларыннан 
ук якын, ул вакытта, татар мәдәниятенә 
хас бизәкләрне кулланып, котлау хат
лары ясау белән шөгыльләндем, фло
ристлар курсында укыдым. Казан кызы 
булуыма карамастан, җәйләр һәрвакыт 
авылда узды. Сабантуйга дип, сөлге
яулыклар чигә идек, бөтен кул эшләрен 

әбием, әнием өйрәтте. Шул чордан ук 
сеңеп калган милли бизәкләрнең матур
лык көче,  – дип сөйли Диләрә. 

Чыннан да, студиядә миллилек рухы 
хөкем сөрә. Татарча көйләр яңгырый, 
бүлмәне самавыр, татарча теләкләр 
язылган котлау хатлары бизи. Чәчәк 
бәйләмнәренә миллилек өстәү өчен, 
кызлар татар орнаментлы дизайн тас
малар кулланалар, ләкин өстенлекне 
татар чәчәге саналган лалә чәчәкләренә 
бирәләр. Кызлар диюем юкка түгел, 
Диләрә студиядә кыз туганы Гөлнар 
Фәйзрахманова белән эшли. Гомумән, 
бу – аларның гаилә бизнесы икән.

«Милли» чәчәкләр студиясе китереп 
бирү хезмәте белән дә шөгыльләнә. 
Аеруча читтә яшәүче татарлар өчен 
кулай ул. Татар мохитенә сусаган 
милләттәшләребез туганнарына чәчәк 
бәйләмнәре, котлау хатлары бүләк итүне 
студия хезмәткәрләренә ышанып тап
шыра. «Мәскәүдән килгән кайберәүләр 
«Безнең шәһәрдә дә филиалыгызны 
ачыгыз» дип мөрәҗәгать итәләр, ләкин 
безгә беренче чиратта киңлеккә түгел, 
биеклеккә үсәргә кирәк, – дип уйлый 
Диләрә. – Бәлки, вакыт үтү белән, 
тиешле биеклеккә җитүебезне тойгач, 
киңәю турында уйлана башларбыз».

Флористиканы сәнгать итеп, яратып 
эшли яшь эшмәкәр. Бу эшчәнлеген 
дә бизнеска санамый ул, яраткан 

шөгылен башкарып, үзен һәм башка
ларны сөендерүнең мәгънәле юлын 
тапкан. Клиентларына яңаданяңа 
идеяләр тәкъдим итәр өчен, Диләрә 
һәрвакыт эзләнүдә. Instagram социаль 
челтәре аша Америка, Англия, Япо
ния кебек илләрдә яшәүче танылган 
флористларның аккаунтларына язы
лып, аларның иҗаты белән танышып 
бара икән. «Шунысы кызык, – ди ул, 
– чәчәк бәйләмнәре халыкның мента
литетын, әхлакый кыйммәтләрен, хәтта 
илдәге иҗтимагый, сәяси халәтне дә ча
гылдыра». Болай булгач, чәчәкләрнең 
милләте юк дип, кем әйтә ала?! 

Руфинә дуНаева

уку йорТыН Тәмамлап, һөНәр алГаН яшьләребезНең күбесе хезмәТ 
базарыНда үз урыННарыН Таба. берәүләр мәГариФ, халыкка хезмәТ 
күрсәТү яки мәГълүмаТи ТехНолоГияләр өлкәсеНдә эшли, 
икеНчеләре эшмәкәрлеккә чума, ә кемдер... чәчәк саТа.

Милли хәзинә


