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МәгълүМати 
кыр  

Бүген Журналис
тика һәм медиаком
муникация югары мәк
тәбендә XIII «Хәзерге 
россиянең мәгълүмати 
кыры: гамәлләр һәм 
нәтиҗәләр» Халыка
ра фәннигамәли кон
ференция башланды. 
Россия төбәкләреннән 
һәм чит илдән 30дан 
артык кунак килде. 
Берничә секция эшли. 
Аларда журналисти
ка тарихы, заманча 
журналистиканың биз
нес, сәясәт, мәгърифәт 
белән бәйлелеге, ме
диабелем бирүнең ак 
туаль мәсьәләләре ка
ралачак. Кызыклы чы 

гышлар көтелә.

Мәгарифнең 
киләчәге 

КФУ ректоры и.га - 
фуров «Глобаль уни
вер ситетлар » Ассоциа
циясе әгъзалары ның 
гомуми җыелышы уты
рышында катнашты . 
Заманча дәүләт мәга
рифенең киләчәге ту
рында фикер алышу
да вицепремьер О.го-
лодец, РФ Мәга риф 
һәм фән министры 
О.Васильева катнаш
тылар. Утырыш та җит  
керелгән төп фи  
кер – дәүләт мә гари
фен ныгыту һәм Рос
сия университетлары 
алдында килеп ту
ган каршылыкларны 
җиңү проблемасын ка
милләштерү юлында 

киртә була алмый. 
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Синең кулда – яратып укый торган газетаңның тәүге юбилей 
Саны. бу Санда «Darelfөnүn» Сер пәрдәСен ачарга булды. 
газета Сиңа тиз арада килеп ирешСен өчен аны кемнәр әзерли? 
аның үткәне, бүгенгеСе, киләчәге нинди?
без инде аякта нык баСып торабыз! мактанырлык уңышларыбыз, 
башкалар белән уртаклашырлык тәҗрибәбез, биш ел эчендә 
эшләнгән эшебезнең нәтиҗәСе бар. камиллеккә, һәрвакыт 
үСешкә, яңалыкка омтылабыз! 

ХөрМәтле 
кОллегалар!

Журналистика һәм 
медиакоммуникация 
югары мәктәбе һәм 
«Darelfөnүn» газета
сы редакциясе Сезне 
корпоратив гаммәви 
мәгълүмат чараларына 
багышланган фәнни-
гамәли семинарда кат
нашырга чакыра. Се
минар 15 нче ноябрьдә 

булачак.
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Тәүге юбилей белән, 
«DARELFөNүN» мәкТәбе! 

Студентларның яраткан басма
сы «Darelfөnүn» үзенең биш еллык 
түгәрәк бәйрәмен иҗади эзләнүләр, 
табышлар, уңышлар белән каршы
лый. Һәрвакыттагыча, укучыла
ры белән тыгыз элемтәдә, аларның 
мәнфәгатьләрен яклап, алар өчен 
иң кызыклы һәм кирәкле тема
ларны күтәреп тора газета. Киң 
җәмәгатьчелек тә «Darelfөnүn»не 
милли мәгълүмат кырыбыздагы бер 
уникаль күренеш буларак кабул итте, 
милли яшьләребезне әйдәп баручы 
лидерларның берсе буларак танып 
өлгерде. Биш яшьлек «сабый» гына 
түгел, тәмам җитлеккән, үз йөзе, 
юнәлеше булган җитди басма ул 
хәзер!

Соңгы елларда «Darelfөnүn»нең 
төрле конкурсфестивальләрдә катна
шып танылуы, шул исәптән республи
кабыз журналистларының иң абруй
лы бәйгеләреннән саналган «Бәллүр 
каләм» бәйгесендә җиңү яулавы – 

кечкенә генә тырыш коллективның 
уртак хезмәт җимеше.

«Darelfөnүn» редакциясен миллә
тебез өчен журналист кадрлар 
әзерләүче үзәк буларак та яхшы 
беләбез. Казан (Идел буе) федераль 
университетының Журналистика һәм 
медиакоммуникация югары мәктәбе 
студентлары, биредә даими практика 
узып, каләмнәрен чарлыйлар. Әлеге 
газета мәктәбен узган яшьләрнең 
кайберләре инде республикабызның 
эре редакцияләрендә уңышлы эшли, 
матур иҗат җимешләре белән куан
дыра. Монысы өчен газетага аерым 
рәхмәт әйтәсе килә! 

«Darelfөnүn»гә киләчәктә тагын 
да олырак юбилейларын каршы
ларга насыйп булсын! Бер яктан 
мәгариф, югары мәктәп тормышын, 
икенче яктан милләтебез яшәешен, 
яшьләр мохитен даими яктыртып ба
ручы үзенчәлекле елъязма буларак, 
ул киләчәктә бай матбугатыбызның 

мөһим бер сәхифәсе рәвешендә тарих
та үз урынын алырга, тирән һәм кыю 
фикерле басма булып үсәргә тиеш! 
Иң мөһиме: яшәешебезнең иң четере
кле мәсьәләләрендә дә газе таның как
шамас үз позициясе булуы һәм аның 
үз укучысына һәрчак туг рылыклы 
хезмәт итүе зарур!

«Darelfөnүn» газетасы коллективын 
истәлекле дата уңаеннан ихлас тәбрик 
итеп, аңа яңаданяңа иҗади уңышлар, 
бетмәстөкәнмәс иҗат дәрте, нәтиҗәле 
эшчәнлек һәм югары үрләр телибез!

«Darelfөnүn» газетасы
на карата фикеремне җит
керергә сорагач, иң элек 
хәтергә студент елларым, 
ул вакытта В.И.Ульянов
Ленин исемендәге Казан 
дәүләт университетының 
журналистика бүлегендә 
укыган чаклар килә. Үзебез 
дә студентлар өчен «Ленин
чы» газетасы чыгара идек. 
Соңрак ул, «Мәгърифәт» 
дип исемләнеп, республи
какүләм басма булды. Кул
га диплом алып, «Татарстан 
яшьләре» газетасында эшли башлагач та, яшьләр белән эшләү 
бүлеген җитәкләдем. Бүген дә республикабызның төп бас
масы – «Ватаным Татарстан» газетасына практикага килүче 
студентларның күбесе беренче курсларда «Darelfөnүn» 
мәктәбен үтүчеләр. Шуңа күрә әлеге басма гади генә газета 
түгел, ә чын мәгънәсендә тормыш мәктәбе дә. Кечкенә юби
леегыз белән сезне, коллегалар! Каләмегез һәрвакыт үткен, 
күзегез үткер булсын!

Газетасыз журна
лист мылтыксыз сол
датка тиң. Казан 
(Идел буе) федераль 
университетында жур
налистлар әзерләнсен 
дә, студентларга үз 
фикерләрен җитке рер
гә, каләмнәрен чар 
ларга мәйдан булма
сын ди инде?! Һәр
хәлдә, федераль уни 
верситетта татар те
лендә студентлар өчен 
әлеге газетаның чы

гып килүе, үз укучысына барып ирешүе сөенечле. «Та
тарстан» радиосы да әлеге газетаның һәр санын укып, 
танышып бара. Газета ачкан күп кенә сәләтле яшьләр – 
Казан университеты студентлары – соңрак радиотап
шырулар геройлары да булалар. Бу безнең өчен дә зур 
ярдәмлек. Туган көнегез котлы булсын! Әле газетаның 5 
яшен генә түгел, ярты гасырлык 50 яшен дә бүгенгедәй 
уңышлар белән каршы алырга язсын!

 Нәсим АкмАл, «ТаТарсТан» ДәүЛәТ 
раДиосының әДәбияТ-сәнгаТь реДакциясе 
баш мөхәррире: 

 миңНАзыйм сәфәров, «ВаТаным ТаТарсТан» 
газеТасы баш мөхәррире, кФУ ЖУрнаЛисТика һәм 
меДиакоммУникация югары мәкТәбе УкыТУчысы:

 вАсил ГАрифуллиН, казан (иДеЛ бУе) ФеДераЛь УниВерсиТеТының 
ТаТар ЖУрнаЛисТикасы каФеДрасы мөДире, проФессор:
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безне Тыңлагыз, карагыз, укыгыз! 
«Darelfөnүn» газетасының иҗат төркеме 

«Татарстан» Дәүләт радиосының «Яшь-
лек аланы» һәм «Татарстан-яңа гасыр» 
телевидениесенең «манзара» тапшыру-
ында кунакта булды. 20 нче октябрь – пән-
җешәмбе көнне 10 сәгать 35 минутта казан-
да 99.2 FM ешлыгында чыккан әңгәмәнең 
радиодагы язмасын radiotatarstana.ru 
сайтында тыңлый аласыз. кунаклар тың-
лаучыларны газетаның уңышлары, ки-
леп чыгышы, аны чыгару эше белән та-
ныштырдылар. ә «Татарстан-яңа гасыр» 
телевидениесенең «манзара» тапшыру-
ын 21 нче октябрьдә иртәнге 6 дан алып 
8 сәгать аралыгында күрә алачаксыз. 
Тапшыруның кабатлануы «ТнВ-планета» 
телеканалында шул ук көнне 16.00-18.00 
сәгать аралыгында булачак. газетаның 
баш мөхәррир вазифаларын башкаручы 
ләйлә сабирова һәм хәбәрче Айгөл Аб-
драхманова, алып баручылар миләүшә 
сибгатуллина һәм илдар кыямов сезне 
«Darelfөnүn» газетасы эшчәнлеге, аның 
коллективы, укучылары, яңалыклары 
белән таныштырачаклар. Л
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Безгә 5 яшь!

29 окТябрьДә «ТаТарча ДикТанТ» акциясе Узачак. акциянең максаТы – 
ТаТар ТеЛенДә хаТасыз язарга өйрәТү, әДәби ТаТар ТеЛен кУЛЛанУчыЛар 
Даирәсен арТТырУ, орФограФик һәм граммаТик хаТаЛарны Тикшерү. һәр 
ТеЛәгән кеше, ДикТанТ язУДа каТнашып, ТаТар ТеЛен беЛү Дәрәҗәсен 
Тикшереп карый аЛа. 

10 ШәҺәр дикТанТ ЯзаЧак!

Б
үгенге көндә без
нең алда татар те 
ленең кулланылы ш 
даирәсен киңәйтү 

мәсьәләсе тора. Соңгы ва 
кытта Татарстан Респуб
ликасының төрле өлкәлә
рендә барган мөһим үз
гәрешләр Татарстанның дәү 
ләт телләрен һәм башка 
телләрне саклауга мөм
кинлек бирә. Татар теле 
үсеше өчен шартлар туды
рыла, татар халкының та
рихына, мәдәниятенә, го 
рефгадәтләренә, традиция
ләренә кызыксыну арта. 
Шулай да, татар телендә 

сөйләшү проблемасы бүген 
дә актуаль.

Акция 29 октябрь көнне 
сәгать 11:00 дә бер үк 
көнне һәм бер үк вакыт
та Татарстанда, Россиянең 
төрле төбәкләрендә, шулай 
ук Казахстан һәм Кыргыз
стан шәһәрләрендә башла
начак. Катнашучылар, та  
тар теленнән орфографик һәм 
грамматик хаталарын тикше
рер өчен, татар әдәбиятының 
классик язучысы Әмирхан 
Еникинең «Җиз кыңгырау» 
әсәреннән өзек язачаклар. 
Татар те леннән диктантлар
ны кү ренекле тел белгечләре, 

профессорлар һәм фило
логия фәннәре докторлары 
тикшерәчәк. Белем бирү 
акциясенең һәр мәйданында 
диктант текстын атказанган 
сәнгать эшлеклеләре, язучы
лар һәм танылган алып бару
чылар укыячак. 

Казанда «Татарча дик 
тант» Казан федерал ь уни
верситетының Л.Тол стой 
исемендәге Филология һәм 
мәдәниятара багланышлар 
институтында узачак (Татар
стан ур., 2 йорт, 3 кат, акт
лар залы). Диктант текстын 
Татарстан Республикасының 
атказанган артисты, Г.Ка

мал театры актеры фәнис 
Җиһанша укыячак.

Һәр теләгән кеше, дик
тант язуда катнашып, татар 
телен белү дәрәҗәсен сынап 
карый ала. Теркәлү diktant.
tatar сылтамасы аша.

Акцияне оештыручы
лар – Бөтендөнья татар 
яшьләре форумы, КФУ 
ның Л.Толстой ис. Филоло
гия һәм мәдә ниятара багла 
нышла р институты, «Каюм 
Насый ри институты» фән  
нибе лем үзәге, Бөтен  
дөнья татар конгрес сы, 
ТРның яшьләр һәм спорт 
министрлыгы.
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окТябрь исТәЛекЛе 
ВакыйгаЛарга бай. 
безнең өчен бУ ай 
бигрәк Тә мөһим 
һәм исТәЛекЛе. 
шУЛ УңайДан без 
реДакциябезгә нигез 
саЛган кешеЛәрнең 
берсе, газеТаның 
беренче мөхәррире – 
ханнаноВ рамиЛ 
гомәр УЛы беЛән 
әңгәмә корырга 
бУЛДык.

гөрләп ЯШәгез!
Айгөл АБдрАхмАновА

г
азетаның барлыкка 
ки лү тарихы нинди?

– Бүгенге «Darelfө
nүn» газетасы моннан 

нәкъ 10 ел элек – 2006 елның 
24 октябрендә «Яшьлек та
вышы» дигән исем астында 
беренче тапкыр дөнья күрде. 
Бу – университетта татарча 
профессиональ кимәлдә чык
кан иң беренче студентлар 
газетасы. «Яшьлек тавышы» 
Самара шәһәрендә рәсми 
басма буларак теркәлде һәм, 
шул көннән башлап, ике ат
нага бер тапкыр басыла баш
лады. Газетаның иң берен
че ике саны, «Мәгърифәт» 
газетасының кушымтасы бу
лып, бөтен татар дөньясына 
таралды. Өченче саннан 
алып, газетаны чыгару һәм 
тарату эшен үзебез генә баш
кардык. 

– «Darelfөnүn» – «Яшьлек 
тавышы»ның башында кем-
нәр торды?

– Газета тулысынча сту
дентлар инициативасы белән 
эшләнде. Баш мөхәррир ва
зифасын мин башкардым, 
Рәйсә Гарипова газетаны 
версткага салды, Ләйлә Ша
кирова, Зөһрә Садретди
нова, Айгөл Мөгыйнева, 
Нияз Сабирҗанов, Руслан 
Хөснетдинов, Илдар Са
фиуллиннар корреспондент 
булып эшләделәр. Күбесе 
бүгенге көндә дә журналист 
хезмәтен дәвам итәләр, ТНВ 
каналында төрле тапшыру
лар алып баралар. Соңрак 
КФУның Яр Чаллы филиа
лында укучы студент кыз

лар һәм егетләр безгә килеп 
кушылдылар. Алар арасын
да Динара Әхмәтова (соңрак 
мине алыштырды), Рүзәл 
Мөхәммәтшиннар да бар 
иде. Газетада эшләүчеләргә 
өстәмә түләү каралмаган иде, 
барысы да студентларның 
үз теләкләре һәм үз көчләре 
белән эшләнде.

– «Яшьлек тавышы». ни 
өчен шундый исем бирергә 
булдыгыз?

– Газетаның исеме бик та
рихи. Сугыштан соңгы ел
ларда Гөлшат Зәйнашева, 
Илдар Юзеев, Марс Шаба
ев, Лена Шагыйрьҗаннар 
педагогика институтында 
«Яшьлек тавышы» дигән 
альманах чыгаралар. Кулъ
язма җыентык тулысынча 
әдәбиятка багышлана, шул 
вакытта иҗат иткән яшь 
язучыларның әсәрләрен 
туп лаган була. Бездә, газета 
булдыру идеясе белән бергә, 
нинди исем бирәбез, дигән 
сорау да барлыкка килде. 
Бу сорау белән Фоат Гали
муллинга мөрәҗәгать ит
тек. Нәкъ менә Фоат абый 
газетага «Яшьлек тавышы» 
исеме бирергә тәкъдим итте. 
Моннан 5 ел элек газета 
өчен махсус штатлар ачыл
ды, һәм без КФУ газетасына 
әйләндек. «Яшьлек тавышы» 
исемен элеккеге ТДГПУ сту
дентлары һәм җитәкчелеге 
үзләренә калдыруны со
радылар, махсус студент

лар газетасы булдырабыз 
диделәр. Кызганыч, әлеге 
газета оешып эшләп китә ал
мады. Ә безнең алга газета
га яңа исем бирү мәсьәләсе 
килеп басты. Киңәшмә ва
кытында, шаяртып кына, 
русча «университет» булгач, 
татарча «darelfөnүn» (фар
сы теленнән – университет) 
була, дигән идек, җитәкчелек 
бу фикерне җитди кабул 
итеп, газетага «Darelfөnүn» 
исеме бирелде.

– газетаны башлап җибәр-
гәндә, нинди авырлыклар 
булды?

– Яңа эш башлаган
да, авырлыклар бик күп 
була инде. Шул ук техни
ка мәсьәләсе: ул вакытта 
компьютерлар һәркемнең 
өендә юк, шуңа күрә сту
дентлар мәкаләләрен кулдан 
язып килеп, дә ресләрдән 
соң редакциягә кереп, ком
пьютерда бастыралар, чи
рат көтеп торалар иде. 
Компьютерларның «очкан», 
әзер материалларның югал
ган чаклары да аз булмады. 
Верстка өчен җавап биргән 
Рәйсә Гарипованың махсус 
белеме юк иде, барысын да 
үзлектән өйрәнде. Аңа да 
җиңел булмагандыр. Авыр
лыклар булмый тормый. Иң 
мөһиме: бирешмәскә кирәк.

– газетаны киләчәктә нин-
ди итеп күрәсез?

– Студентлар, яшьләр га
зетасы ул һәрвакыт аерылып 

тора. Мәктәп бусагасыннан 
зур уку йортына аяк бас
кан кызга яки егеткә үзен 
күрсәтү мөмкинлеге кирәк. 
Ә бу – менә дигән юл. 
Мәктәп елларында ук иҗат 
белән мавыккан яшь каләм, 
олы иҗатка килеп кергәнче, 
адаптация үтә, мәркәз тор
мышына ияләшә. Студентлар 
газетасының булуы хыялый 
яшьлекнең шул чоры өчен 
әһәмиятле. Ул булырга һәм 
гөрләп эшләргә тиеш! Ә аның 
сәхифәләре, башисемнәре, 
бизәлеше өчен мин борчыл
мыйм. Шартлар тудырылса, 
сәләтле иҗатчылар безнең 
милләттә бихисап.

ләйлә ХарисОВа 
(ШакирОВа):

Күпләргә сәер тоелыр: мин 
газетаның һәр яңа санын ике 
куллап тотып, күзләремне 
йомып, рәхәтләнеп исни 
идем!.. Үзеннең бер айлык 
хезмәтеңне әнә шулай то
тып карау, зур горурлык 
белән башкаларга өләшеп 
йөрү, ничек кенә гадәти 
яңгырамасын, алга таба та
гы да яхшырак мәкаләләр 
язарга, яңа кызыклы тема
лар эзләргә илһамландыра... 
Нәкъ менә шул илһам безгә үз 
вакытында тыныч кына агып 
торган студент тормышына 
зур яңалыклар кертергә көч 
биргәндер инде.

хәтер-хатирә:
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М
инем хезмәт юлым мәктәптә 
укыганда ук башланды. 
Әнкәй, һәрьяктан да бе
лемле булуыбызны теләп, 

бик күп газетажурналлар алдыра 
иде. Мин никтер шулар арасыннан 
«Мәгърифәт» газетасын сагынып көтә 
идем. Айга бер мәртәбә, аңа кушымта 
булып, педагогика университетында 
басыла башлаган «Яшьлек тавышы» 
газетасы килә иде. Бер хәрефен дә 
калдырмыйча укып чыга идем шуны. 
Шул югары уку йортына керү, анда
гы данлыклы галимнәрдән белем алу, 
төрле чараларда катнашу турында хы
яллана идем. Ләкин язмыш мине шул 
университетның Чаллы филиалына 
укырга китерде. Бер ел дәвамында яңа 
дуслар, хөрмәтле остазларым барлыкка 
килде. Ул елларны бик сагынып искә 
алам... Әллә Казанда укырга теләү хы
ялы шулай нык булган, икенче елны 
филиалны башкалабыздагы төп вузга 
кушып куйдылар. Шулай итеп, мин 
гомерем буе хыялланган уку йортына 
килеп эләктем. Ул көннәрдә кичергән 
шатлыклы мизгелләрне сүз белән генә 
аңлатып бетереп булмый! 

Укудан тыш та актив булды безнең 
төркем. Татар филологиясе факульте
тында «Раушан» гәҗитен чыгардык. 
«Илһам» әдәбииҗат берләшмәсенә 
йөри башладык, каләмнәребез тагын 
да чарланды. Һәм мин бик уңышлы 
чыгып килә торган «Яшьлек тавышы» 
газетасына килдем. Әле кайчан гына 
чыга башлап, инде танылырга өлгергән 
газетаның киләчәк язмышында кат
нашу минем өчен зур дәрәҗә булды. 
Хөрмәтле укытучым – әлеге газетаның 
мөхәррире рамил гомәр улы Ханнанов 
чын журналист булуның серләренә 
төшендерде. 

Уку йортларында үзгәрешләр булу 
сәбәпле, 2011 елның 6 октябрендә Ка
зан федераль университеты базасында 
«Darelfөnүn» газетасы чыга башла
ды. Беренче саннарын да Рамил абый 
җитәкчелегендә эшләдек. Состав бераз 
үзгәрсә дә, газетаның асылы һәм та
гын бер мөһим кешесе – минем укы
тучым, басманың дизайны, ясалышы 
өчен җаваплы гөлфия Зилиф кызы 

камалиева үзгәрешсез калды. Ул 
бүген дә бу газета өчен җанынтәнен 
биреп эшли, яңа идеяләр, кызыклы 
сәхифәләр белән баета, аның киләчәге 
өчен кайгыра. 

2013 елның гыйнвар аеннан газетада 
мөхәррир вазифасын миңа йөкләделәр. 
Коллективта яңа журналистлар, кор
ректор, фотограф барлыкка килде. 
Безнең белән бергә шулай ук минем иң 
хөрмәтле укытучыларымның берсе – 
роза әмин кызы асылгәрәева да эшли 
башлады. Роза апа белән без янәдән 
студент елларына кайткандай бул
дык. Телебезнең кагыйдәләрен искә 
төшердек, ул да безгә яңа идеяләр би
реп, эшкә өйрәтте. Редакциядә төрле 
чаралар уздырдык. Безнең белән очра

шуга республика мәктәпләреннән дә 
килделәр, газетабыз чит илләргә дә та
нылды. Читтә яшәүче милләттәшләре
без даими хәбәрчеләребезгә әйләнде.

Бу чорда газетаның уңышлары да 
мактанырлык булды. Россия һәм рес
публика күләмендәге конкурсларда иң 
югары бүләкләрне алдык, үзебезнең 
студентлар өчен кирәк булуыбыз
ны дәлилләдек. Үз чиратымда, безгә 
һәрчак ярдәм кулы сузарга әзер бул
ган, нинди генә сорау белән мөрәҗәгать 
итсәк тә ярдәм кулын сузган Лев 
Толстой исемендәге Филология һәм 
мәдәниятара багланышлар институты 
директоры рәдиф Җамалетдиновка, 
аның җитәкчелегендә эшләүче һәр оста
зыма, татар журналистикасы кафедра
сы мөдире Васил гарифуллинга, сту
дентларга искезчиксез рәхмәтләремне 
җиткерәм.

Газетага да алга таба үсәргә, 
үзгәрергә кирәк. Күңелле вакыйгалар 
булу сәбәпле, мин әлегә «Darelfөnүn»дә 
мөхәррирлек итмим. Ләкин безгә 
алмашка күпкырлы шәхесләр – үз 
эшләренең осталары килде. Үз бала
быздай якын газетаның шулай матур 
гына чыгуына чиксез шатланабыз. Ул 
заман белән бергә атлавын, укучыла
рын шатландыруын дәвам итә. Алга 
таба да озын гомерле, студентлар өчен 
кирәкле һәм файдалы булсын иде!

кеше бәхеТЛе бУЛсын өчен нәрсә кирәк, Дигән сораУга һәркем үзенчә җаВап бирә! аЛЛаһы ТәгаЛә биргән 
гомер, сәЛамәТЛек, Тыныч имин Тормыш, ТУЛы гаиЛә, исән-саУ ТУганнар, бәхеТЛе баЛаЛар янына мин Тагын 
һәр ирТә саен сөенеп барырДай эшне Дә керТер иДем әЛе. анДа сине көТеп ТорУчы хезмәТТәшЛәрең бУЛУ Да – 
зУр байЛык! 

ЯШәсен иҗаТ! 
ЯШәсен «DARELFөNүN»!

динара миннекАевА, газетаның мөхәррире

«Darelfөnүn»  
заман белән бергә 

атлый, һәр яңалыкны 
күтәреп ала белә, 

халыкка хезмәт итә»
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Эльвира ЗиннәТуллинА, Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты

т
уган телебездә фәннең сер
ле дөньясын яктырта торган 
«Гыйлем» проекты эшен яңа 
юнәлештә башлап җибәрде! 

Бу атнада проектның фәнгә гашыйк 
җитәкчеләре тәүге лекторий уздырды. 
«Милләт йорты»нда үткәрелгән чара 
азат Миргаязовның (фотода) «Электр 
кайда туа һәм кайда үлә» темасы белән 
башланды. Тема кысаларында йорт 
җиһазларының эшләү принциплары 
белән таныштык. Икенче лекция дин 
белеменә кагылышлы булды: «Ин
квизиторлар һәм токмачка табынучы
лар: дин белгече нәрсәләр өйрәнә?» 
мәсьәләсенә багышланган иде. Дөньяда 
нинди диннәр бар, аларның килеп чы
гышы турында һәм башка күп кенә кы
зыклы мәгълүматларны тыңлаучыларга 
айдар Шәйхин җиткерде. Йомгак лек
ция шулай ук физика фәненә кагылыш
лы иде. Монда «Гыйлем» проектының 
якын дусты һәм киңәшчесе, Казанның 
7 нче номерлы лицейинтернат укыту
чысы ренат Миргаязов физика фәне 
белән көнкүрештә адым саен очрашып 
торуын ассызыклады.

Катлаулы фән турында гади тел 
белән сөйләп һәм кызыклы мисаллар 
ярдәмендә лекторлар тыңлаучыларның 
игътибарын яуладылар. Энә кайчан 
суда батмый? Чәйне электр чәйнегендә 
яки газ өстендә кайнату икътисади 
яктан кайсы отышлырак? Лекторий
га килгәннәргә әлеге һәм башка би
хисап кызыклы сорауларга җавап 
табу мөмкинлеге ачылды. Чараның 
нинди хисләр тудырганлыгы турын
дагы фикерләре белән лекцияләрне 
тыңлаучылар да бүлеште.

– Физика һәм химиядән мәктәп 
программасын бүген кабат искә тө
шердем. Фәнгә яңа караш ачты лекто
рий. Сөйләүчеләр үз өлкәләрен яхшы 
беләләр. Шуңа тыңлаучыны да җәлеп 
итә алдылар. Темалар да кызыклы. 
Яңаларын көтеп калам! – диде КФУ 
Журналистика һәм медиакоммуника
ция югары мәктәбе студенты Гүзәлия 
Гыйниятуллина.

– «Гыйлем» һәрвакыт кызыклы про
ектлар тәкъдим итә. Шундый көттем 
бүгенге лекторийны! Мин, мәктәптә 
укыганда, үземә гел сорау бирә идем: 
нәрсәгә миңа бу физика дип. Әллә юлны 
физика формулаларын чишеп чыгасы 
буламы? Университетны бетергәндә, 
физикага да башкача карый башла
дым… Лекторийда мин, беренчедән, 
хатынкыз буларак, икенчедән, фило

лог буларак, төрле атомнарны башымда 
үземчә тоташтырып утырдым! Мәсәлән, 
берәр әсәр язсам, хисләр темасына ке
реп киткәндә, ике җан иясе арасында 
туган көчле теләк хисен «кысылган мо
лекулалар» итеп бирер идем! Вольфрам 
шикелле яндырып та була әле, ә сцена
рий азагында фреон шикелле геройның 
берсен суытып та куяр идем! – диде 
лекция тыңлаучыларның берсе.

Менә шулай гаҗәеп кызыклы һәм 
җылы атмосферада үтте «Гыйлем»нең 
беренче лекцияләре. Белми, килә ал
мый калгансыз икән, бу борчылуга 
бер дә сәбәп түгел! Лекторийлар әле 
киләчәктә үткәреләчәк дип көтелә. 
Туган телдә фәннең серле дөньсына 
төшенәсең, яңа белемнәр туплыйсың 
килә икән, рәхим ит!

Киләсе лекторийлар турында мәгъ
лүматны «Хәлбуки | Гыйлем. Лекто
рийлар» һәм «Гыйлем|татарча фән
фәһем» ВКонтакте төркемнәрендә 
таба аласың!

син өеңә киЛгән эЛекТр Тогының чыганагын беЛәсеңме? ә ДөньяДа Токмачка 
ТабынУчыЛар барЛыгын? һәм барыбызга Да шУнДый гаДәТи һәм Таныш кебек бУЛган 
сУыТкыч ничек эшЛи икәнЛеге сиңа Танышмы? «гыйЛем» проекТын сөючеЛәр бУ 
сораУЛарга инДе җаВап ТапТы! юк, бУ юЛы мәкаЛәЛәрДән генә Укып ТүгеЛ, ә чын 
мәгънәсенДә ЛекТорийДан!

«Мәгърифәт нуры 
ачар күп нәрсәләрнең 

ялганын»
Габдулла Тукай
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Безне котлыйлар

Б
езгә укытучыбыз Гөлназ Фоат кызы 
Гайнуллина үзенчәлекле бирем эшләп 
килергә кушты: «Әгәр мин...» дип 
аталган, һәрбер җөмләсе кереш сүздән 

башланган текст төзү. Башта бу безне бор
чуга салды. Ничек кенә башкарып чыгарга? 
Ләкин без озак баш ватмадык, киләсе парга 
күбебезнең әзер язмалары өстәл өстендә ята 
иде.

«Әгәр мин депутат булсам, сәясәт өлкәсенә 
зур өлеш кертергә тырышыр идем. Әлбәттә, 
депутат булу җиңел эш түгел, әмма мин, 
мөгаен, бу эшне башкарып чыга алыр идем. 
Әтиәнием уйлавынча, минем урыным нәкъ 
менә Дәүләт Думасында. Чөнки кечкенәдән 
яңа кануннар уйлап чыгарырга ярата идем. 
Мәсәлән, кем соңрак ашап бетерә, шул 
савытсаба юа. Дөрес, хәзер мин үзгәрдем, 
үстем, фикерләвем дә башкачарак. Димәк, 
җәмгыятькә дә карашым икенче. Һичшиксез, 
үзем студент кеше буларак, берьюлы биш пар 
укытмаска дигән канун кабул итәр идем. Сүз 
уңаеннан, шулай ук студентларны пар бетәргә 
510 минут кала чыгарырга дигәнен дә өстәр 
идем. Югыйсә, алар ял итеп өлгермиләр, 
тәнәфесләре ун минут кына. Икенчедән, кай
бер югары уку йорты студентлары әлеге дә 
баягы ун минутны бер бинадан икенчесенә ба
руга сарыф итә. Шул уңайдан, студентларның 
күбесе ашап өлгерми, ач кала. Минемчә, бу 
мәсьәләне кайгырту бик мөһим. Һичьюгы, 
һәрбер югары уку йортында ашханәләр 
булдырырга кирәк. Хәер, уку биналарын
да парольсыз вайфай куйдыру дигән фикер 
дә яшәп килә үземдә. Димәк, нәтиҗә ясап, 
шуны әйтә алам: миңа студентлар депутаты 
итеп сайлану кулай булыр иде. Әлбәттә, бу 
бик кызык яңгырый. Ләкин, студентларның 
күп кенә проблемаларын хәл итәргә булышыр 
идем. Шулай итеп, Дәүләт Думасына депу
татлыкка барам, җәмәгать!»

Фәнүзә СирАҖиевА, Журналистика 
һәм медиакоммуникация югары мәктәбе

сТУДенТ хаЛкының һәрбер көне нинДи 
Дә бУЛса маҗараДан Тора. кызыгы Да, 
кызганычы Да – ТөрЛесе бУЛа. кызыкЛы 
ДәресЛәр ТыңЛарга, үзенчәЛекЛе 
биремнәр үТәргә ТУры киЛә. 

Җиде дистәдән артык тарихы 
булган «Әллүки» әдәби иҗат 
берләшмәсе һәм «Darelfөnүn» 
студентлар газетасы 5 ел 
янәшә атлыйлар. Чәчәк атып 
кына килүенә карамастан, «Da
relfөnүn» газетасы күплә ребез 
өчен әдәби мәктәп, уку йорты 
булды һәм һәрдаим булып килә. 
Ул басыла башлаган көннән үк, 
уку йортыбыз студентлары, 
фәнни хезмәткәрләре газета
да яңа аралашу кыры тапты. 
«Darelfөnүn» ул – яңа сәләтләргә 
ачылырга, иҗади уңышларыбыз 

белән бүлешергә, яңалыклар 
белән саф әдәби татар телендә 
танышырга мөмкинлек бирә 
торган гаммәви мәгълүмат ча  
раларының берсе. Без, «Әллү  
ки»че татар яшь ләре, «Darel
fөnүn»гә кызыклы һәм сый
фатлы язмалар белән даими 
сөендерүләрен, озынозак го
мер, күп санлы сәхифәләр, 
хезмәткәрләренә уңышлар те
ләп калабыз. Туган көнең белән, 
«Darelfөnүn»! 

«әллүки» әдәби иҗат 
берләшмәсе

иҗади дус лар

«Darelfөnүn» газетасы белән без һәрдаим хезмәттәшлек итәбез. 
Үткәргән чараларны газета яктыртып бара. «Darelfөnүn» без
нең аша Россия төбәкләренә һәм чит илләргә барып ирешә. 
Бүген, Казан университетын тәмамлап, читтә яшәүче татар 
студентлары аны көтеп алалар. Еракта яшәп тә, күңелләренә 
якын булган югары уку йортларында барган үзгәрешләр, бүгенге 
студентларның кызыксынулары, шөгыльләре белән танышып 
бару, үзләрен укыткан галимнәр турында мәгълүмат алу туган 
илдән килгән җылы хат кебек кабул ителә. Бу изге эшегездә алга 
таба да уңышлар сезгә, «Darelfөnүn»челәр! 

Бөтендөнья татар яшьләре форумы

Әгәр мин...

Student's blok 
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«Darelfөnүn»чә ревиззоро

и
кенче пардан соң 
ашыйсы килә баш
лый инде. Ярар, мо
нысында шоко лад 

кына алып торыйм дисең дә, 
тагын бер пардан соң берәр 
буфетка чабасың. Дүртенче 
пардан соң инде син КФУ 
ашханәсендә яки урам ка
фесында. Дәресләр арасын
да вакыт тыгыз. Кайвакыт 
буфет ризыгы түгел, хәтта 
үзең белән алып килгәнең дә 
ашалмыйча кала.

Филология һәм мәдәни ят  
ара багланышлар инсти
тутының цоколь катында 
урнашкан «Траливали» ка
фесында тукланып чыгарга 
булдым. Хезмәт күрсәтүче 
персонал бик мөлаем та
тар апалары булып чыкты. 
Менә монысы шундый ри
зык, ә менә монысы фәлән 
бәягә төшә дип аңлатып та 
бирделәр. 

•студентлар фикере
Әйе, бу кафеда туклану 

безгә бик ошый. Ризыклар 
өйдә әзерләнгән сыман. 
Төрле татлы әйберләр дә бар. 
Бәяләр безнең кесәгә артык 
сукмый. Кайбер көннәрне 
монда аеруча тәмле кызды
рылган бәрәңге (картошка
фри) була. Аны тиз арада 
алып бетерәләр. Шулай да 
ике минус бар. Беренчесе – 
ике кассадан берсе генә эшли. 
Шуңа чират җыела, дәрескә 
соңга калабыз. Икенче ми
нус – залда  еш кына ризык 
пешкәннәнкөй гәннән тарал
ган начар ис була.
3 Бәя бирү

– Кафе директоры әй
түенчә, ит ризыклары хәләл. 

Әмма студентлар ышанып 
бетми.

– Төшке аш бәясе урта
ча 120150 сумга төшә: аш, 
бәрәңге боламыгы белән 
котлет, салат һәм компот. 
Бер телем ипи һәм берәр 
камыр ризыгы.

– Институтның өченче 
катында буфет бар. Анда, 
әйтүләренчә, ит ризыклары 
хәләл түгел.

Идарә, икътисад һәм 
финанслар институты аш
ханәсендә исә «Бездә дуңгыз 
ите юк», – дип каршы ал
дылар. Ашханәгә төшке аш 
вакытында килеп кердем. 
Залда барлыгы 56 студент 
ашап утыра. Кассага чират
та торучы күренмәде. 

•студентлар фикере
Күбесенчә без бу ашханәдә 

тукланмыйбыз, урам ка
фесына чыгып керәбез. 
Үзебезнең ашханә турында 
нәрсә әйтә алабыз: монда 
беркайчан да начар ис бул
мый, чиратлар юк. Тәмле 
пешерәләр, утырырга урын
нар бар.
3 Бәя бирү

– Ит ризыклары хәләл 
түгел.

– Төшке аш бәясе уртача 
140 сум: фрикаделька белән 
токмачлы аш, бәрәңге бола
мыгы белән тавык котлеты, 
бер телем ипи һәм чәй. 

– Институтта ризык сата 
торган ике киоск бар. Алар
да да ит ризыклары хәләл 
түгел.

Икенче корпустагы бу
фетта сатучы ападан «Хә
ләлме?» дип сорагач, «Өч
почмакны белмим, лә кин ка

мырдагы сосиска хәләл», – 
дип җавап бирде. 

Икенче корпусның икен
че катында кафе бар. Шу
лай ук төшке аш вакытына 
туры килдем. Кафеда бар
лыгы өч кеше ашап утыра 
иде. Пешерүче апалар итнең 
хәләл түгеллеген, ләкин 
дуңгыз ите юк икәнен төгәл 
әйттеләр.

•студентлар фикере
Кафеда ашау безгә ошый. 

Монда чират зур түгел. 
Булса да, тиз бара, диделәр. 
Кафеда аз гына ис бар бар
лыкка. Пешерүчеләр һәрбер 
ризык турында аңлатып би
рәләр. Утырырга урыннар 
җитәрлек. 
3Бәя бирү

– Ит ризыклары хәләл 
түгел.

– Төшке ашның бәясе 
уртача 120 сум: макарон 
белән тавык котлеты, кәбестә 
ашы, чәй һәм ипи.

Физика институты ашханә
се турында миңа студентлар
дан  күп ишетергә туры кил
де. Икенче курска җитеп, 
мин анда беренче тапкыр 
бардым. Ашханәләрнең ике 
се дә иркен һәм бик ма
тур. Барлыгы 56 студент 

күренә. Урыннар һәркемгә 
дә җитәрлек. 

•студентлар фикере
Безгә монда туклану ошап 

бетми. Беренчедән, монда ис 
бар. Ул беркайчан да бетмәс, 
ахрысы. Кайчагында искит
кеч тәмле ризыклар белән 
сыйлыйлар, тик шул ис арка
сында берни алмыйча боры
лып чыгып китәбез. Монда 
безгә иң ошаганы – иркенлек. 
Әмма кайбер вакытта чиста
лык җитеп бетми дип саный
быз.
3 Бәя бирү

– Ит ризыклары хәләл 
түгел.

– Төшке аш бәясе уртача 
140 сум: карабодай белән та
вык котлеты, кәбестә салаты, 
чәй һәм ипи. 

нәтиҖә:
КФУ ашханәләрендә урын

нар һәркемгә дә җи тәрлек. 
Чират  торучылар күренми. 
Ләкин ит ризыклары кү
бесендә хәләл түгел. Әмма 
дуңгыз ите юк дип ышандыр
дылар. Кайсы ашханәдә тук
ланырга икәнне һәр студент 
үзенчә сайлый булып чыкты: 
кем өчендер чисталык берен
че чиратта, ә кем өчендер 
тәмлелек әһәмиятлерәк...

УниверсиTеTDARELFONUN

Студент колагына

12+

лилия ТукТАровА, Журналистика һәм медиакоммуникация югары мәктәбе 

сТУДенТ үз ВакыТының бер өЛешен ашханә, каФе, 
бУФеТЛарДа үТкәрә. яшь ВакыТТа нәрсә ашаганыңны, 
ни беЛән ТУкЛанганыңны сизми Дә каЛасың. кФУ 
инсТиТУТЛары ашханәЛәренДә ничә сУмга һәм 
нәрсә беЛән ТУкЛанып бУЛУын Тикшереп чыкТым.
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