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Яраткан уку йортыбыз, шәһәребезне дәүләт 
банкноталарында күрү өчен барлык студентларны 
һәм хезмәткәрләрне тавыш бирүдә актив катнашырга 
чакырабыз! нәтиҗәләр 7 нче октЯбрьдә билгеле 
булачак. моның өчен «твоЯ-россиЯ.рф» сайтына 
кереп, кәрәзле телефон Яки «Facebook, «вконтакте», 
«одноклассники» социаль челтәрләре аша теркәлергә 
һәм тавыш бирүдә катнашырга кирәк. кфу өчен тавыш 
бир, тарихка кереп кал!

Мегагрант 

КФУда узган «Ки
ләчәк фәне» II Халык
ара фәнни конферен
циясе кысаларында 
А.Бутлеров исемендәге 
Химия институты РФ 
Хөкүмәтенең мега
грантына ия булды. 
Аның бәясе – 90 мил
лион. Мегагрантны 
алман галиме Кри
стоф Шик алачак. Ул 
КФУда зуртизлекле 
калориметрия лабора
ториясен булдырачак. 
Башлангыч этапларда 
К.Шик лабораториясе 
коллективының ярты
сын аспирантлар һәм 
студентлар тәшкил 

итәчәк.

УКытУчылар 
Конгрессы 

48 октябрь көннә
рендә КФУда V «Рус 
теле һәм әдәбияты 
укытучыларының Рос  
сия җәмгыяте» кон
грессы үтәчәк. Көн 
кадагында халыкның 
уку һәм сөйләм куль
турасын, филологи к 
грамоталылыгы дәрә
җәсен күтәрү, рус 
филологиясе өлкәсенә 
караган уку програм
маларын һәм мә га
риф стандартларын 
камилләштерү, бала
ларны һәм яшьләрне 
рус телен һәм әдә
биятын өйрәнүгә мо
тивацияләү мәсь әлә

ләре каралачак.

Яңа 
КилеШүләр

КФУ вәкилләре 
ректор илшат гафу
ров җитәк челегендә 
Алма ниядә Rohde & 
Schwarz компания се 
белән эшлекле оч ра 
шуда булып кайт
тылар. Эш барышын
да «КФУРос тех» үзә  
генең киләчәге ту
рында фикерләш те
ләр. Ике атнадан соң 
КФУга Алмания де
легациясе килүе кө

телә. 

авыш бир! 
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о
ештыручылар әй
түенчә, татар теле 
курсларына кара
та кызыксыну ки

меми, ел саен татар телен 
өйрәнергә теләүчеләр табы
лып тора. Быел, мәсәлән, 
курсларга 800ләп кеше 
язылган. Бу узган елгы сан
нардан күбрәк.

Әлеге курсларның җи
тәкчесе Кадрия Фәтхуллова 
әйтүенчә, язылучыларның 
төп максаты – татар телен 
аралашуаңлашу чарасы бу
ларак үзләштерү, сөйләм кү
некмәләренә ия булу, татар 
дөньясы турында мәгълүмат 
алу. Курсларга йөрүчеләрне 
бер максат берләштерсә дә, 
башка сәбәпләр дә бар: 
кемнеңдер күршеләре белән 
татарча аралашасы килә, 
кемгәдер эш урынында 
хезмәттәшләре белән татар
ча сөйләшергә туры килә, ә 
өченчеләре исә, гаилә кору 
белән бәйләп, яңа туганнар 
белән аралашу өчен татар
ча белү кирәк дип аңлата. 
Кадрия ханым аеруча го

рурланып сөйли торган 
укучыларының берсе – 
япон егете Юто Хишияма. 
Халыкара татар теле олим
пиадасында катнашканнан 
соң, Татарстан Президенты 
рөстәм Миңнеханов Ютога 
Казан университеты маги
стратурасында бушлай уку 
сертификаты тапшырган 
булган. Ул ике ел татар фи
лологиясе бүлегендә укыган. 
Хәзер Юто Хишияма Токио 
университетында татар те
лен укытырга хыяллана.

Бу курслар «Татарстан
да дәүләт телләрен һәм 
башка телләрне саклау, 
өйрәнү һәм үстерү» дәүләт 
программасын тормышка 
ашыру кысаларында оеш
тырыла. Анда төрле милләт 
вәкилләре, төрле яшьтәге, 
төрле һөнәр ияләре укый. 
Урыслар гына түгел, ана 
телен белмәгән татарлар 
да күп. Моннан тыш Ру
сия ислам институтында да 
бушлай татар телен өйрәнү 
курслары эшли. Түләп укы
та торган фирмалар да бар. 

Америкалы Келли алумс 
шундыйларның берсендә бе
лем алган. Тик ул, бу курс
ларда да йөреп, татар телен 
камилләштерергә тели.

Жанболат Жәтибай Ка
захстанның Актүбә кала
сында туып үскән. Бүген 
Казанда укый. «Сез Ка
захстанда булсагыз, казах 
телен өйрәнер идегез. Мин 
дә Татарстанда татар телен 
өйрәнү форсатын кулланыр
га тиеш», – ди. альфредо 
Усен рефана ндреманина
зафу Мадагаскарда туып 
үскән. «Мин Татарстанда 
яшим. Татар халкын тагын 
да якыннанрак танырга, та
тар егеткызлары белән дус
лашырга телим», – ди ул. 
Альфредо техник уку йор
тында (элеккеге КАИ) ра
диоэлектроника белгечлеге 
буенча белем ала. «Рәхмәт, 
исәнмесез кебек сүзләрне 
беләм. Тик бу гына җитми», – 
ди. Ул ислам динен кабул 
иткән һәм татар кызы белән 
гаилә коруга да каршы 
түгел.

Яшьләрдән тыш, курслар  
га пенсионерлар да йөри. 
Аларны, белем дәрәҗәлә
реннән чыгып, төрле төр
кемнәргә бүләләр: башла п 
өйрәнүчеләр, дәвам итүче
ләр һәм урта дәрәҗәдә бе
лүчеләр. Рус һәм башка мил  
ләт вәкилләре белән бер 
рәттән, курсларга йөрү че
ләр арасында татарлар да 
шактый. Аларның телә ге – 
туган телдә тагын да ка
милрәк сөйләшү, татар мат
бугаты язмаларын аңлап 
уку, татарча дөрес яза алу, 
татар халкының милли йо
лаларын, горефгадәтләрен 
үзләштерү. Узган елгы 
курсларда Төркия, Кытай, 
АКШ һәм башка илләрдән 
килгән студентлар да татар 
телен яратып өйрәнгәннәр.

Курсларны уңышлы тә
мамлаучылар сертификат 
алалар һәм, киләсе елда да 
татар телен өйрәнүне дәвам 
итүләренә өметләнеп, укы
тучыларына рәхмәтле бу
лып саубуллашалар. Биредә 
алган белем яңа юллар ача.

Казан (ИдеЛ буе) федераЛь унИверсИТеТының фИЛоЛогИя һәм мәдәнИяТара багЛанышЛар 
ИнсТИТуТында бушЛай ТаТар ТеЛе КурсЛары эшЛИ башЛады. аЛар өч ай дәвам ИТәчәК. 

КФУда татар теле КУрслары 
янәдән ачылды 

Илсөяр НуреТдИНова 
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КүпТән ТүгеЛ газеТабыз почТасына бИК ераКТан КысКа, 
әмма җыЛы эчТәЛеКЛе хаТ КИЛеп ТөшТе. хаТ авТоры – Кайчандыр 
Казан унИверсИТеТын ТәмамЛаган аспИранТ Ләйсән ТуКТамышева.

ераКтан сәлам

КечКенә генә сәяхәт 

Б
у гади генә җир түгел – керү 
өчен  махсус пропусклар булыр
га тиеш. Кергәч, үзеңне мөһим 
кеше итеп хис итәсең. Экскур

сияне «Татарстан» радиосы журнали
сты раил садретдинов үткәрде. Ул та
тар радиосының ничек барлыкка килүе 
турында сөйләде: хөкүмәт сәясәтен 
җиткерү өчен, 1921 елда беренче тап
кыр Казанда рупордан хәбәрләр укыла. 
Бу яңалыкны «Известия» газетасы язып 
чыкканнан соң, В.И.Ленин мондый ру
порларны Мәскәү һәм СанктПетербург 
шәһәрләрендә дә урнаштырырга кирәк 
дигән боерык бирә. Димәк, радио дәвере 
нәкъ менә Казаннан башлана. Шамил 
Усманов тырышлыгы белән 1927 елның 
7 ноябрендә, бик күп кыенлыклар аша 
үтеп, беренче диктор Гадел Кутуйның: 
«Тыңлагыз, Казан сөйли!» дигән сүзләре 
белән «Татарстан» радиосы телгә килә. 
Бүген дә һәр иртәдә эфирда әлеге сүзләр 
яңгырый.  

Беренче радио Горький паркы ти
рәсендә чатырда урнашкан була. Ул күп 
тапкыр үз урынын үзгәртә: Кәрим Тин
чурин театры, Карл Маркс урамындагы 
милли китапханә, Кекин йорты. Бүген 
ул Шамил Усманов урамында.

Экскурсиябез Нәсим Акмал җи 
тәк ләгән әдәбиятсәнгать редакциясен нән 

башланды. Безне бик җылы каршы алды
лар, кадерләп түргә утырттылар, үзләре 
башкарган эшләр турында сөйләделәр. 
Без студия белән таныштык, радиоре
портаж әзерләү серләрен белдек. 

«Татарстан» Дәүләт телевидениесе 
бе лән безне Екатерина Сударева та
ныштырды. Без өряңа, заманча җиһаз
ландырылган телестудиядә булдык. Ка
мера, утларны минут эчендә студиянең 
бер башыннан икенче башына күчереп 

була. Алып баручы урындыгында 
үзебезне чын алып баручы итеп хис ит
тек.

Яңа ачышлар, танышулар күңелдә оны
тылмаслык эз калдырды. Яңа җиһазлар, 
студияләрдән кала, миңа күбрәк хез
мәткәрләр ошады. Аларның үз эшләрен 
яратып эшләүләре, безгә игътибарлы 
булулары күңелләргә сары май булып 
ятты. Шундый җылылыкка ничек шат
ланмый була инде?! 

КүпТәннән радИо һәм ТеЛевИденИе беЛән яКыннанраК Танышасым КИЛә Иде, без ТөрКемебез беЛән 
«ТаТарсТан» дәүЛәТ ТеЛерадИоКомпанИясенә эКсКурсИягә бару бәхеТенә ИрешТеК. 

«Мин Казан уни
верси тетының Юри
дик фа культетын тә 
мамла дым. Шунда ук 
кандидатлык диссер
тациясе дә якладым. 
Тик Казанда калып 
эшләү планнары кисәк 
кенә үзгәрде, һәм мин 
тугыз ел элек Амери
кага китеп бардым. 
Монда, Казан уни
верситеты биргән төп
ле белем һәм дипломым 

нигезендә, Коннекти
кут университетына 
магистратурага укыр
га алдылар.

Америкада юриспру
денция буенча маги
стратура узгач, лицен
зия алу өчен берничә 
штатта имтихан тап
шыру хокукы бирделәр. 
Мин исә НьюЙоркны 
сайладым. Хәзерге ва
кытта Коннектикут 
Университетында док

торлык хезмәте язам. 
Казан университе   ты – 
күңелемә иң якын һәм 
кадерле урын. Уку 
йортыбыз турында иң 
якты истәлекләр ге
нә саклана. Мондагы 
мөгаллимнәр биргән бе  
лем бөтен дөнья кү
ләмендә ихтирамга ла
ек. Казан университе
тына булган хөрмәтем 
һәм рәхмәтем чиксез».

Фото герой архивыннан

безгә язалар

Лилия ӘхмӘТгаЛИева
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М
ин үземнең хөрмәтле оста
зым белән инде кечкенәдән 
үк таныш булганмын. Әле 
ул вакытта мин аны уни

верситет профессоры дип белми идем, 
хәтта журналистика өлкәсенә укырга 
керәчәгем дә билгеле түгел иде. Мин 
бары тик радиоалгычтан аның «Тел 
күрке – сүз» тапшыруын йотлыгып 
тыңлый идем. Бәлки инде шул вакыт
та ук ул миндә татар теленә, сөйләменә 
мәхәббәт уяткандыр да. 

Университетта укыган вакыт
та, без аны олылап, яратып, якын 
итеп, «Абый» дип дәшә идек. Аның 
дәресләрендә сихерле дә, кызыклы 
да булган тел дөньясында сәяхәттә 
булып кайткан кебек иде. Төрле хо
лыклы яшьләрдән җыелган төркем 
шәкертләрен журналистика белән кы
зыксындыра ала, телгә хөрмәт, ярату 
уята белә иде ул. Илдар абый күп кенә 
кешеләрнең алдагы тормыш юлларына 
маяк, дөрес юл күрсәтүче булгандыр. 

Чын укытучы гади була дип әйтсәм, 
дөрес тә булмас кебек. Шулай да бу 
сүзләрдә Илдар абыйның безгә карата 
ачык, киң күңелле булуы, шул ук ва
кытта гадел дә, таләпчән дә була белүе 
чагылыш таба дип уйлыйм.

Аның дәресләрендә туган телгә, 
сөйләмгә хөрмәт беренче урында тора 
дип әйтү ялгыш булмас. Татар теле 
мәсьәләләре, фән, укыту турында бул
ган кайбер уйланулары хакында Ил
дар абыйга сорау бирми калу мөмкин 
түгел.

– Бүгенге тормышыбызда тел мәсь
әләсе, аны укыту системасы турында 
фикерләрегез нинди?

– Милләт белән телне аерырга яра
мый: татар милләте, аның тарихы, 
киләчәге турында сөйләшәбез икән, ул 
телдән аерылгысыз булырга тиеш. Тел 
турында сүз алып барабыз икән, берен
че чиратта, телнең үзен өйрәнү, икенче 
мәсьәлә – ул телне куллану, өченчесе – 
укыту мәсьәләсе булырга тиеш. Әйтик, 
японнар телне тел дип 5нче сыйныф
тан соң өйрәнмиләр, аннары телне 
куллану өйрәтелә. Ә безнең 11 класска 
кадәр «тәмамлык», «ия» дип тукыла, 
югары уку йортына килгәч тә шул 
ук эш дәвам итә. Сөйләм, сөйләмият 
фәне, телне куллану – мәктәп тә, юга
ры уку йортлары да менә нәрсә белән 
шөгыльләнергә тиеш.

– инде телдән аерылгысыз булган 
татар журналистикасының киләчәге 
нинди дип уйлыйсыз?

– Без журналистикада европа
ча фикерләмибез. Безнең татар 
журналистикасының 100 еллык үз 
фикерләү менталитеты бар. Ул мат
бугатка хәбәр чыганагы гына түгел, 
ә хәбәрне аңлатып җиткерү чарасы 
итеп тә карый. Шуның өчен бездә, 
хәбәр жанрларыннан тыш, аналитик, 
тасвирлау жанрлары да көчле. Димәк, 
алга таба ниндидер үзгәрешләр булса, 
шушы үзенчәлекләрне истә тотарга 
кирәк. Университетта югары журнали
стика мәктәбе ачылуы – ул әйбәт фал. 
Димәк, ул яңача, ниндидер яңалыклар 
кертеп эшләр кебек.

–  сезнең кебек профессор дәрәҗә
сенә ирешү өчен яшь галимнәргә әйтер 
сүзләрегез?

– Максат. Максатсыз фән юк. 
Гомерлеккә алынган максат. Сәгатькә, 
көнгә, айга, елга алынган максат 
түгел: гомереңне шуңа бирергә кирәк. 
Ә моның өчен син үзеңнең сәләтеңне, 
тамырыңны белергә тиешсең. Булды
ра аламмы мин моны, дип. Мәсәлән, 
ана телен тоемлау сәләте сиңа әнидән 
бирелмәгән икән, син журналист яки 
тел галиме була алмыйсың. Шушы 
тоемлауны син инде әнидән үк, бала
лар бакчасыннан, мәктәптән саклап 
килергә тиешсең һәм, шушы тоемлавың 

бар икән, аны үстерергә, тәрбияләргә 
кирәк. Бу инде туктаусыз уку, аралашу 
белән бәйле. Шундый максаты булса, 
яшь галим үсә, уйлана ала. Икенчесе, 
шушы максатның нәтиҗәләре белән 
кызыксынучы бармы? Өченчесе – 
тырышлык. Кечкенә генә уңыш та ке
шене үстереп җибәрә, тынычландыра. 
Тырышлык, тырмашу, көрәш, тарты
шу – шушы сәләтләр белән максатка 
ирешеп була. Туктамаска кирәк. Фәндә 
моңарчы халык, җәмгыять белмәгән 
якларны ачарга кирәк. 

– Университет шәкертләренә киңәш
ләрегез нинди?

– Казан университетында төрле кат
лам балалары укый. Мин гомерем буе 
күбрәк татар журналистикасы, татар 
әдәбиятына кызыксыну белдергән сту
дентлар белән аралаштым. Мин, иң бе
ренче чиратта, аларны университетка 
укырга керүләре белән котлыйм. Өч 
йөз елга якын тарихы булган универ
ситетта уку – бик зур горурлык ул. 
Икенчесе – татар баласы буларак, та
тар бүлегенә керүләре белән котлыйм. 
Татар теле белән кызыксынып, теләп 
керү – бик зур ачыш ул. Өченчесе 
инде, төгәл татар журналистикасы ка
федрасына кереп укый алулары белән 
ихластан котлыйм. Бу юнәлештә укыр
га тели икән – яшь кешенең максаты 
бар дигән сүз. Максаты булган кеше 
алга барачак. Уңышлар барысына да!

«... Әгәр дә мөгаллим 
вә тәрбияче булсаң, шул 
рәвештә тәрбия кыл ки, 
ул тәрбия кылынмыш 
адәмең үлгәнче синең 
тәрбияң буенча тереклек 
кылырлык булсын... »

Каюм насыйри 

зур  гаЛИм, язучы, журнаЛИсТ, КүпТән ТүгеЛ 80 яшьЛеК юбИЛеен бИЛгеЛәп үТКән, 
бернИчә буын шәКерТЛәрнең оЛы осТазы ИЛдар абый нИзамов Турында язарга буЛдым. 

ана те ленә мәхәббәт
айгөл гөсейНова, КФУ укытучысы

• фото герой архивыннан

Тел сагында
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 Васил Заһит улы гари
фуллин, профессор, татар 
журналистикасы кафедрасы 
мөдире: 

Ул безгә фән ягыннан гына 
түгел, бар яктан да үрнәк 
булып тора. Кафедрада бер
гәләп эшләргә туры кил
де. Аның «җимешчәнлеге», 
продуктивлыгы таң калды
ра иде: ел саен китап чы
гармыйча калганы булма
ды. Кафедрада эшләгәндә, 
хәтта елга берничә китап 
чыгарганы да булды. Фәнгә 
бирелгәнлеге, гаиләсенә туг
рылыгы, авылны, җирне, 
эшне яратуы белән үрнәк 
кеше ул. Аның бу асыл сый
фатлары эшне яратуыннан 
килә. Аның кебек булырга 
тырышырга кирәк яшьләргә, 
шул исәптән безгә дә!

 резеда локман кызы 
Зәйни, доцент:

Фән кешеләре көнетөне 
диярлек фән белән шө

гыльләнсәләр генә чын про
фессор дәрәҗәсенә ире шә 
ала дип уйлыйм. Илдар 
абый кебек галимнәр бик 
аз, чөнки җәмгыять баш
каны таләп итә. Хәтерлим, 
укыган вакытта ук Илдар 
абый безне зур галим генә 
түгел, башка һөнәрләргә дә 
ия булган төрле яклы шәхес 
буларак сокландыра иде. 

 Венера нәгыйм 
кызы исмәгыйлева, 
татар журналистикасы 
кафедрасының өлкән 
лаборанты:

Илдар Маликович ны ң, иң 
беренче чиратта, чын гаилә 
кешесе булуын әйтергә 
кирәктер. Ул үзенең хәләл 
җефетен бик хөрмәт итә, 
балалары, оныклары белән 
горурлана. Мин аны авыл 
җанлы кеше буларак беләм. 
Кичләрен мич янында 
яки җылы учак ягып, ки
тап язып утырырга ярата. 

Аның бихисап хезмәтләре – 
аның иҗат җимешләре, 
үзе әйтмешли, «балалары». 
Аннары ул бик оста балык
чы да, бу эшнең барлык 
нечкәлекләрен, тә мен белеп 
шөгыльләнә.

 ләйлә рәшит кызы 
сабирова, доцент: 

Илдар абый Низамов 
дигәндә, күз алдына аның 
практик журналист, тел 
белгече, язучы, зур галим 
булуы килә. Таләпчән, шул 
ук вакытта урынлы шаян, 
төпле белемле, үз гыйльми 
принципларына тугры ка
лып, шәкертләренә журна
листика кануннарын үтем
ле төшендерә белүче дә 
ул. Туган телебез турында 
чынлап кайгыртучан кеше. 
Мин аңа бик рәхмәтле!

P.S: язманың тулы вари
антын darelfonyn.kpfu.ru да 
укырга мөмкин.

бИЛгеЛе буЛганча, ИЛдар мәЛИК уЛы нИзамов Исеме гаммәвИ мәгъЛүмаТ 
чараЛарында бИК еш зурЛап, данЛап ТеЛгә аЛына. аның Турында һәрваКыТ 
үрнәК Кеше буЛараК язып ТораЛар. юбИЛее уңаеннан ТаТар журнаЛИсТИКасы 
Кафедрасында эшЛәүче хезмәТТәшЛәренең фИКерЛәрен беЛү КызыКЛы.

Илдар Низамовның 
парча, хатирәләре 
тупланган 
«бөртектән - көшел» 
исемле яңа китабы 
белән танышасы-
гыз килсә, сезне 
Татарстан язучылар 
берлегенең г.Тукай 
исемендәге клубында 
(мөштәри урамы, 
14 нче йорт) 2016 
елның 10 октябрендә 
17 сәгатьтә көтәбез.

 Чакыру

•Кфу журналистика һәм медиакоммуникация югары мәктәбенең татар журналистикасы кафедрасы. Лилия Туктарова фотосы.

безнең өчен илдар абый...
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назлыгөл Мәсәлимова: 

Хыял... Мәктәп елларын
нан ук сакланып килгән бер 
хыялым, теләгем бар иде, ул 
да булса, Казан федераль уни
верситетына укырга керү. 
Әле дә исемдә, беренче тап
кыр конференциягә бар
ган чагым. Зур мәһабәт 
бина, биек колонналар, 
гаҗәеп матур архитек
туралы уку йорты мине 
үзенә тулысынча гашыйк 
итте. Шул көннән бирле нәкъ шунда укырга керү теләге 
белән янып яшәдем. Университет киләчәк тормыштагы 
мөмкинлекләргә ачкыч булып тора.Ул минем өчен уку 
йорты гына түгел, ә яңа дуслар, күңелле хатирәләр, 
хыялларны тормышка ашыру урыны да. КФУ – минем 
дөньям, минем киләчәгем!

айсылу Хафизова: 

Икенче курс укучысы со
равыма кыска гына итеп: 
«КФУ ул – старт», – 
диде. Югары курс сту
дентлары исә җитдирәк 
итеп җавап бирәләр: 
«КФУ минем өчен – 
хезмәт, төпле уку һәм зур 
мөмкинлекләр». Мин бу 
сүзләрнең барысы белән 
дә килешәм. КФУ ул – 
горурлык, төпле белем, 
якты киләчәк, яшьлек, онытылмаслык мизгелләр, яңа та
нышулар. КФУ ул – яңа көнне елмаеп каршы алыр өчен 
зур сәбәп. КФУ кешегә үзенең идеаль образын төзергә 
һәм чынга ашырырга булыша. Шуңа күрә, КФУ ул – 
МИН!

 алинә Юнысова: 

Монда килгәч, әтиәниләрнең: 
«Бер группада укучылар та
гын да кадерлерәк була», – 
дип әйтүләренең чыннан да 
дөреслеккә туры килгәнен 
аңлыйсың. КФУ сту
дентлары уку йортын
нан гына түгел, ә яшәү 
урыныннан да уңды. 
Универсиада авылын
да яшәргә кемнәр генә 
кызыкмый икән! Спорт 
белән шөгыльләнүчеләргә бигрәк тә уңайлы, чөнки 
якынтирәдә бик күп спорт биналары, мәйданчыклары 
бар. КФУ – югары белем, якты йөзле кешеләр, яңа 
дуслар, иҗат, эмоцияләр ташкыны!

КФУ Ул .. .
сТуденТ еЛЛары – ТеЛәсә Кем хәТерендә 
мәңге саКЛана Торган ИсТәЛеКЛе еЛЛар уЛ. 
Казан (ИдеЛ буе) федераЛь унИверсИТеТы 
2016-2017 еЛ нәТИҗәЛәре буенча дөньяның 
Иң яхшы унИверсИТеТЛары рейТИнгына 
эЛәКТе. бу рейТИнгны QuacQuarelli 
SymondS (QS) брИТанИя КонсаЛТИнг 
КомпанИясе Төзегән. TimeS HigHer educaTion 
хаЛыКара рейТИнг нәТИҗәЛәре буенча Кфу 
россИянең Иң аЛдынгы югары уКу йорТЛары 
арасында дүрТенче урынны саКЛап КаЛды. 
бу уңайдан безнең беренче Курс сТуденТЛары 
горурЛыК хИсе КИчерәЛәр мИКән? аЛар өчен
 Кфу нәрсә уЛ? 

Ләйлә сабИрова

сораштыру

айсылу нигъмәтҗанова: 

Бәйгеләр, студент язлары, 
багышлаулар, бәйрәмнәр һәм 
тагын күпме исәпсезхисапсыз 
ярышлар, тулай торак тормы

шы, автобустроллейбуста 
җыйнаулашып укырга 

барулар – боларның ба
рысын да Казан дәүләт 
университеты үз эченә 
туп лый. КФУ минем 
өчен – күңелле вакыйга
лар, студент тормышы. 

КФУ җәмгыятьтә үз урыныңны табарга 
ярдәм итә һәм мөстәкыйльлеккә өйрәтә.

раилә Вәлиуллина:

Университет – үзе бер аерым 
дөнья. Монда һәркем үзүзен 
таба, максатына туры юл сала, 
хыялларын тормышка ашыра 

ала. Бары тик тырышлык һәм 
үҗәтлек кирәк. Синең нин
ди милләттән булуың, 
шушы җирлектәнме яки 
чит илдән (ә андый сту
дентлар университетта 
бихисап) килүең мөһим 
түгел, монда бары да 

тигез, бары да тату. Бездә бер төркем эчендә дөньяның 
төрле почмакларыннан килгән студентларны очратырга 
була. Шуның өчен КФУны халыклар дуслыгы йорты 
дисәм дә ялгыш булмастыр. Алай гына да түгел, Казан 
федераль университеты – һәрберебез өчен туган өебез ке
бек якын, кадерле урын. 
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с
оңгы 5 елда ул журналисти
ка белән ныклап кызыксына 
башлый. «Журналистика ул 
– кеше күрмәгәнне күрү», – 

дип аңлата Илгиз. «Алтын каләм» 
бәйгесендә җиңүгә 5 ел дәвамында 
кечкенә, ләкин төпле адымнар белән 
килә. «Җиңү өчен талант кирәк һәм 
тырышлык. Ансыз бер өлкәдә дә 
уңышка ирешеп булмыйдыр. Уңыш 
сере гади: 99% тырышлык һәм    1% 
сәләт», – ди ул. 

Журналистика белән чынлап торып 
«җенләнеп» китүгә радиодан ишеткән 
хәбәр сәбәпче була. Алла Пугачеваның 
үз радиосын булдыру һәм радиожур
налист һө нәрен үзләштерергә хыял
лануын белгәч, Илгиз дә Актанышта 
журналистика серләренә өйрәтә тор
ган түгәрәккә йөри башлый. Әлеге 
түгәрәк җитәкчесе Лидия апа Галимо
ва аны журналистика дигән дөньяга 
җитәкләп алып керә. Башта Илгиз 
мәктәп тормышын, имтиханнар, 
яшьләр, танышу кебек темаларны 
яктырта. Бу язмаларын «Актаныш 
таңнары» газетасында көтеп алса
лар, соңрак ул Актаныш радиосын
да «Ә син белә идеңме?», «Мәйдан», 
«Түребездә кунак бар», 2013 елда 
узган Универсиада хәбәрләреннән 
торган «Универсиада сулышы» 
тапшыруларын әзерли һәм алып 
бара. Шул ук вакытта, Актаныш 

телевидениесендә «Актанышыммак  
танышым» проекты кысаларында 
башкалар күрсәтергә һәм сөйләргә 
курыккан фактлар турында юмор 
белән сөйли. 

Иңнәрендә зур тәҗрибә багажы 
булган беренче курс студентыннан 
яхшы журналист булу серен сора
шам. «Яхшы журналист булу өчен, 
оператив булырга, башкалар күрә ал
маганны күрә белергә кирәк. Шул ук 
вакытта грамоталы булу мөһим. Нин
ди генә очракта да кешелеклелекне 
югалтырга ярамый», – ди ул.

Журналистика өлкәсендә кумирла
рым юк, дип белдерә Илгиз. «Әмма 
минем өчен бик якын, күпмедер 

мәгънәдә укытучыларым бар. Болар 
– үзләре дә «Алтын каләм»нән үсеп 
чыккан, журналистика белеме алган 
Фәнзилә Мостафина, Линар Заки
ров, Эльмира Закировалар. Алар 
белән һәрвакыт аралашып торабыз». 

Күптән түгел генә «Алтын каләм» 
фестивале җиңүчеләре Мәскәүдә 
булып кайтканнар. Алар ара
сында әңгәмәдәшем дә бар. «Ал
тын каләм»леләр башкалабызның 
күренекле урыннарында – Останки
но манарасы, Мәскәү елгасы, Кы
зыл мәйданда булганнан соң, Жур
налистлар союзына да барганнар. 
«Безне Журналистлар союзы рәисе 
Всеволод Богданов һәм Роман Сере
брин каршы алдылар. Кыска гына 
дусларча әңгәмә дәвамында алар 
безнең кем булуыбызны сораштыр
ды, үзләренең ничек журналисти
кага килүе турында сөйләде. Татар
станга кайнар сәламнәрен җиткереп 
калдылар».

«Журналистиканы сайламасам, 
башка бер күңел тартмаган өлкәдә 
эшли алмас идем», – ди Илгиз. Алга 
таба ул үзен басма матбугатта сы
намакчы. Бүген һөнәр сайлау ал
дында торучыларга киңәш итеп, ул: 
«Кем генә, нәрсә генә әйтмәсен, үз 
күңелегез яткан һөнәрне сайлагыз. 
Шул вакытта гына уңышка ирешә 
алачаксыз», – диде.

Шәхес

«Күңе л ятКан һөнәр»
раил садреТдИНов

«КФУ – ул 
журналистика сыман, 

һәрвакыт заманча, 
вакыт белән бергә 

атлый, халыкка хезмәт 
итә»

әгәр гомерЛеК юЛдашы 
ИТеп журнаЛИсТИКаны 
сайЛамаса, уЛ, мөгаен, 
бИюче буЛыр Иде. уЛ ТИК 
Тора Торганнардан ТүгеЛ. 
сүзем журнаЛИсТИКа һәм 
медИаКоммунИКацИяЛәр 
югары мәКТәбенең беренче 
Курс сТуденТы, яшьЛәрнең 
«аЛТын КаЛәм – 
2016» респубЛИКаКүЛәм 
журнаЛИсТИКа бәйгесе 
җИңүчесе ИЛгИз шәКүров 
Турында. 
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Үзебез төшергән 
кино

У
ниверситетта игъ
лан ителгән «Иң 
яхшы сценарий» 
конкурсы җиңүчесе 

2 нче курс студенты Рүзилә 
Әмирова сценарие буен
ча кыска метражлы нәфис 
фильм төшерергә булдык. 
Минем дә әлеге фильмга үз 
өлешемне кертәсем килде. 
Камера, штатив бар, видео
лар төшерү буенча тәҗрибә 
начар түгел, иң мөһиме – 
теләк! (Ә бездә ул бик көчле 
иде).

Гадәттә, фильм төшергән
дә берничә төрле проблема 
килеп чыгарга мөмкин: ко
манда, актерлар төркеме, 
фильм төшерү өчен җир
лек һәм аппаратура табу. 
Соңгысы белән бернинди 
дә тоткарлыклар булмады, 
уртак тырышлык белән бар
лык кирәкле җиһазларны 
үзебездә булдырдык.

 «Без, без, без идек...» дип 
исемләнгән әлеге фильм 
студентлар тормышы ту
рында иде. Шунлыктан, 
кино мәйданчыгы табу бе
лән дә бернинди авырлык 
килеп чыкмады. Күпчелек 
күренешләр үзе без яши тор
ган тулай торак – Универ
сиада авылында һәм уни  
верситет бинасында төше
релде.

Фильмда «атказанган » 
актерлар – Г.Тукай исе мен 
дәге татаристика һәм тюр 
кология югары мәк тәбенең 

12 курс студентлары 
төште. Һәрберсе, үз роленә 
кереп, аны менә дигән итеп 
башкарып чыкты! Шулай 
итеп, монысы белән дә бер
нинди читенлек тумады.

Фильмның техник ягы 
бик үк мактанырлык түгел. 
Тик, шуңа да карамастан, 
без командабыз белән бик 
аз вакыт эчендә зур эш баш
кардык. Киләчәктә, бәл 
ки, Халыкара мөселман 
киносы фестивалендә дә 
безнең нәфис фильмнарны 
күрә алырсыз әле!

студент колагына

УниверсиTеTDARELFONYN

2016 - россиядә кино елы

12+

диләрә КамаЛова 

уку – энә белән кое казу 

дип, бу эшне никадәр 

җитдиләндерсәләр дә, 

дәрестә, тулай торакта, 

төркемдәшләр белән булган 

кызыклы хәлләр мәңгегә 

истә кала, сагындырып 

искә төшә икән. без сезне 

әлеге мизгелләр белән 

уртаклашырга чакырабыз. 

моның өчен студент тор-

мышыннан төрле кызыклы 

хәлләрне безгә, 

darelfonun@yandex.ru 

электрон почтасына, 

юллау да җитә. бу бәйгедә 

студент елларын сагынучы 

өлкәнрәк яшьтәге укучы-

ларыбыз да катнаша ала. 

чөнки студент еллары – 

кеше гомеренең күңелле 

мизгелләре, яшьлек чоры ул.

Искә төшер, яз, катнаш, 

җиң! җиңүчеләрне төрле 

бүләкләр көтә! бәйге, әлеге 

игълан басылып чыккан 

көннән алып, 15 декабрьгә 

кадәр үткәрелә.

сезнең өчен 
«дареЛфөнүн» 
газеТасына – 5 яшь! 
шуЛ уңайдан Кфу ТаТар 
сТуденТЛар газеТасы – 
«STudenT'S blog» дИгән 
ИнТернеТ-бәйге ИгъЛан 
ИТә! 

КүпТән ТүгеЛ Казаныбызда Xii хаЛыКара мөсеЛман КИносы фесТИваЛе гөрЛәп 
узды. бу чарадан һәм, гомумән, КИно сәнгаТеннән Кфу сТуденТЛары да 
чИТТә КаЛа аЛмады. Лев ТоЛсТой Исемендәге фИЛоЛогИя һәм мәдәнИяТара 
багЛанышЛар ИнсТИТуТы КысаЛарында эшЛәп  КИЛә Торган «әЛЛүКИ» әдәбИ 
ИҗаТ берЛәшмәсе беЛән үз КИнобызны ТөшердеК.
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