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АБРУЙЛЫ КАҺАРМАННАР ТУДЫРГАН 
ЯЗУЧЫНЫҢ ҮЗ АБРУЕ ДА ЮГАРЫ!

___________________________ Данил САЛИХОВ,
Татарстан Язучылар берлеге рәисе

Бөек пролетар язучы Максим Горький: «Китапны яратыгыз.  
Ул – белем чишмәсе», – дигән. Китап – кешене белем, фән дөньясына 
алып керүче, дөньяга караш формалаштыручы һәм кешеләрне рухи-
әхлакый, эстетик тәрбияләүче иң көчле инструмент ул. Татар кита-
бы бар, һәм бу – безнең иң зур горурлыгыбыз! Кулъязма китапмы, 
бүгенге купшы фолиантмы – алар безгә тормыш, яшәешкә алып 
кергән, дөрес юл өйрәткән, яхшыны яманнан аерырга булышкан 
кыйбла буларак кадерле. Әдәби китап – сүз сәнгате мисалы. Димәк, 
язучы – сүз сәнгате остасы. 

Бүген халкыбызның китапка мөнәсәбәте нинди? Язучыларыбыз 
сүзе аңа барып җитәме? Кеше йөрәгенә, аңына барып җитәрлек 
сүз әйтә алабызмы? Халык тормышында әдәби китап нинди роль 
уйный? Радио, телевидение, интернет колач җәйгән шартларда 
китапның әһәмияте кимемиме?

Бу сорауларга бер сүз белән җавап бирү мөмкин түгел, әлбәттә. 
Әдәби әсәрләребез тормышны белеп, аны мөмкин булганча тәңгәл 
чагылдырса, әсәр тирән эчтәлекле, фәлсәфи һәм формасы белән 
җитлеккән, матур «телле» булса, ул, һичшиксез, укучысын таба. 
Ләкин безнең көннәр – китап нәшер итү, аларны сату кыенлаш-
кан, тиражлар кимегән, әдәби әсәрләргә газета-журналларда урын  
кыскарган чор икәнлеген дә искәртми ярамый. Дәүләт нәш-
риятларына көндәш булып шәхси нәшриятлар барлыкка килде, акча-
сы булган һәркем теләсә нинди китап бастырырга мөмкинлек алды. 
Бу, әлбәттә инде, әсәрләрнең сыйфатына тискәре йогынты ясамый 
калмады.



4

Бүген Татарстан Язучылар берлегендә 330 каләм остасы әгъза бу-
лып тора. Туктаусыз иҗатта булган язучыларыбыз күп. XVIII һәм XIX 
корылтайлар арасында әдәби процесс күзгә күренеп киңәйде, актив-
лашты. Бу активлыкка Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы, 
ТАССРның 100 еллыгы, Татарстан Язучылар берлегенең 85 еллыгы 
да зур этәргеч булды. «Казан утлары» журналы иң яхшы әдәби очерк-
ка «Татарстан. Тарих. Шәхес» дигән зур конкурс уздырды.

Без, еш кына, дөньяга киң күләмдә чыгарлык әсәрләр күренми, 
дип зарланабыз, ә алар бар. Кискен бәхәсләр тудырса да, Гүзәл 
Яхинаның «Зөләйха күзләрен ача» романы утыздан артык телгә 
тәрҗемә ителде. Роза Туфитулованың «Язмыш җиле» романы 
Төркиядә басылып, югары бәя алды. Аяз Гыйләҗевнең заманында 
тиешле бәя алмаган «Йәгез, бер дога!» романы маҗар телендә дөнья 
күрде. Төркиядә каләмдәшебез Зиннур Мансуров «Тюрксой» һәм 
Европа Язучылар берлеге тарафыннан «Төрки әдәбиятларның 2018 
ел кешесе» дип игълан ителде. Аның озак еллар төзелгән, ориги-
наль стилле «Габдулла Тукай Кодексы» китабы тәрҗемә көтә. Ленар 
Шәех халыклар арасындагы тынычлык, дуслык, аңлашуны ныгы-
туга багышланган иң яхшы әсәрләр өчен бирелә торган «Дөнья ге-
нераллары тынычлык өчен» Халыкара берләшмәсенең «Тынычлык 
күгәрчене» медаленә лаек булды. Айдар Хәлим Александр Невский 
исемендәге Бөтенроссия тарихи-әдәби премиясе дипломы белән 
бүләкләнде. Ренат Харис Россия Язучылар берлеге һәм «Бийск 
хәбәрләре» басмасының Василий Шукшин медале белән, Вене-
ра Якупова Халыкара гуманитар академия һәм дөнья мәдәнияте 
(ЮНЕСКО) институты медале белән бүләкләнде. Дүрт ел эчендә 
Мәдинә Маликова, Розалина Шаһиева, Камил Кәримов, Тәлгат Га-
лиуллин, Лирон Хәмидуллин – Татарстан Республикасының Габ-
дулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә; Клара Булатова, Ркаил 
Зәйдулла, Зөлфәт Хәким «Татарстанның Халык язучысы» исеменә 
лаек булдылар. Ике корылтай арасында төрле дәрәҗәле бүләкләргә, 
мактаулы исемнәргә лаек булган кәламдәшләребез гаять күп. Алар-
ны тагын бер тапкыр чын күңелдән котлыйм һәм иҗатларының тук-
талмавына, тирән эчтәлекле, югары зәвыклы әсәрләр иҗат итүне 
дәвам итәчәкләренә ышанам.

Язучылар берлеге идарәсе иҗтимагый тормышның кискен 
борылышлары чорында әдәбият пропагандасын мөмкин кадәр 
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киңәйтү юлларын кайгыртты, дияргә мөмкин. Китап укучылар 
белән элемтәләр, аларның географиясе күзгә күренеп киңәйде. 
Каләмдәшләребез актив катнашкан йөзләрчә әдәби, әдәби-музыкаль 
кичәләр, очрашулар, конференцияләр, олимпиадалар, әдәби ма-
рафоннар, бәйгеләр, түгәрәк өстәлләр, конкурслар, бәхәс клуб- 
лары, әдәби митинглар, әдәби ишегаллары, салоннар, хәйрия 
ярминкәләре, «Әдәби суд»лар, аерым шәхесләргә бәйле укулар, 
яңа китаплар тәкъдим итү, бөек Тукаебызның туган көнендә ши-
гырь бәйрәме, Пушкин исеменә бәйле рус теле көннәре, интернет 
челтәрләрендә узган флешмоблар – болар барысы да язучылар, 
шагыйрьләр, укучылар катнашында югары кимәлдә узган чаралар. 
2020 елда тагын бер матур чарага нигез салынды – язучы Марат 
Әмирханов башлангычы, хөкүмәтебез ярдәме белән, Әл-Мәрҗани 
җәмигъ мәчетендә Габдулла Тукайның әнисе Мәмдүдә абыстай ру-
хына Коръән укылды. Бөек шагыйрьнең әнисе турында истәлекләр 
дога уку белән үрелеп барган әлеге очрашуда күренекле язучылар, 
артистлар, җәмәгать эшлеклеләре катнашты.

Бүген язучыларның мәктәпләрдә дәрес бирүе, иҗади укулар 
оештыруы киң җәелә. Дәүләт җитәкчеләре ярдәме белән республи-
ка районнарында мәдәният йортлары, клублар төзелү һәм яңартылу 
язучылар өчен укучылар белән очрашу мөмкинлеген тагын да арт-
тырды. 2017 елда Тукай клубында һөнәри осталыкларын арттыру 
курсларына укырга килгән республика китапханәчеләре белән оч-
рашу узды. Анда интернет заманында укучыларның китап белән 
кызыксынуын яхшырту, китапханә фондларын баету, авыл-шәһәр 
китапханәләрен мәдәни учакка әйләндерү юллары хакында актив 
фикер алыштылар. 

Бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган көн республикабызда ел 
саен тантаналы әдәби бәйрәм буларак уза. Шигърият бәйрәмнәре, 
конкурслар, шигъри митинглар, искә алу кичәләре, шагыйрь 
исемен йөрткән урам бәйрәмнәре, Тукай һәйкәленә, каберенә 
чәчәкләр салу кебек чараларда республикабыз җитәкчелеге, 
язучылар, сәнгать осталары, дин әһелләре белән бергә Чуваш, 
Карачай-Черкәс, Башкортстан, Балкар, Удмурт, Мари республи-
каларыннан һәм башка күп төбәкләрдән килгән каләмдәшләребез 
дә катнашуы инде традициягә керде. Быел, пандемия куркынычы 
сәбәпле, Шигырь бәйрәме онлайн форматта – интернет флешмоб 
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буларак узды. Бу – бәйрәмнең географиясен тагын да киңәйтте. 
Бәйрәм флешмобына Төркия, Азәрбайҗан, Кыргызстан әдипләре 
дә кушылды.

Республикабызның тагын бер әдәби-мәдәни үзәгенә әверелеп 
килүче Лаеш шәһәре бөек рус язучысы, күренекле дәүләт эшлекле-
се Гавриил Романович Державин исеме белән бәйле. Бу шәһәрдә 
язучыга һәйкәл ачылды. Биредә әдәби бәйрәмнәр уза, Г.Державин 
премиясе лауреатлары, язучы исемендәге конкурста җиңүчеләрнең 
исемнәре игълан ителә, Татарстан язучылары һәм илебезнең төрле 
төбәкләреннән килгән каләм ияләре катнашында фестивальләр 
үткәрелә.

XVIII һәм XIX корылтайлар арасы юбилейларга бай булды. 
Башкалабыз Казанда, республика шәһәрләрендә һәм районнарын-
да, күренекле шәхесләрнең туган җирләрендә Дәрдемәнднең, Риза 
Фәхретдиннең тууына – 160, Галиәсгар Камал, Гаяз Исхакыйның 
тууына –140, Фатих Әмирхан, Галимҗан Ибраһимов, Кәрим 
Тинчуриннң тууына – 130, Мирхәйдәр Фәйзинең тууына – 125, 
Фәтхи Бурнашның тууына – 120, Әмирхан Еники, Ибраһим Гази, 
Фатих Хөсни, Мирсәй Әмир, Фатих Кәримнең тууына – 110, 
Әхмәт Юныс, Хәй Вахит, Әнвәр Давыдовның тууына – 100, 
Ибраһим Сәлаховның тууына – 105, Мөхәммәт Мәһдиев, Саҗидә 
Сөләйманова, Миргазыян Юныс, Нәби Дәүлинең тууына – 90 ел 
тулуга багышланган тантаналы кичәләр үткәрелде. Гәрәй Рәхим,  
Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Рабит Батулла, Нурислам 
Хәсәнов, Хәнәфи Бәдигый, Рөстәм Кутуй, Зөлфәт, Мөдәррис 
Әгъләм, Марсель Галиев, Нәҗибә Сафина, Фәнзаман Баттал һәм 
башка бик күп каләмдәшләребезнең туган көннәренә багышланган 
чаралар узды. Тукай клубында узган Түбән Кама шәһәренең «Кама 
таңнары» әдәби берләшмәсе оешуга 50 ел тулуга багышланган юби-
лей кичәсе дә матур тәэсир калдырды.

ТАССРның 100 еллык юбилеена һәм Татарстанның Сәламәтлек 
саклау министрлыгы оешуга 100 ел тулуга багышланган конкурс-
ка тукталасым килә. Сәламәтлек сагында торучыларның киеренке 
хезмәтенә әдәбиятчылар игътибарын арттыру, алар белән даими 
хезмәттәшлек итү максаты белән, «Татмедиа» агентлыгы һәм «Казан 
утлары» журналы, министрлык белән берлектә, иң яхшы повестька 
һәм хикәягә «Шифалы куллар» дип аталган ачык конкурс игълан 
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иткән иде. Аңа 16 повесть, 70тән артык хикәя, мәктәп укучыла-
рыннан 50дән артык шигырь килде. Бәйгедә Төркия, Башкортстан, 
Чувашия республикаларыннан, Пермь, Оренбург өлкәләреннән дә 
каләм осталары катнашты. 

Ике корылтай арасында оештырылган фәнни, фәнни-гамәли 
конференцияләр дә мондый кимәлдәге чараларның безнең эшчән-
лектә зур әһәмияткә ия булуын исбатлады. Тематик күпкырлылыгы 
ягыннан зур игътибар җәлеп иткән «Фатих Әмирхан: тормышы, 
иҗаты һәм лирикасы», «Гаяз Исхакый һәм ХХ гасыр башында татар 
милли яңарышы», Шиһабетдин Мәрҗанинең 200 еллыгы уңаеннан 
«Милли тормыш һәм дин», «Шәрык һәм гарәп традицияләре кон-
текстында Чыңгыз Айтматов иҗаты», «Лев Толстой: иҗат юлының 
чыганаклары һәм чорлары» дигән конференцияләр олы галимнәр, 
студентлар, каләмдәшләребез катнашында үтте. Галим язучылары-
быз Уфада узган «Тугандаш халыклар әдәбиятларында традицияләр 
саклау», Астанада «Җәмгыятьнең рухи тормышына язучыларның 
тәэсире» конференцияләре, Казанда үткән Х халыкара «Төрки 
лингвокультурология: проблемалар һәм перспективалар» дигән 
фәнни-практик конференция белгечләрнең югары бәясен алды. 
Конференцияләрдә күренекле галимнәребез Хатыйп Миңнегулов, 
Фоат Галимуллин, Тәлгат Галимуллин, Әлфәт Закирҗановлар актив 
катнашты. Рәхмәт аларга!

Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 
«Татар балалар әдәбияты: традицияләр һәм заманчалык» дигән те-
мага уздырган фәнни-гамәли конференциягә аерым тукталам. Ул 
балалар язучылары Дәрҗия Аппакованың тууына – 120, Абдулла 
Алишның тууына – 110, Шәүкәт Галиевнең тууына – 90 ел тулуга, 
Роберт Миңнуллинның 70 яшьлек юбилеена багышланды. Балалар 
әдәбиятының үзенчәлеге, тәрбияви әһәмияте, балалар китаплары 
белән эш итү ысулларына багышланган әлеге чарада бу юнәлешнең 
традицияләре бүгенге галимнәр күзлегеннән фәнни анализланды. 
Мондый чаралар традициягә әверелергә хаклы. Әдәбиятның яшь 
буынны дөньяны танып белүгә өйрәтүе белән бергә, аларны рухи-
әхлакый тәрбияләүдәге әһәмиятле ролен һәрдаим күз уңында тоту 
бик мөһим. Яңа шартларда мәктәптә уку-укыту эшеннән тәрбия 
юнәлеше нык аерылды. Бу аерымлыкның тискәре йогынтысы үзен 
бик еш сиздерә.
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Ике корылтай арасында балалар һәм каләм әһелләренең ара-
лашуы сизелерлек артты. Казанның 170 нче мәктәбендә Фатих 
Әмирхан исемендәге VIII республикакүләм фәнни-гамәли конфе-
ренция, Фатиха Аитова исемендәге кызлар гимназиясендә Туфан 
Миңнуллин иҗатына багышланган конференция, Әлмәтнең 2 нче 
мәктәбендә «Туган телем – иркә гөлем» бәйрәме, Буа төбәгенең 
Яңа Чәчкап авылы урта мәктәбендә «Кояшлы ил» конференция-
се, Чаллының 52 нче мәктәбендә «Бер күрешү – бер гомер» әдәби 
кичәсе, Яшел Үзән районының Әйшә бистәсе урта мәктәбендә VII 
халыкара шигырь бәйрәме, Казанның 14 нче лицеенда Муса Җәлил 
иҗатына багышланган Бөтенроссия шигырь бәйрәме, Бөгелмә татар 
гимназиясендә Һади Атласига багышланган конференция, Мама-
дыш районының Тулбай авылында Шәйхи Маннурга багышланган 
шигырь бәйрәме, Чистайның 2 нче гимназиясендә «Гаяз Исхакый 
укулары» , Балык Бистәсе районы Олы Мәшләк авылы мәктәбендә, 
Сарман районы Җәлил бистәсенең 2 нче урта мәктәбендә һәм башка 
бик күп мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар өчен оештырыл-
ган чараларда Татарстан язучылары катнашты.

Язучылар берлегенең төп максатларыннан берсе – әдипләргә яшь 
алмаш әзерләү. Әдипләр олыгаялар, киләчәктә иҗтимагый тормыш-
та үз сүзен әйтерлек буын тәрбияләү кирәк. Бу яктан, шөкер, сәләтле 
яшьләребез бар, тагын да булыр. Язучылар берлегенә корылтайлар 
арасында 22 кеше кабул ителде. Аларны һөнәри осталыкка өйрәтү, 
вакытында эшлекле киңәшләр бирү – безнең бурыч. 

Узган ел яшь язучыларның республика семинары булып, анда 
34 яшь иҗатчының әдәби әсәре тикшерелде. Әсәрләргә анализны 
күренекле әдипләр Зиннур Мансуров, Марсель Галиев, Фәйрүзә 
Мөслимова, Фоат Галимуллин, Галимҗан Гыйльманов, Мансур 
Гыйләҗев, Галина Зайнуллина һ.б. – барлыгы 16 язучы ясады һәм 
киңәшләрен бирде. Яшьләребезнең иң өлгергән әсәрләре Татарстан 
китап нәшриятына тәкъдим ителде.

«Үз юлым» – «Своя строка» республикакүләм иҗади конкурс-
лабораториясендә яшь каләм тибрәтүчеләр өчен мастер-класслар 
үткәрелде. Яшь язучыларның «Иделем акчарлагы» бәйгесендә 150 
кеше катнашты, ике кеше гран-прига лаек булды.

Эшчәнлегебезнең тагын бер уңай, үзенчәлекле формасы – 
укучыларга яңа китаплар тәкъдим итү колач җәя. Әле соңгы 



9

берничә елда гына Равил Фәйзуллинның «Тормыш калейдоско-
бы» китабын, Фәүзия Бәйрәмованың «Һиҗрәт», «Гөләйза» ро-
маннарын, Фирдәвес Хуҗинның «Без белмәгән сугыш», Эльмира 
Шәрифуллинаның «Каюм коесы» китапларын, Марсель Галиевнең 
«Рух» китабын, Марат Әмирхановның «Олуг Мөхәммәт», Рафис 
Корбанның «Ватан» романнарын, Хәнәфи Бәдигыйның «Муса 
Җәлил поэтикасы», Николай Алешковның поэмалар китапларын, 
Разил Вәлиевнең 7 томлыгын, Рабит Батулланың 10 томлыгын 
тәкъдим итү чаралары булды. Татарстан Милли китапханәсендә 
Михаил Худяковның татар ПЭН-Үзәге ярдәмендә татар, рус, ин-
глиз телләрендә дөнья күргән «Казан ханлыгы» китабы да тәкъдим 
ителеп, зур бәя алды.

Мәгълүм ки, Россиядә яшәүче халыкларның милли телләре зур 
басым кичерә. Аларны мәктәпләрдә укыту сәгатьләре, тормыш-
та куллану мәйданнары кыскара бара, программалардан милли 
компонент алынды. Бу шартлар республикабызда дәүләт теле бул-
ган татар теленең хәленә дә йогынты ясамый калмады. Татарстан 
Язучылар берлеге, килеп туган бу проблемага ризасызлык белде-
реп, әдипләр исеменнән Россия Президенты Владимир Путинга 
хат юллады. Бертөркем каләмдәшләребез Россия язучыларына да 
мөрәҗәгать итте. Ләкин без аңлыйбыз: татар телен саклау – ул бе-
ренче чиратта татарларның бурычы! Һәр татар кешесенең шәхси 
бурычы, дияр идем мин. Телебез безнең үзебезгә кирәк! Телебезне 
саклау юнәлешендә эшләр бара, әлбәттә. Татарстанда полилингваль 
мәктәпләр челтәре булдырыла. Бөтенроссия Туган тел форумының 
татар теле һәм әдәбияты халыкара олимпиадасында да 500дән артык 
кеше катнашты. Анда җиңүчеләргә бүләкләрне республика прези-
денты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. 2020 елның 21 февралендә – 
Туган тел көнендә узган чараны әдәби-музыкаль кичә дип атасак та, 
ул милләтебезне, телебезне саклау, үстерүнең борчулы проблемала-
рын күтәргән митингка әверелде. Фәүзия Бәйрәмова, Нәҗибә Са-
фина, Йолдыз Шәрәпова, Фәнил Гыйлаҗев, Шәмсия Җиһангирова, 
Эльмира Шәрифуллина, Фәйрүзә Мөслимова, Айгөл Әхмәтгалиева 
әдәбият-сәнгать сөючеләрне тормышта актив позициядә булырга 
чакырдылар. 

2020 елның 21 апрелендә Президент Рөстәм Нургали улы 
Миңнехановның «Казан-ЭКСПО» комплексында Татарстан язучы-
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лары белән очрашуында татар телен саклау һәм популярлаштыру, 
татар әдәбиятын, театр сәнгатен үстерү хакында сүз барды. Татар-
стан Республикасы президенты каршында Татар телен саклау һәм 
үстерү мәсьәләләре комиссиясе төзелү, аның җитәкчесе итеп Марат 
Готыф улы Әхмәтовның билгеләнүен без зур өметләр белән каршы 
алдык.

«Казан» милли-мәдәни үзәге бинасы Милли китапханәгә тап-
шырылды. Анда зур реконструкция узды, бина заманча шартлары 
булган китапханә итеп үзгәртелде, Рөстәм Нургалиевич бер чыгы-
шында анда яңа технологияләр куллануга зур игътибар биреләчәге 
хакында әйтте һәм республика мәктәпләрендәге китапханәләр эшен 
активлаштыруның да мөһимлегенә басым ясады. Президентның 
әдәби вакыйгаларга, чараларга булган игътибары – язучы эшенең 
мөһимлеген аңлавын исбатлаучы факт. 

Корылтайлар арасындагы эшчәнлегебез дәүләт һәм муниципаль 
идарә органнары белән элемтәдә барды. Даими ярдәме өчен прези-
дентыбыз Рөстәм Миңнехановка, Татарстанның Дәүләт киңәшчесе 
Минтимер Шәймиевкә, Татарстан Мәдәният министрлыгына, 
Казан, Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Буа, Чүпрәле, Кайбыч, Спас, 
Арча, Актаныш, Мөслим, Минзәлә, Апас, Мамадыш районнары 
җитәкчелегенә зур рәхмәт әйтәм. Алар бер генә үтенечебезне дә, 
эшлекле хезмәттәшлектә генә башкарып чыгарлык бер генә пла-
ныбызны да кире какмадылар. Татарстан Фәннәр академиясенең 
Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына, 
Казан Дәүләт Федераль университетына, Татарстанның Дәүләт 
музеена, әдәбиятка инвестицияләр ясауда гаять актив «Татнефть» 
берләшмәсенә, аның «Рухият» фонды җитәкчелегенә, «Татме-
диа» агентлыгына, «Татарстан – Яңа гасыр», «Татарстан» дәүләт 
телерадиокомпанияләренә ике корылтай арасындагы чорда аңлашып 
эшләвебез өчен зур рәхмәт.

Бу дүрт ел эчендә тугандаш халыкларыбыз әдәбиятлары арасын-
дагы дуслык элемтәләре уңышлы дәвам итте. Әлеге өлкәдә «Казан 
утлары» редакциясе актив эш алып бара. Башкортстан, Казахстан, 
Үзбәкстан, Төрекмәнстандагы каләмдәшләребез әсәрләре татар 
теленә тәрҗемә ителде. Рафис Корбан соңгы елларда авар, кумык, 
балкар, казах, мари, якут, рус һәм башка халыклар шагыйрьләренең 
әсәрләрен тәрҗемә итеп, берничә китап чыгарды.
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Казанда – Һади Такташ, Шиһабетдин Мәрҗани, Мостай Кәримгә, 
Уфада – Габдулла Тукайга, Әстерханда Муса Җәлилгә һәйкәл ачы-
лу; Кәрим Тинчуринга, Әнвәр Давыдовка, Абдулла Алишка бюст-
лар; Әмирхан Еники, Гавриил Державин, Мөхәммәт Садри, Ләбиб 
Гыйльми, Мөнир Мазунов истәлегенә мемориаль такталар куелу да 
дәүләтебез җитәкчеләренең әдәбиятыбызга, аның классикларына 
игътибары хакында сөйли.

Спас районының Болгар тарихи-архитектура музей тыюлыгында 
А.Алишның тормышы һәм иҗатына багышланган дәүләт музее ачыл-
ды. Каһарман язучының татар һәм рус телләрендәге «Тоткынлыктан 
шигырьләр» исемле җыентыгы да дөнья күрде. Җыентыкны бала-
лар әдәбияты классигы Абдулла Алишның исемен мәңгеләштерү 
юнәлешендә 55 елдан артык хезмәт куйган каләмдәшебез Әнәс 
Хәсәнов төзеде. Нурлат районының Кычытканлы авылы мәктәбендә 
Тәлгат Галиуллин музее ачылды.

Ике корылтай арасында 184 язучыбыз «Васильево», «Бәкер», 
«Нехама», «Волга», «Левадия» шифаханәләрендә ял итеп, сәла-
мәтлекләрен ныгытты. Лаеклы ялда булган язучыларга ел саен –  
10000 сум, Республикабызның югары бүләкләренә ия булган ка-
ләм ияләренә ай саен 10000 сум акчалата ярдәм – субсидия бирелә. 
Халыкара Өлкәннәр көнендә дә өлкән язучыларыбызга бүләкләр 
бирәбез. Болар барысы да, әлбәттә, Республика җитәкчеләре 
ярдәме белән тормышка ашырыла торган гамәлләр. Китаплар чы-
гарудан, газета-журналларда әсәрләрне бастырудан кергән гоно-
рарлар күп түгел. Аларны, әлбәттә, арттырасы иде. Ләкин башка 
регионнарда гонорарларның ул кадәресе дә юк. Бу хакта әлеге 
проблеманы ябык дип игълан итәр өчен түгел, факт буларак кына 
әйтәм. 

Язучы булган язучының тормышка актив позициясен, яңалыкка 
омтылышын без һәрвакыт истә тотарга тиешбез. Тормыш кайнап 
тора, ул күз иярмәс тизлек белән үзгәрә. Хәзер интернет, социаль 
челтәрләрдә активлык заманы. Бу өлкәдә мәрхүм Роберт Миңнуллин 
безгә бик матур үрнәк калдырып китте. Күп язучыларның ачылган 
шәхси сайтларын, социаль челтәрләрдәге аккаунтларын активлаш-
тырасы, Берлек әгъзаларының күп өлешен тәшкил иткән өлкән 
яшьтәге әдипләргә электрон китаплар, интернет кибетләрдән фай-
далану юлларын өйрәтәсе бар әле.
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Беренче сентябрь – Белем көнендә Россия Президенты Владимир 
Путин: «Без үз тарихыбызны белергә, яратырга тиешбез», – диде. 
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең котлавында: 
«Илебез уңышларында халкыбызның барлык буыннарының геро-
ик хезмәте ята», – диде. Сәяси кыйблалар, идеология үзгәреп тора. 
Ләкин нинди генә чорлар килеп, кайбер «ялган тарихчылар» безгә 
нинди генә «шаукым» сеңдерергә тырышмасын – без халкыбызның  
рухи ныклыгын, хезмәт сөючәнлеген, киң күңеллелеген, илне үсте-
рүгә керткән казанышларын онытырга тиеш түгелбез. Халкыбыз-
ның зурлыгы, олпатлыгы, чын тарихы безнең әсәрләребездә  
чагылырга тиеш. Безнең тамырларда илне җимерелгәннән соң да 
кабат тергезгән, дошманга баш бирмәгән, зирәк акыллы, гаярь әби-
бабаларыбыз каны ага. Иҗатыбызга җим аларның даһи үткәнендә 
һәм варисларының бүгенге җәмгыятьтә тоткан урынында да. Бөек 
Тукай язып калдырган «Әйдә халыкка хезмәткә...» дигән миссиябез-
не үтәү юлында, туган халкыбыз калебенә шифа булырлык тирән 
эчтәлекле, фәлсәфи, матур әсәрләр тудырыйк. Абруйлы каһарманнар 
тудырган язучының үз абруе да югары була.

Чын күңелемнән зур уңышлар телим сезгә, каләмдәшләр!



13

ТАТАРСТАН ЯЗУЧЫЛАР БЕРЛЕГЕ ИДАРӘСЕНЕҢ 
ОЕШТЫРУ-ИҖАТ ЭШЧӘНЛЕГЕ ЕЛЪЯЗМАСЫ

2016 ел _______________________________________________

16 июнь
Татарстан язучыларының ХVIII корылтаенда иҗат оешма- 

сының җитәкчесе итеп драматург һәм прозаик Данил Хәбиб-
рахман улы Салихов, 27 язучы идарә әгъзалары итеп сайланды 
(исемлек алфавит тәртибендә бирелә):

1. Рәмис Аймәтов (Рәмис Аймәт)
2. Канәфи Бадыйков (Хәнәфи Бәдигый)
3. Фәүзия Бәйрәмова
4. Разил Вәлиев
5. Тәлгат Галиуллин
6. Рөстәм Галиуллин
7. Рәдиф Гатауллин (Рәдиф Гаташ)
8. Галимҗан Гыйльманов
9. Фирдәвес Зарифуллин (Фирдәвес Зариф)
10. Вахит Имамов
11. Наил Касыймов (Наил Касыйм)
12. Рифат Корбанов (Рифат Җамал)
13. Лемон Леронов (Ләбиб Лерон)
14. Зиннур Мансуров
15. Газинур Моратов (Газинур Морат)
16. Әхәт Мушинский
17. Ринат Мөхәммәдиев
18. Факил Сафин
19. Нәҗибә Сафина
20. Данил Салихов
21. Рәдиф Сәгъдиев (Рәдиф Сәгъди)
22. Равил Фәйзуллин
23. Рифә Харрасова (Рифә Рахман)
24. Булат Хәмидуллин
25. Луиза Шарова (Луиза Янсуар)
26. Рәфкать Шаһиев
27. Ленар Шәехов (Ленар Шәех)
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20 июнь
Татарстан язучыларының ХVIII корылтаенда сайланган яңа 

идарәнең беренче утырышы булды. Утырышта оештыру мәсьәләләре 
каралды.

Татарстан Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча бе-
ренче урынбасары итеп Рәмис Аймәт, оештыру эшләре буенча 
урынбасары итеп Расих Сабирҗанов расланды. Берлекнең Чаллы 
бүлеге рәисе итеп Факил Сафин, Әлмәт бүлеге рәисе итеп Рәфкать 
Шаһиев тәгаенләнде.

Татарстан Язучылар берлегенең кабул итү коллегиясе рәисе итеп 
кабат Тәлгат Галиуллин билгеләнде. Коллегия составына Мөдәррис 
Вәлиев, Камил Кәримов, Рәмис Аймәт, Равил Рахмани, Луиза Ян-
суар, Илсөяр Иксанова, Әхәт Мушинский, Фирүзә Җамалетдинова 
керде.

Иҗат остаханәләренең җитәкчеләре итеп Рөстәм Галиуллин (про-
за), Газинур Морат (шигърият), Рәдиф Сәгъди (драматургия), Рифә 
Рахман (әдәби тәнкыйть), Ләбиб Лерон (балалар әдәбияты), Әхәт 
Мушинский (рус телле әдәбият һәм сәнгати тәрҗемә) расланды. 

25 июнь
Әлмәт шәһәренең Тукай скверында Г.Афзалга багышланган 

әдәби кичә үткәрелде. Кичәдә язучылар Р.Шаһиев, З.Захарова, 
М.Әхмәтшина, Н.Сабирҗанова, Ә.Салах һәм «Кызыл каурыйлар» 
берләшмәсе әгъзалары, Гамил аганың кызлары катнашты. 

28 июнь
Әлмәт шәһәренең Үзәк паркында «Альметьевский вестник» 

газетасының 14 еллыгы уңаеннан бәйрәм чарасы булды. Чарада 
язучылар З.Захарова, Л.Аланлы, М.Әхмәтшина, Р.Фәрхетдинова, 
Р.Шаһиев катнаштылар. Бу бәйрәмдә ТР Язучылар берлегенең Әлмәт 
бүлеге җитәкчесе Р.Шаһиев һәм Гөлнара Мирановага Р.Төхфәтуллин 
исемендәге әдәби премия тапшырылды. 

28 июнь
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов «Татмедиа» 

матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр Республика агентлыгы 
җитәкчесе Айрат Зарипов белән очрашты. Очрашуда сүз укучы-
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ларны газета-журналларга яздыру, әбунәчеләрне арттыру турында 
булды. Гонорар, китаплар бастыру мәсьәләсе хакында да җитди 
сөйләшү үтте. Язучылар берлеге белән агентлык арасында уртак 
проектлар булдыру күздә тотыла. Бу җылы очрашу – әдәбият һәм 
матбугат арасындагы бәйләнешләрне тагын да ныгытуга бер адым.

28 июнь
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов Г.Камал 

исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиccеры 
Фәрит Бикчәнтәев белән очрашты. Очрашуда сүз театр белән Язу-
чылар берлеге арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту турында барды.

29 июнь
Әлмәт язучылары Р.Шаһиев, Р.Фәрхетдинова, Н.Сабирҗанова, 

З.Захарова, М.Әхмәтшина, Ә.Салах, А.Хәсәнов «Иске Әлмәт» 
мәдәният сараенда Бари Йосыпов турындагы «Батырлык» китабын 
тәкъдир итү кичәсендә катнаштылар. К.Алтайскийның ǝлеге ǝсǝре 
халык язучысы Фоат Садриев тǝрҗемǝсендǝ дөнья күрде.

30 июнь
Яр Чаллыда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 

берлекнең Яр Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин һәм шәһәр 
башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Хәлимов катна-
шында эшлекле очрашу булды. Киңәшмәдә сүз шәһәрдәге язучылар 
оешмасының планнары, бүлекчәнең эшчәнлеген активлаштыру, тех-
ник базасын ныгыту турында барды.

30 июнь
Казанның Осиново бистәсе зиратында танылган шагыйрь, жур-

налист Госман Садә каберенә Татарстан Язучылар берлеге тарафын-
нан таш куелды.

4 – 10 июль
Тукайның дөньяга күзе ачылган Кырлай авылында «Без – Ту-

кай оныклары» дигән чатырлы алан эшләде. Анда Арча һәм 
Татарстанның барлык районнарыннан гына түгел, ут күршеләребез 
Удмуртия, Мари Иле, Саратов якларыннан, хәтта ерак Казахстаннан 
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да килгән 150ләп малай һәм кыз, Тукай турында алган белемнәре 
белән бергә, милләтебез, туган телебез белән горурланырга, аны 
яратырга да өйрәнде. Алар янына кунакка танылган журналистлар, 
фән эшлеклеләре килеп, кызыклы мастер-класслар үткәрде. Та-
тарстан Язучылар берлегеннән бер төркем каләм ияләре дә Тукай 
оныкларын барып күреп кайтты. Әдәбиятыбызга, мәдәниятебезгә 
битараф булмаган бу малайлар, кызлар танылган шагыйрь, күп кенә 
җырлар авторы Наил Касыймов, Абдулла Алиш премиясе лауреат-
лары Фәйрүзә Мөслимова, Йолдыз Шәрапованың, Такташ бүләге 
иясе Рәмис Аймәт чыгышларын җылы кабул иттеләр. 

14 июль
Татарстанда бөек шагыйрь, дәүләт эшлеклесе Г.Р. Державин 

исемендәге Бөтенроссия шигърият фестивале булды. Быел ул 
әдипнең туган көне белән беррәттән вафатының 200 еллыгына да 
багышланды.

Фестиваль Казанның Лядской бакчасына урнашкан шагыйрь 
һәйкәленә чәчәкләр кую һәм шигъри митинг белән башланып китте. 
Митингта кунакларны Татарстан Республикасы мәдәният министры 
А.Сибагатуллин һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов сәламләде.

Шигъри митингта Альбина Әбсәләмова, Рәмис Аймәт, Вера 
Хәмидуллина, Эдуард Учаров һәм башка шагыйрьләр чыгыш ясады, 
шулай ук Г.Державин шигырьләре дә яңгырады.

Әлеге чара Г.Державинның кендек каны тамган Лаеш төбәгендә 
дәвам итте. Анда шагыйрь эзләре буйлап – аның әтисе белән әнисе 
никахлашкан чиркәү урнашкан Сокуры һәм әти-әнисенең кабере 
булган Егорьево авылларына, шулай ук Дәүләт музееның Лаештагы 
филиалына экскурсия оештырылды.

Г.Державинның Лаеш шәһәре үзәгендәге мәйданда урнашкан 
һәйкәленә чәчәкләр салынгач, фестивальнең тантаналы өлеше баш-
ланды. Лаеш муниципаль районы башлыгы М.П. Афанасьев, Татар-
стан Президенты Р.Н. Миңнеханов карары белән, быелдан башлап, 
бөек шагыйрь исемен мәңгеләштерүче бүләкнең Дәүләт премиясе 
статусын алуы турында хәбәр итте.

Фестиваль республикабызның күренекле артистлары катнашын-
да сәхнәләштерелгән күренешләр белән үрелеп барды. Анда катнаш-
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кан шагыйрьләр арасында төрле елларда Г.Державин исемендәге 
премияне яулаган лауреатлар Ә.Мушинский, Л.Газизова, Р.Сабиров, 
М.Тузов, О.Левадная, Н.Алешков та бар иде.

Фестиваль кунаклары – танылган тәрҗемәче, Халыкара язучы-
лар берлекләре оешмасы рәисе урынбасары В.Середин, күренекле 
шагыйрь, прозаик, тәрҗемәче, Россия Язучылар берлеге сәркатибе 
Н.Переяслов чыгышлары бәйрәмнең бизәге булды. Фестивальдә 
бөек шагыйрьнең ерак туганы – юстиция полковнигы А.Власов та 
катнашты. 

Чарада 2016 елда Г.Державин исемендәге премиягә лаек бул-
ган язучыларны бүләкләү тантанасы да булды. Алар: Гавриил 
Державинның «Кизләү» китабын татарчага тәрҗемә итеп чыгарган 
өчен – Ренат Харис, әлеге китапка кереш сүз язган һәм аны төзегән 
өчен – Әлфия Галимуллина, «Холодно – горячо» китабы өчен – Але-
на Кәримова.

Фестиваль кысаларында Лаеш төбәге мәктәпләрендә белем алу-
чы, Г.Державинга багышланган иҗади бәйгеләрдә җиңү яулаган 
яшь иҗатчыларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды.

17 июль
Мәскәүдәге «Коломенское» музей-тыюлыгында милли 

бәйрәмебез – Сабан туе булды. Әлеге бәйрәмдә республикабыздан 
рәсми рәвештә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе 
Фәрит Мөхәммәтшин, Яр Чаллы шәһәре мэры Наил Мәһдиев һәм 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов катнашты. 

 
20 июль

Лаеш төбәгенең Григорьевка авылында бөек шагыйрь, дәүләт 
эшлеклесе Г.Р. Державинга һәйкәл ачылды.

Әлеге тантанага Мәскәү һәм Бөтенроссия патриархы Кирилл 
килде. «Күптәннән Татарстанны күрәсем килә иде, – диде ул үзенең 
чыгышында. – Ватаныбыз тормышында һәм язмышында аеруча 
зур роль уйный торган төбәк бит ул. Бөек Державин – тел белеме, 
Ватаныбызның дәүләт төзелеше үсешенә зур өлеш керткән шәхес. 
Ул Ватанын да, дәүләт эшлеклеләрен дә, гади кешеләрне дә бертигез 
яраткан. Дәүләт эшлеклесенең әхлагы зур әһәмияткә ия булуын ул 
һәрчак искәртеп торган. Аның туган җирендәге әлеге храм хөрмәткә 
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лаек. Күпмилләтле төбәктә шулай тату яшәвегез мәңге дәвам итсен! 
Төрле дин тотучыларның бер-берсен хөрмәтләп яшәве – илебезнең 
тынычлыгы гаранты ул.»

Татарстан Президенты Р.Н. Миңнеханов үзенең чыгышында: 
«Дәүләт төзелешенә зур өлеш керткән бөек якташыбызны бик тә 
хөрмәт итәбез, аның исеме беркайчан да онытылмас», – диде.

Г.Державинга һәйкәл ачылу тантанасында республикабыз җә-
мәгатьчелеге, галимнәр һәм иҗади интеллигенция вәкилләре кат-
нашты.

* * *
Авыл – милләтебезнең асылын, әхлагын, телен саклап торучы 

учак ул. Шул учакларны очкынландырып җибәрү максаты белән 
июль – сентябрь айларында, сәнгать коллективлары белән беррәттән, 
язучылар да авыл халкы белән очрашуларга чыкты, һәм түбәндәге 
төбәкләрдә әдәби-музыкаль кичәләр оештырылды: 
22 июль – Тукай районының Боерган авылы мәдәният йорты;
27 июль – Минзәлә районының Тупач авылы мәдәният йорты;
15 август – Буа районының Кайбыч авылы мәдәният йорты;
18 август – Әлмәт районының Кичүчат авылы мәдәният йорты;
20 август – Чүпрәле районының Мунчәли авылы мәдәният йорты;
22 август – Кукмара районының Олы Сәрдек авылы мәдәният йор-
ты;
26 август – Лениногорск районының Зәй-Каратай авылы мәдәният 
йорты;
3 сентябрь – Әлмәт районының Яңа Кәшер авылы мәдәният йорты;
6 сентябрь – Мамадыш районының Түбән Ушмы авылы мәдәният 
йорты.

22 июль
Татарстан Язучылар берлеге, Татарстан Мәдәният министрлыгы 

гамәлгә куйган «Мәдәни җәй» проекты кысаларында Чаллы язучы-
лары Тукай районының Боерган авылында әдәби очрашу уздырды-
лар. Бу искиткеч ихлас, гамьле чарада Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, 
Сирень Якупова, Әлфия Ситдыйкова, Зимфира Исламова, Айгөл 
Әхмәтгалиева катнашты. 
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24 июль
Казанның Иске Татар бистәсендә хәйрия ярминкәсе үткәрелде. 

Биредә милли киемнәр, бизәнү әйберләре, кул эшләнмәләре, татар 
телендә чыккан дисклар, китаплар, газета-журналлар, сувенирлар 
һ.б. тәкъдим ителде. 

Ярминкәдә, милли продукция сату-күргәзмәләреннән тыш, та-
нылган каллиграфия остасы Нәҗип Нәккаш эшләрен, Татарстан 
Язучылар берлеге әгъзаларының шигырь укуларын, рәссам Рушан 
Шәмсетдиновның иҗат җимешләрен, Иске Татар бистәсе музей-
лары экспонатларын тамаша кылу мөмкин иде. Язучылар Р.Аймәт, 
Г.Рәхим, Э.Шәрифуллина, Җ.Әхтәмова, Й.Шәрәпова, Б.Ибраһимов, 
Ф.Гыйләҗев чыгышы ярминкәнең бизәге булды. Алар Иске Татар 
бистәсе тарихы һәм шул җирлек белән бәйле шәхесләргә багышлан-
ган әсәрләрен тәкъдим итте.

25 июль
«Әй рәхәт тә табигатьтә!» – Әлмәт язучыларының чираттагы 

җыелышы табигатьтә узды. Җыелышка берлек җитәкчесе Д.Х. Са-
лихов килде. 

26 июль
Әлмәт дǝүлǝт муниципаль хезмǝт институты актлар залын-

да укытучы, «Кызыл каурыйлар» әдәби берләшмәсе әгъзасы 
Р.Солтанованың иҗат кичәсе булып узды. Кичәдә танылган язучы-
лар, китапханәчеләр, укытучылар катнашты. 

26 июль
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Салихов һәм Россия 

Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы 
буенча идарәсе башлыгы В.Н. Демидов очрашып, киләчәктә үзара 
хезмәттәшлек итү турында әңгәмә кордылар.

27 июль
«Мәдәни җәй» проекты кысаларында Минзәлә районының Тупач 

авылында Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге әдипләре 
белән очрашу узды. Туган телебезне, җиребезне саклау, рухи бай-
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лык, матур гамәлләр турындагы әлеге әдәби бәйрәм кунаклары Фа-
кил Сафин, Рәшит Бәшәр, Сирень Якупова, Әлфия Ситдыйкова, Ли-
лия Гыйбадуллина, Айгөл Әхмәтгалиева булды.

28 июль
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов Татарстан Ха-

лыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәриповны кабул итте.
Халыклар дуслыгы йортында республикада яшәүче милләтләрнең 

милли мәнфәгатьләрен кайгырту юнәлешендә җитәрлек шартлар 
тудырылган. Биредә милли оешмалар компьютерлаштырылган 
һәм зур тизлекле интернетка тоташтырылган эш урыннары белән 
тәэмин ителгән. 300 кешелек яхшы акустикалы концерт залы за-
ман таләпләренә җавап бирә. Моннан тыш биредә конференцияләр 
залы, 25 кешелек киңәшмәләр бүлмәсе һәм мәгълүмат үзәге эшли. 
Киштәдәге казакъ, үзбәк, кыргыз китаплары тора, турыдан-туры 
Казакъстан, Үзбәкстан һәм Кыргызстанның милли китапханәләре 
белән элемтәләр булдырылган һәм аларның фондларына керү 
мөмкинлеге тудырылган. Шулай ук милли оешмалар вәкилләре 
белән җыелып, тугандаш республикалар, илләр белән телекүперләр 
оештырырга мөмкинлек тә бар.

Татарстан Язучылар берлеге рус, чуваш, башкорт, төрек 
телләрендә иҗат итүче әдипләрне берләштерә. Шунлыктан ике 
җитәкченең әңгәмә-килешүе төрле телләрдә каләм тибрәтүчеләр 
һәм чит төбәкләрдә иҗат итүче милләттәшләребезгә файдалы булыр 
дип көтелә.

29 июль
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов Казанның 

«Оргсинтез» акционерлык берләшмәсе генераль директоры Фәрит 
Миңнеголов белән очрашты. Очрашуда сүз Язучылар берлеге белән 
«Казаноргсинтез» берләшмәсе арасында элемтәләрне ныгыту, уртак 
иҗади проектлар гамәлгә кертү турында барды.

2 август
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәмәтшин татар милли 

әдәбиятын һәм татар әдәби телен үстерү буенча үзе җитәкли торган 
Редакцион Советның утырышын уздырды.
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Әлеге киңәшмәнең максаты – нәшер ителүгә әзерләнә торган 
хәзерге заман Рәсәй халыклары балалар әдәбияты антологиясенә 
һәм хәзерге заман Рәсәй халыклары шигърияте антологиясенә татар 
шагыйрьләрен һәм язучыларын сайлап алу иде.

«Күпләгән лаеклы каләм әһелләре арасыннан антология өчен 
бары тик биш кешене сайлап алырга зур хезмәт куелды, – диде пар-
ламент рәисе. – Тик бай хәзинәле татар әдәбиятын биш автор белән 
генә бәян итеп җиткереп булмый, билгеле.»

Сайлап алу нәтиҗәләрен журналистларга Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов һәм «Идель» журналының баш 
мөхәррире урынбасары Алия Кәримова игълан итте.

Хәзерге заман Рәсәй халыклары балалар әдәбияты антологиясенә 
Шәүкәт Галиев, Роберт Миңнуллин, Рәшит Бәшәр, Резеда Вәлиева, 
Ленар Шәех әсәрләре керәчәк.

Хәзерге заман Рәсәй халыклары шигърияте антологиясендә Ил-
дар Юзеев, Ркаил Зәйдулла, Лена Шагыйрьҗан, Разил Вәлиев, Рүзәл 
Мөхәммәтшин иҗатлары урын алачак.

Алия Кәримова, планлаштырыла торган антологияләр белән 
беррәттән, татар әдәбиятының тулы антологиясе булдырылыр, 
дигән өмет белдерде.

Әлеге антологияләр – Рәсәй Федерациясе халыкларының әдә-
биятын үстерү чарасы буларак бер өлеш генә. Бу эшне Рәсәйнең Фе-
дераль Шурасы рәисе Сергей Нарышкин җитәкли. Киләчәктә хәзерге 
заман прозасы, драматургиясе, публицистикасы антологияләрен 
нәшер итү планлаштырыла. Анда керәчәк авторларны шулай ук Ре-
дакция Советы хәл итәчәк.

Редакция Советы әгъзалары: Татарстан матбугат һәм массакүләм 
мәгълүмат чаралары агентлыгы «Татмедиа» башлыгы Айрат Зари-
пов, Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, ТР пре-
мьер-министры – Татарстан мәгариф министры Энгель Фәттахов, ТР 
Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр 
буенча комитет рәисе Разил Вәлиев.

3 август
Саба төбәгендә язучы Мәгъсум Хуҗинга зиярәт кылу йоласы бу-

лып узды. Үткән елда аның тууына 80 ел булган иде. Шул уңайдан 
районның үзәк китапханәсендә «Мәгъсүм Хуҗин» дигән китап 
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(төзүчесе – Ләбиб Лерон) тәкъдим ителде. Шул ук көнне Юлбат 
авылы мәдәният йортында Мәгъсум Хуҗинның якташлары белән 
берлектә әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Анда Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, шагыйрь Газинур Морат, язу-
чы Камил Кәримов, драматург Рәдиф Сәгъди, шагыйрә Фәйрүзә 
Мөслимова, шулай ук филология фәннәре кандидаты Гүзәл Насый-
буллова катнашты.

Казан кунакларын Саба районы башкарма комитеты рәисе урын-
басары Таһир Шәрәфиев һәм районның мәдәният бүлеге җитәкчесе 
Рөстәм Заһидуллин каршы алды. 

6 август
Казанның Иске Татар бистәсендә урнашкан Апанай мәчете 

территориясендә Мәхәллә бәйрәме булып узды. Әлеге бәйрәмдә та-
нылган язучылар да катнашты. 

6 август
Әлмәт шәһәренең үзәк паркында Әлмәт мәдәният идарәсе һәм 

Әлмәт язучылар бүлеге оештырган «Язучылар шигырь укый» 
проекты булып узды. Язучылар Лилия, Резедә Фәрхетдиновалар, 
М.Әхмәтшина, С.Бикмөхәммәтова, Р.Шаһиев, «Кызыл каурый-
лар» берләшмәсе әгъзалары З.Зарипова, С.Бикмөхәммәтова, 
З.Сираева, А.Солтанов, Ә.Зәйниләр Тукай һәйкәле янында чыгыш 
ясадылар.

13 август
«Әдǝби ишегалды» проекты кысаларында «Кызыл каурыйлар» 

берләшмәсе әгъзалары Г.Сәвганова, Г.Галләмова, А.Фәсхетдинов 
Әлмәт шәһәренең Гагарин урамындагы скверда чыгыш ясадылар.

15 август
Буа районыны Кайбыч авылы мәдәният йортында Татар-

стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов җитәкчелегендә бер 
төркем язучылар – Рифат Җамал, Гөлүсә Закирова, Рәдиф Сәгъди, 
Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй авыл хуҗалыгы 
хезмәтчәннәре белән очрашты. Аларны Буа муниципаль районы 
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башлыгы Азат Касыйм улы Айзетуллов һәм Кайбыч җирле үзидарә 
башлыгы Нияз Шакир улы Абдрахманов каршы алды. Җитәкчелек 
авыл хезмәтчәннәре алдында «Авангард» агрофирмасының эш 
күрсәткечләре һәм уңышлары хакында хисап тотты, киләчәктә тор-
мышка ашырасы планнар белән таныштырды. 

Очрашуның икенче өлешендә язучылар үзләренең иҗат юлы, 
әсәрләре белән таныштырды, укучыларны кызыксындырган сорау-
ларга җаваплар бирде, авыл хезмәтчәннәренә рәхмәтен җиткерде.

19 август
Республика көнен бәйрәм итү чараларының берсе буларак Ис-

танбул паркында шигырь бәйрәме булып узды.
Әлеге бакча ике бөек язучы – Габдрахман Әпсәләмов һәм Сиб-

гат Хәким исемнәрен йөртүче урамнар кисешкән җирдә 2014 елда 
ачылган иде.

Тамаша бөек Тукайның тууына 130 ел тулу вакыйгасына ба-
гышланды. Анда шагыйрьләр Рифат Сәләх, Ринат Мәннан, Хә-
нәфи Бәдигый, Альбина Әпсәләмова Г.Тукайга, М.Җәлилгә һәм 
җөмһүриятебезгә багышланган шигырьләрен яңгыраттылар. Ши-
гырь бәйрәменә кунак булып Алтай шагыйре Аңчы Самунов килгән 
иде. Ул шигырьләрен укыды, Алтай халык җырларын башкарды 
һәм кубызда уйнады. Әлеге чарада Алия Вахитова, Булат Ярхәмов 
кебек каләм тибрәтүче үсмерләр дә катнашты. 7 нче хастаханәнең 
ревматология бүлеге башлыгы Равия Мухина оештырган «Ак 
чәчәкләр» җырчылар ансамбле, яшь җырчы Дарина Гыйззәтуллина, 
Татарстанның халык артисты Ф.Фәтхи чыгышлары тамашаны 
бизәде. Бәйрәмдә шулай ук китап алмашу, күргәзмәләр дә оешты-
рылган иде.

19 август
Мәскәүдә татар мәдәнияте көннәре кысаларында Муса Җәлил 

һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы булды.
Анда Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге 

тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин, Татарстанның Иҗтимагый 
палатасы рәисе Анатолий Фомин, Татарстан Язучылар берле-
ге рәисе Данил Салихов, Мәскәүдәге «Татарстан якташлыгы» 
җәмгыяте рәисе урынбасары Фуад Солтанов, ветераннар һәм киң 
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җәмәгатьчелек катнашты. Әлеге чарага хәрби диңгез флотында 
хезмәт итүче Татарстан егетләре дә чакырылган иде.

Равил Әхмәтшин Анатолий Фоминга һәм Данил Салиховка 
Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулуга багышланган истәлек меда-
ле тапшырды. Әлеге медаль Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге һәм 
Мәскәүдәге «Татарстан якташлыгы» заказы белән эшләп чыгарыл-
ды.

Кичен Мәскәү халыкара Музыка йортында Татарстанның 
сәнгать осталары гала-концерты булды. Шунда ук «Ашкынамын 
мәңгелеккә: Габдулла Тукай һәм аның мирасы» дип исемләнгән һәм 
милли һөнәрчелек күргәзмәләре дә оештырылган иде. Әлеге чара-
ларда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Мәскәүнең 
вице-мэры Марат Хөснуллин катнашты.

20 август
Чүпрәле районының Мунчәли авылында тугызынчы тапкыр 

«Авыл бәйрәме» узды. Шул чара кысаларында бишенче мәртәбә 
«Мунчәли укулары» оештырылды.

Әлеге чарада танылган язучылар, Татарстан Фәннәр академия-
се галимнәре, югары уку йортлары укытучылары, студентлар, 
күренекле артистлар, журналистлар, Татарстанның, Чувашиянең, 
Сембер өлкәсенең дин әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләре, шу-
лай ук Мунчәли һәм тирә-юнь авылларыннан мәктәп укучылары 
җыелган иде.

Конференция башланыр алдыннан Мунчәлидә яңа мәктәп 
төзелешенә зур ярдәм күрсәткән шәхесләр – драматург Туфан 
Миңнуллин, прокурор Сәйфихан Нәфиев истәлегенә куелган ме-
мориаль такталарга чәчәкләр салынды. Әлеге чарада Татарстан 
Язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары, шагыйрь Рәмис 
Аймәт, язучылар Марат Әмирхан, Фоат Галимуллин, Нурмөхәммәт 
Хисамов, Җәмилә Әхтәмова, Рифат Сәләх катнашты һәм чыгыш 
ясадылар. 

20 август
Химиклар шәһәре Түбән Каманың 50 еллыгын бәйрәм итү тан-

таналарында Татарстан язучылары да бик теләп катнашты. «Әдәби 
ишегалды» чараларының берсе шәһәрнең бик матур бер бакчасын-
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да оештырылган иде. Анда шагыйрьләр Эльмира Шәрифуллина, 
Ркаил Зәйдулла, Гөлнур Корбанова, Фәнил Гыйләҗев, Рүзәл Мө-
хәммәтшин, Булат Ибраһимов, Алексей Остудин, Искәндәр Аб-
дуллин үзләренең һәм мәрхүм шагыйрьләрнең шигырьләрен 
яңгыраттылар. Альбина Әпсәләмова, Тимур Әпсәләмов, Нияз 
Игъламов катнашындагы шигъри композиция бәйрәмне тагын да 
җанландырып җибәрде. Алмаз Хәмзин чыгышы якташлары белән 
әңгәмә төсмерен алды. Әдәби чыгышлар эстрада артистлары баш-
каруындагы җырлар белән үрелеп барды. «Әдәби ишегалды» тама-
шасын бик яратып карадылар.

22 август
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов җитәкчеле-

гендә бер төркем язучылар – Газинур Морат, Рифә Рахман һәм Ләбиб 
Лерон – Кукмара районының Зур Сәрдек авылы мәдәният йортын-
да халык белән очрашты. Каләм әһелләре тамашачыларга бүгенге 
ил-көн вазгыяте хакында сөйләде, яңа әсәрләреннән өзекләр һәм 
шигырьләрен укыды. «Безнең мирас» журналының баш мөхәррире 
Ләбиб Лерон исә үзе җитәкләгән басма хакында да тәфсилләп чы-
гыш ясады.

25 август
Казанның 1 Май мәйданында М.Җәлил һәйкәле янында Җәлил 

һәм аның көрәштәшләрен искә алу митингы булды. Аны Татарстан 
мәдәният министры урынбасары Эльвира Камалова ачып җибәрде 
һәм митингка килүчеләрне сәламләде. 

Быел Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге 
тулы вәкаләтле вәкиллеге тарафыннан М.Җәлилнең тууына 110 ел 
булу уңаеннан Истәлек билгесе булдырылган иде. Э.Камалова һәм 
Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым бер төркем язучыларга әлеге 
истәлек билгеләрен тапшырды. Менә алар: Газинур Морат, Ркаил 
Зәйдулла, Мөхәммәт Мирза, Ләбиб Лерон, Рәмис Аймәт, Луиза Ян-
суар, Рөстәм Галиуллин.

Митингта Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, шагыйрь Зин-
нур Мансуров, Алтай шагыйре Аңчы Самунов, Чувашстанның ха-
лык шагыйре Валерий Тургай, Рәмис Аймәт, Алена Кәримова, шу-
лай ук күренекле җырчылар, театр артистлары катнашты.
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25 август
Чаллы шәһәрендә җәлилчеләрне искә алу митингы узды. Чаллы 

шагыйрьләре Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Айдар Хәлим, Хәмит 
Латыйпов, Рәзинә Мөхияр, Сирень Якупова, Айрат Суфиянов, Фи-
даил Мәҗитов ялкынлы шигырьләрен укыды, каһарман шагыйрь 
һәйкәленә чәчәкләр салынды.

25 август
Әлмәт шәһәренең М.Җǝлил һәйкәле янында Җәлилгә багышлан-

ган «Ил онытмас батыр улларын» дип аталган митинг үткәрелде. 
Чараны оешма җитǝкчесе Р.Шаһиев алып барды. Язучылар шагыйрь 
һәйкәленә чәчәкләр салдылар. 

30 август
 «Казан» Гаилә үзәге территориясендә Татарстан Республикасы 

Президенты Р.Н. Миңнеханов катнашында II Республикакүләм эт-
ноконфессиональ «Мәдәниятләр мозаикасы» фестивале үткәрелде. 
Әлеге тамашада язучылар да катнашты.

6 сентябрь
Мамадыш районының Түбән Ушмы мәдәният йортында язучы-

лар белән күңелле очрашу узды. Бирегә Татарстан Язучылар берле-
ге рәисе урынбасары, шагыйрь Рәмис Аймәт, шагыйрә һәм проза-
ик Илсөяр Иксанова, драматург Альберт Гаделшин килгәннәр иде. 
Мамадышта аларга шагыйрь Рафаил Газизов, прозаик Вәрис Гали, 
җирле «Агымсу» әдәби-иҗат берләшмәсе каршындагы «Агым-
су дулкыннары» клубы җитәкчесе, шагыйрә Гөлнур Васыйлова, 
җырчылар Марат Локманов белән Илфир Исламов кушылдылар. 

Җылы һәм эчтәлекле кичә бүләк иткәннәре өчен, муниципаль 
район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буен-
ча урынбасары Алена Смирнова кунакларга рәхмәтләрен җиткерде.

5 – 9 сентябрь
Алабуга шәһәрендә VIII халыкара «Цветаева укулары» үткәрелде. 

Чарага дөньяның төрле кыйтгаларыннан шагыйрә иҗатын өйрәнүче 
галимнәр, язучылар, актерлар, музей хезмәткәрләре килгән иде. Татар-
станны Язучылар берлеге юллаган Алексей Остудин, шулай ук «Арга-
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мак» журналының баш мөхәррире Николай Алешков, драматург Алек-
сандр Воронин, балалар язучысы Вера Хәмидуллина тәкъдим итте.  

5 сентябрь
Казан Ратушасында Х «Аксенов-фест – 2016» әдәби-музыкаль 

фестивале кысасында Василий Аксеновның татар телендә Рөстәм 
Галиуллин тәрҗемәсендә дөнья күргән китабын укучыларга тәкъдим 
итү булды. Кичәдә тәрҗемәче Р.Галиуллин, китапның төзүчесе 
Ә.Мушинский, Р.Вәлиев, яшь шагыйрьләр Йолдыз Миңнуллина 
белән Рүзәл Мөхәммәтшин һәм ТДАТ театры артистлары катнашты.

7 – 8 сентябрь
Мөслимдә әдәбият көннәре булып узды. Татарстан Язучылар 

берлегенең Әлмәт бүлеге рәисе Р.Шаһиев җитәкчелегендә язу-
чылар К.Булатова, М.Әхмәтшина Мөслим районында «Әдәбият 
көннәре»ндә булдылар. Харрас Әюпка 70 яшь тулу уңаеннан чык-
кан китап (авторы Р.Хәбибуллина) презентациясендǝ, каберенә 
чәчәкләр куюда катнаштылар. Казан, Чаллы, Әлмәт язучылары ан-
нан соң мәктәпләрдә әдәби очрашуларда, Ык буендагы «Яңа заман 
шәһәре»нә экскурсиядә, Мөслимнең туган якны өйрәнү музеенда, 
үзәк китапханәсендә булдылар, Түреш авылына барып, Харрас Әюп 
каберен зиярат кылдылар, чәчәкләр салдылар, чишмәсеннән суын 
авыз иттеләр, талантлы каләм иясенең туганнары, авылдашлары 
белән очраштылар. 

13 сентябрь
III Төрки яшьләр фестивале кысаларында Язучылар берлегенең 

Тукай клубында төрки яшьләрнең татар язучылары белән очра- 
шулары үткәрелде. Фестиваль кунакларын Язучылар берлеге рәисе  
Д.Салихов сәламләде. Төрки яшьләре каршында шулай ук Ф.Бәй-
рәмова, М.Закиров, Ф.Гыйләҗев чыгыш ясады. Соңыннан фестиваль 
кунакларының үзләре катнашында әдәби-музыкаль кичә үткәрелде.

19 сентябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган шагыйрь, 

Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Харрас Әюпның тууы- 
на 70 ел тулуга багышланган «Гомер сандыгы» дигән әдәби-музыкаль 
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кичә булды. Кичәне Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов ачып 
җибәрде. Чарада язучылар Роберт Миңнуллин, Дания Заһидуллина, 
Госман Гомәр, Ленар Шәех, шулай ук күренекле сәнгать әһелләре, 
юбилярның якташлары чыгыш ясады.

21 сентябрь
Әдәби тәнкыйть остаханәсе утырышы үткәрелде. Ул Татарстан 

язучыларының узган корылтаенда укылырга тиеш булган, әмма 
җыентык рәвешендә генә дөнья күргән әдәби жанрлар буенча док-
ладлар хакында фикер алышуга багышланды. «Түгәрәк өстәл» фор-
масында узган бу сөйләшүдә доклад авторлары, танылган язучылар, 
тәнкыйтьчеләр катнашты. Утырышта шулай ук остаханәнең 2016 – 
2017 елгы эш планы да расланды. Утырышны остаханә җитәкчесе 
Рифә Рахман алып барды.

23 сентябрь
Балалар әдәбияты остаханәсе утырышы үткәрелде. Утырыш-

та А.Алиш премиясенә кандидатлар тәкъдим итү һәм оештыру 
мәсьәләләре каралды. Утырышны остаханә җитәкчесе Ләбиб Лерон 
алып барды.

26 сентябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган журналист, пу-

блицист, язучы Мидхәт Миншинның тууына 80 ел тулуга багышлан-
ган «Гомер йомгагы» исемле әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә ТР 
Дәүләт Советы рәисе урынбасары, ТР Журналистлар берлеге рәисе 
Р.А. Ратникова, танылган язучылар, юбилярның якташлары катнаш-
ты һәм чыгыш ясадылар. Җырчылар З.Сәхәбиева, Э.Шәймурзина, 
Р.Сәхәбиев М.Миншин сүзләренә язылган җырларны башкардылар. 
Г.Камал исемендәге ТДАТ артистлары Р.Шәрәфиев һәм Х.Җәләй 
әдип хакында хатирәләре белән уртаклаштылар. Кичәнең сценарий 
авторы һәм алып баручысы – Рәмис Аймәт.

3 октябрь
С.Сөләйманованың 90 еллыгы уңаеннан язучылар Р.Шаһиев, 

Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина, Ә.Салах шагыйрә каберен зиярат 
кылдылар.
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4 октябрь
Әлмәткә Казаннан Әдип Маликовның килене Асия Маликова 

һәм «Татарстан» журналыннан шагыйрә Луиза Янсуар килделәр. 
Оешмада Саҗидә Сөләйманованы күреп белгән Әлмәт татар дǝүлǝт 
драма театры директоры Ф.Исмәгыйлова, Татарстанның халык ар-
тисты Луиза Солтанова, язучылар Р.Шаһиев, Ә.Салах, А.Хәсәнов, 
М.Әхмәтшиналар белән бик эчтәлекле очрашу булды. 

5 октябрь
Өлкәннәр көне уңаеннан Әлмәт шәһәренең «Ассоль» кафесын- 

да интернат балалары белән очрашу булды. Очрашуда язучылар  
К.Булатова, Ә.Салахов, А.Хәсәнов, Р.Габделхакова, С.Бикмөхәм-
мәтова катнашты. Аларга һәм ветераннарыбыз Нәфисә Афзалова, 
Сабира Маликова, Мөслимә Закироваларга пакетлар өләшенде.

10 октябрь
Төрекмәнстанда Татарстан Республикасы көннәре булып 

узды. Анда үткәрелгән чараларда Татарстан Президенты Рөстәм 
Миңнеханов катнашты. Башта республиканың Милли-мәдәни үзәге 
Музыка йортында Татарстан һәм Төрекмәнстанның сәнгать оста-
лары концерты булды. Концерт башланганчы Рөстәм Миңнеханов, 
тамашачыларга мөрәҗәгать итеп, Төрекмәнстанда Татарстан көннә- 
рен ачып җибәрде. Үзәкнең милли китапханәсендә ике республи-
каның иҗади зыялылары очрашуы үткәрелде. Шунда ук ТР халык 
сәнгать кәсепләре, заманча сынлы сәнгать күргәзмәләре, «Бүгенге 
Татарстан» фотокүргәзмәсе тәкъдим ителде. Татарстан һәм Төрек-
мәнстан президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Горбангулы 
Бәрдемөхәммәдовның ике яклы очрашуы булып узды.

Төрекмәнстанда үткәрелгән Татарстан көннәрендә катнашкан 
ТРның мәдәният министры Айрат Сибагатуллин җитәкчелегендәге 
делегация составында язучылар Равил Фәйзуллин, Роберт Миң-
нуллин, Марсель Галиев, Данил Салихов, Хатыйп Миңнегулов, 
Илсөяр Иксанова, Алия Кәримова, ТР Милли китапханәсе директо-
ры Сөембикә Җиһаншина һ.б. бар иде.

10 октябрь
«Безнең мирас» журналының нәшер ителә башлавына 25 ел тул-
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ды. Бу уңайдан К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма теа-
трында әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Сәхнәдән ТР Президенты 
Рөстәм Миңнеханов, ТР Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең 
редакция коллективына юллаган котлау хатлары яңгырады. ТР 
Дәүләт Советы депутаты, Казандагы Халыклар дуслыгы йорты 
директоры Ирек Шәрипов республика парламенты рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшинның, ТР «Татмедиа» матбугат һәм массакүләм 
коммуникацияләр агентлыгыннан Илдар Миргалимов җитәкчесе 
Айрат Зариповның Рәхмәт хатларын тапшырды.

10 октябрь
Чаллының «Нур» яшьләр үзәгендә югары сыйныф укучылары, 

студентлар арасында «Без – татар балалары» дигән шигырь уку 
бәйгесе узды. Жюри әгъзалары: Факил Сафин, Мирһади Разов.

14 октябрь
Сарманда Әзһәр Габидинең 95 еллыгы уңаеннан шагыйрьне 

искә алу чарасы үтте. Чарада К.Булатова, А.Хәсәнов, Р.Шаһиев, 
М.Әхмәтшина катнашты.

15 октябрь
Әлмәт районы Баграж (Елховой) авылында язучы Ләбиб 

Гыйльмигә истәлек тактасы кую тантанасы үтте. Соңыннан Елховой 
авылы мәктәбендә укучылар белән очрашу булды. Очрашуда Әлмәт 
муниципаль институты ректоры И.Салахов, язучылар Ә.Салах, 
Р.Шаһиев, М.Әхмәтшина, Н.Сабирҗанова катнашты.

17 октябрь
Казан (Идел буе) Федераль университетының төп бинасы артын-

дагы Ректор бакчасында каһарман-шагыйрь Муса Җәлилгә бюст 
(авторы – сынчы Михаил Сердюков) ачылды. Аны ачу тантанасында 
ТР Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, КФУ ректоры Илшат 
Гафуров, бюстны эшләткән Бөтенроссия дәүләт юстиция универси-
теты ректоры Ольга Александрова чыгыш ясадылар. Әлеге чарада 
шулай ук М.Җәлилнең кызы Чулпан ханым, оныклары, оныкчыкла-
ры катнашты.
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17 октябрь
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 

Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт, Г.Дер-
жавин исемендәге Бөтенроссия премияләре лауреаты Марсель 
Галиевкә 70 яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль кичә булды. Аның 
беренче өлешендә Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары 
М.Галиев әсәрләре нигезендә эшләнгән «Каләм очында – галәм» 
дигән манзара-тамаша күрсәтте.

Бәйрәмдарны олуг юбилее белән ТР Дәүләт Советы Рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшин котлады. Ул ТР Президенты исеменнән «Фидакарь 
хезмәт өчен» медале һәм йөз мең сумлык сертификат тапшырды. Ан-
нары котлауларга Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
«Татнефть» акционерлык җәмгыяте исеменнән Илшат Миңгәрәев, 
Уфадагы «Ихлас» мәчете имам-хатыйбы Мөхәммәт Галләм, уни-
верситетта бергә укыган каләмдәше Камил Сәгъдәтшин кушылды. 
Якташлары исеменнән әдипне Азнакай муниципаль районы башлы-
гы Марсель Шәйдуллин, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, 
Россиянең халык артисты Әзһәр Шакиров һәм шагыйрь Рөстәм За-
куан котладылар. Яшь шагыйрьләр Рүзәл Мөхәммәтшин, Йолдыз 
Миңнуллина, Эльвира Һадиева, Луиза Янсуар, республикабызның 
сәнгать осталары юбилярның шигырьләрен укыдылар, Рәсим 
Ильясов җитәкчелегендәге «Казан нуры» ансамбленә кушылып 
җырларын җырладылар.

17 октябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында репрессия елла-

рында нахакка гаепләнеп 10 ел гомерен каты режимлы төрмәләрдә 
үткәргән язучы, ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лау-
реаты Ибраһим Салаховның тууына 105 ел тулуга багышланган 
искә алу кичәсе булды. Анда әдәбият галимнәре Фоат Галимуллин, 
Ләйлә Минһаҗева, шагыйрь Гарифҗан Мөхәммәтшин һ.б. әдипнең 
әдәбиятта тоткан роле, көчле рухы турында сөйләделәр.

18 октябрь
Балтач мәдәният үзәгендә шагыйрь, популяр җырлар авторы, 

мөгаллим, тарихчы-энциклопедист, Татарстанның атказанган сәнгать 
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эшлеклесе, С. Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты 
Гарифҗан Мөхәммәтшинга 75 яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль 
кичә булып узды. Юбилярны Балтач районы башлыгы Рамил Лот-
фуллин, ТР мәдәният министры урынбасары Гүзәл Шәрипова, 
Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче 
урынбасары Данис Шакиров, Татарстан мөфтие урынбасары Рөстәм 
Хәйруллин, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Ка-
зан дәүләт архитектура-төзелеш институты профессоры Мөхәммәт 
Гатиятуллин, каләмдәшләре Рәдиф Гаташ, Илфак Ибраһимов (ша-
гыйрь Мөхәммәт Мирза), Асия Юнысова, Шәмсия Җиһангирова, 
районның оешма, предприятие, учреждениеләр җитәкчеләре, авыл-
дашлары котлады.

19 октябрь
ТР Милли музеенда М.Фәйзинең тууына 125 ел тулуга багыш-

ланган кичә үткәрелде. Әлеге кичәдә Язучылар берлеге рәисе 
урынбасары Рәмис Аймәт, язучы-галимнәр Гали Арсланов, Әлфәт 
Закирҗанов чыгыш ясады. 

21 октябрь
Әдәби тәнкыйть остаханәсе утырышы үткәрелде. Утырыш-

та Әтнә районында яшәүче талантлы шагыйрә Гөлүсә Батталова 
иҗаты хакында җитди сөйләшү булды. Яшь шагыйрәнең иҗаты 
уңай бәяләнеп, кулъязма китабы Татарстан китап нәшриятына 
тәкъдим ителде.

21 октябрь
М.Җәлил музеенда Н.Гыйматдиновага 60 яшь тулу уңаеннан 

кичә үткәрелде. Юбилярны Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов кот-
лады. Аңа М.Җәлил медале тапшырылды. Кичәдә шулай ук язучы-
галим Ф.Галимуллин чыгыш ясады.

21 октябрь
Язучылар берлегенең конференцияләр залында рус телле әдәбият 

һәм сәнгати тәрҗемә секциясенең чираттагы утырышы булды. Уты-
рышта оештыру мәсьәләләре турында һәм 2016 – 2017 елгы эш пла-
ны буенча фикер алышу барды.
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21 октябрь
Казан театр әһелләре йортында танылган театр тәнкыйтьчесе 

Рәүф Игъламовны искә алу кичәсе үткәрелде. Кичәне Д.Салихов 
алып барды.

20 – 21 октябрь
Аяз Гыйләҗев белән бергә ГУЛАГ михнәтләрен узган маҗар 

тылмачы Арпад Галгоци Казанда булып китте. 20 октябрь көнне 
хөрмәтле кунак Казан Федераль университетында язучылар, 
галимнәр һәм киң җәмәгатьчелек белән очрашты.

21 октябрь көнне ул Татарстан Язучылар берлегендә булып, иҗат 
оешмасының эшчәнлеге белән танышты. Очрашуда Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, танылган тарихчы Искәндәр Гыйләҗев, 
әдәбият галиме Миләүшә Хәбетдинова, Язучылар берлегенең иҗат 
эшләре буенча беренче урынбасары Рәмис Аймәт катнашты.

Арпад Галгоци тәрҗемәче буларак яхшы таныш. Ул бүгенге 
көндә 66 рус шагыйренең 450 шигырен, шулай Пушкин, Лермон-
тов поэмаларын маҗар теленә тәрҗемә иткән. Язучылар берлегендә 
булган гамьле әңгәмәдә сүз башлыча татар әдәбиятын маҗар теленә 
тәрҗемә итү турында барды.

24 октябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында, тууына 70 ел 

тулу уңаеннан, Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Мөдәррис Әгъләмовны искә алды-
лар. Кичә барышында Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ри-
нат Закиров, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, Татарстанның халык 
артисты Хәлим Җәләй, галимә Нурфия Йосыпова, «Безнең мирас» 
журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон, соңгы елларда шагыйрь 
белән бергә гомер иткән шагыйрә Нәҗибә Сафина, бертуган апасы 
Рәсимә ханым, якташлары – Зәй муниципаль районының мәдәният 
идарәсе җитәкчесе Сәрия Батыршина, ветераннар советы рәисе 
Марсель Хуҗин, каләмдәшләре, шагыйрьләр Рәмис Аймәт, Илсөяр 
Иксанова, Луиза Янсуар һ.б. Мөдәррис Әгъләмовны сагынып искә 
алдылар, истәлек-хатирәләрен яңарттылар, аның шигырьләрен 
укыдылар.
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25 октябрь
Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Саҗидә Сөләйманова 

премияләрен тапшыру тантанасы булды. Быел ул 11нче тапкыр 
үткәрелде һәм күренекле шагыйрәнең тууына 90 ел тулуга ба-
гышланды. Олуг бүләккә Чаллыдан Әлфия Ситдыйкова, Казаннан 
Халисә Ширмән һәм Борис Вайнер лаек булды. Кызыксындыру 
премияләре Удмуртиянең Воткинск шәһәреннән Гөлфия Исхако-
вага, Түбән Камадан Рифкать Имаевка, Казаннан Лениза Вәлиева-
Хәбибуллинага тапшырылды. Лауреатларны ТР Дәүләт Советының 
Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Ра- 
зил Вәлиев, «Татнефть» акционерлык җәмгыяте генераль дирек-
торы урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Әлмәт муниципаль райо-
ны хакимияте башлыгы урынбасары Наҗия Хәйдәрова, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, шагыйрәнең улы Әнвәр 
Маликов котлады. Бу көнне традиция нигезендә С.Сөләйманова 
стипендиясенә лаек булган студентларны да котладылар. Тан-
танада Әлмәт драма театры артистлары Саҗидә Сөләйманова 
шигырьләреннән һәм аның сүзләренә язылган җырлардан торган 
әдәби-музыкаль тамаша күрсәттеләр.

27 октябрь
Башкортстан Республикасы Краснокама районында Гамир 

Насрыйның юбилеена багышланган кичә үткәрелде. Кичәдә Язучы-
лар берлеге рәисе Д.Салихов катнашты һәм чыгыш ясады.

27 октябрь
ТР Милли китапханәсендә Татарстанның халык шагыйре, 

Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Гәрәй Рәхимгә 75 
яшь тулу уңаеннан кичә булды. Кичәдә юбилярны Язучылар бер-
леге исеменнән берлекнең иҗат эшләре буенча урынбасары Рәмис 
Аймәт котлады. Кичә барышында танылган язучылар Разил Вәлиев, 
Ренат Харис, Рәдиф Гаташ, Рабит Батулла, Вахит Имамов юбиляр 
хакында истәлекләре белән уртаклаштылар.

27 октябрь
Киров өлкәсе Нократ Аланы районы Түбән Шөн авылында Рафа-

эль Сибатны искә алу кичәсе үткәрелде. Анда Татарстан Язучылар 
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берлеге рәисе урынбасары Расих Сабирҗанов, Шаһинур Мостафин 
катнашты.

28 октябрь
Чаллы шәһәренең М.Җәлил исемендәге үзәк китапхнәсендә 

шагыйрә, С. Сөләйманова исемендәге әдәби бүләк иясе Сирень 
Якупованың «Бу дөнья – мәңгелек туудыр...» дип исемләнгән иҗат 
кичәсе узды. Шагыйрәнең юбилее уңаеннан оештырылган әдәби-
музыкаль кичәгә Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Әнвәр Шәрипов, Ай-
рат Суфиянов, Рәзинә Мөхияр, Мансур Сафин, Рахман Шәфигуллин, 
Рафис Сәлимҗанов, Галиәхмәт Шаһи, «Ләйсән» әдәби-иҗат 
берләшмәсенең күпсанлы әгъзалары, Чаллы театры артистлары, ки-
тап укучылар, шигърият яратучылар килгән иде.

28 октябрь
Яңа Чишмә районы Тубылгы Тау авылында төбәк язучысы 

Ф.Каюмова белән очрашу булды. Очрашуда Минзифа Әхмәтшина 
катнашты. М.Әхмәтшина «Авыл» әдәби берләшмәсе әгъзаларының 
иҗатлары белән танышты. Аларга киңәшләрен бирде.

29 октябрь
Актаныш районында «Сәләтле балалар өчен гуманитар гим-

назия-интернат» мәктәбенең юбилей кичәсе үткәрелде. Әлеге ча-
рада Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов катнашты һәм Язучылар 
берлегенең рәхмәт хатын тапшырды.

31 октябрь
 Язучылар берлегенең Тукай клубында Г.Державин шигырьләрен 

сәнгатьле укучыларның Республика фестивален йомгаклау тан-
танасы булып узды. Анда язучылардан Ә.Галимуллина, Р.Аймәт, 
Б.Вайнер чыгыш ясады. Кичәнең сценарий авторы һәм алып бару-
чысы – Альбина Нурисламова.

31 октябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган прозаик, публи-

цист, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Нурислам Хәсәновка 75 
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яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль кичә булды. «Хакыйкать хакы» 
дип исемләнгән әлеге кичәдә юбилярны Татарстан Язучылар берле-
ге рәисе Данил Салихов котлады. Тантанада язучылар Рифат Све-
ригин, Хәнәфи Бәдигый, Алмаз Хәмзин, җырчылар Георгий Ибу-
шев, Римма Ибраһимова, Энҗе Шәймурзина, нәфис сүз осталары 
Хәлим Җәләй һәм Әлфия Хәбибуллина катнашты. Кичәне Луара 
Шакирҗанова алып барды.

3 ноябрь
Кукмара районы Әсән-Елга авылында шагыйрь Әхмәт Юнысның 

100 еллыгы зурлап билгеләп үтелде. Чарада Казан һәм Чаллы 
шәһәрләреннән килгән танылган язучылар, шагыйрьләр, галимнәр 
Фоат Галимуллин, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары 
Расих Сабирҗанов, Чаллы язучылар бүлеге җитәкчесе, язучы-ша-
гыйрь Факил Сафин, Госман Гомәр, татар конгрессы вәкиле, ша-
гыйрь Булат Ибраһим чыгыш ясадылар. Шагыйрьләр Әхмәт Юныс 
рухына иң матур шигырьләрен багышладылар. Кичәдә шулай ук 
Кукмара районы администрациясе вәкилләре, шагыйрьнең туганна-
ры, якташлары катнашты.

 
8 ноябрь

Ютазы шәһәрендә шагыйрь Сирин Батыршинның 120 еллы-
гына багышланган республикакүләм фәнни-гамәли конференция 
узды. Төп докладчы булып шагыйрь һәм галим Әнвәр Шәрипов 
катнашты. 

9 ноябрь
Язучы М.Әхмәтшина яңа чыккан «Табылдык» китабы белән 

Әлмәт шәһәренең 53 нче «Светофорик» балалар бакчасында очра-
шуда булды. «Туган якның шигъри җилләре» дигән әдәби-музыкаль 
кичәдә балалар бакчаларындагы татар теле укытучылары да кат-
нашты. Язучы балаларга үзенең китапларын бүләк итте.

11 ноябрь
Татарстан Республикасы Милли музеенда Мәхмүт Галәүне искә 

алу кичәсе үткәрелде. Кичәдә Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов 
катнашты һәм чыгыш ясады.
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11 ноябрь
ТР Милли китапханәсендә «Казанский альманах» журналының 

презентациясе булды. Анда язучылардан Н.Ахунова, Б.Вайнер, 
Ш.Мостафин, күренекле мәдәният, сәнгать әһелләре һәм журналның 
яңа авторлары чыгыш ясады. Кичәне журналның баш мөхәррире 
Әхәт Мушинский алып барды. 

12 ноябрь
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында нәфис сүз 

осталары һәм вокалистларның «Илһамият» Халыкара конкурсының 
йомгаклау кичәсе булды. Тантанада осталарны Язучылар берлеге 
исеменнән рәис урынбасары Рәмис Аймәт сәламләде.

12 – 17 ноябрь
Екатеринбург шәһәрендә Татар әдәбияты көннәре үткәрелде. 

Анда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов, язучылар 
Н.Гыйматдинова, Р.Рахман, Л.Лерон катнашты.

14 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган ша-

гыйрь, прозаик, галим һәм мөгаллим Хәнәфи Бәдигыйга 75 яшь тулу 
уңаеннан «Тормыш фасыллары» дип исемләнгән әдәби-музыкаль 
кичә үткәрелде. Юбилярны каләмдәшләре исеменнән Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт котлады. Кичәдә 
шулай ук танылган язучылар Камил Кәримов, Вакыйф Нуриев, Ри-
фат Җамал, Фәрит Хуҗин, әдәбият галимнәре Тәлгат Галиуллин, 
Фоат Галимуллин, юбилярның Арча районыннан килгән якташлары 
һәм танылган җырчылар, сәнгать осталары, Казан театр училищесы 
студентлары катнашты һәм чыгыш ясадылар. Кичәне Татарстанның 
атказанган артисты Алмаз Хәмзин алып барды.

14 ноябрь
Шагыйрә Клара Булатова Тукай районы Күзкәй авылында уку-

чылар, авыл халкы белән очрашты. 

15 ноябрь
Алабуганың үзәк китапханәсендә шагыйрә, Татарстан Республи-
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касы Язучылар берлеге әгъзасы, С. Сөләйманова исемендәге пре-
мия лауреаты Гөлзадә Әхтәмованың 75 яшьлек юбилее уңаеннан 
бәйрәм кичәсе узды. Шагыйрәне бөтен каләмдәшләре исеменнән 
Факил Сафин, Сирень Якупова, Әлфия Ситдыйкова, Фирдәвес 
Хуҗин котлады һәм иң ихлас теләкләрен җиткерде. 

17 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында язучы Рөстәм 

Кутуйның тууына 80 ел тулуга багышланган кичә булды. Кичәдә 
язучылардан Равил Фәйзуллин, Альбина Нурисламова чыгыш яса-
ды. Сценарий авторы һәм алып баручысы – Маргарита Небольсина.

18 ноябрь
Балтач районында М.Фәйзинең тууына 125 ел тулуга багыш-

ланган чаралар үткәрелде. Әлеге чараларда Язучылар берлеге 
исеменнән язучы-галим Фоат Галимуллин чыгыш ясады.

18 ноябрь
Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең чираттагы утырышы 

булды. Ул ике идарә утырышы арасында вафат булган әдипләр Хи-
сам Камал һәм Чыңгыз Мусинны искә алу белән башланып китте.

Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урынбасары 
Рәмис Аймәт ике идарә утырышы арасында башкарылган эшләргә 
хисап тотты. Берлекнең Чаллы һәм Әлмәт бүлекчәләре рәисләре Фа-
кил Сафин белән Рәфкать Шаһиев та үз төбәкләрендә булып узган 
әдәби вакыйгалар белән таныштырдылар. Язучылар берлегенең рус 
телле әдәбият һәм сәнгати тәрҗемә секциясе җитәкчесе Әхәт Му-
шинский үзе җитәкләгән секция эшчәнлеге хакында чыгыш ясады.

Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов Татарстан Республи-
касы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән Татар-
стан Язучылар берлеге тарафыннан бүгенге авыл тормышына, 
авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре эшчәнлегенә багышланган иҗади 
конкурсның киләсе елда да дәвам итәчәген белдерде. Рәис шулай 
ук, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән 
берлектә, бүгенге белем бирү учреждениеләре эшчәнлеген, уку-укы-
ту проблемаларын, мәгариф хезмәткәрләренең игелекле хезмәтен 
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үзәккә алган әсәрләргә яңа иҗади конкурсның гамәлгә куелачагын 
да искәртте. 

2020 елда ТАССР оешуга 100 ел тула. Әлеге мөһим вакыйга 
уңаеннан Республиканың махсус программасы кабул ителәчәк. Уты-
рышта Язучылар берлегенең әлеге программага тәкъдим ителәчәк 
чаралар исемлеге расланды. 

2017 ел – язучыларның юбилейларына бай ел. Идарә утырышын-
да язучыларның киләсе елда билгеләп үтеләчәк юбилейлары хакын-
да да җитди сөйләшү булды.

Тиздән Казан шәһәренең Һ.Такташ һәм М.Сәлимҗанов урамна-
ры чатында шигъриятебез классигы Һади Такташка һәйкәл куела-
чак. Утырышта шагыйрьнең һәйкәленә уеп язылачак шигъри юллар 
хакындагы сөйләшү дә бер генә идарә әгъзасын да битараф калдыр-
мады. Бу уңайдан идарә Татарстан Республикасы Министрлар Ка-
бинетына үзенең тәкъдимнәрен җиткерергә булды. 

Язучылар берлегенең сафлары ишәя тора. Идарә утырышында 
берлеккә өч әгъза кабул ителде. Алар: әдәбият тәнкыйтьчесе Алсу 
Шәмсутова (Казан), шагыйрәләр Ләйсән Мөгътәсимова (Казан) һәм 
Лилия Садриева (Мөслим).

20 ноябрь
Казан (Идел буе) Федераль университетының Лев Тол-

стой исемендәге Филология һәм мәдәниятара багланышлар 
институтының концертлар залында Рөстәм Бикмуллин исемендәге 
XV Республикакүләм «БикаФест» фестивале үткәрелде. Әлеге ча-
рада катнашырга теләк белдереп, 200дән артык гариза кабул ителде. 
19 ноябрьдә «Сәләт йорты»нда ике төрле яшь категорияләре ара-
сында фестивальнең ачык сайлап алу этабы үткәрелде.

Катнашучыларны Татарстанның танылган мәдәният һәм 
сәнгать эшлеклеләре «хөкем итте». Жюри рәисе – композитор, Та-
тарстан Республикасының атказанган мәдәният эшлеклесе, ТРның 
һәм РФнең Композиторлар берлеге әгъзасы Риф Гатауллин. Жюри 
әгъзалары арасында, шулай ук, Алинә Шәрипҗанова, Рәнис Габба-
сов, Гөлсирин Абдуллина, Гүзәл Гюльвердиева, Рөстәм Сәрвәров, 
Рәмис Аймәт, Булат Ибраһимов, Фәнис Җиһанша һәм башкалар 
бар.
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21 ноябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрь, ветеринария 

фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атка-
занган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының Дәүләт пре-
миясе лауреаты, Халыкара информатизация академиясе академигы 
һәм ветеринария фәннәре академигы Рифат Җамалга 65 яшь ту-
луга багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә танылган 
җырчылар Мирсәет Сөнгатуллин, Гөлзадә, нәфис сүз осталары Ил-
дус Әхмәтҗанов, Луара Шакирҗанова, язучылар, шагыйрьләр һәм 
юбилярның якташлары катнашты.

22 ноябрь
Әлмәт сәүдә-икътисад техникумында Татарстан Язучылар 

берлегенең әдәби тәнкыйть секциясе, Әлмәт Язучылар оешмасы 
һәм «Идел» журналы белән берлектә «Әдәби суд»ның күчмә уты-
рышы узды. «Хөкемгә» шушы төбәктә яшәп иҗат итүче 6 әдип – 
Фәйрүзә Хәбибуллина, Зәлидә Зарипова, Сәрия Бикмөхәммәтова, 
Айзат Солтанов, Гөлнара Әюпова, Рәмзис Исмәгыйлов чыгарылды. 
Утырышта, шулай ук, укытучылар, студентлар, язучылар катнашты. 
«Кузгатылган эштә» гаепләүчеләр булып баш казый, Татарстанның 
халык язучысы Рабит Батулла, тәнкыйтьче Рифә Рахман һәм ша-
гыйрь Рифат Җамал чыгыш ясады. Әлмәт язучылар оешмасы рәисе 
Рәфкать Шаһиев, язучы Әсгать Салах исә яклаучылар булды.

 
23 ноябрь

Әлмәттә М.Әхмәтшинаның «Табылдык» китабын тәкъдим итү 
кичәсе булды. 11 мәктәп һәм 3 китапханә белән берлектә оешты-
рылган бу очрашуда балалар бакчалары тәрбиячеләре катнашты. 
Китап укучы, шигърият яратучы укучыларның чыгышларына кара-
та шагыйрә изге теләкләрен җиткерде.

25 ноябрь
Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты  

Фатих Әмирханның тууына 130 ел тулуга багышланган Бөтенрос-
сия фәнни-гамәли конференциясен уздырды. «Фатих Әмирхан: тор-
мышы, иҗаты һәм мирасы» дип исемләнгән әлеге конференцияне 
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Г.Ибраһимов исемендәге ТӘһСИ директоры К.М. Миңнуллин ачып 
җибәрде. 

Конференция кунакларын Татарстан Фәннәр академиясе пре-
зиденты М.Х. Салахов, ТР Милли музее генераль директоры  
Г.Р. Нәҗипова, ТР мөфтие урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, 
Татарстан Язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары  
Р.К. Аймәтов сәламләде. Конференциядә чыгыш ясаган галимнәр 
Р.К. Ганиева, Н.В. Вәлиев, Р.Р. Салихов, В.З. Гарифуллин, В.Р. Әми-
нева, Т.Ш. Гыйләҗев, З.З. Рәмиев, И.Б. Бәширова, И.Г. Гомәров 
әдипнең иҗатына, аның киң кырлы эшчәнлегенә караган фикерләре 
белән уртаклашты. 

Әдипнең 130 еллыгына Ф.Әмирханның үз кулы белән язылган 
атаклы «Хәят» повестенең яңа басмасы, «Рухи мирас: эзләнүләр 
һәм табышлар» җыентыгының язучы шәхесенә, иҗатына багыш-
ланган 2 нче чыгарылышы, иң беренче фотосурәтләреннән башлап 
соңгыларына кадәр урын алган «Фатих Әмирхан – фотографияләрдә» 
һ.б. китаплар киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде.

 
30 ноябрь

Әлмәт районы Чупай авылы мәдәният йортында Әниләр көне 
уңаеннан Р.Шаһиев һәм М.Әхмәтшина белән очрашу булды. Ча-
рада язучылар әдәби әсәрләрдә ана образының бирелеше турында 
сөйләделәр.

3 декабрь
Ютазы районы Кәрәкәшле авылында Сирин Батыршинның туу-

ына 120 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Әлеге 
чарада Әнвәр Шәрипов катнашты.

5 декабрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында Татарстанның халык ша-

гыйре, Россиянең М.Горький, Татарстанның Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премияләре лауреаты Сибгат Хәкимнең тууына 105 ел 
тулу уңаеннан «Юксыну» дип аталган әдәби-музыкаль кичә узды. 
Анда ТР Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли 
мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, Татарстан Язучылар бер-
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леге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйрьләре Ре-
нат Харис, Рәдиф Гаташ, шагыйрь Наил Касыймов, Татарстанның 
халык артисты, шагыйрьнең авылдашы Луара Шакирҗан чыгыш 
ясады. Кичәдә Татарстанның халык артистлары Рафаэль Сәхәбиев, 
Римма Ибраһимова, Резеда Галимова, Георгий Ибушев, халыкара 
конкурслар лауреаты Энҗе Шәймурзина С.Хәким сүзләренә языл-
ган җырларны башкарды. Кичәне К.Тинчурин театры артистлары 
Резедә Сәләхова һәм Артем Пискунов алып барды.

6 декабрь
Казан Кремленең вәкиллекле корпусында Мәскәүдәге «Молодая 

гвардия» нәшриятының «Жизнь замечательных людей» сериясеннән 
дөнья күргән, «Минтимер Шәймиев» дип аталган китапны тәкъдим 
итү булды. Шушындый ук чара Мәскәүдә, Татарстан вәкиллеге йор-
тында узган иде инде. Тантананы Татарстан Республикасы Прези-
денты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров ачты һәм алып барды. 
Дәүләт эшлеклеләре, сәясәтчеләр, әдәбият-сәнгать әһелләре, журна-
листлар, галимнәр алдында әлеге проектның идея авторы Валентин 
Юркин, китапның авторы Нурсөя Шәйдуллина (авторларның икен-
чесе Игорь Цыбульский, авырып китү сәбәпле, бу чарада катнаша 
алмады) чыгыш ясады. Тантанада Ш.Мәрҗани исемендәге Тарих 
институты директоры Рафаил Хәкимов, галим Индус Таһиров, Ка-
зан шәһәре хакиме урынбасары булып эшләгән Людмила Андрее-
ва, Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш ре-
жиссеры Фәрит Бикчәнтәев, «Казанские ведомости» газетасының 
баш мөхәррире Венера Якупова хатирә-истәлекләре, уй-фикерләре 
белән уртаклашты. Алар китапка югары бәя бирде, аның укырга кы-
зыклы, мавыктыргыч, бай мәгълүматлы булуын әйтте. 

Чарада Татарстан Республикасының Беренче Президенты, ТР 
Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзе дә катнашты, сораулар-
га җавап бирде. 

6 декабрь
Аксубай районы мәдәният йортында «Туфан укулары» конкурсы 

үткәрелде. Жюри әгъзалары Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов, Татарстанның халык язучысы Нәбирә Гыйматдинова, журна-
лист, язучы Асия Юнысова, Вәсилә Гыйматдинова конкурста катна-
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шучы балаларның иҗатын бәяләделәр. Бәйгедә 67 бала катнашты.

7 декабрь
 Әлмәт районы Иске Әлмәт мәдәният йортында 2016 елда «Тат-

нефть» җәмгыятенең «Рухият» рухи яңарыш фонды тарафыннан 
нәшер ителгән дүрт китапны тәкъдир итү кичәсе булды. Ул китап-
лар арасында нефть төбәгендә эшләп килүче әдәби берләшмәләргә 
йөргән 155 авторның иҗаты тупланган «Туган яктан илһам алып...» 
җыентыгы да бар. 

8 декабрь
Чистай шәһәрендә «Кояш Тимбикова укулары» үткәрелде. Анда 

Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Р.Шаһиев, язучылар 
М.Әхмәтшина, З.Сираевалар катнашты. 

9 декабрь
Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры 

сәхнәсендә Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Мөдәррис Әгъләмовның тууына 70 ел  
тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә үтте. Әдәби кичә 
«Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре» форумы программасына 
кертелгән, һәм аның төп тамашачысы форум кунаклары иде. Про-
грамма Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты инициа-
тивасы белән оештырылды. Әдәби-музыкаль кичәдә шагыйрьнең 
төрле елларда язылган шигырьләрен Г.Камал театры артистлары 
Әзһәр Шакиров, Илдус Әхмәтҗанов, Дания Нуруллина, Наил Ду-
наев, Хәлим Җәләй, Айдар Хафизов, Алмаз Сабирҗанов, Эмиль 
Талипов, Ришат Әхмәдуллин, К.Тинчурин театры артисты Артем 
Пискунов укыды. 

Марсель Галиев шагыйрь хакындагы хатирәләре белән бүлеште. 
Мөдәррис Әгъләмнең шәкертләре исеменнән Татарстанның Г.Тукай 
исемендәге Дәүләт премиясе лауреатлары Газинур Морат, Ркаил 
Зәйдулла чыгыш ясады. Язучы Фәүзия Бәйрәмова белән шагыйрьнең 
тормыш иптәше, шагыйрә Нәҗибә Сафина Мөдәррис Әгъләмовның 
иң милли җанлы шагыйрь булуын, аның милләткә хезмәт итүен 
билгеләп үттеләр, безгә андый шәхесләрнең һәрчак кирәк булуын 
ассызыкладылар.
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12 декабрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында Мәскәүдә яшәп иҗат итүче 

язучы Рауль Мир-Хәйдәровка 75 яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль 
кичә үткәрелде. ТР Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, фән 
һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев ТР Дәүләт 
Киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең һәм үзенең котлавын ирештерде. 
Бәйрәмдарны ТР мәдәният министры урынбасары Эльвира Камало-
ва, Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлы-
гы җитәкчесе урынбасары Илдар Миргалимов, Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйрьләре Ре-
нат Харис, Равил Фәйзуллин, язучы-прозаик Ринат Мөхәммәдиев тә 
котлады. Кичәне язучы-прозаик Камил Кәримов алып барды.

15 декабрь
Актаныш мәдәният йортында Гамил Афзал премиясен тапшыру 

тантанасы булды. Быел әлеге күркәм бүләккә «Юморкалар» китабы 
(«Ихлас» нәшрияты) һәм юмор-сатира өлкәсендәге хезмәтләре өчен 
язучы-юморист Ләбиб Лерон лаек булды. Премияне Актаныш му-
ниципаль районы башлыгы Фаил Камаев белән Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов тапшырды.

19 декабрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында татар әдәбияты классигы 

Габдрахман Әпсәләмовның тууына 105 ел тулу уңаеннан искә алу 
кичәсе үткәрелде. Анда әдип турында истәлек-хатирәләр яңартылды, 
тарихи фоторәсемнәр тәкъдим ителде. Кичәдә Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, галим, әдәби тәнкыйтьче Әлфәт 
Закирҗанов, Г.Әпсәләмовның оныгы, Татарстан Язучылар берлеге 
әгъзасы Альбина Әпсәләмова, республикабызның сәнгать осталары 
катнашты. 

19 декабрь
Спас районы Көек авылы мәдәният йортында үткәрелгән танта-

нада Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт 
Абдулла Алиш премиясенең быелгы лауреатын игълан итте. Ул – 
Татарстанның халык артисты, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы 
Хәлим Җәләй. Каләмдәшебез бу олуг бүләккә 2015 елда Татарстан 
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китап нәшриятында басылып чыккан «Әкиятләр» китабы өчен лаек 
булды. Тантанада Казаннан кайткан кунаклар – А.Алиш премиясе 
лауреатлары Әнәс Хәсәнов, Фәйрүзә Мөслимова, Вакыйф Нуриев, 
Хәбир Ибраһим (Ахир), язучы Индус Сирматов, Алишның туганы 
Гөлшат Сөнкишева, Татарстан Язучылар берлегенең матбугат үзәге 
җитәкчесе Нәгыйм Шаһи чыгыш ясады.

20 декабрь
Уфада, Башкорт дәүләт университетында, Татарстанның халык 

шагыйре, ТР Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли 
мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевкә 70 яшь тулу уңаеннан 
«Татар филологиясенең көнүзәк проблемалары» дигән темага 
Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе булып узды. Анда Баш-
корт дәүләт университеты ректоры Николай Морозкин, республика 
парламенты җитәкчесе урынбасары Йомабикә Ильясова, Башкорт-
стан Фәннәр академиясе президенты Әлфис Гаязов, Башкорт дәүләт 
университетының татар филологиясе һәм мәдәнияте кафедрасы 
галиме, «Рамазан» төрки агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов чы-
гыш ясады. Алар Разил Вәлиевнең иҗатына һәм иҗтимагый-сәяси 
эшчәнлегенә югары бәя бирде. Конференциядә Казаннан Разил 
Вәлиев үзе, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире Илфак 
Ибраһимов (шагыйрь Мөхәммәт Мирза), Казан, Чаллы галимнәре 
катнашты һәм чыгыш ясады. Кунаклар Башкортстан Республикасы 
Милли музеенда, Милли китапханәсендә булдылар. Китапханәдә 
«Разил Вәлиевнең тормыш юлы һәм иҗаты» дигән күргәзмә белән 
таныштылар.

22 – 23 декабрь
Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 

татар театрының 110 еллыгы билгеләп үтелде. Ике көн барган бу 
бәйрәмдә спектакльләрдән өзекләр, театр артистлары катнашында 
концерт күрсәтелде. Театр әһелләрен ТР Дәүләт киңәшчесе Минти-
мер Шәймиев котлады. 

24 декабрь
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Яңа та-

тар пьесасы – 2016» конкурсына йомгак ясалды. Беренче премиягә 



46

Илгиз Зәйниевнең (Җамалетдин) «Борһан йорты», икенче премиягә 
Айгөл Әхмәтгалиеваның (Фәтхи) «Сагынган чакларымда», өченче 
премиягә Зөлфәт Хәкимнең (Илхан Казанлы) «Тәрәзәдә һаман ут 
яна» пьесалары лаек булды. Бәйгенең «Татар театрының 110 ел-
лыгына багышланган пьеса» номинациясендә – Илгиз Зәйниевнең 
(Мәгарәчеләр) «Җәүдәт белән Зөбәрҗәт», «Стилистик эзләнү өчен» 
номинациясендә – Рәмис Латыйповның (Шурасу) «Кит!.. Китмә!», 
«Балалар өчен пьеса» номинациясендә Нәфисә Исмәгыйлеваның 
(Агач) «Тамчылар» пьесалары җиңү яулады. Ркаил Зәйдулла (Су-
баш) «Нәгыймә» пьесасы белән ТР Мәдәният министрлыгының 
махсус бүләгенә лаек булды. Артур Шәйдуллинның (Марсель Аб-
залов) «Кайтыр юлга чыккан идем», Айсылу Хафизованың (Кол 
Шәрифә) «Прима», Нәфисә Исмәгыйлеваның (Сын) «Эх, җаныем» 
әсәрләре жюриның махсус бүләкләренә ия булды.

2017 ел _______________________________________________

6 гыйнвар
Мөслим районы үзәк китапханәсендә күренекле шагыйрь, Г.Ту-

кай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Зөлфәтнең тууына 70 ел  
тулуны билгеләп үттеләр. Әлеге искә алу кичәсендә язучылар Ф.Сад-
риев, М.Әхмәтҗанов, Ә.Дусайлы, Р.Хәбибуллина, Р.Шаһиев катнаш-
ты. Алар шагыйрь хакындагы хатирәләре белән уртаклаштылар. Ча-
рага китапханәчеләр, укытучылар, әдәбият сөючеләр килгән иде. 

11 гыйнвар
Язучылар берлегенең Тукай клубында Социомәдәни өлкә һәм 

сәнгать белгечләренә өстәмә һөнәри белем бирү (белемнәрен күтәрү) 
институтына курсларга укырга килгән республика китапханәчеләре 
язучылар белән очрашты. Очрашуда Татарстанның халык шагыйре, 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Зиннур Мансуров, 
М.Горький, С.Сөләйманова исемендәге әдәби премияләр лауреаты, 
танылган балалар язучысы Борис Вайнер, Һ.Такташ исемендәге 
әдәби премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисенең бе-
ренче урынбасары, шагыйрь Рәмис Аймәт, Г.Державин исемендәге 
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әдәби премия лауреаты, тәрҗемәче Гәүһәр Хәсәнова һәм танылган 
прозаик, Язучылар берлеге рәисе киңәшчесе Альбина Нурисламова 
катнашты.

Очрашуда сүз, башлыча, Интернет заманында укучыларда ки-
тапка булган кызыксынуны арттыру, китапханә фондларын та-
гын да баету проблемалары, бүгенге шартларда авыл һәм шәһәр 
китапханәләрен ничек итеп мәдәни учакка әйләндерү хакында бар-
ды. Язучылар китапханәчеләрнең күпсанлы сорауларына җаваплар 
бирделәр. Соңыннан Зиннур Мансуров, Рәмис Аймәт һәм Борис 
Вайнер үзләренең шигырьләрен укыдылар.

11 гыйнвар
Азнакай районында эшләп килүче «Гөлстан» әдәби берләш-

мәсенең (җитәкчесе Р. Шәрипова) отчет утырышы булып узды. Уты-
рышта язучылар И.Гыйләҗев, М.Гариф, Ф.Исмәгыйлева катнашты.

13 гыйнвар
Язучылар Р.Шаһиев һәм М.Әхмәтшина Сарман районы Җәлил 

бистәсендәге «Җәлил чаткылары» әдәби берләшмәсенең (җитәкчесе 
Рәис Кәлимуллин) отчет җыелышында катнаштылар.

13 гыйнвар
Шагыйрә К.Булатова Ижау шәһәрендә, Кодаш, Иж-Бубый, Тирсә, 

Яңа Авыл, Кырынды, Писипура авылларында иҗади сәяхәттә бу-
лып кайтты.

13 гыйнвар
Әлмәт шәһәренең 2 нче китапханәсендә шагыйрь һәм композитор 

Р.Вәлиуллинны искә алу кичәсе узды. Кичәдә язучылардан Р.Шаһиев, 
Ә.Салахов, А.Хәсәнов, М.Әхмәтшина, Р.Габделхакова, туганнары, 
китапханәчеләр, укытучылар катнашты. Бүлек җитәкчесе Р.Шаһиев 
шагыйрьнең иҗатына тулы анализ ясады, кунаклар истәлекләре 
белән уртаклаштылар. Р.Вәлиуллинның шигырьләрен сөйләделәр.

13 гыйнвар
Казан шәһәренең 26 нчы лицеенда һәм 31 нче мәктәбендә Муса 

Җәлилгә багышланган кичә булды. Кичәдә шагыйрьнең кызы Чул-
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пан ханым, Язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары, ша-
гыйрь Рәмис Аймәт, Казандагы М.Җәлил музей-фатиры мөдире 
Нәзирә Фәттахова катнашты һәм чыгыш ясадылар.

14 гыйнвар
Мамадыш районында күренекле әдип Шәйхи Маннурга багыш-

ланган традицион «Кышкы шигырь бәйрәме» үткәрелде.
Ул Шәйхи Маннурның туган авылы Тулбайда әдипнең каберенә 

чәчәкләр салу, рухына дога кылу белән багышланып китте. Быел 
аның китапханәсенә 60 ел тула. Шәйхи аганың Мамадыштагы 
һәйкәле янында да аны искә алу митингы үткәрелде. Анда шәһәр 
мәктәпләре укучылары, татар теле укытучылары, китапханәчеләр, 
әдәбият сөючеләр каршында муниципаль район башкарма коми-
теты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Алена 
Смирнова, Татарстан Язучылар берлеге идарәсе әгъзасы Зиннур 
Мансуров, Чаллы Язучылар оешмасы җитәкчесе Факил Сафин, 
Шәйхи Маннурның мирас комиссиясе рәисе Шаһинур Мостафин 
чыгыш ясады. Композитор Яруллиннар исемендәге балалар сәнгать 
мәктәбенең актлар залында узган кичәдә Шәйхи Маннур исемендәге 
премиянең быелгы лауреатлары исеме игълан ителде, аларга дип-
ломнар тапшырылды.

Мамадыш төбәге талантларын барлауда керткән өлешләре, 
Мөхәммәт Шәйхинең «Якты чишмә» китабын әзерләп чыгарганы 
өчен, әдип, «Көмеш кыңгырау» газетасы баш мөхәррире-директоры 
Факил Сафин; балаларга багышланган күпсанлы китаплары өчен 
шагыйрь Ринат Нуруллин; матбугат битләрендә дөнья күргән 
шигырьләре һәм парчалары өчен мамадышлы Люция Губина яңа 
лауреатлар булды.

Район үзәкләштерелгән китапханәләр системасы көче белән 
әзерләнгән кичәнең икенче өлеше Татарстан Язучылар берлегенең 
шәрәфле әгъзасы Вахит Галиевның 90 еллыгына багышланды. 

15 гыйнвар
Сарман районы Җәлил поселогы үзәк китапханәсендә «Җә- 

лил чаткылары» әдәби берләшмәсенең элеккеге җитәкчесе И.Мәр-
дәншинны искә алу кичәсе узды. Кичәдә Азнакайдан И.Гыйләҗев, 
Әлмәттән Р.Шаһиев, З.Захарова, М.Әхмәтшина катнашты.
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18 гыйнвар
Әлмәт районы Кәләй авылы урта мәктәбендә шагыйрә З.Заха-

рованың «Зирәк куян» китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Катнаш-
тылар: Л.Аланлы, Ә.Салах, М.Әхмәтшина.

18 гыйнвар
Лениногорск районы «Чишмә» әдәби берләшмәсенең (җитәкчесе 

Р.Хәбибуллин) отчет җыелышы булды. Җыелышта язучылар 
Р.Шаһиев, Т.Шәмсуаров, М.Әхмәтшина, Ә.Салаховлар катнашты. 
Таһир Шәмсуаров Ш.Бикчурин исемендәге әдәби премия тапшыру 
тантанасы, музыка училищесында узган Ринат Хабиповның иҗат 
кичәсе, «Татар телен үстерү» программасы буенча фәнни-гамәли 
конференция булуы хакында чыгыш ясады. 

19 гыйнвар
Казан шәhәренең Галактионов урамында урнашкан 3нче «а» 

йорт диварына шагыйрь, хикәяче, романчы, публицист hәм драма-
тург Нәби Дәүлигә багышланган мемориаль такта кую тантанасы 
булды. Әлеге чараны ТР мәдәният министры урынбасары Эльвира 
Камалова ачып җибәрде. Чарада шулай ук Язучылар берлеге рәисе 
урынбасары Рәмис Аймәт, язучы Лирон Хәмидуллин, әдипнең 
авылдашы Мөдәррис Вәлиев, Әлки районы якташлар жәмгыяте 
рәисе Ришат Хафизов, Әлкидәге Н.Дәүли исемендәге мәктәп ди-
ректоры Фәридә Яруллина һәм әдипнең кызы Гөлфия Дәүләтшина 
чыгыш ясады.

21 гыйнвар
Татарстан Республикасы сынлы сәнгать музееның «Хәзинә» 

милли сәнгать галереясендә «Рәссам Илдар Зарипов дөньясы бала-
лар күзлегеннән» дип аталган Республика конкурсына йомгак ясау 
уңаеннан чара үткәрелде. Әлеге иҗади конкурс Татарстан сынлы 
сәнгать музее һәм ТР Язучылар берлеге тарафыннан оештырыл-
ган иде. Конкурска йомгак ясауда «Хәзинә» милли сәнгать гале-
реясе мөдире А.Н. Романова, ТР сынлы сәнгать музееның фәнни 
хезмәткәре, филология фәннәре докторы Рамиль Сарчин катнашты 
һәм чыгыш ясадылар. Җиңүчеләргә дипломнар, истәлекле бүләкләр 
тапшырылды.
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23 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында татар әдәбияты 

классигы Мирсәй Әмирнең тууына 110 ел тулуга багышланган «Саф 
күңелләр җырчысы» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булды. 
Кичәдә Г.Камал театры артистлары Равил Шәрәфи, Хәлим Җәләй, 
Кәрим Тинчурин театры артистлары Зөфәр Харисов, Сәлим Миф-
тахов, Ринат Шәмсетдинов, Лилия Мәхмүтова, Илгизәр Хәсәнов, 
җырчылар Айдар Габдинов, Резеда Галимова, танылган язучылар 
Фоат Галимуллин, Лирон Хәмидуллин, әдипнең кызлары Гөлшат 
һәм Ләйлә Әмировалар катнашты һәм чыгыш ясадылар. Әдәби-
музыкаль кичәне Г.Камал театры артисты Илнур Закиров алып бар-
ды. Сценарий авторы – шагыйрә Эльмира Шәрифуллина. 

24 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлегенең конференц-залында шигъри-

ят һәм проза остаханәләренең берләштерелгән утырышы булды. 
Утырышта Г.Тукай, Г.Исхакый, Ф.Хөсни һәм Җ.Вәлиди исемендәге 
әдәби премияләргә кандидатлар күрсәтү мәсьәләсе каралды.

26 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлеге рәисе, драматург Данил Салихов 

Мөслим районы үзәк китапханәсендә Иске Карамалы авылы те-
атр коллективы hәм китапханә хезмәткәрләре белән очрашты. Кич 
белән районның үзәк мәдәният йортында әлеге театр артистлары 
авторның «Кодаң булса генерал» сатирик комедиясен тамашачы-
га күрсәттеләр. Бу чарада Мөслим районы башлыгының аппарат 
җитәкчесе Азат Мөҗәhит улы Әхмәтҗанов, Татарстан халыклары 
ассамблеясенең Мөслимдәге вәкиллеге җитәкчесе Рушат Җәүдәт 
улы Солтанов, язучы, драматург Фоат Садриев, шагыйрь Мөҗәhит 
Әхмәтҗанов, прозаик Роза Хәбибуллина, шагыйрә Лилия Садриева 
катнаштылар. Спектакль тәмамланганнан соң әсәр турында фикер 
алышулар булды.

26 гыйнвар
Казандагы М.Җәлил музей-фатирында татар әдәбияты классигы 

Мирсәй Әмирнең тууына 110 ел тулуга багышланган кичә булды. 
Кичәдә язучылардан Фоат Галимуллин, Рәфкат Кәрами чыгыш ясады. 
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26 гыйнвар
Кайбыч районы мәдәният сараенда драматург Данил Салиховның 

«Коткарыгыз, караул!» исемле комедиясенең премьерасы булды. 
«Сәхнә көзгесе» фестивале кысаларында үткәрелгән әлеге чарада 
автор үзе дә катнашты.

Данил Салихов шулай ук Кайбыч муниципаль районы башлыгы 
Альберт Илгизәр улы Рәхмәтуллин белән очрашты. Кайбыч районы 
һәм ТР Язучылар берлегенең уртак хезмәттәшлеге турында җитди 
сөйләшү булды.

27 гыйнвар
Чаллының 29 нчы гимназиясендә XIV республикакүләм Ризаэт-

дин Фәхретдин укулары узды. Мәртәбәле конференция эшендә Чал-
лы язучыларыннан Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Әлфия Ситдыйкова, 
Айгөл Әхмәтгалиева, Әнвәр Шәрипов, Сирень Якупова катнашты.

1 февраль
Филармониянең концертлар залында ТР Мәдәният министр-

лыгының коллегиясе булды. Аның эшендә ТР Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов, язучылар Равил Фәйзуллин, Рәдиф Гаташ, Ре-
нат Харис, Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат катнашты.

3 февраль
К.В. Иванов исемендәге Чуваш дәүләт драма театрында 

Чувашиянең халык шагыйре Педер Хузангайның тууына 110 ел ту-
луга багышланган тантаналы кичә булды. Кичәдә Татарстан Язу-
чылар берлеге рәисенең беренче урынбасары Рәмис Аймәт чыгыш 
ясады.

3 февраль
Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиевкә 70 яшь тулу 

уңаеннан юбилей чаралары шагыйрьнең туган ягында – Түбән Кама 
җирендә башланды. Ул көнне шагыйрьнең туган авылы Ташлык 
шаулап-гөрләп торды. Бәйрәмгә Казаннан академик Азат Зыятдинов, 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, бәйрәмдарның 
каләмдәшләре «Казан утлары» журналының баш мөхәррире Илфак 
Ибраһимов (Мөхәммәт Мирза), «Мәдәни җомга» газетасының баш 
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мөхәррире Вахит Имамов, Алмаз Хәмзин, җырчылар Венера Гание-
ва, Рафаэль Сәхәбиев, Рамил Миндияр һ.б. кайтты. Әүвәл Ташлыкта, 
аннары Түбән Каманың Дуслык сараенда узган тантаналарда шәһәр 
мэры Айдар Метшин, Казаннан килгән кунаклар, «Җидегән чишмә» 
берләшмәсе вәкилләре, якташлары чыгыш ясады. Һәр чыгыш Разил 
Вәлиевкә карата тирән ихтирам хисләре белән сугарылган иде.

8 февраль
ТР Милли китапханәсендә «Дәрья» клубының чираттагы утыры-

шы булды. Ул язучы, шагыйрь, әдәбият белгече Галимҗан Гыйльма-
новка 60 яшь тулуга багышланды. Oчрашу-кичәдә Данил Салихов, 
Разил Вәлиев, Рәдиф Гаташ, Фоат Галимуллин, Нәбирә Гыйматди-
нова, Фәрит Яхин чыгыш ясады.

8 февраль
Театр әһелләре берлеге йортында Театр сәнгате белгече һәм те-

атр тәнкыйтьчесе Ильтани Исхак кызы Иляловага 85 яшь тулуга 
багышланган кичә булды. Юбилярны ТР Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов тәбрикләде.

9 февраль
ТР Халыклар дуслыгы йортында укучыларның татар теле бу-

енча төбәкара олимпиадасына йомгак ясау тантанасы булды. 
Җиңүчеләргә бүләкләрне ТР мәгариф һәм фән министры Э.Н. Фәт-
тахов һәм ТР Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Салихов тапшырды. 

9 февраль
Татарстан Республикасы Милли музеенда Татарстанның ха-

лык шагыйре, Г.Тукай исемендәге премия лауреаты Разил Вәлиев 
иҗатына багышланган Әдәби салон утырышы булды. Разил Вәлиев 
күп еллар буе Татарстан Милли музее белән хезмәттәшлек итә: 
гыйльми совет эшендә, әдәби музейларның яңа экспозицияләре ха-
кында фикер алышуларда катнаша.

Әдәби салон утырышында тарих фәннәре докторы И.Р. Таһиров, 
филология фәннәре докторы Ф.Г. Галимуллин, филология фәннәре 
докторы Д.Ф. Заһидуллина, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Ф.Ш. Са-
фиуллин, шагыйрь, Г.Тукай премиясе лауреаты М.Галиев, шагыйрь, 
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Г.Тукай премиясе лауреаты Г.Морат, шагыйрь, Г.Тукай премиясе 
лауреаты Р.Зәйдулла, язучы, Г.Тукай премиясе лауреаты, «Мәдәни 
җомга» газетасы баш мөхәррире В.Имамов, артист, Р.Вәлиевнең 
якташы А.Хәмзин, шагыйрь, М.Җәлил исемендәге премия лауре-
аты Р.Мөхәммәтшин, Татарстанның халык артистлары Р.Маликов, 
З.Сәхәбиева, Р.Сәхәбиев катнашты. Кичәне әдәби салон хуҗабикәсе 
Флера Дәминова алып барды.

Разил Вәлиевкә 70 яшь тулуга багышланган бәйрәмнәр Казанның 
Иске Бистәсендә, Казан Федераль университетында, ТР Милли 
китапханәсендә дә узды. Китапханәдә әдип язган китаплардан «Чо-
рым минем – җырым минем» дигән күргәзмә ачылды.

10 февраль
Екатеринбургта Татар әдәбияты һәм сәнгате көннәре булып 

узды. Чара М.Гафури исемендәге татар-башкорт җәмгыяте оешуга 
35 ел тулуга багышланды. Ул Татарстан Мәдәният министрлыгы 
ярдәмендә һәм ТРның Свердловск өлкәсендәге Даими вәкиллеге 
теләктәшлегендә үткәрелде. Чарада Татарстанның халык шагыйре, 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, РФ Президенты ка-
рамагындагы Мәдәният һәм сәнгать советы әгъзасы Ренат Харис, 
шулай ук язучы, М.Кашгарый исемендәге халыкара премия лауреа-
ты Айгөл Әхмәтгалиева катнашты.

10 февраль
Язучылар М.Әхмәтшина, Ә.Салах Әлмәт шәһәренең 2 нче 

мәктәбендә «Туган телем – иркә гөлем» дигән конференциядә кат-
наштылар. Ә.Салах очрашуда туган тел, аны саклау, яклау турында 
ялкынлы чыгышы белән укучыларны уйланырга мәҗбүр итте. 

10 февраль
Әлмәт шәһәрендә М.Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы 

булды. Соңыннан «Ассоль» кафесенда Әлмәт балалар йорты укучы-
лары катнашында әдәби-музыкаль кичә үтте. 

11 февраль
Уфа шәһәре Башкорт дәүләт педагогика университетының акт-

лар залында Башкортстан Язучылар берлеге рәисе вазыйфасын баш-
каручы, әдәбият галиме Зәки Алибаевка 50 яшь тулуга багышлан-
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ган кичә үткәрелде. Кичәдә юбилярны Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов котлады.

13 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган 

азәрбайҗан шагыйрәсе Сона Вәлиеваның «Аразбары» исемле 
шигырьләр җыентыгын (татар теленә Рифат Сәлах тәрҗемәсе) 
тәкъдир итү кичәсе булды. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, әдәбият галиме Фоат Галимуллин, Татарстанның 
халык шагыйре Роберт Миңнуллин, Азәрбайҗанның Яшь язучылар 
берлеге рәисе Әкбәр Кошалы, Азәрбайҗандагы «Каспий» сайты 
мөхәррире Фәрит Гусейн, шагыйрь Рифат Сәлах, Татарстан Халык-
лар дуслыгы йорты каршында эшләп килүче азәрбайҗан җәмгыяте 
вәкилләре катнашты. Кичәне Татарстан Язучылар берлеге рәисенең 
беренче урынбасары, шагыйрь Рәмис Аймәт алып барды.

15 февраль
Патриот-шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне уңаеннан, аның 

Казан Кремле алдында – 1 Май мәйданындагы һәйкәленә чәчәкләр 
салу тантанасы үткәрелде. Әлеге чарада Татарстан мәдәният ми-
нистры урынбасары Гүзәл Шәрипова, Татарстан Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, шулай ук шагыйрьләр, язучылар һәм 
җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты.

Соңыннан Татарстан Милли музеенда «Төп нөсхә» көне 
үткәрелде. Ул атаклы «Моабит дәфтәрләре»н тантаналы төстә та-
машачылар хозурына чыгарудан башланып китте. Әлеге тантанада 
Данил Салихов, Рәмис Аймәт, Ләбиб Лерон чыгыш ясады.

15 февраль
«Ногай» кунакханәсенең Тукай клубында Татарстанның халык 

шагыйре Равил Фәйзуллинның Татарстан китап нәшриятында ба-
сылып чыккан «Татарстан Язучылар берлеге» китабын тәкъдим итү 
кичәсе булып узды. Кичәдә Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 
лауреаты, шагыйрь Зиннур Мансуров, язучы-галимнәр Фоат Гали-
муллин, Тәлгат Галиуллин чыгыш ясады. 
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15 февраль
Танылган шагыйрь Кадыйр Сибгатуллинның тууына 75 ел тулу 

уңаеннан Чаллы татар дәүләт драма театрында искә алу кичәсе 
узды. Бу кичәдә шагыйрьнең Татарстан китап нәшриятында 
дөнья күргән «Офыкларга карап...» дип исемләнгән яңа китабы 
да тәкъдим ителде. Чарага Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Рәзинә 
Мөхияр, Сирень Якупова, Булат Сәлахов, Айрат Суфиянов һәм 
башка бик күп каләм ияләре, шагыйрьнең гаиләсе, туганнары, дус-
лары килгән иде. 

17 февраль
Казан шәһәре Халыклар дуслыгы йортында танылган язучы, 

шагыйрь, драматург, әдәбият белгече, җәмәгать һәм дәүләт эшлек-
лесе Галимҗан Гыйльмановка 60 яшь тулуга багышланган әдәби-
музыкаль кичә булды. Кичәдә юбилярны Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов тәбрикләде.

17 февраль
Киров өлкәсенең Урта Шөн авылы урта мәктәбендә «Халыкара 

туган тел көне»нә һәм гаилә тәрбиясенә багышланган зур чара узды. 
Бу чарада Нократ Аланы районының Иске Пиләнгә, Түбән Шөн, 
Урта Шөн авылы укытучылары һәм укучылары, районның мәгариф 
бүлеге хезмәткәрләре, ата-аналар, журналистлар, язучылар, татар 
оешмасы вәкилләре катнашты.

Татарстаннан да зур делегация килгән иде. Казаннан мәгариф һәм 
фән министрлыгы хезмәткәре Гөлия Мусина, «Гаилә һәм мәктәп» 
журналы редакторы, язучы Гөлүсә Закирова, балалар шагыйрәсе, 
«Шәһри Казан» газетасы хәбәрчесе Йолдыз Шәрәпова, Чаллыдан 
язучы, тарих фәннәре кандидаты, Бөтендөнья татар конгрессының 
башкарма комитеты әгъзасы Фәүзия Бәйрәмова, «Мәйдан» жур-
налының публицистика бүлеге мөдире, «Азатлык» радиосы хәбәр-
чесе Гафиулла Газиз бу чарада катнаштылар һәм чыгыш ясадылар. 
Гөлия Мусина берничә укытучыга Татарстан мәгариф һәм фән 
министры Энгель Фәттахов имзалаган Рәхмәт хатларын тапшыр-
ды, язучылар үзләренең китапларын бүләк иттеләр, журналистлар 
журналларын тараттылар. Очрашуда шулай ук төбәкнең күп балалы 
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татар гаиләләре дә катнашты, алар үз тәҗрибәләре белән уртаклаш-
тылар.

17 февраль
ТР Фәннәр академиясенең Тарих институтын оештыру уңаеннан 

ТР Президенты указы чыгуга 20 ел һәм ТР ФАсе вице-президен-
ты, Ш.Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры Рафаэль 
Хәкимовка 70 яшь тулу уңаеннан тантаналы кичә булды. Кичәдә 
юбилярны Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов котлады.

17 февраль
Чаллы педагогия университетында Муса Җәлилнең кызы Чулпан 

Җәлилова белән очрашу булды. Әлеге чарада каләм ияләреннән Фа-
кил Сафин, Әнвәр Шәрипов, Рәзинә Мөхияр катнашты. 

18 февраль
Түбән Кама шәһәрендә Татар милли хәрәкәте җыены булды. 

Җыенда танылган язучылар Фәүзия Бәйрәмова һәм Фәтхулла Аб-
дуллин чыгыш ясады.

20 февраль
Татарстан Язучылар берлегендә Г.Тукай исемендәге Дәүләт пре-

миясе лауреаты, проза остасы, тәрҗемәче һәм җәмәгать эшлеклесе 
Ибраһим Газины искә алу кичәсе булды. Әдәби-музыкаль кичәне 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе, күренекле драматург Данил 
Салихов ачып җибәрде. Әдәбият мәйданында үз урыннары булган 
шәхесләр Фоат Галимуллин, Равил Фәйзуллин, Мәдинә Малико-
ва истәлекләре белән уртаклаштылар. Шагыйрә Флера Тархано-
ва фикерләрен шигъри юлга салып җиткерде. Ибраһим Газиның 
тууына 110 ел тулуга багышланган кичәгә язучының якташлары, 
Татарстанның Кама Тамагы районы Олы Карамалы авылыннан 14 
кешелек делегация килгән иде. Алар хатирәләре белән уртаклаш-
тылар.

21 февраль
Балык Бистәсе районы Олы Мәшләк мәктәбендә шагыйрь Әхмәт 

Гаделгә 75 ел тулу уңаеннан әдәби-музыкаль искә алу кичәсе узды. 
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Кичәгә Казаннан, Мамадыштан олпат иҗат әһелләре, галимнәр, 
мәрхүмнең якыннары, туганнары җыелды.

Кичәдә чыгыш ясаучылар: Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, Ф. Хөсни премиясе иясе Марат 
Әмирханов, Ш. Маннур, Ф. Хөсни премияләре лауреаты, шагыйрь, 
Әхмәт Гаделнең якташы – мамадышлы Рафаэль Газизов, Кол Гали 
премиясе иясе, прозаик Шаһинур Мостафин, шагыйрьнең улы – 
шагыйрь, тәрҗемәче Ихтыяр, Татарстан Республикасы фән эшлек-
лесе, профессор, галим Рифат Җамал, техник фәннәр кандидаты, 
шагыйрь, мәшләкле Ринат Нуруллин, «Авыл офыклары» газетасы 
мөхәррире, шагыйрь Вазыйх Фатыйхов һәм тагын бик күпләр әлеге 
кичә хакында үзләренең җылы фикерләрен җиткерделәр, шигъри 
күчтәнәчләрен өләштеләр, шагыйрь турындагы хатирәләре белән 
уртаклаштылар. Алга таба да очрашырга, бу изге гамәлне дәвам 
итәргә сүз куештылар.

Бу көнне кунаклар Олы Мәшләккә рәсми визитларын Әхмәт Га-
дел каберенә зиярат кылудан башладылар.

21 февраль
Сарман районының Җәлил бистәсендәге 2 нче урта мәктәбендә 

язучы, Россиянең hәм Татарстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре, Г.Исхакый исемендәге бүләк иясе Рәфкать Кәрамигә 
75 яшь тулуга багышланган «Кәрами укулары» булып узды. Укулар 
(традицион «Җәлил көннәре» кысаларында уздырыла) Сарман ягы 
төбәге әдипләренең иҗади мирасын өйрәнү, пропагандалау, 2014 – 
2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен hәм Татар-
стан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү, үстерү буен-
ча Татарстан Республикасы дәүләт программасын тормышка ашыру, 
татарларны дөньяга таныткан герой-шагыйрь М.Җәлил иҗаты һәм 
батырлыгы белән горурлану хисе тәрбияләү, сәләтле балаларны 
ачыклау һәм аларның үсеше өчен шартлар тудыру максатыннан 
үткәрелә.

Укуларда Әлмәт, Мөслим, Лаеш, Азнакай районнарыннан укы-
тучылар, тәрбиячеләр, китапханәчеләр, музей хезмәткәрләре һәм 
укучылар катнашты. Бәйгедә җиңүчеләргә Татарстан Республикасы 
премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы мәгариф 
һәм фән министры имзалаган дипломнар тапшырылды. Чарада кат-
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нашкан Татарстан Язучылар берлеге вәкилләре, Яр Чаллы дәүләт 
педагогика университеты галимнәре бу бәйгенең югары дәрәҗәдә 
оештырылуын, анда катнашучы балаларның башкарган хезмәтләре 
гаять бай эчтәлекле булуын ассызыклап үттеләр. Олуг әдипне кот-
ларга туган авылы Рангазардан авылдашлары, туганнары килгән 
иде. Язучы Рәфкать Кәрами фәнни-гамәли конференцияне оешты-
ручыларга рәхмәтен җиткерде.

21 февраль
Казан (Идел буе) Федераль университетында Татарстан Язучы-

лар берлеге hәм КФУ арасында хезмәттәшлек турында килешүне 
имзалау тантанасы булып узды. Казан Федераль университеты 
ягыннан килешүгә ректор, икътисад фәннәре докторы, профессор 
Илшат Рәфкать улы Гафуров, Татарстан Язучылар берлеге ягыннан 
Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Гаяз 
Исхакый исемендәге бүләк иясе, Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Хабибрахман улы Салихов кул куйды.

Тантанада Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, журна-
листлар берлеге рәисе Римма Ратникова, Татарстан Республикасы-
ның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Әкъзам Гобәйдуллин, таныл-
ган язучылар – Р.Батулла, Г.Рәхим, Р.Вәлиев, Р.Зәйдулла, Г.Морат, 
В.Имамов, З.Мансуров, Л.Лерон, З.Хөснияр, И.Ибраhимов, шулай 
ук университетта белем алучы студентлар катнашты. 

21 февраль
Казан (Идел буе) Федераль университеты бинасында Татар-

станның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лау- 
реаты, дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевкә 70 яшь тулуга багыш-
ланган юбилей кичәсе булды. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ 
чыгыш ясады.

21 февраль
Яшел Үзән шәһәренең 14 нче лицеенда М.Җәлилнең 111 еллы-

гына багышланган сәнгатьле шигырь укучылар бәйгесе үткәрелде. 
Әлеге бәйгенең финал өлешендә жюри әгъзалары сыйфатында 
шагыйрәләр Җәмилә Әхтәмова белән Гөлнур Корбанова катнашты.
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21 февраль
Әлмәтнең 2 нче китапханәсендә Халыкара туган тел көне 

уңаеннан З.Захарованың «Зирәк куян» китабын тәкъдим итү булды. 
Чарада язучылар З.Захарова, Л.Аланлы, Р.Шаһиев, Н.Сабирҗанова, 
Ә.Салах, А.Хәсәнов, М.Әхмәтшина һ.б. катнашты.

21 февраль
Чистай шәһәренең 2 нче гимназиясендә «Гаяз Исхакый укула-

ры» узды. Укуларда М.Әхмәтшина катнашты. Әлеге күркәм чарага 
районның әдәбият-сәнгать әһелләре, мәгариф хезмәткәрләре, шигъ-
ри сүз, җыр-моң яратучылар, язучылар, шагыйрьләр белән беррәт-
тән Чаллы, Казан, Мөслим, Алабуга, Әлмәт, Актаныш шәһәрләре 
мәктәпләреннән укучылар килгән иде.

22 февраль
«Казан» милли-мәдәни үзәгендә «Тукайны сагыну» дигән кичә 

үткәрелде. Анда Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары, 
шагыйрь Рәмис Аймәт катнашты һәм чыгыш ясады.

22 февраль
Язучылар берлегенең Тукай клубында рус телле әдәбият һәм 

сәнгати тәрҗемә секциясенең чираттагы утырышы үткәрелде. Уты-
рыш Яр Чаллы шәһәрендә яшәүче шагыйрә, прозаик, автор-башка-
ручы Ольга Кузмичева-Дробышевская иҗаты буенча фикер алышуга 
багышланды. Әлеге утырышка шулай ук Мәскәүдәге «Голос» теа-
тры актеры, халыкара конкурслар лауреаты Евгений Касаткин да ча-
кырулы иде. Ольга Кузмичева-Дробышевская иҗаты уңай бәяләнеп, 
ул Язучылар берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.

27 февраль
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия теа-

трында Татарстанның атказанган артисты Люция Галләмовага 60 
яшь тулу уңаеннан юбилей кичәсе үткәрелде. Юбилярны Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов котлады.

27 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган ша-
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гыйрь һәм журналист, популяр җырлар авторы Камил Сәгъдәтшинга 
65 яшь тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Юби-
лярны Спас муниципаль районы башлыгы Камил Ногаев, Россия 
Дәүләт Думасы депутаты Фатыйх Сибагатуллин, Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов тәбрик итте. Танылган язучылар 
Роберт Миңнуллин, Марсель Галиев, Равил Фәйзуллин, Фәйрүзә 
Мөслимова юбиляр хакындагы хатирәләре белән уртаклаштылар. 

27 февраль
Будапешт шәhәрендә күренекле татар язучысы Аяз Гыйләҗевның 

«Йәгез, бер дога!» романын тәкъдим итү кичәсе булып узды. Та-
тар әдәбияты өчен әhәмиятле булган бу чара Венгриядә яшәүче 
татарлар җәмгыяте, «Әлифба» мәдәни-агарту үзәге hәм Россиянең 
Венгриядәге илчелеге ярдәме белән оештырылды.

Чарага килгән күп санлы Венгрия журналистлары, иҗат әhеллә- 
ре, Венгрия татар җәмгыяте әгъзалары ГУЛАГ төрмәсендә Аяз Гый- 
ләҗев белән бергә газап чиккән Венгриянең талантлы тәрҗе-мәчесе 
Арпад Галгоцины тын да алмыйча тыңладылар. Кичәдә 2015 ел-
ның мартыннан 2017 елның гыйнварына кадәр Венгриянең Казан 
шәhәрендәге генераль консулы булып эшләгән Ференс Контор да 
чыгыш ясады. Тантанада Арпад Галгоци исеменә юлланылган Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе, драматург Данил Салиховның, Татар-
стан ПЕН-клубы президенты, Татарстанның халык шагыйре Разил 
Вәлиевнең Рәхмәт хаты укылды. Кичәне Венгрия татарлары жәмгыяте 
рәисе, чараның төп оештыручысы Рита Хәсәнова алып барды.

1 март
Актаныш районының Пучы авылы мәдәният йортында Та-

тарстанның беренче Президенты, бүгенге көндә Татарстан Респуб- 
ликасы Президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы 
Шәймиевка багышлап чыгарылган, олуг язучыбыз Рабит Батулланың 
«Ил башы» китабын тәкъдим итү кичәсе булып узды. Тантанага 
автор – Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе иясе Рабит Батулла, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, 
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Г.Исхакый исемендәге 
әдәби бүләк иясе Данил Салихов, «Казан утлары» журналының баш 
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мөхәррире Илфак Ибраhимов, журналистлар, язучылар кайткан иде. 
Алар арасында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, проза-
ик, «Казан утлары» журналының бүлек мөхәррире Камил Кәримов, 
прозаик, М.Кашгарый исемендәге халыкара бүләк иясе, драматург 
Айгөл Әхмәтгалиева, филология фәннәре кандидаты Рамил Ханна-
новлар бар иде.

Кунаклар Минтимер Шәрип улы Шәймиевның туган авылы 
Әнәктә Илбашының әти-әнисе каберләренә зыярат кылдылар. 
Шәрип ага Шәймиевның музеенда булдылар. Бәйрәм Актаныш 
мәдәният йортында дәвам итте.

1 март
«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында татар классигы Аяз 

Гыйләҗевның «Йәгез, бер дога!» романы венгр телендә басылу 
уңаеннан журналистлар hәм җәмәгатьчелек белән очрашу булып 
үтте.

2016 ел венгрлар өчен бик истәлекле ел – ГУЛАГ елы. 400дән ар-
тык биттән торган китап тиз арада – ике ай эчендә тәрҗемә ителгән. 
Ике тәрҗемәче – Андрош Шопрони hәм Юдит китапны икегә бүлеп 
тәрҗемә итәләр. Роман венгр телендә Венгрия дәүләте hәм ГУЛАГ 
фонды ярдәме белән дөнья күрде. 

Очрашуда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов, язучылар Рәдиф Гаташ, Рәфыйкъ Юныс, Ләбиб Лерон, Марат 
Әмирханов, Марат Закир, шулай КФУ галимнәре, Аяз Гыйләҗевның 
хатыны Нәкыя ханым, уллары Мансур hәм Искәндәр Гыйләҗевлар 
бар иде. 

2 март
Мөслим мәдәният сараенда «Казан утлары» журналы 

хезмәткәрләре белән очрашу үтте. Рабит Батулланың «Илбашы» ки-
табын тәкъдим итү дә оештырылды. Катнаштылар: Факил Сафин, 
Айгөл Әхмәтгалиева.

2 март
Театр әһелләре берлеге йортында шагыйрә Альбина Әпсәлә-

мованың иҗат кичәсе үткәрелде.
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3 март
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Башкортстанда 

яшәп иҗат итүче татар язучылары белән очрашу булды.
Килгән кунакларны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-

лихов сәламләде һәм очрашуны алып барды. Башкортстаннан Рим 
Идиятуллин, Фатыйх Сайфран, Ирек Галин, Венер Фәттахов, Халисә 
Мөдәррисова, Нурлан Ганиев, Рита Галиева, Рабит Фәтхи, Мөнир 
Вафин, Рәсим Рәхмәтулла килгән иде. Очрашуда Рәдиф Гаташ, Ро-
берт Миңнуллин, Гәрәй Рәхим, Лирон Хәмидуллин, Зиннур Мансу-
ров, Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат, Вахит Имамов, Илсөяр Ихса-
нова, Эльмира Шәрифуллина, Чулпан Зариф, Хәбир Ибраhимов һәм 
Рәмис Аймәт катнашты. Язучылар үзара фикер алышулар вакытында 
татар әдәбиятының бүгенге хәләте, аның киләчәгенә нинди өметләр 
баглаулары турында сөйләште. Татарстаннан читтә яшәп иҗат итүче 
татар язучыларын борчыган мәсьәләләрне бергәләшеп хәл итәргә 
сүз куештылар.

6 март
Язучылар берлегенең Тукай клубында 8 нче Март – хатын-кыз-

лар көне уңаеннан язучы, журналист, композитор, жырчы, нәфис 
сүз остасы Алмаз Хәмзин бәйрәм концерты күрсәтте. Концерт ал-
дыннан гүзәл затларны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов котлады. Соңыннан бәйрәм чәй өстәле артында дәвам 
итте.

6 март
Актаныш районы Чуракай авыл мәдәният йортында шагыйрә 

Н.Сабирҗанова белән очрашу булып узды. Шагыйрә якташларын 
үзенең иҗаты белән таныштырды, шигырьләрен укыды, җырларын 
җырлады. Кичә бик җылы үтте.

10 март
Лениногорск шәһәренең 1 нче гимназиясендә «Илһамлы яз» 

әдәби бәйгесе узды. Чарада Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге 
җитәкчесе Р.Шаһиев, шагыйрәләр Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина 
катнашты.
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13 март
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында күренекле ша-

гыйрь, Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты, Татарстаннның М.Җәлил исемендәге Республи-
ка яшьләр премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказан-
ган сәнгатъ эшлеклесе, Халыкара ПЕН-клубның Татар ПЕН-үзәге 
әгъзасы Зөлфәтнең тууына 70 ел тулу уңаеннан «Мин – Зөлфәт!» 
дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булып узды. Кичәне Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов ачып җибәрде. Зөлфәтнең 
иҗатташ дуслары Разил Вәлиев, Рәдиф Гаташ, Ркаил Зәйдулла, Га-
зинур Морат, Ләбиб Лерон, Мөслимнән килгән якташлары – язу-
чылар Фоат Садриев, Мөҗәhит Әхмәтҗанов, Факил Сафин, Лилия  
Садриева әдип хакындагы истәлек-хатирәләре белән уртаклашты-
лар.

14 март
Казанның «Татар утары» ресторанында «Шәрык клубы» чарала-

ры кысасында Роберт Миңнуллинның «Певец вкусной еды. Юнус 
Ахметзянов» дигән китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Анда язу-
чылардан Д.Салихов, Р.Вәлиев катнашты.

17 март
Татарстан Халыклары дуслыгы бинасында Татарстанның халык 

шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, дәүләт 
эшлеклесе Разил Вәлиевкә 70 яшь тулуга уңаеннан «Дулкыннар» 
республика бәйгесенең гала-концерты булды. Анда Татарстан язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов катнашты.

17 март
ТР Милли музееның киңәйтелгән Гыйльми совет утырышы бул-

ды. Аның эшендә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
катнашты.

17 март
Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институтында К.Булатова пре-

миясен тапшыру тантанасы узды. Елдан-ел киң географик колач ала 
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барган бу чарада быел да республиканың төрле төбәкләреннән уку-
чылар катнашты. Институт тарафыннан катнашучы укучыларның 
язмаларын туплап чыгарылган җыентык-китап та зур вакыйга 
булды. Чарада шагыйрә үзе, язучылар Р.Шаһиев, Н.Сабирҗанова, 
Р.Габделхакова катнашты.

17 март
Әлмәт шәһәренең 22 нче балалар бакчасында М.Әхмәтшина 

белән очрашу узды. Балалар язучының «Табылдык» хикәясен 
сәхнәләштергәннәр дә, әлеге әсәр буенча рәсемнәр дә ясаганнар. 
Балалар авторның култамгасы белән китапларын алу бәхетенә дә 
ирештеләр.

18 март
Аксубай районы Түбән Татар Майнасы урта мәктәбендә төбәк 

тарихчыларының фәнни-гамәли конференциясе уздырылды. 
Конференциядә язучы Фәүзия Бәйрәмова доклад белән чыгыш 
ясады. Конференция эшендә шулай язучылар Нурулла Гариф һәм 
Гөлүсә Закирова катнашты.

18 – 19 март
Е.Боратынский музеенда шул исемдәге музей һәм ТР Язучы-

лар берлегенең уртак проекты буларак беренче тапкыр Е.А. Бора-
тынский исемендәге Казан шигырь фестивале үткәрелде. Беренче 
көнне шагыйрь һәм әдәби тәнкыйтьче, «Новый мир» журналының 
шигърият бүлеге мөдире П.Крючков белән очрашу булды. Очрашу 
кысасында «Звучащая поэзия» проектының презентациясе узды. 
Фестивальне ачу тантанасында кунакларны һәм катнашучыларны 
Язучылар берлеге рәисенең киңәшчесе, прозаик Альбина Нурисла-
мова сәламләде. Шулай ук язучы Әхәт Мушинский чыгыш ясады. 
Икенче көнне Казан шагыйрьләре Борис Вайнер, Рөстәм Сабиров, 
Алексей Остудин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Анна Русс, Наилә Ахунова, 
Елена Бурундуковская, Глеб Михалев, Нури Бурнаш катнашында 
кичә үткәрелде.

20 март
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат 
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Закиров Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов белән 
очрашты. Сүз нигездә ике арада хезмәттәшлекне ныгыту, уртак 
проектларның яңа формаларын табу турында барды. Аерым игъти-
бар татар язучыларының чит төбәкләрдә Татар конгрессы ярдәме 
белән үткәрелүче чараларда катнашуына бирелде.

20 март
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, шагыйрәләр 

Эльмира Шәрифуллина, Фәйрүзә Мөслимова Казан шәhәренең  
93 нче гимназиясендә укучылар, ата-аналар, китапханәчеләр, лаек-
лы ялдагы мөгаллимәләр белән очрашты.

21 март
Буа районы Яңа Чәчкап гомуми урта белем бирү мәктәбендә 

укучыларның шагыйрь Әхмәт Рәшитов исемендәге «Кояшлы 
ил» II республикакүләм фәнни-гамәли конференциясе үткәрелде. 
Конференциядә язучылар Рифат Җамал, Марат Закиров, Рифат 
Сәлах катнашты.

21– 22 март
Алабуга шәһәренең һәм Әгерҗенең үзәк китапханәләрендә ша-

гыйрь Фазыл Шәехне искә алу кичәләре булды. Чарада язучылар 
Гөлзада Әхтәмова һәм Фирдәвес Хуҗин чыгыш ясады.

22 март
Актаныш районы Уразай авылы мәдәният йортында шагыйрә 

Н.Сабирҗанова белән очрашу булды. Якташлары, авыл халкы, 
укытучылар, шагыйрәнең иҗатын яратучы бик күп дуслары килгән 
иде. 

24 март
Ульяновск шәһәренең Татар мәдәният үзәгендә татар язу-

чыларының III өлкә форумы узды. Ике елга бер тапкыр үткәрелүче 
быелгы җыенга каләм ияләре генә түгел, татар авылларындагы 
китапханәчеләр һәм татар теле укытучылары да чакырулы иде. Фо-
румда Татарстан Язучылар берлегеннән зур делегация катнашты. 
Сембер язучылары җыенында сүз республикадан читтә гомер итүче 
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авторларның китапларын Казанда бастыру, шулай ук Татарстан Язу-
чылар берлегенә алу мәсьәләләре хакында да барды.

Форумда Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, Ульяновск татар 
язучылары берләшмәсе рәисе Равил Шәфигуллин чыгыш ясады. 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Расих Сабирҗанов 
күптән түгел берлеккә кабул ителгән Шәфик Иматдиновка танык-
лык тапшырды.

Ульяновск өлкәсендә бүген каләм тибрәтүче 50дән артык язучы 
исәпләнә. Җирле берләшмә кысаларыннан чыгып, Татарстан Язу-
чылар берлегенең бүлекчәсен ачу да – көнүзәк мәсьәлә. Ике елга 
бер тапкыр уздырылучы «Каурый каләм эзеннән…» дип аталган бу 
форумның азагында Татарстан һәм Ульяновск өлкәсе язучылары та-
тар мәдәният үзәге каршындагы Кол Гали һәйкәленә чәчәкләр куй-
дылар.

24 март
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә Г.Тукай исемендәге 

Дәүләт премиясенә кандидат, язучы, шагыйрь, җәмәгать эшлекле-
се Факил Сафинның иҗатына багышланган әдәби кичә булып узды. 
Зал ул көнне үзенчәлекле тамашачыны: каләм ияләрен, мәдәният 
әһелләрен, татарның иҗтимагый тормышка һәм әдәбиятка битараф 
кала алмаган актив шәхесләрен бергә туплаган иде. Кичәдә язучының 
каләмдәшләре Фәүзия Бәйрәмова, балалар язучысы Рәшит Бәшәр, 
шагыйрә, галимә Рәзинә Мөхияр, төрек язучысы Фатих Котлы чы-
гыш ясады. Сүз, беренче чиратта, билгеле, аның Тукай премиясенә 
тәкъдим ителгән әсәрләре – «Саташып аткан таң» роман-трилогиясе 
һәм «Галәм күзе» шигырьләр җыентыгы турында барды. 

24 март
Шагыйрь hәм фән докторы, профессор, Татарстан Респуб-

ликасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының 
Дәүләт премиясе иясе Рифат Җамал иҗатташ дусларын – Ринат 
Мөхәммәдиев, Фоат Галимуллин, Ркаил Зәйдулла, Ләбиб Лерон, Ва-
кыйф Нуриев, Илфат Фәйзрахманов, Алтай Язучылар берлеге рәисе 
Аңчы Сомоновны үзенең туган жиренә – Арча районының Мирҗәм 
авылына кунакка алып кайтты.
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Язучылар Мирҗәм авылының данлыклы улы, Советлар Союзы 
герое Нәкыйп Сафин hәйкәленә чәчәкләр куйды. Шагыйрьнең туган 
йортында туганнары белән очрашты. 

Апаз авылы мәдәният йортында Татарстан язучылары белән оч-
рашу булды. Бу көнне залда алма төшәрлек тә урын юк иде. Кичәдә 
язучы, юмор остасы Алмаз Хәмзин чыгыш ясады.

Язучылар Арча районы Апаз авылыннан чыккан шәхес – Россия 
Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Дәүләт Думасы депутаты Фатыйх 
Сәүбән улы Сибагатуллинның туган нигезендә дә булды.

24 март
Казандагы кызлар гимназиясендә Туфан Миңнуллин иҗатына 

багышланган фәнни-гамәли конференция булды. Конференциядә 
Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов, шагыйрәләр Э.Шәрифуллина, 
Г.Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады.

24 март
«Казан» милли-мәдәни үзәгендә «Дөнья тарихында Алтын Ур-

да» («Золотая Орда в мировой истории») китабын тәкъдим итү 
кичәсе булды. Анда язучылар да катнашты.

24 – 25 март
Казанда I Бөтенроссия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр съезды 

булып узды. Әлеге чарада язучылар Фәүзия Бәйрәмова һәм Нурулла 
Гариф чыгыш ясады.

27 март
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Свердловск 

өлкәсе Артинский округының «Әҗегол урта белем бирү мәктәбе» 
муниципаль автономияле гомумбелем бирү оешмасының татар теле 
hәм әдәбияты укытучылары белән очрашу булды. Кичәне Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов ачып җибәрде. Ул үзенең 
чыгышында татар телен hәм әдәбиятын үстерү кысаларында иҗади 
элемтәләрне тагын да ныгытырга кирәклеген әйтте. Кунаклар ал-
дында олпат язучыбыз Лирон Хәмидуллин, шагыйрә Флера Тарха-
нова, шагыйрь Рәмис Аймәт чыгыш ясады.
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28 март
Мөслимдә «Фоат Садриев укулары» узды. Әлеге чарада язучы-

лар М.Гарипов, М.Әхмәтшина, Р.Шаһиев, М.Әхмәтҗанов, Л.Сад-
риевалар жюри әгъзалары буларак катнаштылар.

28 март
Лениногорск районының Зеленая Роща авылы мәдәният йор-

тында шагыйрь Т.Шәмсуаров белән очрашу булды. Шагыйрь туган 
ягын, ата-ана нигезен ярату хисләре белән сугарылган шигырьләрен 
яттан сөйләп, җырлап, үзе алып барган бу кичә онытылмас җылы 
хисләр калдырды. 

 
29 март

«Ассоль» кафесында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәт-
кәре, С.Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, шагыйрь, про- 
заик Нур Әхмәдиевнең юбилей кичәсе булды. Язучыны котлар-
га Мөслим, Сарман, Азнакай, Лениногорск, Әлмәт шәһәрендәге 
каләмдәшләре, журналистлар, шәһәр активы, «Татнефть» берләш-
мәсе исеменнән «Хәзинә» газетасы редакторы И.К. Мингәрәев 
килгәннәр иде. Юбилярны язучылар исеменнән Язучылар берле-
генең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Р.Шаһиев котлады. 

29 март
Казан (Идел буе) Федераль университетының «Tataristica» үзәге 

тарафыннан «Татарстан үсеш стратегиясе: шартлар, вазгыятъ, алым-
нар» темасына багышланган фикер алышу булып узды. Төп мак- 
сат – тел, әдәбият, тарих, мәдәният өлкәсендәге мөhим мәсьәләләргә 
кагылышлы җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү, аерым проблемаларның 
чишелешен эзләү иде.

Әлеге чарада Татарстанның hәм татар теленең бүгенге халәтенә, 
аның киләчәгенә битараф булмаган татар зыялылары катнашты. 
Чыгыш ясаучылар арасында Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, язучылар Фәүзия Бәйрәмова, Ркаил Зәйдулла бар 
иде. Бу чарада язучылар Вахит Имамов, Рәфыйкъ Юныс, Лирон 
Хәмидуллин катнашты.
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29 март
Казан (Идел буе) Федераль университетының Лев Толстой 

исемендәге Филология һәм мәдәниятара багланышлар институ-
тында «Татар халкының үсеш стратегиясе» темасына түгәрәк өстәл 
утырышы булып узды. Анда тарихчы, Татарстан Республикасы 
Фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров, сәясәтче Фәндәс 
Сафиуллин, «Ватаным Татарстан» газетасы баш мөхәррире Миң-
назыйм Сәфәров, җәмәгать эшлеклесе, журналист Рәмзил Вәлиев, 
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры баш режиссеры 
Фәрит Бикчәнтәев, Бөтендөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе 
Тәбрис Яруллин, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең 
Ш.Мәрҗани исемендәге Тарих институтының этнологик тикше-
ренүләр бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре Дамир Исхаков, Татар-
стан Язучылары берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Фәүзия 
Бәйрәмова, Ркаил Зәйдулла һәм башка шәхесләр катнашты.

29 март
Чаллының үзәк китапханәсендә яшь шагыйрә, халыкара «Бел-

ла» әдәби премиясе лауреаты Лилия Гыйбадуллинаның иҗат кичәсе 
узды. Әлеге кичәгә Чаллының мөхтәрәм каләм ияләре – Татарстан 
Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе, шагыйрь, язучы, фи-
лология фәннәре кандидаты Факил Сафин, язучы, шагыйрь, А.Алиш 
исемендәге әдәби премия лауреаты Рәшит Бәшәр, шагыйрә Әлфия 
Ситдыйкова, танылган прозаик Айгөл Әхмәтгалиева, шагыйрь 
Айрат Суфиянов, китапханәчеләр, студентлар, шулай ук Казаннан 
Лилиянең дусты шагыйрә Луиза Янсуар килгән иде. 

29 март
Яшь иҗатчыларның «Илһам» Бөтенроссия конкурсының Чаллы, 

Әлмәт, Арча, Казан зонасы утырышлары булды. 

30 март
Яшел Үзән районы Әйшә урта мәктәбендә VII Халыкара шигырь 

уку бәйгесе булды. Әлеге чарада шагыйрьләр Фәйрүзә Мөслимова, 
Рифат Сәлах катнашты.
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30 – 31 март
Курган өлкәсендә татар мәдәнияте көннәре үткәрелде. Чара 31 

мартта өлкә башкаласында БТК башкарма комитеты бюросының 
күчмә утырышы белән тәмамланды. Әлеге чараларда Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары Расих Сабирҗанов катнаш-
ты.

31 март
Яшел Үзәннең 5 нче гимназиясендә «Афзал Шамов укулары» 

үткәрелде. Аның эшендә язучылар Госман Гомәр, Рәфкать Кәрами, 
Гөлзада Бәйрәмова, Ленар Шәех, Рифат Сәлах катнашты.

31 март
Чаллы шәһәренең «Энергетик» мәдәният сараенда Татарстанның 

халык шагыйре, күренекле сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Ра- 
зил Вәлиевнең иҗат кичәсе булып узды. Кичәнең Чаллыда узуы 
гаҗәп түгел, чөнки Разил ага Чаллыда иҗат белән шөгыльләнә 
башлаган, биредә язучылар берлеген дә җитәкләгән. Халык шагый-
рен юбилее белән котларга Казаннан аның иҗатташ һәм фикердәш 
дуслары килгән иде. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире, шагыйрь Ил-
фак Ибраһимов, «Мәдәни җомга» газетасының баш мөхәррире, 
язучы Вахит Имамов, мәшһүр җырчыбыз, Татарстанның халык 
артисты Рафаэль Сәхәбиев, талантлы яшь җырчыларыбыз Алинә 
Шәрипҗанова, Азат Абитов, Рәнис Габбасов чыгыш ясады бу 
кичәдә. Разил ага Вәлиевне Чаллы әдипләре исеменнән Чаллы язу-
чылар оешмасы җитәкчесе Факил Сафин һәм шагыйрь Николай 
Алешков тәбрикләде. 

2 апрель
Татарстан Язучылар берлегендә «Үз юлым» – «Своя строка» 

республикакүләм иҗади конкурс-лабораториясе катнашучылары 
белән очрашу узды. Танылган язучылар Нәбирә Гыйматдинова, 
Ркаил Зәйдулла, Халисә Ширмән яшь каләм тибрәтүчеләргә мас-
тер-класслар үткәрде. Конкурсның максаты Татарстанда проза 
өлкәсендә язучы яшь авторларны барлау һәм ачыклаудан гыйбарәт 
иде. Бәйге «Калеб» яшьләр җыены, Бөтендөнья татар яшьләре фору-
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мы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге һәм «Ялкын» жур-
налы тарафыннан оештырылды.

2 апрель
Татарстан Фәннәр академиясендә киң җәмәгатьчелек әдәбият 

галимнәре Нурмөхәммәт Шаһвәли улы белән Фәһимә Миргали 
кызы Хисамовларны 80 яшьлек юбилейлары белән тәбрикләделәр. 
Тантанада галимнәр, Дәүләт Советы депутатлары, фикердәшләре, 
шәкертләре аларга чын йөрәктән чыккан рәхмәт сүзләрен әйтте-
ләр. Юбилярларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәм-
мәтшинның тәбрикләмәсе тапшырылды.

Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов әдәбият 
галимнәренең хезмәтләрен олылап рәхмәтен җиткерде. Фәһимә ха-
нымга чәчәк бәйләмнәре бүләк итте. Тантанада Татарстанның ха-
лык шагыйрьләре Рәдиф Гаташ, Ренат Харис һәм шагыйрь Газинур 
Морат катнашты.

2 апрель
Лениногорск районы Яңа Иштирәк авылында шагыйрь Таһир 

Шәмсуаров беләр очрашу булып узды. Очрашуга шәһәрдәге «Чиш-
мә» әдәби берләшмә вәкилләре, якташлары килгән иде.

3 апрель
Г.Камал театры бинасында Татарстанның халык шагыйре, 

Г.Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, дәүләт эшлеклесе 
Разил Вәлиевкә 70 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсе булды. 
Кичәдә юбилярны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов котлады.

3 апрель
Күптән түгел прозаик Альбина Нурисламованың Мәскәүдәге 

«ЭКСМО» нәшриятында бер-бер артлы ике китабы дөнья күрде. 
Альбина Нури тәхәллүсе белән чыккан әлеге китаплар нәшер ителү 
уңаеннан автор «Читай-город» кибетендә укучылар белән очраш-
ты. Очрашуларның икенчесе 13 апрель көнне Татарстан китап 
нәшриятының «Нур-маркет» кибетендә, чираттагысы 22 апрель 
көнне Бөтенроссия «Библионочь» акциясе кысасында ТР Милли 
китапханәсендә үткәрелде.
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4 апрель
Муса Җәлилнең музей-фатирында балалар шагыйрәсе Йолдыз 

Шәрәповага 55 яшь тулу уңаеннан юбиляр белән очрашу кичәсе 
үткәрелде. Чарада шагыйрь Роберт Миңнуллин да катнашты.

4 апрель
Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты һәм Татар-

стан Язучылар берлеге «Казан» милли-мәдәни үзәгендә Башкорт-
станда яшәп иҗат итүче татар шагыйрьләренең «Шигырь һәм 
җыр бәйрәме»н үткәрде. Әлеге бәйрәмдә Рим Идиятуллин, Мөнир 
Вафин, Фатыйх Сайфран, Ирек Галин, Венер Фәттахов, Халисә 
Мөдәррисова, Нурлан Ганиев, Рита Галиева, Рабит Фәтхи, Рәсим 
Рәхмәтулла, Закир Шаһбан, Венер Закиров, Мәүлидә Нургали, Му-
рат Гайсин, Рамил Шәрәпов, Айгөл Бариева, Рәсим Низамов, Артур 
Шөгаепов, Рәдиф Зарипов, Нияз Хәмәтшин кебек шагыйрьләр һәм 
җырчылар чыгыш ясады.

4 апрель
Казан шәһәренең үзәкләштерелгән китапханәсендә татар 

халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 131 ел тулу 
уңаеннан Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары – берлек рәисе, та-
нылган драматург Данил Салихов, Татарстанның Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Газинур Морат, Татарстанның атказанган 
сәнгать эшлеклесе, галимә-шагыйрә, язучы Флера Тарханова һәм 
танылган язучы Әхәт Гаффар укучылар белән очрашты. Әдипләр 
үзләренең иҗат юллары, киләчәк планнары, Габдулла Тукайга бул-
ган мәхәббәт хисләрен җиткерде. Бәйрәмдә шәһәрнең өлкән буын 
вәкилләре һәм педагогика көллияте студентлары катнашты. Г.Камал 
театры артисткасы Гүзәл Минакова чыгышы да һәркемнең күңеленә 
хуш килде. 

6 апрель
Чаллының үзәк китапханәсендә шагыйрә Клара Булатова белән 

очрашу үтте. Очрашуга Факил Сафин, Сирень Якупова, Әлфия Сит-
дыйкова, Айрат Суфиянов, Амур Фәләх, Мансур Сафин, Рубис Зари-
пов, шагыйрә иҗатына гашыйк шәһәр халкы, укытучылар, мәдәният 
хезмәткәрләре килгән иде.
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8 апрель
Бөгелмә шәһәрнең татар гимназиясендә Татарстанның көньяк-

көнчыгыш районнары укучылары, мөгаллимнәре, җәмәгатьчелек 
вәкилләре катнашында күренекле тарихчы, мөгаллим, милләтпәрвәр, 
җәмәгать эшлеклесе Һади Атласига багышланган фәнни-гамәли кон-
ференция уздырылды. Бу чараларда Казан Федераль университеты 
профессоры Хатыйп Миңнегулов катнашты һәм чыгышлар ясады. 
Аңа «милли мәгърифәтне һәм татар халкының үзаңын үстерүдә 
күрсәткән фидакарьлеге өчен» Бөгелмә татар җәмәгатьчелеге тара-
фыннан «Мәгърифәтче» исеме һәм Һади Атласи премиясе дипло-
мы тапшырылды.

8 апрель
Казанда «Сәфәр» кунакханәсендә Татар иҗтимагый үзәгенең 

чираттагы корылтае узды. Корылтайда танылган язучылар Фәүзия 
Бәйрәмова һәм Нәҗибә Сафина чыгыш ясады.

11 апрель
Арча мәдәният йортында Татарстанның халык артисты, Татар-

стан Язучылар берлеге әгъзасы Булат Сәлаховның 65 яшьлек гомер 
бәйрәме уңаеннан кичә булды. Бу көнне Арча районы тамашачы-
сына Булат Сәлаховның «Яр» исемле лирик драмасы күрсәтелде. 
Соңыннан әдипне Арча районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Рамил 
Мөхетдинов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, драматург Данил 
Салихов тәбрикләде. Булат Сәлахов район музеена Г.Камалның 
«Банкрот» әсәрендәге Сираҗетдин образын гәүдәләндергәндә үзе 
киеп уйнаган киемен бүләк итте. 

12 апрель
Чаллының Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында та-

нылган язучы, шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның атка-
занган мәдәният хезмәткәре, Г.Исхакый исемендәге премия лауре-
аты Факил Сафинның иҗат эшчәнлегенә 45 ел тулуга багышланган 
«Тукай рухы яши йөрәкләрдә» дип исемләнгән әдәби-музыкаль 
кичә булып үтте. 

Кичәдә Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты Роберт Миңнуллин, Татарстан Язучылар берлеге 
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рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Данил Салихов, 
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, А.Алиш исемендәге 
премия лауреаты, «Безнең мирас» журналы баш мөхәррире Ләбиб 
Лерон, Чаллы шәһәре башкарма комитетының мәгариф һәм яшьләр 
белән эшләү идарәсе башлыгы Винер Харисов, шәһәр Советы де-
путаты Фирдүсә Әюпова, Татарстанның атказанган сәнгать эшлек- 
лесе, «Татмедиа» акционерлык җәмгыяте генераль директоры 
урынбасары, «Мәгариф» журналы баш мөхәррире Сөмбел Таишева, 
Татарстанның халык рәссамы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 
лауреаты Зөфәр Гыймаев, Татарстанның атказанган сәнгать эшлек-
лесе, икътисад фәннәре докторы, шагыйрь Фарсил Зыятдинов һ.б. 
чыгыш ясады. 

Язучыны тәбрикләргә Мөслим районыннан якташлары – Татар-
стан Халыклары Ассамблеясының район бүлеге җитәкчесе Рушат 
Солтанов, халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лау-
реаты Фоат Садриев, күренекле балалар шагыйре, Татарстанның ат-
казанган укытучысы, А.Алиш исемендәге премия лауреаты Мөҗәһит 
Әхмәтҗанов, шагыйрә Лилия Садриева, Татарстанның атказанган 
укытучысы, рәссам Роза Низамова да килгән иде. Әдәби-музыкаль 
бәйрәм күркәм традиция буенча «Туган тел» җыры белән тәмамланды.

13 апрель
Актаныш районында язучы, шагыйрь, академик, икътисад фән-

нәре докторы, бакчачы Фарсель Зыятдиновның күпкырлы эшчән- 
легенә багышланган иҗат кичәсе уздырылды. Кичәдә мәртәбәле 
кунаклар – ТР Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, ТРның 
Рәссамнар берлеге җитәкчесе Зөфәр Гыймаев, халык шагыйре Ро-
берт Миңнуллин, язучылар Факил Сафин, Ләбиб Лерон, Айгөл 
Әхмәтгалиева, район башлыгы Фаил Мисбах улы Камаев катнашты 
һәм чыгыш ясадылар.

Фарсель Зыятдиновның юбилее аның туган авылы Качкында 
«Авыл яши җанда моң булып» дип исемләнгән әдәби-музыкаль 
кичә белән дәвам итте.

14 апрель
Ульяновск шәһәрендә Габдулла Тукайга багышланган татар теле 

һәм мәдәнияте көннәре үткәрелде. Әлеге вакыйгада Казаннан Та-
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тарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов һәм Татарстанның 
халык шагыйре Ренат Харис, Ульяновскида яшәүче язучылар Равил 
Шәфигуллин һәм Шәфикъ Иматдинов катнашты.

15 апрель
Төркиянең Анкара һәм Истанбул шәһәрләрендә бөек татар ша-

гыйре Габдулла Тукайны искә алу уңаеннан оештырылган митинг-
лар булып узды. Татар халкының милли гимнына әверелгән «Туган 
тел» шигыре авторының һәйкәленә чәчәкләр кую тантанасында ТР 
Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр 
комитеты рәисе Разил Вәлиев катнашты.

Бөек шагыйребезне искә алу өчен, җирле татар диаспорасы 
вәкилләре бу юлы Истанбулның тарихи үзәгендәге Тукай пар-
кында җыелган иде. Шагыйрь һәйкәле янындагы митингта ТР 
Дәүләт Советы депутаты, Татарстан халык шагыйре Разил Вәлиев, 
Татарстанның Төркия Республикасындагы тулы вәкаләтле вәкиле 
Айрат Гатауллин, Төркиядәге татар диаспорасы җитәкчесе Якуб 
Акчура, татар һәм төрек җәмәгатьчелеге вәкилләре, Төркиядә уку-
чы татар студентлары катнашты. Шул ук көнне төрки халыкларның 
тарихы һәм мәдәнияте буенча атаклы белгеч, галим Надир Дәүләт 
татарларның мөһаҗирлектәге тарихын өйрәнүгә багышланган «Рос-
сия мөһаҗирләре» дигән китабын тәкъдим итте.

15 апрель
Казанның Яңа Татар бистәсендәге бөек шагыйрь Габдулла 

Тукайның каберенә чәчәкләр салу мәрасиме үтте. Мәрасимне Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов ачып җибәрде һәм алып 
барды. Чарада Татарстан мәдәният министры урынбасары Эльвира 
Камалова, Татарстанның халык шагыйрьләре Ренат Харис, Зиннур 
Мансуров, Роберт Миңнуллин чыгыш ясады. Чыгышларны йомгак- 
лап, Тукай кабере янында Татарстан Диния нәзарәтенең дәгъват 
бүлеге җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабиров Коръән аятьләре укыды.

15 апрель
Буадагы Р.Сәгъдиев исемендәге мәктәптә «Ренат Харис укула-

ры» үткәрелде. Аның эшендә язучылар Ф.Галимуллин, Р.Рахман, 
Р.Сәлах, Р.Сәгъди һәм Г.Айзетуллова катнашты.
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19 апрель
Әлмәт шәһәренең 2 нче китапханәсендә «Китапханә төне» 

узды. Шәһәрнең рус телендә иҗат итүче яшьләре катнашында 
әдәби-музыкаль кичә булды. Әлеге проектта Әлмәт язучылары 
М.Әхмәтшина, Р.Ахунҗанова катнашты.

19 апрель
Мөслим районында «Фоат Садриев укулары» булып узды. Әлеге 

фәнни җыенда язучылар М.Әхмәтшина, З.Сираева, М.Әхмәтҗанов, 
Л.Садриева, Р.Хәбибуллина катнашты.

19 апрель
Әлмǝт районы Елховой урта мǝктǝбендә «Сезнең өчен язам...» 

дип аталган Ә.Салах исемендǝге әдәби премия тапшыру тантанасы 
булып узды. Ә.Салах әсәрләре буенча фәнни эшләрдә җиңүчеләргә 
язучы үз премиясен тапшырды.

21 апрель
Казанның «Баскет-холл» спорт сараенда Бөтенроссия туган тел 

форумы булып узды.
Татар теле hәм әдәбияты буенча V халыкара олимпиаданың 

җиңүчеләренә бүләкләрне Татарстан Президенты Рөстәм Миңне-
ханов тапшырды.

Яшь Язучылар бәйгесендә җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов hәм Татарстан Дәүләт Сове-
ты рәисе урынбасары, Татарстан җурналистлар берлеге рәисе Рим-
ма Ратникова тапшырды.

Халыкара олимпиаданың финал өлешендә 500 кеше катнаш-
ты. Алар Татарстан районнарыннан, Россиянең 25 төбәгеннән hәм 
13 чит илдән җыелды. Шулай ук, форумда танылган язучылар, 
җәмәгать эшлеклеләре катнашты. 

21 апрель
Татарстан Республикасының Милли китапханәсе Татарстан 

Мәдәният министрлыгы, Республика матбугат һәм массакүләм 
коммуникацияләр агентлыгы белән берлектә үткәрелә торган «Ел 
китабы – 2015» конкурсына йомгак ясады.
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Конкурста 356 китап катнашты, шуларның: 40 ы – чәчмә әсәрләр 
(проза), 45 е – тезмә әсәрләр (шигърият), 44 е – балалар әдәбияты, 
45 е – рус телендә чыккан матур әдәбият, 88 е – татар телендәге пу-
блицистика һәм фәнни-популяр әдәбият, 94 е – рус телендәге публи-
цистика һәм фәнни-популяр әдәбият китаплары.

Татарстан нәшриятларында 2015 елда дөнья күргән, 2016 ел 
дәвамында иң күп укылган китапны билгеләүдә республикабызның 
1514 китапханәсе катнашты. Гәрәй Рәхим җитәкчелегендәге жюри 
җиңүчеләрне билгеләде.

Ел китабы конкурсының йомгаклау тантанасында язучылардан 
Р.Вәлиев, Г.Рәхим, Р. Кәрами, К.Кәримов чыгыш ясады. Язучылар 
берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт Чүпрәле, Буа, Әтнә районы 
үзәк китапханә мөдирләренә Язучылар берлегенең Рәхмәт хатларын 
тапшырды. 

21 апрель
Казан шәһәре театр әһелләре берлеге йортында сәнгатьле 

укучыларның Г.Тукай исемендәге VII Халыкара конкурсының га-
ла-концерты булды. Конкурста катнашуларны Язучылар берлеге 
рәисенең беренче урынбасары Рәмис Аймәт сәламләде, җиңүчеләргә 
дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды.

21 апрель
Әтнә районында Тукай туган көн уңаеннан Шигърият бәйрәме 

үткәрелде. Бәйрәмдә Казаннан шагыйрьләр Х.Бәдигый һәм 
Ф.Мөслимова катнашты.

21 апрель
Буа районы үзәгендә һәм туган авылы Яңа Тинчәле мәдәният 

йортында шагыйрә Йолдыз Шәрәповага 55 яшь тулуга багыш-
ланган кичәләр үткәрелде. Әлеге чараларда Казаннан юбилярның 
каләмдәшләре Ринат Нуруллин, Фарсель Зыятдинов һәм Нәҗибә 
Сафина катнашты.

21 апрель
Тукай районы Иске Дөреш авылында Тукай көннәре узды. 

Бу бәйрәмгә Тукай иҗатын яраткан, шигъриятне сөйгән милләт-
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тәшләребез җыелды. Әлеге чараның кунаклары Татарстан Язучы-
лар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, шагыйрьләр 
Сирень Якупова, Әлфия Ситдыйкова булды. 

22 апрель
Казанның «Корстон» сәүдә hәм күңел ачу комплексы бинасында 

Татарстан халыклары съезды булып узды. Анда Татарстан Респу-
бликасы муниципаль районнарыннан hәм милли-мәдәни оешмала-
рыннан 730 депутат катнашты. Чарага барлыгы меңнән артык кеше 
чакырылган. Съезд эшендә Татарстан Республикасы Президенты 
Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе 
Фәрит Мөхәммәтшин, Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, 
Россия халыклары ассамблеясе Советы рәисе Светлана Смирно-
ва, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов hәм башка 
мәртәбәле кешеләр катнашты. Әлеге чарада Татарстанның халык 
шагыйре Зиннур Мансуров катнашты һәм чыгыш ясады.

22 апрель
Татарстан Республикасының Милли китапханәсе ел саен узды-

рыла торган «Китапханә төне» уку фестивалендә катнашты. 
Рус телендә иҗат итүче яшь язучы Альбина Нурисламованың 

мистикага корылган популяр китапларын тәкъдим итү кичәсе ки-
тап сөючеләр күңеленә әлеге чараның иң гүзәл мизгелләре булып 
кереп калды. Кичәне танылган язучы Әхәт Мушинский алып барды, 
ул тамашачыларны авторның әсәрләре белән тагын да якыннанрак 
таныштырды. Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев үз чыгы-
шында язучыга иҗат уңышлары, укучыларны тагын да яңа әсәрләре 
белән шатландыруын теләде. Китапханәдә узган әлеге чара китап 
сөчеләр күңелендә якты тәэсирләр калдырды.

23 апрель
Әлмәт шәһәренең үзәк мәчетендә мәктәп укучыларының Г.Тукай 

шигырьләрен уку буенча әдәби бәйгесе узды. 250 укучы катнаш-
ты. Җиңүчеләргә акчалата сертификатлар, бүләкләр тапшырылды. 
Р.Шаһиев, М.Әхмәтшина жюри әгъзалары булды.
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23 апрель
Әлмәт шәһәренең «Ветеран» ветераннар йортында язучылар 

белән очрашу булды. Очрашу өлкәннәрнең истәлекләренә, әдәби 
әсәрләрдән өзекләр укуга нигезләнгән иде. Чарада М.Әхмәтшина, 
Г.Сәвганова катнашты. Очрашу бик җылы хисләр калдырды.

23 апрель
Әлмәт шәһәренең 3 нче урта мәктәбендә З.Захарова белән очра-

шу кичәсе узды. Кереш сүз белән бүлек җитәкчесе Р.Шаһиев чыгыш 
ясады. Мәктәп директоры шагыйрәнең үзләре мәктәбендә эшләгән 
булуы белән горурлануын ассызыклады. Балалар шагыйрәгә олы 
бер бәйрәм ясадылар. Шагыйрә балаларга үзенең китапларын бүләк 
итте.

24 апрель
Казанның Иске Татар бистәсендәге «Татар утары» ресторанын-

да Г.Тукайның тууына 131 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль 
кичә үткәрелде. «Шәрык клубы» кысаларында узган әлеге кичәдә 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов, әдәбият галиме 
Т.Галиуллин, шагыйрьләр И.Иксанова, Р.Аймәт катнашты һәм чы-
гыш ясадылар.

25 апрель
Татарстан Фәннәр академиясендә татар әдәбияты классигы, 

дәүләт эшлеклесе, галим Галимҗан Ибраhимовның тууына 130 
ел тулуга багышланган «Мәдәниятләр күптөрлелеге контекстында 
Галимҗан Ибраhимов мирасы» темасына халыкара фәнни-гамәли 
конференция узды.

Конференциядә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Рим-
ма Ратникова, Татарстан Фәннәр академиясе президенты Мәгъзүм 
Салахов, Башкортстан Фәннәр академиясе президенты Әлфис Га-
язов, Г.Ибраhимов исемендәге Тел, әдәбият hәм сәнгать институты 
директоры Ким Миңнуллин, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Да-
нил Салихов, Кыргызстан Республикасы Фәннәр академиясе вәкиле 
Гөлҗегет Соронкулов, Кырымнан татар язучысы Диләвер Османов, 
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Казахстан Республикасының Л.Н. Гумилев исемендәге Милли уни-
верситеты профессоры Мантас Жакупов катнашты.

25 апрель
Казанның Муса Җәлил музей-фатирында М.Җәлил исемендәге 

Республика премиясенең 2017 елгы лауреатлары шагыйрь Рәмис 
Аймәт, К.Тинчурин театры актеры Артем Пискунов белән очрашу 
үткәрелде.

26 апрель
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Казан 

шәһәренең Тукай скверында урнашкан Габдулла Тукай hәйкәленә 
чәчәкләр салды. Бу истәлекле вакыйгада Татарстан Дәүләт киңәшчесе 
Минтимер Шәймиев, Республиканың Дәүләт Советы рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшин, Татарстан Президенты Аппараты җитәкчесе Әсгать 
Сәфәров, Казан шәһәре хакимияте башлыгы Илсур Метшин, Татар-
стан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар, чит төбәкләрдән килгән ку-
наклар, сәнгать hәм мәдәният эшлеклеләре катнашты.

Габдулла Тукайның туган көненә багышланган чаралар Муса 
Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера hәм балет театры бинасында 
дәвам итте. Биредә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 2017 
елгы Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясен язучы Мәдинә 
Маликовага, дин әhеле Харис Салиховка, сәнгать белгече Розалина 
Шаhиевага тапшырды.

Әлбәттә, бу олы бәйрәмнең төп бизәге булып Шигърият бәйрәме 
торды. Әле яңа гына зур бүләк алган лауреатларны Г.Тукай hәйкәле 
янындагы олы мәйданны тутырып килгән шигырь сөючеләр котла-
ды. Бәйрәмдә шагыйрьләр Разил Вәлиев, Равил Фәйзуллин, Рәдиф 
Гаташ, Гәрәй Рәхим, Роберт Миңнуллин, Ркаил Зәйдулла, Газинур 
Морат, Рифә Рахман, Нәҗибә Сафина, Хәнәфи Бәдигый, Рифат 
Җамал, Борис Вайнер һ.б. чыгыш ясады. Бу көнне Казанга килгән 
кунаклар Кыргызстан Язучылар берлеге әгъзасы Гөлҗегет Сорон-
кулов, Кырым Язучылар берлегенең җаваплы сәркатибе, шагыйрь 
Диләвер Осман, Башкортстан Фәннәр академиясе президенты, ша-
гыйрь, драматург Әлфис Гаязов, Башкортстан Язучылар берлеге 
рәисе Зәки Алибаев һәм шагыйрә Лариса Абдуллина, Марий Эл 
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республикасы Язучылар берлеге рәисе Светлана Архипова, Удмур-
тия Республикасы Язучылар берлеге рәисе Петр Захаров та татар 
халкының бөек улы Тукайга булган ихтирам хисләрен җиткерде.

27 апрель
Татарстанның 2017 елгы Габдулла Тукай премиясе лауреатла-

ры, Башкортстан кунаклары һәм Татарстанның бер төркем иҗат 
әһелләре бөек Тукайның туган туфрагына баш ияргә Арча райо-
нына кайтты. Кунакларны Биектау – Арча ызанында ипи-тоз белән 
каршы алдылар. Арча районы хакимияте башлыгы Илшат Нуриев 
Арча ягын, Тукайны зурлап кайткан кунакларга рәхмәтен белдерде. 
Кичә Арча һәм Кырлай ягы сәнгать ияләре, балалар чыгышы белән 
үрелеп барды.

Чарада Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясенең 2017 елгы лау- 
реатлары Мәдинә Маликова, Розалина Шаһиева, Харис хәзрәт 
Салихҗан, язучылар Разил Вәлиев, Данил Салихов, Роберт 
Миңнуллин, Зиннур Мансуров, Илфак Ибраһимов (Мөхәммәт Мир-
за), Хатыйп Миңнегулов, Рифә Рахман, Наил Касыймов, Сания 
Әхмәтҗанова, Фәйрүзә Мөслимова, Рәмис Аймәт, Илсөяр Иксанова, 
Рифат Җамал, Ханәфи Бәдигый, Нәгыйм Шаһиев, Башкортстан Язу-
чылар берлеге рәисе Зәки Алибаев, танылган башкорт шагыйрәсе 
Лариса Абдуллина катнашты.

27 апрель
Чаллы шәһәренең 30 нчы мәктәбендә шагыйрь Кадыйр Сибга-

туллин исемендәге I региональ фәнни-гамәли конференция үтте. 
Конференциянең бер өлеше Чаллы төбәге әдипләренең бер әсәренә 
анализ, яки әсәрләренә чагыштырма анализ ясауга багышланган 
иде. Катнаштылар: Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Рәзинә Мөхияр һәм 
башка каләм ияләре.

28 апрель
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов җитәкләгән 

бер төркем язучылар Балтач районында булып кайттылар. Габдулла 
Тукайның тууына 131 ел тулу уңаеннан уздырылган әлеге очрашу-
ларда 2017 елгы Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге иялә-
ре – язучы Мәдинә Маликова, дин әhеле Харис Салихов, сәнгать 
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белгече, шагыйрә Розалина Шаhиева, язучылар Марат Әмирханов, 
Госман Гомәр, Гөлзадә Бәйрәмова, Алена Кәримова, Рәмис Аймәт, 
КФУ галимәсе Ләйлә Минhаҗева бар иде.

Г.Тукай көннәре кысаларында уздырыла торган очрашуда катна-
шучы татар язучыларын Балтач муниципаль район башлыгы Рамил 
Нотфуллин кабул итте. 

Район башлыгы белән очрашудан соң кунаклар Сосна Пүчинкәсе 
авылы зиратында Бибимәмдүдә абыстай каберенә чәчәкләр салды-
лар. Көннең икенче яртысында язучылар дүрт төркемгә бүленеп 
Югары Субаш, Сосна, Норма, Карадуган авылы мәктәпләрендә уку-
чылар hәм авыл халкы белән очраштылар.

Әлеге матур бәйрәм район мәдәният үзәгендә «Тукай рухы 
безнең күңелләрдә» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә белән 
тәмамланды.

2 май
Чистай шәһәрендә эшләп килүче «Энҗеләр» һәм «Ступени» 

әдәби берләшмәләренең 20 еллык юбилей кичәсе булып узды. Әлеге 
кичәдә Минзифа Әхмәтшинага Кояш Тимбикова исемендәге әдәби 
премия бирелде. 

3 май
Татарстан Язучылар берлеге хезмәткәрләре ел саен үткәрелә тор-

ган язгы өмәгә чыкты.

9 май
Казанда Җинү көне уңаеннан киң масштаблы «Үлемсез полк» 

акциясе узды. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
җитәкчелегендә язучылар әлеге чарага бердәм рәвештә чыкты-
лар.

10 май
Язучылар берлегенең Тукай клубында Бөек Җиңүнең 72 еллыгы 

уңаеннан Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов сугыш 
hәм хезмәт ветераны, легендар шәхес, Россия Федерациясенең ат-
казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Ленин ордены, ике мәртәбә 
Хезмәт Кызыл Байрагы ордены иясе, СССР Югары Советы, ТАССР 



83

Югары Советы депутаты, 1990 елдан СССР (Татарстан) Язучылар 
берлеге әгъзасы Фәйзи Әхмәт улы Галиевны олы бәйрәм белән кот-
лады. Бәйрәм кичәсе юмор остасы Алмаз Хәмзинның олы бәйрәм 
хөрмәтенә әзерләгән матур концерты белән төгәлләнде.

11 май
Язучылар берлегенең Тукай клубында рус телле әдәбият һәм 

сәнгати тәрҗемә остаханәсенең чираттагы утырышы үткәрелде. 
Утырыш үзенең 70 яшен тутырган танылган язучы Лев Кожевни-
ковка ТР Министрлар Кабинетының Рәхмәт сүзен тапшыру белән 
башланып китте. Көн тәртибендә Г.Р. Державин исемендәге Респу-
блика премиясенә кандидатлар күрсәтү мәсьәләсе дә каралды. Әлеге 
мәртәбәле премиягә шагыйрь Алексей Остудин һәм прозаик Альби-
на Нурисламова кандидатуралары хупланды.

Утырышта шулай ук тарихи романнар авторы Ольга Иванова 
иҗаты уңай бәяләнеп, ул Язучылар берлегенә әгъза итеп тәкъдим 
ителде.

13 май
Әстерханның «Волгарь» Үзәк стадионында Федераль Сабан-

туй – 2017 бәйрәме булды. Тантанада Әстерхан өлкәсе губернаторы 
Александр Жилкин hәм Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 
катнашты. Татарстан Президенты губернаторга шундый милли 
бәйрәмне татар халкына аеруча әһәмиятле булган борынгы кала-
да үткәрү мөмкинлеге биргән өчен зур рәхмәтен белдерде. Әлеге 
бәйрәмдә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов hәм 
аның урынбасары Расих Сабирҗанов, шулай ук Татарстаннан зур 
делегация катнашты.

Данил Салихов Татарстан Президенты тарафыннан Әстерханда 
татар халкының бөек улы, герой-шагыйрь Муса Җәлилгә куелган 
hәйкәл ачу тантанасында булды.

14 май
Сарман районы Җәлил поселогында эшләп килүче «Чаткылар» 

әдәби берләшмәсе юбилее уңаеннан «Күңел чаткыларым халыкка» 
дигән китап чыкты. Юбилей чарасында шагыйрә М.Әхмәтшина кат-
нашты.



84

15 май
Язучылар берлегенең Тукай клубында популяр җырлар авторы, 

Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Һ.Такташ исемендәге 
әдәби премия лауреаты шагыйрә Сания Әхмәтҗановага 55 яшь тулу 
уңаеннан әдәби-музыкаль кичә булды.

Юбилярны Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, ТР Мәдәният 
министрлыгының профессиональ сәнгатьне үстерү бүлеге башлыгы 
урынбасары Рәшит Фәтхуллин, «Татмедиа» акционерлык җәмгыяте 
филиалы, «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгының генераль ди-
ректоры Шамил Садыйков, «Татмедиа» матбугат һәм массакүләм 
коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Илдар Мирга-
лимов һәм ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф 
идарәсе җитәкчесе Гөлназ Исмәгыйлева котлады. Шагыйрьләр Га-
зинур Морат, Флера Тарханова һәм Фәния Хуҗиәхмәт юбиляр ха-
кындагы хатирәләре белән уртаклаштылар.

Россиянең атказанган, Татарстанның халык артисткасы Дания 
Нурлы Сания Әхмәтҗанованың «Татар кызлары» циклыннан «Нур-
солтан» шигырен сөйләде. Олпат иҗатчының әсәрләрен шагыйрьләр 
Рифат Сәләх, Луиза Янсуар, Фәнил Гыйләҗев укыды. Татарстанның 
халык артистлары Асаф Вәлиев, Рөстәм Закиров, Резедә Шәрәфиева, 
эстрада җырчылары Сәгыйть Гыйбашев, Алинә Сафиуллина, Эмиль 
Гыйззәтуллин шагыйрә сүзләренә иҗат ителгән җырлар башкарды. 
Иҗат кичәсен Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша 
алып барды. Сценарий авторы – Рәмис Аймәт.

16 май
Е.Боратынский музеенда Борис Вайнер һәм Наилә Ахунова 

иҗатына багышланган шигърият һәм җыр кичәсе үткәрелде. Кичәдә 
шулай ук Наилә Ахунова җитәкләгән Г.Ахунов исемендәге әдәби 
берләшмә әгъзалары да катнашты.

17 май
Әлмәт шәһәренең 34 нче балалар бакчасында М.Әхмәтшинаның 

балалар өчен рус телендә дөнья күргән «Яшәгән, ди, кәбестә» кита-
бын тәкъдим итү булды. Кичәдән соң язучы нәни дусларына авто-
графлы китаплар бүләк итте. 



85

18 май
Яшел Үзән районының Афзал Шамов исемендәге Татар Танае 

урта белем бирү мәктәбе, укучылар һәм укытучыларны язучы һәм 
шагыйрь Фаил Шәфигуллинның иҗади мирасы белән таныштыру, 
сәләтле һәм талантлы яшьләрне ачыклау максаты белән, «Якташ-
ларны онытмыйк» дип аталган I муниципаль «Фаил Шафигуллин 
укулары» оештырды. Әлеге чарада шагыйрьләр Газинур Морат, 
Эльмира Шәрифуллина, Рифат Сәлах һ.б. катнашты.

23 май
Баулы шәһәре үзәгенең Муса Җәлил исемендәге мәдәният са-

раенда күренекле язучы-прозаик, публицист, сынчы Миргазиян 
Юнысның тууына 90 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә 
булып узды. Язучыны искә алу кичәсенә Казаннан Татарстан Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов, әдәбият галиме, шагыйрь 
Равил Рахмани, Миргазиян Юнысның кызы Камилла, Татарстан 
Язучылар берлегенең Әлмәт бүлекчәсе җитәкчесе Рәфкат Шаhиев 
килгән иде.

Баулы сәнгать осталары hәм әдипне хөрмәт итеп килгән кунак-
лар чыгышлары белән чиратлашып барган кичә Фәнис Яруллин 
hәйкәленә чәчәкләр салу hәм Миргазиян Юнысның каберенә зиярат 
кылу белән тәмамланды.

25 май
ТР Милли музеенда шагыйрь, ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт 

бүләге иясе Зөлфәтнең тууына 70 ел тулу уңаеннан әдәби кичә булды. 
Анда әдәбият галиме Фоат Галимуллин әдипнең иҗаты һәм тормыш 
юлы турында сөйләде. Шагыйрьләр Рәдиф Гаташ, Ркаил Зәйдулла, 
Газинур Морат, Розалина Шаһиева, Асия Юнысова, язучы-прозаик 
Камил Кәримов Зөлфәт турында истәлек-хатирәләре белән уртак-
лаштылар. Татарстанның халык артистлары Илдус Әхмәтҗанов, 
Хәлим Җәләй шагыйрьнең шигырьләрен укыды. Татарстанның ха-
лык артисты Рөстәм Маликов башкаруында Зөлфәт сүзләренә языл-
ган җырлар яңгырады. 
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26 май
Чистай шәһәренең үзәк мәдәният сараенда шушы районның 

Яуширмә авылында туып үскән шагыйрә, прозаик, балалар язучысы, 
тәрҗемәче, публицист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, 
Гаяз Исхакый премиясе лауреаты, филология фәннәре кандидаты, 
байтак медальләр иясе, озак еллар Татарстан Республикасы Ми- 
нистрлар Кабинеты аппаратында баш киңәшче булып эшләгән  
Флера Габдрахман кызы Тарханованың 70 яшьлек юбилеена ба-
гышланган иҗат кичәсе уздырылды. Чистай муниципаль районы 
башлыгы Дмитрий Алексеевич Иванов ярдәме белән оештырылган 
бу кичәдә юбиляр сүзләренә язылган җырларны җирле җырчылар 
башкарды, авторның балалар өчен язылган шигырьләрен төрле 
мәктәпләрдән килгән укучылар гаҗәеп оста һәм матур итеп сөйләде.

Казаннан да кунаклар килде. Язучылар берлегеннән рәис урынба-
сары Расих Сабирҗанов, танылган шагыйрә һәм журналист Фәйрүзә 
Мөслимова, Г.Тукай һәм Г.Исхакый премияләре лауреаты шагыйрь 
Зиннур Мансуров, автор җырларын башкаручы җырчылардан Ба-
зарбай Бикчәнтәев һәм Балгынай Нурлан, Гөлгенә Кәлимуллина, 
«Гаяз Исхакый» якташлыгы җәмгыятеннән Илдус, Алсу, Искәндәр, 
Илгиз Тархановлар һ.б. катнашты. 

26 май
Чаллының ГЭС бистәсендә, Яңа Шәһәрдә урнашкан Тукай 

һәйкәле янында, 50 нче мәхәлләдә, «Энтузиастлар» бульварында ки-
тап бәйрәмнәре булды. Катнаштылар: Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, 
Әлфия Ситдыйкова, Рубис Зарипов, Сирень Якупова һәм башка язу-
чылар, шагыйрьләр. 

30 май
Бөек татар шагыйре Г.Тукайның Уфага килүенә 105 ел тул-

ды. Шул уңайдан Башкортстан Республикасының башкаласында, 
М.Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогика университе-
тында «Тугандаш халыклар әдәбиятларында традицияләрнең сакла-
нуы» дигән темага фәнни-гамәли конференция һәм тантаналы кичә 
булып узды. Конференциядә катнашучыларны Башкортстан дәүләт 
педагогика университеты ректоры Раил Асадуллаев, БР Дәүләт 
Җыен-корылтаеның комитет рәисе урынбасары, БР татарларының 
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милли-мәдәни автономия советы рәисе Римма Үтәшева, Башкорт-
стан Язучылар берлеге идарәсе рәисе Зәки Алибаев, Татарстанның 
халык шагыйре Роберт Миңнуллин, «Казан утлары» журналының 
баш мөхәррире Илфак Ибраһимов сәламләде. Конференциядә Уфа 
һәм Казан галимнәре докладлар белән чыкты, чыгышлар ясады. Шул 
ук көнне «Габдулла Тукай. Энциклопедия» китабын тәкъдим итү дә 
булды. Бу чараларда Казаннан Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин, галимнәр Зөфәр 
Рәмиев, Рауза Солтанова, Эльмира Галимова, Әлфәт Закирҗанов, 
Таһир Гыйләҗев, Илһам Гомәров катнашты һәм чыгыш ясады. Ки-
чен университетның концерт залында «Син сазыңны уйнадың» дип 
аталган кичә булды. Анда Марат Кәримов, Кадим Аралбай, Хәсән 
Назар, Риф Мифтахов кебек җирле шагыйрьләр белән бергә Казан-
нан Роберт Миңнуллин, Мөхәммәт Мирза сәхнә тотты. Кичә Идрис 
Газиев, Марат Шәрипов, Айгөл Сагынбаева һ.б. җырчыларның чы-
гышлары белән үрелеп барды. 

1 июнь 
Балаларны халыкара яклау көне уңаеннан Әлмәт шәһәренең үзәк 

паркында Лилия һәм Резедә Фәрхетдиновалар балалар белән очраш-
ты. Яучыларның кызыклы чыгышлары балаларның күңелле уенна-
ры белән үрелеп барды. 

4 июнь
Әлмәт шәһәренең үзәк паркында балалар өчен әдәби кичә 

үткәрелде. Кичәне бүлек җитәкчесе Р.Шаһиев алып барды. Катнаш-
тылар: Лилия һәм Резедә Фәрхетдиновалар, Фәнис Вилданов, Аль-
фред Фәтхетдинов.

 
6 июнь 

А.С. Пушкинның туган көне уңаеннан Татарстан Республикасы 
Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм ТР Дәүләт киңәшчесе Мин-
тимер Шәймиев шагыйрьнең Казандагы Татар дәүләт опера һәм 
балет театры янындагы һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Чәчәк салу 
тантанасында ТР Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров, 
мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, премьер-министр урын-
басары – мәгариф һәм фән министры Энгель Фәттахов, Дәүләт Со-
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веты депутатлары, хакимият әгъзалары, әдәбият, сәнгать әһелләре, 
фән эшлеклеләре һ.б. катнашты. 

Һәйкәл алдындагы мәйданчыкта шигъри митинг булды. Анда 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның 
халык шагыйре Ренат Харис, шагыйрьләр Наилә Ахунова, Эдуард 
Учаров, Алексей Остудин, Алена Кәримова, Альбина Әпсәләмова, 
Айрат Бикбулатов, прозаик, автор-башкаручы Рөстәм Сабиров һ.б. 
чыгыш ясады. Шигъри митинг М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт 
опера һәм балет театрында А.С. Пушкинның тууына 218 ел тулу һәм 
Рус теле көне уңаеннан зур бәйрәм буларак дәвам итте. Анда Татар-
стан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты һәм 
чыгыш ясады. «Телләрнең, традицияләрнең һәм мәдәниятләрнең 
күптөрлелеге – безнең бәһасез байлыгыбыз. Аларны рус теле 
берләштерә», – диде ул. Президент үзенең чыгышында рус телен 
саклауда һәм үстерүдә республикабыздагы рус милли-мәдәни 
берләшмәсенең зур роль уйнавын билгеләп үтте.

6 – 7 июнь 
Казахстанның башкаласы Астанада Татарстан мәдәнияте 

көннәре булып узды. Татарстан делегациясендә ТР мәдәният ми-
нистры Айрат Сибагатуллин, ТР Дәүләт Советының Мәдәният, 
мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның 
халык шагыйре Разил Вәлиев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, Язучылар берлеге әгъзалары, әдәбият галиме Ха-
тыйп Миңнегулов, Татарстанның халык язучысы Нәбирә Гыймат-
динова, министрлыклар, ведомстволар, Казан мэриясе, муниципаль 
районнар җитәкчеләре бар иде.

Казахстан Республикасы Милли китапханәсендә иҗат әһелләре 
катнашында ике тапкыр «түгәрәк өстәл» оештырылды. Һәркайсында 
сүз ике республика арасында әдәби-мәдәни багланышларны та-
гын да ныгыту турында барды. ТР мәдәнияте көннәре кысала-
рында халык кәсепчелеге күргәзмәсе, «Бүгенге Татарстан» дигән 
фотокүргәзмә ачылды. Татарстаннан килгән кунаклар Астана Са-
бан туен карады. Татарстан мәдәнияте көннәре Казахстан башкала-
сында яңа төзелгән опера һәм балет театрында ТР Дәүләт җыр һәм 
бию ансамбле, «Казан нуры» оркестры һ.б. катнашында Татарстан 
сәнгать осталарының зур концерты белән тәмамланды.
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8 июнь
Әлмәт шәһәренең Тукай скверында Татарстанда VI урам-фест 

«Бәки-Буки» әдәби фестивале кысаларында Мәскәү шәһәрен- 
нән килгән балалар язучылары һәм Р.Миңнуллин белән очрашу 
булды.

9 июнь
Татарстан Халыклар дуслыгы йортында «Казахстан татарлары» 

(«Татары Казахстана») дигән китапны тәкъдим иттеләр.
Тантаналы чарада Татар энциклопедиясе hәм төбәкне өйрәнү ин-

ституты директоры, галим Искәндәр Гыйләҗев, Татарстан Дәүләт 
Советының Мәдәният, мәгариф, фән hәм милли мәсьәләләр ко-
митеты рәисе Разил Вәлиев, проект авторлары, танылган татар 
галимнәре, институт хезмәткәрләре, татар язучылары катнашты.

15 июнь
Казахстан башкаласы Алматыда «Җәмгыятьнең рухи тормышы-

на язучыларның тәэсире. Дөньяның тотрыклы үсеше» дип аталган 
халыкара әдәби биеннале булып узды. Анда Англия, Финляндия, 
Австрия, Кытай, Корея, Һиндстан, Иран, Үзбәкстан, Кыргызстан, 
Төрекмәнстан, Таҗикстан һ.б. республикалар вәкилләре катнашты. 
Язучыларның иҗади потенциалын файдаланып, җәмгыятьне рухи 
тазарту максатында үткәрелгән бу чара кысаларында халыкара кон-
ференция, «түгәрәк өстәл» сөйләшүләре, китапханәләрдә очрашу-
лар уздырылды. Халыкара биенналедә Казаннан Татарстанның ха-
лык шагыйре Роберт Миңнуллин катнашты. Ул бу чарага Россиядән 
килгән бердәнбер шагыйрь иде. Р.Миңнуллин Алматының Абай 
исемендәге опера һәм балет театрында Казахстан Язучылар бер-
леге рәисе, җәмәгать эшлеклесе, шагыйрь, драматург Нурлан 
Оразалинның 70 яшьлек юбилее уңаеннан уздырылган тантаналы 
кичәдә дә катнашты һәм чыгыш ясады. Бәйрәмдарга ТР Дәүләт 
Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавын ирештерде. Аны 
Татарстан Язучылар берлеге исеменнән дә тәбрикләде. 

23 июнь
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Расих Сабир-

җанов, матбугат үзәге җитәкчесе Нәгыйм Шаhи, җырчы, компози-
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тор, язучы Алмаз Хәмзин Арча hәм Әтнә районнарында социаль 
яклауга мохтаҗ кешеләр яши торган оешмаларда булдылар.

Татарстан Язучылар берлеге вәкилләре белән очрашу Әтнә 
дәүләт драма театры бинасында «Изгелек» халыкка социаль ярдәм 
күрсәтү үзәгендә исәптә торучы авыр хәлле гаиләләр, инвалид бала-
лар, күп балалы гаиләләр белән кызыклы әңгәмә үткәрү белән дәвам 
итте. Арча китапханәсендә дә, өлкәннәр йортында тәрбияләнүчеләр 
дә hәм Әтнәдә дә Алмаз Хәмзинның чыгышын аеруча җылы кабул 
иттеләр.

26 июнь
Татарстан Язучылар берлеге бакчасында Туфан Миннуллинны 

искә алу уңаеннан татар яшьләре катнашында шигъри слэм үт-
кәрелде.

28 июнь
Чаллы шәһәренең каһарман-шагыйрь Муса Җәлил исемен 

йөрткән проспектында нәкъ бер ел элек тантаналы төстә ачылган 
әдәби мәйданчыкта «Туган якның бер бизәге...» дип исемләнгән 
әдәби-музыкаль кичә оештырылды. Катнаштылар: Ф.Сафин, 
М.Сафин, Р.Зарипов, С.Якупова, А.Фәләх.

5 июль
«Мәгариф – Вакыт» нәшриятында Гавриил Державинның шигъ-

ри җәүһәрләре тупланган «Кизләү» дигән китап дөнья күрде. 
Әсәрләрне татарчага Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис 
тәрҗемә иткән. Шул уңайдан ТР Милли музеенда «Туган якның 
төтене дә хуш һәм татлы» дип аталган әдәби кичә булды. Әлеге 
чара Ренат Харисның чыгышы һәм Г.Державин шигырьләрен татар 
телендә укуы белән башланып китте. Кичәдә әдәбият галимнәре 
Фоат Галимуллин, Әлфия Галимуллина, язучы Салават Юзеев, 
композиторлар Резеда Ахиярова, Эльмир Низамов, рәссам Фәридә 
Хәсьянова, журналист Римзил Вәлиев, җырчы Айдар Сөләйман чы-
гыш ясады, Р.Харис либреттосына язылган «Алтын Урда», «Кара 
пулат» балетларыннан һәм «Шагыйрь мәхәббәте» операсыннан 
видеокүренешләр күрсәтелде. Тамашачылар Р.Харис иҗатына ба-
гышланган күргәзмә белән дә танышты. 
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6 – 7 июль
Казахстан башкаласы Астанада Татарстан Республикасы 

мәдәнияте көннәре булып узды. Әлеге зур бәйрәм чараларында Та-
тарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин җитәкләгән деле-
гация катнашты. Татарстан кунаклары арасында Татарстан Дәүләт 
Советының Мәдәният, мәгариф, фән hәм милли мәсьәләләр комите-
ты рәисе, Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге дәүләт 
бүләге иясе Разил Вәлиев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, 
драматург Данил Салихов, профессор, фәннәр докторы Хатыйп 
Миңнегулов, Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Нәбирә Гыйматдинова бар иде.

Безнең делегация чараларга бай программаның фәнни өлешендә 
«Заманча дөнья мәдәнияте кыйммәтләре буларак матди булмаган 
мәдәни мирас», «ХХI гасыр казах-татар әдәбияты хезмәттәшлеген 
үстерү» дигән түгәрәк өстәлләрдә фикер алышты.

Бу бәйрәм кысаларында Астана шәhәренең төп мәйданында Са-
бан туе булып узды.

Бәйрәм «ASTANA BALLET» театрында Татарстан Республикасы 
сәнгать осталары концерты белән тәмамланды.

14 июль
Һәр елны шагыйрь, дәүләт эшлеклесе, якташыбыз Гавриил 

Державинның туган көнендә үткәрелә торган Бөтенроссия ши-
гырь фестивале быел да бу шәхеснең Казандагы һәйкәле янын-
да шигъри митинг белән башланып китте. Анда шагыйрьләр 
Лилия Газизова, Борис Вайнер, Наил Ишмөхәммәтов, Вера 
Хәмидуллина, Александра Кашина, Алена Кәримова һ.б. чыгыш 
ясады. Аннары фестиваль Гавриил Романовичның туган ягында – 
Лаешта, үзәк мәйданда дәвам итте. Монда Г.Державин исемендәге 
республика премиясе тапшырылды. Быел бу олуг бүләккә «Цена 
вопроса» китабы өчен Альбина Нурисламова лаек булды. Гаври-
ил Державинның тууына 274 ел тулу уңаеннан үткәрелгән чара-
ларда Лаеш муниципаль районы башлыгы Михаил Афанасьев, ТР 
мәдәният министры урынбасары Эльвира Камалова, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов катнаштылар һәм чыгыш 
ясадылар.
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21 июль
«Безнең мирас» журналы хезмәткәрләре Ләбиб Лерон һәм Ленар 

Гобәйдуллин фронтовик-шагыйрь Гадел Кутуйның туган ягында – 
Пенза өлкәсенең Күзнәй (Кузнецк) районы Татар Кынадысы авы-
лында булып, әдипнең нәсел дәвамчылары белән очрашты. Алар 
шулай ук авыл мәчетендә һәм мәктәптә дә булдылар.

22 июль
Биектау районының Кече Битаман авылында татар халкының 

күренекле драматургы Туфан Миңнуллин исемендәге I Бөтенроссия 
драматурглар семинары булып узды. Әлеге чараны Татарстан 
Мәдәният министрлыгы, Татарстан Язучылар берлеге, Биектау му-
ниципаль район хакимияте оештырды.

Тантананы ачу Ашыт елгасын буенда булды. Аны Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе, драматург Данил Салихов, Татарстан 
Мәдәният министрлыгының профессиональ сәнгать һәм сәнгати 
белем бирү бүлегенең әйдәп баручы белгече, сәнгать фәннәре 
кандидаты Айгөл Софийская ачып җибәрделәр. Тантанада шулай 
ук аксакал язучыбыз Рабит Батулла, Туфан Миннуллинның кызы 
Әлфия Миңнуллина-Юнысова, драматург Рафис Корбан, Баш-
кортстан кунагы Сәрвәр Сурина, режиссер Рөстәм Галиев чыгыш 
ясадылар. Чыгышлардан соң семинарның әләме күтәрелде. Аны 
Татарстанның халык язучысы, Туфан Миңнуллинның сабакташы 
Рабит Батулла күтәрде.

Ике көн дәвамында Татарстаннан – театр белгече, тәнкыйтьче 
Нияз Игъламов, Айгөл Габәши, драматурглар Мансур Гыйләҗев, 
Гафур Каюмов, Әхәт Гаффар, Булат Саляхов, Зиннур Хөснияр, Баш-
кортстаннан драматурглар Айдар Зәкиев, Сәрвәр Сурина, Мөнир 
Кунафин, Ижаудан драматург Сергей Антонов, Чувашия Республи-
касыннан драматург Марина Карягина, гомумән, барлыгы 40ка якын 
белгеч бер мәйданга жыелып, семинар өчен сайланган пьесаларны 
укып, үзләренең фикерләрен әйттеләр. Иҗади бәхәсләр башында та-
нылган тәнкыйтьче, театр белгече Нияз Игъламов торды.

Семинар үзенең эшен мәдәният йортында Татарстанның сәнгать 
осталары Римма Ибраһимова, Алмаз Хәмзин, Рәсим Низамов, Гази-
нур Фарукшин, Алберт Гаделшин катнашындагы зур концерт белән 
төгәлләде. Концерттан соң семинар әләмен төшерү тантанасы бул-
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ды. Бу вазыйфаны Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге 
дәүләт премиясе иясе, драматург Фоат Садриев башкарды.

29 июль
Чүпрәле районының Мунчәли авылында «Мунчәли укула-

ры» үткәрелде. Чарада язучылар Рахман Шәфигуллин, Фәйрүзә 
Мөслимова, Флера Тарханова катнашты.

30 июль
Сарман район мәдәният йортында «Илһамлы Сарман» дип 

исемләнгән әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Анда Сарман районын-
да туып үскән күренекле шәхесләр Фәридә Сафина, Айсылу Мирха-
физан, Асия Әхмәтшина, Клара Булатова, Рәфкать Кәрами, Хатыйп 
Миңнегулов, Фәрит Яхин, Вәсимә Хәйруллина, Вәсим Әхмәтшин 
һәм башкалар катнашты. 

1 август
Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин тарафын-

нан 40 елга якын оештырыла, дистәләрчә язучылар, журналист-
лар, сәнгатькәрләр катнашында уза, әһле каләм ияләре арасында 
«Фәйзуллин йөзүләре» дип йөртелә торган традицион бәйге бул-
ды. Быел ярышлар Яшел Үзән районының Олы Чишмә (Большие 
Ключи) авылы янындагы күлдә кыска һәм озын дистанцияләрдә 
оештырылды. Йөзүдә 30лап, гомумән, әлеге мәдәният һәм спорт 
бәйрәмендә 100гә якын кеше катнашты. Бәйге Бөтендөнья татар 
конгрессының VI корылтае алдыннан үткәрелгәнгә күрә, алар ара-
сында делегатларны, шул исәптән Казахстанның һәм Татарстанның 
халык рәссамы, академик Камил Муллашев, сәясәтче, җәмәгать 
эшлеклесе, тугызынчы дистәсен ваклаучы Фәндәс Сафиуллин ке-
бек шәхесләрне дә күрергә була иде. Быел да Равил Фәйзуллин улы 
Газиз белән финишка беренче килде. Икенче урында – шагыйрә 
Илсөяр Иксанова.

  
2 – 6 август

Казанда Бөтендөнья татар конгрессының чираттагы VI корылтае 
булып узды. Анда 1000нән артык кеше, шул исәптән 41 чит илдән, 
Россиянең 73 төбәгеннән сайланган 800дән артык делегат, 200ләп 
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кунак һәм шушы вакыйганы яктыртырга алынган 100ләп журналист 
катнашты.

Конгресс эшендә Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов, язучылар 
Р.Вәлиев, Р.Фәйзуллин, Р.Миңнуллин, Д.Заһидуллина, З.Мансуров, 
Р.Зәйдулла катнашты.

7 август
Бөтендөнья татар конгрессының VI съездына шәрәфле кунак 

булып катнашучы Төркиядә яшәүче тарих фәннәре докторы, про-
фессор, Татарстан Фәннәр академиясенең чит ил әгъзасы, татар, 
инглиз, азәрбайҗан, төрек телләрендә басылган егерме биш китап 
авторы Надир Дәүләт Татарстан Язучылар берлегендә булып, каләм 
әһелләре белән дә очрашты. Очрашуны Язучылар берлеге рәисе Да-
нил Салихов ачып җибәрде.

Түгәрәк өстәл янындагы сөйләшүдә сүз милләт язмышы, аның 
киләчәге, милли мәгариф турында барды. Язучыларны, иң элек, 
Телләр турындагы дәүләт законының үтәлмәү мәсьәләсе борчыды. 
Гамьле сөйләшүдә язучылар Данил Салихов, Разил Вәлиев, Зин-
нур Мансуров, Марсель Галиев, Мөхәммәт Мирза, Вахит Имамов, 
Диләвер Осман, Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат, Лирон Хәмидуллин, 
Ләбиб Лерон, Наил Касыймов, Хәбир Ибраһимов, Рәмис Аймәт, та-
рихчы Индус Таһиров катнашты. 

12 август
Казанның Иске Татар бистәсендәге Каюм Насыйри урамында 

«Китап бистәсе» фестивале үткәрелде. «Әдәби ишегалды», мөгаен, 
фестивальнең иң мавыктыргыч һәм кызыклы өлеше булгандыр. 
Тамашачылар алдында танылган шагыйрьләр Рәмис Аймәт, Фәрит 
Яхин, Флера Тарханова, Ольга Журавлева, Наилә Ахунова, Галина 
Булатова, Ольга Левадная, Эдуард Учаров, Светлана Грунис һ.б. чы-
гыш ясады. Чара «Иске шәһәр» префектурасы, Татарстан Язучылар 
берлеге һәм Казан шәһәре мәдәният идарәсе тарафынан оештырыл-
ды.

14 – 18 август
Төркиянең Истанбул шәһәрендә Төрки дөньяның яшь язучыла-

ры җыены булып узды. Әлеге чарада Татарстаннан яшь шагыйрьләр 
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Эльвира Һадиева, Фәнил Гыйләҗев һәм Айгөл Абдрахманова кат-
нашты.

15 – 21 август
Республика мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август 

киңәшмәсе булып узды. Укытучылар Алабуга, Яшел Үзән һәм Ин-
нополиста үткәрелгән җыелышларда фикер алышты. Пленар уты-
рыш Мөслимдә узды. Анда ТР мәгариф һәм фән министры Энгель 
Фәттахов доклад белән чыкты. Министр төп игътибарны мил-
ли мәгарифне үстерүгә юнәлдерде, шәһәрләрдә туган телне сак-
лап калу һәм үстерү максатында җитәкчеләрнең җаваплылыгын 
арттыру, милли мәктәпләр, туган телдә белем бирүче балалар 
бакчаларының эшчәнлеген даими тикшереп тору мәсьәләләрен 
күтәрде. Пленар утырышта Татарстан Республикасы Президенты 
Рөстәм Миңнеханов катнашты һәм чыгыш ясады. Ул мәгарифнең 
республика үсешендә өстенлекле тармак булуын әйтте, милли бе-
лем һәм тәрбия бирүдә республикабыз мәгариф хезмәткәрләре ал-
дына яңа бурычлар куйды, республикабызның фәнни потенциалын 
үстерүдә кайбер мөмкинлекләрнең кулдан ычкындырылуын, аерым 
алганда югары уку йортлары ректорларының имтиханнарда югары 
нәтиҗәләр күрсәткән абитуриентларның язмышы белән якыннан 
кызыксынмауларын тәнкыйтьләде.

Киңәшмә алдыннан ТР Президенты республика мәктәпләренә 54 
«Ларгус» автомобиле, 14 автобус тапшырды.

Әлеге чараның эшендә ТР Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Салихов 
катнашты.

17–19 август
Кыргызстанда «Айтматов укулары» үткәрелде, һәм ул 

мәдәниятләр диалогы аспектында узды. Илнең башкаласы Бишкәк 
шәһәренә Россия Федерациясеннән, Казахстан, Үзбәкстан, Кыр-
гызстан, Таҗикстан, Ливан, Мисыр, Марокко, Аман, Иордания 
һәм башка илләрдән галимнәр, язучылар, бүтән зыялылар җыелды. 
Әлеге форумны «Россия – Ислам дөньясы» дип аталучы стратегик 
күзаллау төркеме оештырды. Форумда Татарстан делегациясе дә кат-
нашты. Аның составында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынба-
сары Р.А. Ратникова, Татарстан Президенты ярдәмчесе Л.Р. Фазлые-
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ва, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Салихов, Татарстанның 
халык шагыйре Р.М. Миңнуллин, Казан Федераль университеты 
профессоры Ф.Г. Галимуллин, Кукмара крайны өйрәнү музее дирек-
торы Л.А. Дәүләтшина, Кукмара район мәгариф идарәсе җитәкчесе 
урынбасары Д.Х. Ганиева, шул ук районның Мәчкәрә урта мәктәбе 
укытучысы А.М. Мөхәммәтҗанова бар иде. Делегация Чыңгыз 
Айтматов каберенә чәчәкләр салды, әдипнең туганнары белән ара-
лашты, Бишкәк каласының хөкүмәт биналары урнашкан мәхәлләсе, 
музейлар, башка тарихи урыннар белән танышты.

Татарстан ягыннан Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов «Татарстан – Кыргызстан әдәбияты багланышлары» дигән 
темага чыгыш ясады.

19 август
Актаныш районы Күҗәкә авылында шагыйрә Әлфия Ситдый-

кованың юбилее уңаеннан кичә үткәрелде. Әлеге бәйрәмдә шагый-
рәнең Чаллыдан кайткан каләмдәшләре, якташлары, авылдашла-
ры катнашты.

20 август
«Аксенов-фест» кысаларында Шаляпин кунакханәсе конфе-

ренц-залында «Россия – множественное лицо» дип исемләнгән 
әдәби җыен ачылу тантанасы булды. Тантанада Язучылар берлеге 
исеменнән рәис урынбасары Рәмис Аймәт сәламләде. Әдәби җыенда 
шулай ук Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис чыгыш ясады.

22 август
Актаныш районы Күҗәкә авылы мәдәният йортында район 

китапханәчеләренең семинары узды.
Семинар кысаларында шагыйрә Әлфия Ситдыйкова иҗатына ба-

гышланган «Якташыбыз – горурлыгыбыз» дигән әдәби-музыкаль 
кичә күрсәтелде. Әлфия Мирзанур кызы Ситдыйкова үзе дә әлеге 
чарада катнашты. Кичә барышында шагыйрәнең туган якка ба-
гышланган шигырләре, авылдашлары язмышын чагылдырган по-
эмаларыннан өзекләр тәкъдим ителде, шагыйрә сүзләренә язылган 
җырлар яңгырады.
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22 август
 «Аксенов-фест» кысаларында Язучылар берлегенең конфе-

ренц-залында түгәрәк өстәл янында сөйләшү үткәрелде.

23 август
ТР Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов җитәкчелегендәге 

40ка якын татар язучысы һәм берлек аппараты хезмәткәрләре Изге 
Болгар жиренә сәфәр кылды.

Язучылар, иң элек, балалар язучысы Абдулла Алишның туган 
авылы Көеккә тукталдылар. Каләм әһелләре А.Алиш музее белән 
таныштылар hәм аның hәйкәленә чәчәкләр салдылар. Бөек Болгар 
дәүләте музее комплексына кергәндә, Казан кунакларын чәк-чәкләр 
белән каршы алдылар.

Язучылар, кунаклар музей комплексы белән таныштылар. 
Югары зәвык белән эшләнелгән комплекс белән танышу Болгар 
шәhәренең уң як капкалары янында урнашкан Ак мәчет янында 
тәмамланды.

25 август
Казандагы 1 Май мәйданында моннан 73 ел элек фашист 

төрмәсендә җәзалап үтерелгән Муса Җәлил һәм җәлилчеләрне искә 
алу мәрасиме булды. Анда ТР мәдәният министры урынбасары 
Гүзәл Шәрипова, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
чыгыш ясады.

Муса Җәлил, Гайнан Кормаш, Абдулла Алиш, Фуат Сәйфелмөле- 
ков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, 
Зиннәт Хәсәнов, Әхәт Атнашев, Сәлим Бохаров – менә алар татарның 
бөек уллары. Митингта һәркайсының исеме мәйданда батырлык 
символы булып яңгырады. Һәркайсы турында мәгълүмат-белешмә 
бирелде. Искә алу мәрасимендә Татарстанның халык шагыйрьләре 
Ренат Харис, Разил Вәлиев, шагыйрь Газинур Морат үзләренең 
шигырьләрен укыдылар. Митингта нәфис сүз Татарстанның халык 
артисты Римма Ибраһимова, Татарстанның атказанган артисты Ай-
дар Нургаянов башкаруында патриотик җырлар белән үрелеп бар-
ды. Искә алу мәрасимендә М.Җәлилнең кызы Чулпан ханым кат-
нашты һәм чыгыш ясады.
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28 август
Татарстан Республикасы Язучылар берлегендә балалар әдә-

бияты остаханәсе утырышы булды. Утырышта 2017 елга Абдулла 
Алиш исемендәге премиягә кандидатлар тәкъдим итү мәсьәләсе 
каралды.

 
28 август

Австралиядә яшәүче милләттәшебез Рөстәм Садри хөрмәтенә 
Идел буйлап Болгарга сәяхәт оештырылган иде. Теплоход Казан-
да тукталып, язучылар Данил Салихов, Зиннур Мансуров, Фарсель 
Зыятдинов, Наил Касыймов, Фирдәвес Зарифуллин, Рәмис Аймәт 
белән очраштылар.

30 август
Казанда, Һ.Такташ һәм М.Сәлимҗанов урамнары чатында 

күренекле шагыйрь Һади Такташка һәйкәл (авторлары – Асия 
Миңнуллина, Андрей Балашов) ачылды. Аны ачу тантанасына ТР 
Президенты Рөстәм Миңнеханов килде һәм чыгыш ясады. Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов һәйкәл өчен респу-
бликабыз җитәкчеләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Тантанада ТР 
Президенты Аппараты җитәкчесе Әсгат Сәфәров, Премьер-министр 
урынбасары Васил Шәйхразиев катнашты.

4 – 5 сентябрь
Алабуга шәһәрендә Марина Цветаеваның тууына 125 ел тулуга 

багышланган «Цветаева укулары» һәм аның исемендәге VIII премия 
тапшыру тантанасы булды. Әлеге чарада Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов катнашты.

6 сентябрь
Актанышта Татарстанның һәм Башкортстанның яшь шагыйрь-

ләре җыены узды. Ул тугандаш ике халыкның яшь иҗатчыларын 
берләштерү, дуслаштыру максатында оештырылды.

Шагыйрьләр очрашуы Әнәк авылында Шәрип Шәймиев музе-
енда башланды. Кунаклар шулай ук Актанышның «Туган як» му-
зее белән дә таныштылар. Шигъри җыен Актаныш район мәдәният 
йортының Тантаналар залында узды. Шагыйрьләр белән очрашуга 
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Актаныш төбәгенең шигърият сөючеләре, «Агыйдел дулкынна-
ры» әдәби берләшмәсе әгъзалары җыелды. Очрашуны, сәламләү 
сүзе белән, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Да-
нил Салихов ачты. Җыенны, эстафета алмашып, Татарстан Язу-
чылар берлеге рәисе урынбасары, шагыйрь Рәмис Аймәт һәм Баш-
кортстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары, шагыйрь Рәшит 
Зәйнуллин алып барды. Казаннан Актанышка яшь шагыйрьләр 
Рифат Сәлах, Фәнил Гыйләҗев, Гөлназ Газизова, Рүзәл Әхмәдиев, 
Ләйлә Хәбибуллина, Лилия Гыйбадуллина, Фидаил Мәҗитов, Гүзәл 
Закирова, Гөлүсә Шиһапова, Алсу Сәлаховалар, Уфадан – Айбулат 
Сәсәнбаев, Ильяс Сагынбәк, Ислам Төхвәтуллин, Артур Габдуллин, 
Таңчулпан Рәсүл, Руслан Сөләйманов, Кристина Андреева-Книга, 
Олеся Әхмәдуллина, Гөлнара Хәлфетдиновалар килде.

8 сентябрь
Әлмәт шәһәренең үзәк ял паркында З.Зарипованың «Күңелемдә 

минем гел ярату» китабын тәкъдим итү булды. Чара шәһәрнең 2 нче 
китапханә хезмәткәрләре тарафыннан оештырылды. 

12 – 14 сентябрь
Казахстанның Төркестан каласында төрки журналлар баш 

мөхәррирләренең VIII конгрессы булды. Анда Татарстаннан 
«Казан утлары», «Безнең мирас», «Идел», «Мәйдан», «Сувар» 
журналларының баш мөхәррирләре Илфак Ибраһимов, Ләбиб Ле-
рон, Радик Сабиров, Фидаил Мәҗитов, Константин Малышев кат-
нашты. Алар республикабызда әдәби процессның барышы, үзләре 
җитәкләгән редакцияләрнең эшчәнлеге турында чыгыш ясады. 
Әлеге чараның Төркестан каласында узуы аның халыкара «ТЮРК-
СОЙ» оешмасы тарафыннан 2017 елда төрки мәдәниятләр башка-
ласы итеп билгеләнүенә дә, бөтен төрки халыкларның күренекле 
галиме, шагыйрь, дин әһеле Хуҗа Әхмәт Ясәвинең Ватаны булуына 
да бәйле. Конгресста катнашучылар Чимкент өлкәсе хакиме, Хуҗа 
Әхмәт Ясәви исемендәге университет галимнәре һәм студентлары 
белән очраштылар, Хуҗа Әхмәт Ясәви мавзолеенда, шәһәрнең та-
рихи урыннарында булдылар. Татарстанлылар өчен әлеге конгресс 
Кентау каласында милләттәшләребез хозурында булу, конгресста 
Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуровның «ТЮРКСОЙ» 
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һәм Евразия Язучылар берлеге тарафыннан «2018 төрки әдәбиятлар 
елы кешесе» итеп игълан ителүе белән дә истә калачак.

14 сентябрь
Татар әдәбияты классигы, драматург, режиссер Кәрим Тин-

чуринның тууына 130 ел тулу уңаеннан, ТР Фәннәр академиясендә 
Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе булып узды. Анда катна-
шучыларны ТР Фәннәр академиясе президенты урынбасары Дания 
Заһидуллина, Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать ин-
ституты директоры Ким Миңнуллин, К.Тинчурин исемендәге Татар 
дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов, 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт 
сәламләде. Конференциядә унлап доклад тыңланды.

Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында Кәрим Тин-
чуринга бюст (авторы – Рөстәм Габбасов) ачу тантанасы булды. 
Анда ТР Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. 
Тантанада ТР мәдәният министры Айрат Сибагатуллин катнашты.

 Олуг юбилей уңаеннан ТР Милли музеенда К.Тинчуринның тор-
мыш юлына һәм иҗатына багышланган зур күргәзмә ачылды.

14 – 15 сентябрь
Мөслимдә, татар әдәбияты көннәре кысаларында, район мәдәният 

йортында шушы төбәктә туып үскән күренекле шагыйрьләр 
Зөлфәтнең һәм Наис Гамбәрнең тууына 70 ел тулу уңаеннан искә 
алу кичәсе үткәрелде. Чарага Казаннан, Әлмәттән, Чаллыдан язучы-
лар, сәнгать әһелләре, шагыйрьләрнең туганнары кайтты. 

15 сентябрь
Шагыйрь Ленар Шәехнең «Алдамыйм!» (Татарстан китап 

нәшрияты, 2014) китабы ТР Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан 
Язучылар берлегенең А.Алиш премиясенә лаек булды. Бу бүләк 
аңа каһарман шагыйрьнең туган ягында – Спас районы Көек авылы 
мәдәният йортында, Казаннан бер төркем язучылар катнашында уз-
ган бәйрәмдә тапшырылды. 

21 сентябрь
Чаллы каласында шәһәркүләм Китап фестивале үтте. Бу бик ва-
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кытлы һәм кирәкле чарада Факил Сафин җитәкчелегендәге Татар-
стан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге язучылары һәм, билгеле 
инде, күпсанлы китап укучылар катнашты. Бәйрәмгә Казан кунакла-
ры – Татарстан китап нәшрияты вәкилләренең килүе дә ямь өстенә 
ямь булды. Авторлар арасында Чаллы төбәге әдипләренең байтак 
булуы да куандырды. 

Бәйрәмнең балалар әдәбиятына багышланган беренче өлешендә 
мәктәп укучылары яраткан шагыйрьләре Рәшит Бәшәр, Вера 
Хәмидуллина, Әлфия Ситдыйкова белән аралаштылар. Китап уку, 
туган телебез турында җитди сөйләшү булды. 

Аннан соң да «КамАЗ» мәдәният йорты сәхнәсендә китап, шигъ-
ри сүз тантана итте. Зал тутырып килгән китап сөючеләр танылган 
каләм ияләре Факил Сафин, Айдар Хәлим, Рифат Сәлах, Николай 
Алешков, Мансур Сафин, Рәзинә Мөхияр, Вера Хәмидуллина һәм 
башкаларның мәгънәле, ихлас чыгышларын тыңлап хозурланды-
лар. 

Бәйрәмгә килүчеләр «Әдәби Чаллы», «Открываешь книгу – от-
крываешь мир» дип исемләнгән китап күргәзмәләре белән дә та-
нышты. 

22 сентябрь
Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның туган ягы – 

Арча районында, кайчандыр Өчиле авылы булган урында әдип 
хөрмәтенә чишмә ачылды. Мондагы барлык эшләрне «Таттеле-
ком» компаниясе башкарды. Чишмә ачу тантанасына Казаннан Та-
тарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, берлек әгъзалары 
Фоат Галимуллин, Зиннур Мансуров, Ләбиб Лерон, Рөстәм Зәкуан, 
Рифат Җамал, Сания Әхмәтҗанова, Эльмира Шәрифуллина, Ва-
кыйф Нуриев, Наилә Ахунова (Гариф Ахуновның кызы) кайттылар. 
Алар Казанбаш мәктәбендә яшь иҗатчыларга район хакимиятенең 
Г.Ахунов премияләрен бирү тантанасында да катнашты һәм чы-
гыш ясадылар. 

22 сентябрь
Актаныш районы Качкын төп белем бирү мәктәбендә язучы, 

галим Фарсель Зыятдинов музее ачылды. Аны ачу тантанасында 
район башкарма комитетының бүлек җитәкчесе Рөстәм Ильясов, 
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ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф идарәсе башлыгы 
Гөлназ Исмәгыйлева, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынба-
сары Расих Сабирҗанов, язучының каләмдәшләре Газинур Морат, 
Фәйрүзә Мөслимова, Рәдиф Сәгъди, Айгөл Әхмәтгалиева, «Агроси-
ла» ЯАҖнең генераль директоры Фәнис Газетдинов һ.б. катнашты.

23 сентябрь
Язучылар берлегендә танылган шагыйрь, Г.Р. Державин премия-

се лауреаты Николай Беляевның тууына 80 ел тулуга багышланган 
искә алу кичәсе үткәрелде.

23 – 24 сентябрь
Махачкала шәһәрендә милли мәгариф проблемаларына һәм 

телләрне өйрәнү мәсьәләсенә багышланган Бөтенроссия киңәшмәсе 
булды. Россия Дәүләт Думасының Мәгариф һәм фән комитеты оеш-
тырган бу мәртәбәле җыенда Дәүләт Думасы депутатлары, Феде-
рация Советы әгъзалары, Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы, 
Рособрнадзор җитәкчеләре, милли республикалар һәм өлкәләрдән 
килгән вәкилләр катнашты. Татарстан Дәүләт Советының Мәдәният, 
мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның 
халык шагыйре Разил Вәлиев пленар утырышта ясаган чыгышында 
республика мәктәпләрендә дәүләт телләрен һәм туган телләрне укы-
ту өлкәсендә туган проблемалар һәм аларны хәл итү юллары турын-
да сөйләде. Башка милли республика депутатлары милли мәгариф 
өлкәсендә Татарстан алып барган сәясәтне хуплауларын һәм соңгы 
вакытта килеп чыккан мәсьәләләрне бергәләп хәл итәргә кирәклеген 
әйттеләр.

Шул ук көннәрдә Разил Вәлиев Дагыстанның халык шагыйре 
Шәет-Ханум Алишева җитәкчелегендә кумык язучылары белән оч-
рашып, тугандаш татар һәм кумык әдәби-мәдәни багланышлары, 
киләчәккә планнар турында фикер алышты. 

25 сентябрь
Татарстан Республикасы Язучылар берлеге Россия Федерациясе 

Президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать белән чыкты. Ул Татар-
стан Язучылар берлеге идарәсенең киңәйтелгән утырышында кабул 
ителде. «Дәүләт теле статусындагы татар телен мәктәп програм-
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масындагы мәҗбүри предметлар исемлегеннән төшереп калдыру 
татар язуын, әдәбиятын, тулаем бөтен татар мәдәниятен инкыйраз- 
га – юкка чыгуга дучар итәчәк. Өстәвенә Президент күрсәтмәләрен 
гамәлгә ашыру башка халык вәкилләрен мәктәп предметы булган 
татар теленә генә түгел, шушы телдә сөйләшүчеләргә дә кимсе-
теп карауга этәрәчәк, республикадагы милләтара мөнәсәбәтләрнең  
ныклы нигезен какшатачак» дигән юллар да бар әлеге мөрәҗәгатьтә.

29 сентябрь
Аксубай районының Үзиле авылында язучы Газиз Кашаповның 

яңартылган музеен ачу тантанасы булды. Бу вакыйгада Чаллыдан 
Факил Сафин, Әлфия Ситдыйкова, Мансур Сафин катнашты.

1 октябрь
Казанда язучылар, галимнәр, тууына 105 ел тулу уңаеннан, Лев 

Гумилев бюстына чәчәкләр салдылар. Чәчәк салу тантанасында ТР 
Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү 
институты директоры Искәндәр Гыйләҗев, Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов һ.б. чыгыш ясады.

1 октябрь
«Татарстан» кунакханәсе ресторанында Өлкәннәр көне уңаннан 

олы яшьтәге язучыларны котлау, хөрмәтләү чарасы үткәрелде.

1 – 2 октябрь
Финляндиядәге ислам татар җәмгыяте чакыруы буенча, шагыйрь 

һәм депутат Разил Вәлиев Хельсинки шәһәрендә дин һәм туган тел 
бергәлегенә багышланган «түгәрәк өстәл»дә катнашты.

Суоми илендәге милләттәшләребез, гасырлар буена чит илдә 
яшәп тә, диннәрен һәм туган телләрен саклап кала алулары турында 
горурланып сөйләделәр. Аларның сорауларына җавап биреп, Разил 
Вәлиев Россиядә һәм Татарстанда милли мәгариф, милли мәктәп 
тирәсендә соңгы арада туган катлаулы вазгыять, туган тел язмы-
шы турында тәфсилле мәгълүмат бирде, бу проблеманы хәл итү 
юллары турында үзенең фикерләре белән уртаклашты. Соңыннан 
Хельсинкиның «Татар милли йорты»нда Разил Вәлиев иҗатына ба-
гышланган әдәби-музыкаль кичә булды. 
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7 октябрь
Кама Тамагы районы Иске Казиле урта мәктәбендә күренекле 

драматург, язучы Рәдиф Сәгъдигә 60 яшь тулу уңаеннан очрашу-
кичә үткәрелде. Укучылар, районның татар теле һәм әдәбияты 
укытучылары, китапханәчеләре алдында Татарстан Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, Газинур Морат, Ркаил Зәйдулла, Хәбир 
Ибраһим, Ләбиб Лерон, Искәндәр Сираҗи чыгыш ясады. Алар Рәдиф 
Сәгъдинең күпкырлы иҗаты турында сөйләде, дуслары белән бәйле 
истәлекләрен яңартты. Очрашуда Рәдиф Сәгъдинең автобиографик 
һәм документаль әсәрләре тупланган «Бервакыт без тугач » исемле 
яңа китабы тәкъдим ителде. Балалар да язучы-якташлары белән оч-
рашуга ныклап әзерләнгән иде, алар тамашачыларга җыр-биюләрен 
тәкъдим итте. Кама Тамагы муниципаль район башлыгы урынбаса-
ры Газинур Габидуллин язучыларга яшь буынны тәрбияләүгә, татар 
халкының мәдәниятен, телен саклау һәм үстерүгә керткән өлешләре 
өчен рәхмәт белдерде. Райондашларына мөрәҗәгать итеп, якташ 
язучыларның иҗатын өйрәнергә, китап һәм периодик басмаларны 
укырга чакырды.

9 октябрь
Казахстанның Семей (Семипалат) каласында әдип Мохтар 

Ауэзовның тууына 120 ел тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Бу 
уңайдан Шәкәрим исемендәге Семей дәүләт университетында ха-
лыкара фәнни-гамәли конференция булып узды. Аның пленар уты-
рышында Казаннан галим Хатыйп Миңнегулов «Мохтар Ауэзов 
һәм татарлар» дигән темага доклад ясады. Юбилей кунаклары (алар 
арасында галим, җәмәгать эшлеклесе Морад Ауэзов та бар иде) 
М.Ауэзов һәйкәленә чәчәкләр салды, әдипнең туган җәйләвенә бар-
ды, андагы һәм Семей каласындагы музейларында булды, педагоги-
ка көллияте укытучылары һәм студентлары белән очрашты.

10 октябрь
Өлкәннәр көне уңаеннан «Татнефтьнең 60 еллыгы» исемендәге 

парк җитәкчелеге Әлмәт төбәге язучыларын «Ассоль» кафесына ку-
накка чакырды. Чәй мәҗлесендә К.Булатова, А.Хәсәнов, Ә.Салахов, 
З.Захарова, А.Хәбибуллин, М.Әхмәтшина, Н.Әхмәдиев, «Кызыл  
каурыйлар» берләшмәсеннән Р.Солтанова, Г.Галләмова, З.Сираева-
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лар катнашты. Бүлек җитәкчесе Р.Шаһиев язучыларга иҗади уңыш-
лар теләде, парк җитәкчеләренә олы хөрмәт, тирән рәхмәтен белдерде.

12 октябрь
Чаллының 52 нче мәктәбендә «Бер күрешү – бер гомер» дигән 

әдәби кичә-очрашу үтте. Искиткеч матур кичәдә Факил Сафин, Ра-
вил Рахмани, Лилия Гыйбадуллина, Сирень Якупова, Айрат Суфия-
нов, Әлфия Ситдыйкова, Рәзинә Мөхияр һәм яшь каләм ияләре чы-
гыш ясады. 

12 октябрь
Чаллы шәһәренең «Энергетик» мәдәният сараенда язучы, ша-

гыйрь, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең 75 яшьлек гомер 
бәйрәме уңаеннан әдәби-музыкаль кичә булды. «Туган яктан баш-
ланган юл...» дип исемләнгән әдәби композиция белән башланып 
киткән бәйрәм-тантананы Татарстан Язучылар берлегенең Чал-
лы бүлеге җитәкчесе, язучы, шагыйрь Факил Сафин һәм шагыйрә 
Зөләйха Минһаҗева алып барды.

16 октябрь
Шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, А.Алиш 

исемендәге әдәби премия лауреаты Йолдыз Шәрәпованың юбилее 
уңаеннан, Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында әдәби 
кичә үткәрелде. Бәйрәмдарны Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин, 
шагыйрьләр Ркаил Зәйдулла, Шәмсия Җиһангирова, якташлары – 
Буадан һәм шушы районның Яңа Тинчәле авылыннан килгән делега-
ция һ.б. котлады. Йолдыз Шәрәповага ТР Министрлар Кабинетының 
Рәхмәт хаты тапшырылды.

20 октябрь
Г.Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрын-

да драматург, прозаик, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекле-
се, Ф.Хөсни исемендәге әдәби премия лауреаты Рәдиф Сәгъдигә 
60 яшь тулу уңаеннан юбилярның «Гашыйклар утравы» спектак-
ле күрсәтелде. Тамаша алдыннан бәйрәмдарны Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, Яшь тамашачы театрының баш 
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режиссеры Ренат Әюпов, Г.Камал театры артисты Әсхәт Хисмәт, 
Г.Кариев театры артисткасы Рәмзия Закирҗанова, «Безнең мирас» 
журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон, шушы басманың бүлек 
мөхәррире Марат Закир һ.б. котлады.

20 октябрь
Чаллыдагы «Энергетик» мәдәният сараенда шагыйрә Әлфия 

Ситдыйкованың юбилей кичәсе булып узды. Юбилярны Чаллы 
шәһәр хакимияте башлыгы Рамил Хәлимов, Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, Язучылар берлегенең Чал-
лы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, «Мәдәни җомга» газетасы баш 
мөхәррире Вахит Имамов, каләмдәшләре Фоат Садриев, Айдар 
Хәлим, Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Чаллы татар дәүләт драма театры 
вәкилләре, Актаныштан якташлары һ.б. котлады.

24 октябрь
Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең зур уку за-

лында язучы-прозаик, юмор остасы, автор-башкаручы, режис-
сер Алмаз Хәмзинга 70 яшь тулуга багышланган әдәби-музыкаль 
кичә үткәрелде. Юбилярны Милли китапханәнең генераль ди-
ректоры Сөембикә Җиһаншина, аның урынбасары Ирек Һадиев, 
каләмдәшләре Равил Фәйзуллин, Тәлгат Галиуллин, Камил Кәримов, 
Рәмис Аймәт, Риман Гыйлемханов, җырчы Рафаэль Сәхәбиев котла-
ды. Кичә Алмаз Хәмзинның зур чыгышы белән тәмамланды. 

25 октябрь
Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Саҗидә Сөләйманова пре-

миясе лауреатларын бүләкләү тантанасы булды. Быел ул 12 нче тап-
кыр үткәрелде. «Бу эшне 2006 елда ул вакытта Татарстан Язучы-
лар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов белән башлап җибәргән 
идек», – диде «Татнефть» компаниясе генераль директоры урын-
басары Рөстәм Мөхәммәдиев. Быел олуг бүләккә «Илкәй батыр» 
китабы өчен Галимҗан Гыйльманов, «Күңел тәрәзәләрем» китабы 
өчен Рәзинә Мөхияр, «Авось, Небось и Кабы» китабы өчен Лев Ко-
жевников лаек булды. Кызыксындыру премияләре Зинаида Захаро-
вага («Нурлы җиһан» китабы өчен), Фәнәвис Дәүләтбаевка («Әйтер 
сүзем бар» шигырьләр җыентыгы өчен), Фәнил Гыйләҗевка («Риза-
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сызлык» шигырьләр җыентыгы өчен) тапшырылды. Лауреатларны 
«Татнефть» компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм 
Мөхәммәдиев, Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе урын-
басары Светлана Лаптева, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов котлады. Тантанада С.Сөләйманова стипендиясен алачак 10 
яшь иҗатчыны да котладылар. Бәйрәмгә кунак булып Татарстанның 
халык язучылары Марсель Галиев, Гәрәй Рәхим, язучылар Ләбиб 
Лерон, Эльмира Шәрифуллина, Саҗидә Сөләйманованың улы 
Әнвар Маликов та (җәмәгате Асия ханым белән) килгән иде. 

25 – 27 октябрь
Самара өлкәсендә Татар мәгарифе көннәре үткәрелде. Анда 

Татарстаннан республиканың мәгариф һәм фән министры урын-
басары Т.Алишев җитәкчелегендә зур делегация катнашты. Татар 
мәгарифе көннәре өлкәнең Камышлы, Похвистнево районнарының 
Балыклы, Степановка, Иске Ярмәк, Байтуган, Гали авылы мәк-
тәпләре, мәктәпкәчә балалар учреждениеләре эше тәҗрибәсе 
белән танышудан башланды. Милли мәгарифебезне үстерүдә зур 
өлеш керткән Зыя Ярмәки, Сәләй Вагыйзов, күренекле шагыйрь-
ләр Әнвәр Давыдов, Рөстәм Мингалимнәрнең ватаннарында 
үткәрелгән әлеге чара кич белән Камышлы мәдәният йортында 
районның барлык мәгариф активистлары катнашында очрашу 
белән дәвам итте. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының төбәкләр 
белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Г.Мусина, Камышлы 
муниципаль районы башлыгы Р.Баһаутдиновлар бүгенге көн шарт-
ларында милли мәгарифне саклап калу һәм үстерү чаралары ту-
рында сөйләделәр. Беренче көнне очрашулар Камышлы районы 
мәктәпләре укучылары һәм Казаннан килгән сәнгать осталары 
М.Галиев, А.Габдинов, М.Мирза, Д.Бәдретдиновлар катнашында 
зур концерт белән төгәлләнде.

Икенче көнне Самара каласында узган пленар утырышта ТР 
мәгариф һәм фән министры урынбасары Т.Алишев Татарстан мил-
ли мәгариф системасы һәм Россия Федерациясе төбәкләре белән 
хезмәттәшлек турында доклад белән чыкты. Утырышта Самара 
өлкәсенең мәгариф министры урынбасары М.Татаринцев, «Татар 
теле» милли җәмәгать оешмасы рәисе И.Гомәров, Татарстаннан 
килгән белгечләр К.Фәтхуллова, Г.Галиева, Р.Шәрифуллин, Самара-
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дан «Яктылык» мәктәбе хезмәткәрләре Л.Сабиров, А.Әпсәләмова, 
Ф.Гыйләҗева, С.Нуруллина, Ф.Фәйзуллиннар катнашты. 

26 октябрь
Чаллының үзәк китапханәсендә Фәүзия Бәйрәмованың «Һиҗрәт» 

китабы халыкка тәкъдим ителде. Бу чарада язучының каләмдәшләре, 
иҗтимагый оешма вәкилләре, китап укучылар катнашты. 

27 октябрь
Арча педагогика көллиятендә танылган шагыйрә Рифә Рахман-

га 55 яшь тулу уңаеннан иҗат кичәсе үткәрелде. Бәйрәм котлаулар 
һәм кадерле истәлекләр, берсеннән-берсе матур шигырьләр, моңлы 
җырлар һәм дәртле биюләр белән үрелеп барды. Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары, шагыйрь, популяр җырлар авторы Рәмис Аймәт 
аның бер төн эчендә тулы бер китап язарлык талантына сокланса, 
Татарстан Фәннәр академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты директоры урынбасары, филоло-
гия фәннәре кандидаты Хисамов Олег Ришат улы «Татар әдәбияты 
тарихы» томлыкларын, «Тукай энциклопедиясе»нең үз вакытында 
бастырып чыгарылуында да Рифә ханымның тырышлыгы зур бу-
луын билгеләде. Бөтендөнья татар конгрессының Башкарма коми-
теты җитәкчесе Ринат Закиров, Рифә Рахманны телебез сакчысы, 
милләтебез өчен җанатып яшәүче дип бәяләп, конгресс медален 
тапшырды. Казан Дәүләт, соңрак Федераль университетында бергә 
эшләгән хезмәттәшләре, Р.Рахманның доцент буларак хезмәт куйган 
елларын сагынып искә алып, аның чын мәгънәсендә милли рухлы, 
зирәк мөгаллим булуы турында әйттеләр. Кичәдә көллиятнең элек-
кеге директоры, Россия Федерациясенең мәгариф отличнигы, Та-
тарстан Республикасының атказанган укытучысы, Арча районының 
шәрәфле гражданы Илдус Сәгъдиев, көллият директоры Гөлнара 
Гарипова, «Идел» журналының баш мөхәррире, филология фәннәре 
кандидаты Радик Сабиров та чыгыш ясады.

29 октябрь
Г.Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә шагыйрә, 

тәрҗемәче, прозаик, публицист, Татарстанның атказанган сәнгать 
эшлеклесе, Гаяз Исхакый премиясе лауреаты, филология фәннәре 
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кандидаты Флера Тарханованың иҗат кичәсе узды. Шагыйрәне 
олылап килгән кунакларның берсе – ТРның мәдәният министры 
Айрат Сибагатуллин иде. Ул, Татарстан Президентының ука-
зы нигезендә, күпьеллык иҗади эшчәнлеге һәм татар әдәбиятын 
үстерүгә зур өлешен кертүе өчен, Флера Тарханованы «Татарстан 
Республикасының фидакарь хезмәте өчен» медале белән бүләкләде. 
Татарстан Президентының Мәдәният фонды директоры Нурия 
Хашимова да матур котлау сүзләрен җиткерде. Юбилярны шулай 
ук Чистай районы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Госман 
Нәбиуллин, Язучылар берлеге рәисе урынбасары, танылган шагыйрь 
Рәмис Аймәт, Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенең элек-
кеге директоры Илдус Сәгъдиев, юбилярның туганнары котлады. 
Юбилей кичәсендә татар эстрадасы җырчылары шагыйрә сүзләренә 
иҗат ителгән җырлар башкардылар.

31 октябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында Г.Р. Державин шигырьлә-

рен сәнгатьле укучыларның Республика фестивален йомгаклау тан-
танасы булып узды. 

2 ноябрь 
Арча педагогия көллиятендә «Арча. Туган тел, гореф-гадәтләр: 

киләчәккә караш» темасына «түгәрәк өстәл» үткәрелде. Районның 
мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре алдында филология фәннәре 
докторы, профессор Рүзәл Юсупов, шагыйрь һәм галим Рифат 
Җамал, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт, Татарстанның атказанган артисты Шамил Әхмәтҗанов, 
шагыйрь, галим Хәнәфи Бәдигый, «Казан утлары» журналының 
җаваплы сәркатибе, язучы-прозаик Вакыйф Нуриев, журналист Ри-
ман Гыйлемханов, «Яңа Гасыр» телерадиокомпаниясе алып бару-
чысы Фәридә Төхвәтуллина, «Белем.ру» оешмасы директоры Раил 
Гатауллин һ.б. чыгыш ясады. «Түгәрәк өстәл»нең пленар утыры-
шында Арча районы хакимияте башлыгы Илшат Нуриев катнашты 
һәм үзенең фикерләре белән уртаклашты.

3 ноябрь
ТР Милли музееның әдәби салонында «Сәнгать төне» дип атал-
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ган мәдәни чара кысаларында күренекле язучы, якташыбыз Васи-
лий Аксеновның иҗатына багышланган әдәби кичә булып узды. 
Анда әлеге шәхеснең 75 яшьлек юбилее уңаеннан төшерелгән «Ви-
зит пожилого джентльмена» дигән фильм күрсәтелде. Кичәдә Та-
тарстан Рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев, язучы Маргари-
та Небольсина чыгыш ясады. Кичәне әдәби салонның хуҗабикәсе 
Флера Дәминова алып барды.

 
9 ноябрь

Зур Кукмара мәдәният йортында шагыйрә, галимә, тәнкыйтьче 
Рифә Рахманның иҗат кичәсе үтте. Кичә район башлыгы урынба-
сары Р.А. Кәримуллинаның юбилярны район күләмендәге казаныш-
лары өчен медаль белән бүләкләнүеннән башланып китте. Казан-
нан кайткан каләмдәшләре Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре 
докторы Фоат Галимуллин, шагыйрьләр Газинур Морат, Шаһинур 
Мостафин, Рүзәл Мөхәммәтшин Рифә Рахман хакында хатирәләре 
белән уртаклаштылар. Юбилярны шулай ук туганнары, сыйныф-
ташлары, дуслары тәбрикләде. 

9 ноябрь
Әлмәт шәһәренең 53 нче балалар бакчасында «Туган якның 

шигъри җилләре» исемле очрашу булды. Татар балалар бакчалары 
тәрбиячеләре әлеге чарага ныклап әзерләнеп килгәннәр иде. Очра-
шуда язучылар М.Әхмәтшина, Н.Сабирҗановалар катнашты. 

10 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегендә оештырылган «түгәрәк өстәл»дә 

сүз бүгенге татар прозасы, аның үсеш тенденцияләре турында бар-
ды. Анда ТР Фәннәр академиясе вице-президенты, әдәбият гали-
ме Дания Заһидуллина, КФУ доценты Гөлфия Гайнуллина, «Казан 
утлары» журналының проза бүлеге мөхәррире, язучы-прозаик Ка-
мил Кәримов докладлар белән чыкты. Фикер алышуда язучылар, 
галимнәр, Казан шәһәре китапханәчеләре катнашты. «Түгәрәк 
өстәл» утырышын Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары 
Рәмис Аймәт алып барды.
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10 ноябрь
Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллияте өч ел элек «Язучы 

дәрес бирә» дигән проект башлап җибәргән иде. Быел да бертөркем 
язучылар – Илфак Ибраһимов (шагыйрь Мөхәммәт Мирза), Са-
ния Әхмәтҗанова, Илсөяр Иксанова, Нәҗибә Сафина, Йолдыз 
Шәрәпова, Рифат Сәлах һәм җырчы Миңгол Галиев үзләрен укыту-
чы ролендә сынады.

11 – 12 ноябрь
Кострома шәһәрендә Татарстан Республикасы мәдәнияте 

көннәре үтте. Әлеге чараларда язучылар Р.Миңнуллин, Л.Шәех, 
Й.Шәрәпова, Р.Бәшәров, Э.Шәрифуллина катнашты.

15 ноябрь
Казанның Дәрвишләр бистәсендәге төзелеш көллиятендә татар 

халкының күренекле шагыйре Зәлфәтнең тууына 70 ел тулуга ба-
гышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә Татарстанның ха-
лык шагыйре Рәдиф Гаташ, Татарстанның халык артисты, язучы 
Хәлим Җәләй, Башкортстанда яшәп иҗат итүче шагыйрә Халисә 
Мөдәррисова, «Безнең мирас» журналының баш мөхәррире Ләбиб 
Лерон катнашты һәм чыгыш ясады.

16 ноябрь
Чаллы шәһәренең Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә 

Газиз Кашапов-Үзилене искә алу кичәсе узды. Кичәне әлеге 
китапханәдә оештырылган әдәбият музее хезмәткәре, «Ләйсән» 
әдәби-иҗат берләшмәсе җитәкчесе Роза Хәмидуллина әзерләде 
һәм алып барды. Катнашучылар арасында Татарстан Язучылар 
берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, Мансур Сафин, 
Рәшит Бәшәр, Сирень Якупова һәм башка каләм ияләре бар иде. 

17 ноябрь
Әтнәдәге Г.Тукай исемендәге Татар дәүләт драма театрының 

зур залында Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев районның 
мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре белән очрашты. Халык 
белән күзгә-күз карап аралашу, ихлас күңелдән фикер алышу-
га әверелгән бу очрашуда тамашачылар шагыйрьнең җырларын, 
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шигырьләрен тыңладылар, кунакка шәхси тормышына, иҗади һәм 
сәяси эшчәнлегенә кагылышлы сораулар бирделәр, туган телебез, 
милләтебез язмышы турында фикерләштеләр.

20 ноябрь 
Язучы, галим Фарсель Зыятдиновка 80 яшь тулу уңаеннан Та-

тарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында әдәби-музыкаль 
кичә үткәрелде. Бәйрәмдарны Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, Татар энциклопедиясе институты директоры 
Искәндәр Гыйләҗев, ТР авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры 
урынбасары Илдус Габдрахманов, Бөтендөнья татар конгрессы 
исеменнән шагыйрә Шәмсия Җиһангирова, Казан шәһәре мәдәният 
идарәсеннән Рузилә Камалова, якташлары исеменнән Актаныш 
районы мәдәнияте бүлеге җитәкчесе Илшат Габделхәев, язучы 
Айгөл Әхмәтгалиева, сабакташлары исеменнән галимнәр Рүзәл 
Юсупов, Фоат Галимуллин котлады. ТР Мәдәният министрлыгы 
вәкиле Рәшит Фәтхуллин Фарсель агага «Мәдәнияттәге казанышла-
ры өчен» күкрәк тамгасы тапшырды.

24 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында язучы, публи-

цист, җәмәгать эшлеклесе, Г.Исхакый исемендәге әдәби премия ла-
уреаты Тәүфикъ Әйди истәлегенә «Әйдаман» дип аталган кичә бул-
ды. Кичәдә әдипнең Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан,  
4 томнан торган «Сайланма әсәрләр»е һәм «Җыен фонды»нда аңа 
багышлап чыгарылган «Шәхесләребез» сериясенә кергән җыентык 
тәкъдим ителде.

Искә алу чарасында тарихчы Индус Таһиров, язучы, галим Тәлгат 
Галиуллин, Татарстанның халык шагыйрьләре Разил Вәлиев, Рәдиф 
Гаташ, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе 
Ринат Закиров, шагыйрьләр Газинур Морат, Ркаил Зәйдулла, Та-
тарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, тәрҗемәче Фатих 
Котлы, әдипнең улы Айнур Әйделдинов, җырчылар Рөстәм Мали-
ков, Бәширә Насыйрова, Базарбай Бикчәнтәев, Кәрим Тинчурин 
исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары кат-
нашты.
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25 ноябрь
Әлмәт районы Кичүчат авыл китапханәсендә Р.Шаһиевның 

«Сагыну исе» китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Кичә эчтәлекле 
һәм тирән мәгънәле булуы белән истә калды. Очрашуда язучылар 
Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина, Р.Габделхакова, З.Захаровалар кат-
нашты.

26 ноябрь
Әлмәт шәһәренең Р.Фәхреддин исемендәге татар гимназиясендә 

М.Әхмәтшинаның «Яшәгән, ди, кәбестә» китабы буенча очра-
шу булды. Кичәдә 1 – 5 сыйныф укучылары катнашты. Укучылар 
шагыйрәнең шигырьләрен сөйләделәр, сораулар бирделәр. 

27 ноябрь
Актанышта бер көндә өч вакыйга – өч бәйрәм булды. Сәнгать 

һәм мәдәният паркында бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга 
һәйкәл ачылды. Район мәдәният йортына Россиянең атказанган, 
Татарстанның халык артисты, шушы туфракта туып-үскән Әлфия 
Авзалова исеме бирелде. «Актаныш таңнары» газетасының 85 ел-
лыгына багышланган кичә булды. Шунда ук Татарстанның халык 
шагыйре Гамил Афзал премиясенең быелгы лауреатын игълан 
иттеләр. Бу олуг бүләккә драматург, прозаик Данил Салихов лаек 
булды. Премияне район башлыгы Фаил Камаев тапшырды. Акта-
нышта булып узган чараларда Россия Федерациясе Дәүләт Думасы 
депутаты Әлфия Кагогина, шушы районнан чыккан язучылар Ил-
фак Ибраһимов (шагыйрь Мөхәммәт Мирза), Вахит Имамов, Ләбиб 
Лерон, Ягъсуф Шәфыйков, Айгөл Әхмәтгалиева, Әлфия Ситдыйко-
ва һ.б. катнашты.

27 ноябрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театрында ша-

гыйрь, прозаик, публицист, Г.Исхакый, Һ.Атласи исемендәге әдәби 
премияләр лауреаты Айдар Хәлимгә 75 яшь тулуга багышланган 
«Кайсыгызны юатыйм» дип аталган әдәби-музыкаль кичә булды. 
Театрның фойесенда А.Хәлимнең китапларыннан күргәзмә оешты-
рылды. Кичәгә кадәр, көндез, әдипкә ТР мәдәният министры Айрат 
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Сибагатуллин Татарстан Республикасының «Фидакарь хезмәт өчен» 
медален һәм ТРның Беренче Президенты Минтимер Шәймиевнең 
Рәхмәт хатын тапшырган иде. Кичәдә ТР Президенты каршындагы 
мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе Нурия Һашимова ТР 
Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәровның котлау хатын 
укыды. Бәйрәмдарны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов, Бөтендөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары 
Данис Шакиров, каләмдәшләре Равил Фәйзуллин, Гәрәй Рәхим, 
Г.Камал театры артистлары Әзһәр Шакиров, Равил Шәрәфиев, Баш-
кортстаннан, Омск, Оренбург шәһәрләреннән килгән кунаклар кот-
лады.

29 ноябрь
Әлмәт районы Кичүчат авылында галим, тарихчы, әдип, педагог 

һәм күренекле дин эшлеклесе, гаҗәеп бай иҗади мирас калдырган 
Р.Фәхреддингә багышланган фәнни-гамәли конференция үткәрелде. 
Конференциядә язучылар Р.Шаһиев, Р.Габделхакова, К.Булатова 
катнашты. Р.Фәхреддин иҗаты буенча күп хезмәтләр авторы, Татар-
стан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Р.Шаһиев фәнни 
доклад белән чыгыш ясады.

29 ноябрь
Чистай шәһәренең 2 нче татар гимназиясендә К.Тимбикова 

исемендәге III төбәкара фәнни-тикшеренү укулары булды. Чарада 
Әлмәт язучылары Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина катнаштылар.

1 декабрь
Чаллы шәһәренең 12 нче татар китапханәсендә татар 

әдәбиятының һәм матбугатының иң өлкән әдәби-нәфис һәм 
иҗтимагый-сәяси басмасы булган «Казан утлары» журналы ре-
дакциясе хезмәткәрләре язучы Камил Кәримов, шагыйрь Фәнил 
Гыйләҗев һәм Татарстанның халык язучысы, атказанган сәнгать 
эшлеклесе, Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты, шагыйрь, прозаик Марсель Галиев белән очра-
шу булды. Очрашу барышында китап укучылар журналның 95 ел-
лык олы тарихы белән, Казан кунакларының күпкырлы иҗатлары 
белән таныштылар. Кичә ахырында «Казан утлары» редакциясе 
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хезмәткәрләре әдәбият сөючеләрне иҗади хезмәттәшлеккә чакырып 
калдылар. Чарада шулай ук Чаллыда яшәп иҗат итүче язучылар 
Фәүзия Бәйрәмова һәм Факил Сафин катнашты.

1 декабрь
Язучы, татар һәм рус телләрендә өч дистәдән артык китап авто-

ры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Язу-
чылар берлегенең Ф.Хөсни һәм С.Сөләйманова, Әлмәт шәһәренең 
Р.Төхфәтуллин исемендәге премияләре лауреаты Альберт Хәсәновка 
80 яшь тулу уңаеннан Әлмәт шәһәренең 2 нче китапханәсендә очра-
шу булды. Очрашуда язучылар З.Захарова, Р.Шаһиев, М.Әхмәтшина, 
Ә.Салах, Р.Габделхакова катнашты.

4 декабрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында язучы-проза-

ик, юмор остасы, автор-башкаручы, режиссер Алмаз Хәмзинга 70 
яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Анда Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт А.Хәмзинның 
тормыш һәм иҗат юлы турында сөйләде. Кичәдә язучылар Ра-
бит Батулла, Равил Фәйзуллин, Тәлгат Галиуллин, Вахит Имамов, 
җырчылар Рафаэль Сәхәбиев, Фәрит Мирзануров, байтак еллар 
ТР Милли китапханәсе директоры булып эшләгән Наил Камбеев, 
бәйрәмдарның кызы, җырчы, мөгаллимә Алия Хәмзина һ.б. чыгыш 
ясады, юбилярга матур теләкләрен ирештерделәр. Алмаз Хәмзинның 
җырлары, шигырьләре автор башкаруында тәкъдим ителде. Кичәне 
сатирик язучы Камил Кәримов һәм Алмаз Хәмзин үзе алып барды.

Алмаз Хәмзинның юбилей кичәсе Г.Тукай исемендәге Татар 
дәүләт филармониясенең концерт залында да үткәрелде. Шул көнне 
көндез аны ТР мәдәният министры Айрат Сибагатуллин котлады. 

4 декабрь
Язучылар берлегендә шигърият остаханәсенең чираттагы уты-

рышы булды. Утырышта шагыйрә Ландыш Габдрахманова иҗаты 
буенча фикер алышу үткәрелде. Шагыйрәнең иҗаты уңай бәяләнеп, 
ул Язучылар берлегенә әгъзалыкка тәкъдим ителде. Утырышта шу-
лай ук Г.Исхакый һәм Һ.Такташ исемендәге әдәби премияләргә кан-
дидатлар күрсәтү мәсьәләсе дә каралды.
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6 декабрь
ТР Милли музееның әдәби салонында Татарстанның атказанган 

фән эшлеклесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре, Җ.Вәлиди исемендәге әдәби бүләк иясе, галим, ислами-
ят белгече, тәрҗемәче, публицист Әнвәр Хәйринең тууына 70 ел ту-
луга багышланган «Гыйлем диңгезеннән бер тамчы» дип исемләнгән 
кичә булды. Анда чыгыш ясаган ТР Дәүләт Советының Мәдәният, 
мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, 
академик Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, Казан 
шәһәре Думасы депутаты, табиб Рөстәм Бакиров, гарәп теле белгече 
Лена Таҗиева, язучылар Шаһинур Мостафин, Хөсәен Вәлиәхмәтов, 
журналист Риман Гыйлемханов, галимнең хатыны Альмира ханым 
Әнвәр Хәйринең күп гасырлык рухи мирасыбызны кайтаруда, аны 
хәзерге әдәби телгә күчерүдә гаять зур хезмәт куюын әйттеләр, 
истәлек-хатирәләре белән уртаклаштылар. Кичәдә җырчылар Рөстәм 
Маликов һәм Әнвәр Хәйринең кызы Айгөл Хәйри тарафыннан баш-
карылган җырлар яңгырады. Кичәне ТР Милли музееның өлкән 
фәнни хезмәткәре Флера Дәминова алып барды.

6 декабрь
Танылган башкорт шагыйре, Башкортстанның атказанган мәдә-

ният хезмәткәре, Г.Сәләм бүләге иясе Хисмәтулла Юлдашевның  
60 яшьлек юбилеен бәйрәмдарның туган төбәге – Оренбург өлкә-
сенең Шарлык һәм Александров районнарында зурлап билгеләп 
үттеләр. Бәйрәм чараларында Уфадан килгән зур делегация белән 
бергә Казаннан шагыйрь Газинур Морат та катнашты.

8 декабрь
Татарстан Язучылар берлегендә проза остаханәсенең чираттагы 

утырышы үткәрелде. Утырышта Арчада яшәүче прозаик Зиннур 
Тимергалиев иҗаты буенча фикер алышу булды. Утырышта шулай 
ук Ф.Хөсни һәм Г.Исхакый исемендәге әдәби премияләргә канди-
датлар күрсәтү мәсьәләсе дә каралды.

12 декабрь
Пермь крае Барда районы мәдәният үзәгендә танылган шагыйрь 

Идият Әшировка 70 яшь тулу уңаеннан «Гомерләр балкышы» дип 



117

исемләнгән әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичәдә Барда админи-
страциясе вәкилләре, сәнгать осталары, юбилярның дуслары, туган-
нары, киң җәмәгатьчелек катнашты.

12 декабрь
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә Татарстан Язучы-

лар берлегенең Чаллы бүлеге язучыларының җыелышы булды. 
Җыелышта Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендә, Тукай рай-
онында яшәп иҗат итүче каләм ияләре катнашты. Казаннан берлек 
рәисе Данил Салихов, Чаллы шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары Рамил Хәлимов та килгән иде.

Язучылар алдында 2017 елда башкарылган эшләр турында 
бүлекнең җаваплы сәркатибе Факил Сафин хисап тотты. Данил 
Салихов исә, үз чиратында, Чаллы бүлеге язучыларының пробле-
маларын хәл итүдә шәһәр җитәкчеләре белән бергәләп эшләячәген 
белдерде. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил 
Хәлимов бүген мәктәпләрдә татар телен укыту буенча килеп ту-
ган вазгыятькә тукталды, бу мәсьәләләрне хәл итүдә язучыларның 
роле турында әйтте. Балаларда татар теленә мәхәббәт, хөрмәт 
тәрбияләүдә каләм ияләренең алгы сафта булуларын теләде. Язу-
чылар Фәүзия Бәйрәмова, Айдар Хәлим, Рафис Сәлимҗанов һәм 
башкалар милләтнең, туган телнең аяныч хәле турында борчы-
лып сөйләделәр, халыкта милли аңны күтәрүдә яңа юллар эзләргә 
кирәклеген әйттеләр, үзләренең киңәшләрен бирделәр. Җыелышның 
икенче өлешендә республикакүләм премияләргә кандидатлар 
күрсәтелде, Казанда узачак Татарстан Республикасы Язучылар 
берлегенең әдәби ел йомгаклары җыелышында бердәм рәвештә кат-
нашу турында да сүз булды.

16 декабрь
Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары «Казан» милли-мәдәни 

үзәгендә әдәби елга йомгак ясадылар. Ел дәвамында башкарылган 
эш-гамәлләргә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
хисап тотты. Җыелышта филология фәннәре кандидаты, КФУ до-
центы Нурфия Юсупова (шигърият), филология фәннәре кандида-
ты, КФУ доценты Гөлфия Гайнуллина (чәчмә әсәрләр), филология 
фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов (драматургия), язучы Айгөл 
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Әхмәтгалиева (балалар әдәбияты), язучы, мөхәррир Галимҗан 
Гыйльманов (әдәби тәнкыйть), педагогика фәннәре докторы, КФУ 
профессоры Әлфия Галимуллина (рус телендәге әдәбият һәм әдәби 
тәрҗемәләр) докладлар белән чыктылар. Чаллы, Әлмәт язучы-
лар оешмалары җитәкчеләре Факил Сафин, Рәфкать Шаһиев ел 
дәвамында башкарылган эш-гамәлләр турында сөйләделәр, хәл 
итәсе мәсьәләләргә тукталдылар. Докладлардан соң фикер алы-
шуларда каләм ияләре Рабит Батулла, Фәүзия Бәйрәмова, Илфак 
Ибраһимов, Вахит Имамов, Ләбиб Лерон, Хатыйп Миңнегулов, 
Хәнәфи Бәдигый, Нурулла Гариф, Нәҗибә Сафина, Фирдәвес Ху-
җин һ.б. катнашты. 

2017 елда Язучылар берлегенә сигез кеше кабул ителгән. Данил 
Салихов аларга Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы таныклык-
ларын тапшырды. Болар – Казаннан Алсу Шәмсутова, Ләйсән 
Могътәсимова, Наилә Яхина, Түбән Камадан Нурзия Мирхазова, 
Мөслимнән Лилия Садриева, Әтнәдән Гөлүсә Батталова. Марат 
Морев белән Ольга Овчинниковага таныклыклар алданрак тапшы-
рылган иде. Җыелышта Татарстан Республикасы Мәдәният ми- 
нистрлыгы һәм Язучылар берлегенең әдәби премияләре тапшы-
рылды. Г.Исхакый премиясенә – Мәдинә Маликова, Ф.Хөсни 
премиясенә – Госман Гомәр, Җ.Вәлиди премиясенә Лирон 
Хәмидуллин лаек булды. Моннан тыш драматург, прозаик Рәдиф 
Сәгъдигә Т.Миңнуллин премиясе бирелде. Әлеге чарада шулай ук 
ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Татарстан Язу-
чылар берлеге тарафыннан оештырылган әдәби әсәрләр конкурсы 
җиңүчеләре дә игълан ителде.

Әдәби ел йомгаклары киләчәккә бурычлар тәгаенләнгән резолю-
ция кабул итү белән тәмамланды. Җыелышта ТР Президентының 
эчке сәясәт мәсьәләләре департаментының милли сәясәтне гамәлгә 
ашыру идарәсе башлыгы Данил Мостафин катнашты.

16 декабрь
Г.Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстанның 

атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзинның 70 яшьлек юбиле-
ена багышланган «Татарның ХУҖАсы» дип аталган кичә булды. 
Кичәдә танылган язучылар, эстрада җырчылары, киң җәмәгатьчелек 
катнашты.
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16 декабрь
«Татмедиа» республика матбугат һәм массакүләм коммуника-

цияләр агентлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан оешты-
рылган «Татар рухы һәм каләм» VII Бөтенроссия журналистлар һәм 
массакүләм мәгълүмат чаралары бәйгесенә йомгак ясалды. «Милләт 
шәхесләре» номинациясендә журналыбызда 15 ел дәвамында да-
ими чыгып бара торган «Казан утлары» архивыннан» циклы өчен 
Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин җиңүче булды.

18 декабрь
Камал театрының кече залында язучы, драматург, Татарстанның 

атказанган сәнгать эшлеклесе Юныс Сафиуллинның 70 яшьлегенә 
багышланган юбилей кичәсе үткәрелде. 

20 декабрь
Минзәлә районының М.Җәлил исемендәге педагогия көллия-

тендә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрә Эль-
мира Шәрифуллинаның юбилеена багышланган «Әдәби туган 
як» дип аталган республика фестивале булып узды. Аның кысала-
рында фәнни-гамәли конференция һәм шагыйрәнең шигырьләрен 
сәнгатьле уку бәйгесе үткәрелде. 

20 – 23 декабрь
Казахстанның Төркестан шәһәрендә XII халыкара төрки шигъри-

ят фестивале булды. Ул суфи шагыйрь Хуҗа Әхмәт Ясәви истәлегенә 
багышланды. Әлеге форумда төрки дөньяның йөзгә якын каләм иясе, 
шул исәптән Татарстаннан Язучылар берлеге рәисе урынбасары, ша-
гыйрь Рәмис Аймәт, «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы мөхәррире, 
шагыйрә Сания Әхмәтҗанова катнашты. Өч шагыйрь фестиваль лау-
реаты булды. Шуларның берсе – Рәмис Аймәт. Аңа үзбәк шигърияте 
классигы Хөсәен Байкара исемендәге әдәби бүләк тапшырылды.

22 декабрь
Түбән Кама шәһәрендә аксакал язучы Фәтхулла Абдуллинның 

юбилей кичәсе булды. Чаллы язучылары Факил Сафин, Фидаил 
Мәҗитов, Түбән Каманың күпсанлы каләм ияләре юбилярга котлау 
сүзләрен җиткерде, иҗат уңышлары теләде. 
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2018 ел _______________________________________________

15 гыйнвар
Мамадыш районында күренекле татар әдибе Шәйхи Маннурның 

туган көненә багышланган шигырь бәйрәме үткәрелде, аның 
исемендәге премияләрнең яңа лауреатлары игълан ителде.

Кышкы шигърият бәйрәменә Казаннан Шәйхи Маннурның ми-
рас комиссиясе рәисе, язучы һәм публицист Шаһинур Мостафин, 
шагыйрь һәм галим Рифат Җамал; Яр Чаллыдан Язучылар оешма-
сы җитәкчесе, «Көмеш кыңгырау» газетасы баш мөхәррире Факил 
Сафин, «Мәйдан» журналының баш мөхәррире Фидаил Мәҗитов, 
бүлек мөхәррире Гайфиулла Газизов, язучылар Мансур Сафин, Роза 
Хәмидуллина, Рәкить Әбделманов, Рушания Гыйләҗева килгәннәр 
иде. Кышкы шигъри сабантуй Мамадыштагы һәйкәле янында 
әдипне искә алу, чәчәкләр салу белән башланып китте. Әдипләрнең 
мәктәп укучылары, китапханәчеләр, әдәбият сөючеләр белән очра-
шуы, Шәйхи Маннур исемендәге премиянең быелгы лауреатларын 
бүләкләү композитор Яруллиннар исемендәге сәнгать мәктәбендә 
дәвам итте. Яңа лауреатларга Татарстан Язучылар берлеге һәм Ма-
мадыш районы хакимияте дипломнарын район башлыгы Анатолий 
Иванов белән Шаһинур Мостафин тапшырдылар.

Казан һәм Яр Чаллы кунаклары Шәйхи Маннур турынды истәлек-
ләре белән уртаклаштылар, әдипнең рухына тугры булган өчен, 
район җитәкчелегенә, бу очрашуларны үткәрүдә бик зур көчләрен 
куйган район үзәк китапханәләр системасы хезмәткәрләренә 
рәхмәтләрен җиткерделәр.

Күңелле очрашулар, шагыйрьнең каберен зиярат кылганнан соң, 
әдипнең Тулбайда үз акчасына салдырган музей-китапханәдә дәвам 
итте.

17 гыйнвар
Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай премиясе лауреаты Аяз 

Гыйләҗевнең тууына 90 ел тулган көнне мәрхүмнең каберен зия-
рат кылу чарасы үткәрелде. Мәрасимне Татарстан Язучылар берле-
ге рәисе Данил Салихов ачып җибәрде һәм алып барды. Чарада ТР 
мәдәният министрының беренче урынбасары Эльвира Камалова, 
галимә Миләүшә Хәбетдинова һ.б. чыгыш ясады.
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19 гыйнвар
Лениногорск шәһәре мәдәният йортында танылган язучы Аль-

берт Хәсәновка 80 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсе узды. 
Юбилярны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
котлады. Аңа ТР Мәдәният министрлыгының «Мәдәнияттәге ка-
занышлары өчен» күкрәк билгесен тапшырды. Кичәдә шулай ук 
Татарстанның халык шагыйре Гәрәй Рәхим, Татарстан Язучылар 
берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Рәфкать Шаһиев, шагыйрәләр 
Клара Булатова, Минзифа Әхмәтшина чыгыш ясады.

19 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлегендә проза һәм балалар әдәбияты 

остаханәләренең берләштерелгән утырышы булды. Утырышта Г.Ту-
кай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар тәкъдим ителде.

Остаханәләрнең берләшкән утырышын Татарстан Язучылар 
берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урынбасары Рәмис Аймәт 
алып барды.

Балалар остаханәсе Дәүләт премиясенә кандидат итеп татар һәм 
рус телләрендә чыккан «Йолдызстан батыры» / «Звездный витязь» 
(ТКН/ТКИ, 2014 ел/г.) китаплары өчен шагыйрә Резеда Вәлиеваны; 
проза остаханәсе «Игезәкләр йолдызлыгы» (ТКН, 2016), «Карур-
манда кара песи» (ТКН, 2015) китаплары өчен Камил Кәримовны; 
«Олы юл да сикәлтәле» (ТКН, 2007), «Сөеп туймас чакларың» 
(ТКН, 2011), «Кая чабасың, гомер юртагы?» (ТКН, 2015) трилогия-
се һәм «Гомер – яшәр өчен» (ТКН, 2012) җыентыгы өчен Рәфкать 
Кәрамине тәкъдим итте.

Утырышта кандидатларның иҗатлары буенча Зиннур Мансуров, 
Ләбиб Лерон, Рөстәм Галиуллин, Йолдыз Шәрапова, Фарсель Зыят-
динов, Хәбир Ибраһим, Хәнәфи Бәдигый, Фәрит Яхин, Марат За-
кир, Нәҗибә Сафина, Марат Әмирханов һ.б. чыгыш ясады.

19 гыйнвар
Мәскәүнең ГУЛАГ тарихы музеенда Татарстанның халык язучы-

сы Аяз Гыйләҗевнең рус теленә тәрҗемә ителгән «Ягез, бер дога!» 
(«Давайте, помолимся») китабын тәкъдим итү кичәсе булып узды. 
Наил Ишмөхәммәтов тәрҗемә иткән бу китапны Мәскәү зыялы-
ларына Казаннан килгән кунаклар – язучының уллары Искәндәр 
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һәм Мансур Гыйләҗевләр, КФУ доценты Миләүшә Хәбетдинова 
тәкъдим итте.

20 гыйнвар
Чувашстанның Батыр районы Кыр Бикшиге авылында татар дра-

матургиясе классигы Фәтхи Бурнашның тууына 120 ел тулуга ба-
гышланган бәйрәм тантаналары узды. Авыл эшмәкәрләре ярдәмендә 
Фәтхи Бурнашка истәлек билгесе ачылды. Чарада Татарстан Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов, «Безнең мирас» журналының 
баш мөхәррире Ләбиб Лерон, Г.Тукай исемендәге дәүләт премия-
се лауреатлары, шагыйрьләр – Фәтхи Бурнашның якташы Ркаил 
Зәйдулла һәм Газинур Морат, язучы, Бөтендөнья Татар конгрессы 
вәкиле, шагыйрә Шәмсия Җиһангирова, тәрҗемәче Фатыйх Кот-
лы һ.б. шәхесләр катнашты.

Фәтхи Бурнашның 120 еллыгы уңаеннан оештырылган бәйрәм 
авылда көн буе дәвам итте. Чараларның дәвамы итеп, Чувашстанның 
бердәнбер татар халык театры «Бикшик» авыл халкы һәм читтән 
килгән мөхтәрәм кунаклар игътибарына Фәтхи Бурнаш әсәрләреннән 
куелган спектакльләрдән өзекләр тәкъдим итте.

20 гыйнвар
Казанның 17 нче гимназиясе алдында куелган Галимҗан Ибра-

һимов һәйкәленә чәчәкләр салынды. Күренекле язучының гомере 
өзелүгә быел 80 ел. Чарада язучылар Вахит Имамов, Нәҗибә Сафи-
на, Фәнил Гыйләҗев, җәмәгатьчелек вәкилләре һ.б. катнашты.

22 гыйнвар
Танылган шагыйрә, С.Сөләйманова исемендәге премия лауреаты 

Рифә Рахманга «Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе» дигән 
мактаулы исем бирелде. Мактаулы исем бирелү турындагы танык-
лыкны һәм күкрәк билгесен Татарстан Мәдәният министрлыгының 
Татар дәүләт филармониясендә узган Коллегия утырышында Татар-
стан Республикасы Премьер-министры А.В. Песошин тапшырды.

23 гыйнвар
Азнакайда балалар шагыйрәсе Резеда Шәрипованы юбилее белән 

котладылар. Аңа «Татарстанның атказанган матбугат һәм коммуни-
кацияләр хезмәткәре» дигән мактаулы исем бирелде. 
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24 гыйнвар
Чаллы шәһәренең М.Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә ша-

гыйрь Ямаш Игәнәйне искә алу кичәсе узды. «Хәзинәләр иленнән» 
дип аталган әлеге кичәдә Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы 
бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, Шәйхи Маннур премиясе лауреаты, 
төбәкне өйрәнүче язучы-шагыйрь Мансур Сафин, шагыйрә Әлфия 
Ситдыйкова һәм башка каләм ияләре Ямаш Игәнәйне зыялы, затлы, 
тыйнак, ләкин үз сүзен вакытында әйтә белә торган талантлы шәхес 
буларак искә алдылар. 

25 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең чираттагы утырышы 

булды. Аны берлек рәисе Данил Салихов алып барды. Рәис урынба-
сары Рәмис Аймәт ике утырыш арасында башкарылган эшкә хисап 
тотты. 2018 елга юбилейлар планы расланды.

Язучылар берлеге идарәсе 2018 елда Татарстан Республикасы-
ның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә кандидатлар тәкъдим 
итте. Алты кеше арасыннан Татарстан китап нәшриятында басы-
лып чыккан «Игезәкләр йолдызлыгы» һәм «Карурманда кара песи» 
китаплары өчен прозаик Камил Кәримов узды. Утырышта катнаш-
кан 24 кешедән 18е аны яклап тавыш бирде. Идарә әгъзалары шулай 
ук Рәниф Шәриповны – Г.Исхакый, Рифат Җамалны – Һ.Такташ, 
Фирүзә Җамалетдинованы – Ф.Хөсни, Рифә Рахманны Җ.Вәлиди 
исемендәге әдәби премияләргә тәкъдим итте.

Утырышта Раушан Шәриф белән Ольга Иванова Татарстан Язу-
чылар берлегенә кабул ителде.

31 гыйнвар
Язучылар берлегендә әдәби тәнкыйть остаханәсе утырышы бул-

ды. Утырышта Казан Федераль университеты каршындагы «Әл-
лүки» иҗат түгәрәге әгъзалары Гүзәл Закирова, Гөлүсә Шиһапова, 
Ләйлә Хәбибуллина иҗаты тикшерелде. Фикер алышуда Данил 
Салихов, Марсель Галиев, Газинур Морат, Ркаил Зәйдулла, Рәмис 
Аймәт, Халисә Ширмән һ.б. катнашты.

2 февраль
Менеделеевск шәһәренең Балалар иҗат йортында «Балачак 

илендә» дип аталган әдәби-музыкаль кичә узды. Катнаштылар: Фа-
кил Сафин, Рәшит Бәшәр, Әлфия Ситдыйкова.
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5 февраль
Уфа шәһәре филармониясендә Башкортстанның халык шагый-

ре Наҗар Нәҗмигә 100 ел тулуга багышланган юбилей кичәсе 
үткәрелде. Кичәдә Татарстаннан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов катнашты һәм чыгыш ясады.

7 февраль
Татарстанга Кыргызстан Республикасының «Айтматовлы һәм 

Айтматовсыз дөнья» кинопроекты авторлары – Чыңгыз Айтматов-
ның улы Әскәр Айтматов, режиссер Бакын Карагулов, төшерүче 
оператор Айбәк Җангазиевлар килде. Кинопроект Чыңгыз Айт-
матовның тууына 90 ел тулуга багышлана. Беренче көнне кунаклар 
Чыңгыз әкәнең әнисе ягыннан нәсел җепләре тоташкан Кукмара 
районында булдылар. Икенче көнне аларны Татарстан Республика-
сы президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте.

Кыргызстаннан килгән кунаклар Татарстан Язучылар берлегендә 
республикабызның каләм ияләре белән очрашты. Очрашуда язучы-
лар Разил Вәлиев, Рабит Батулла, Ренат Харис, Равил Фәйзуллин, 
Зиннур Мансуров, Вахит Имамов, Роберт Миңнуллин, Газинур Мо-
рат, Эльмира Шәрифуллина, әдәбият галиме Хатыйп Миңнегулов, 
«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте генераль директоры урынбаса-
ры, «Мәгариф» журналының баш мөхәррире Сөмбел Таишева кат-
нашты. Очрашуны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов алып барды.

7 февраль
Татар әдәбияты классигы Фатих Хөснинең тууына 110 ел тулуны 

әдипнең туган ягы – Теләче районы Олы Мәтәскә мәктәбендә зурлап 
билгеләп үттеләр. Укучылар Казаннан кайткан бер төркем язучы-
лар белән очраштылар, аларның Ф.Хөсни турындагы истәлекләрен 
тыңладылар.

Юбилей чаралары район мәдәният йортында дәвам итте. Мон-
да үткәрелгән әдәби-музыкаль кичәдә Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, язучылар Фоат Галимуллин, Әхәт 
Гаффар, Камил Кәримов, Рашат Низами, Марат Әмирхан, Фирүзә 
Җамалетдинова, Дания Гайнетдинова һәм нәфис сүз остасы Роза-
лия Зәкиева чыгыш ясады. Кичәдә шулай ук районның һәвәскәр 
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артистлары да катнашты. Кунакларны Теләче муниципаль районы 
башлыгы Илдус Зарипов каршы алды һәм аларны райондагы яңа 
төзелешләр белән таныштырып йөрде.

9 февраль
Г.Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концертлар за-

лында Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт пре-
миясе лауреаты Фәнис Яруллинның тууына 80 ел тулуга багышлан-
ган «Җилләрдә сыналган җилкән» дип аталган юбилей кичәсе булып 
узды. Залга әдипнең каләмдәшләре, укучылары, якыннары, якташла-
ры җыелган иде. Татарстан Республикасы мәдәният министрының 
беренче урынбасары Эльвира Камалова мәрхүмнең хатыны, озак 
еллар аның янәшәсендә булган якын кешесе Нурсөя Яруллина-
га «Фидакарь хезмәт өчен» медален тапшырды. Кичәдә TP Дәүләт 
Советының Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр коми-
теты рәисе, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, «Россельхознадзор»ның Та-
тарстан буенча идарәсе җитәкчесе, Баулы якташлар җәмгыяте рәисе 
Нурислам Хәбипов, Баулы муниципаль районы башлыгы Рамил Га-
тиятуллин һ.б. чыгыш ясады. Миңгол Галиев, Асаф Вәлиев, Гөлнара 
Тимерҗанова, Рәсим Низамов, Лилия Хәйруллина, Чулпан Йосыпова 
Фәнис Яруллин сүзләренә язылган җырларны башкарды.

12 февраль
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 

Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең тууына 90 ел тулу-
га багышланган әдәби кичә булып узды. Шушы юбилей алдыннан 
Татарстан китап нәшрияты әдипнең 6 томлык сайланма әсәрләрен 
бастырып чыгарды. Театр фойесында TP Милли музее һәм TP Мил-
ли китапханәсе оештырган, язучының шәхси әйберләре, кулъязма-
лары, китаплары куелган күргәзмәне карарга, юбиляр турында би-
блиографик белешмә белән танышырга мөмкин иде.

Аяз Гыйләҗевнең иҗатын барлауда, мирасын саклауда аның 
хатыны Нәкыя ханым зур эш башкара. Кичәдә аңа Татарстан 
Республикасының Беренче Президенты, Дәүләт киңәшчесе Мин-
тимер Шәймиев исеменнән Рәхмәт хаты тапшырылды. Аны TP 
мәдәният министры Айрат Сибагатуллин тапшырды.
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Кичәдә язучылар Рабит Батулла, Ркаил Зәйдулла, галимә 
Миләүшә Хәбетдинова, Аяз Гыйләҗевнең уллары – тарих фәннәре 
докторы Искәндәр Гыйләҗев белән драматург Мансур Гыйләҗев 
һ.б. чыгыш ясады. Әдипне искә алу кичәсендә Камал, Тинчурин те-
атрлары, Әтнә татар дәүләт драма театры артистлары А.Гыйләҗев 
әсәрләре буенча куелган спектакльләрдән өзекләр күрсәттеләр. 
Камаллылар Аяз ага турындагы истәлек-хатирәләре белән дә ур- 
таклашты.

13 февраль
Баулыда, Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинның туу-

ына 80 ел тулу уңаеннан, шигырь уку бәйгесе булып узды. Анда 
мәктәпләрдән һәм балалар бакчаларыннан 20ләп бала катнашты. 
Бәйгедә Фәнис Яруллинның шигырьләре һәм поэмалары яңгырады.

13 февраль
Түбән Кама шәһәренең Г.Тукай исемендәге үзәк китапханәсендә 

шагыйрь Рифкать Имаевның 70 яше уңаеннан әдәби-музыкаль 
кичә булды. Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, С.Сөләйманова 
исемендәге әдәби премия лауреаты, 7 китап авторы Рифкать Има-
евны хөрмәт итеп, Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге 
җитәкчесе, язучы, шагыйрь Факил Сафин, язучылар Фәтхулла Аб- 
дуллин, Нурзия Мирхазова, Түбән Кама шәһәренең Аксакаллар 
шурасы вәкилләре, «Кама таңнары» әдәби берләшмәсе әгъзалары, 
студентлар, шагыйрьнең иҗатына гашыйк шәһәрдәшләр, китап-
ханәчеләр килгән иде.

15 февраль
Чаллы шәһәрендә каһарман-шагыйрь Муса Җәлилне искә алу 

чарасы булды. Кичәдә Чаллы язучылары һәм «Ләйсән» әдәби-иҗат 
берләшмәсе әгъзалары катнашты. 

15 февраль
Чаллының 30 нчы мәктәбендә гомеренең саллы бер өлешен 

Чаллы шәһәре белән бәйләгән шагыйрь Кадыйр Сибгатуллин 
исемендәге II региональ фәнни-гамәли конференция үтте. Конфе-
ренция эшендә Чаллы, Алабуга, Тукай районы мәктәпләреннән 43 
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укытучы һәм 30 укучы катнашты. Чарага Чаллыда яшәп иҗат итүче 
язучылар, шагыйрьләр килгән иде. 

15 февраль
Муса Җәлилнең туган көнендә язучылар, сәнгать әһелләре, 

җәмәгатьчелек вәкилләре, ветераннар, студентлар, мәктәп уку-
чылары каһарман-шагыйрьнең Казандагы 1 Май мәйданындагы 
һәйкәленә чәчәкләр салды. Ул көнне TP Милли музеенда «Моабит 
дәфтәрләре»нең төп нөсхәсе күрсәтелде.

15 февраль
Әлмәт шәһәрендә герой-шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне 

уңаеннан аның һәйкәле янында шигъри митинг булды, һәйкәленә чә- 
чәкләр салынды. Тантананы Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәк- 
чесе Р.Шаһиев алып барды. Соңыннан язучылар шәһәрнең «Ассоль» ка-
фесында политехника техникумы студентлары белән очраштылар. Ча-
рада К.Булатова, Р.Шаһиев, М.Әхмәтшина, З.Захарова, Р.Габделхакова, 
«Кызыл каурыйлар» әдәби берләшмәсе әгъзалары катнашты.

16 февраль
Баулы районы М.Җәлил исемендәге мәдәният йортында Татар- 

станның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 
лауреаты Фәнис Яруллинның тууына 80 ел тулуга багышланган 
«Җилләрдә сыналган җилкән» дип аталган юбилей кичәсе булып 
узды. Кичәдә Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов катнашты һәм чыгыш ясады.

16 февраль
«Казан» милли-мәдәни үзәгендә Илдар Кыямовның «Кара чишмә 

каръясы» дигән китабын укучыларга тәкъдим итү кичәсе булды. 
Кичәдә бәйрәмдарны Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт котлады.

16 февраль
Чистай шәһәренең 5 нче урта мәктәбендә Г.Исхакый исемендәге 

әдәби премия лауреатлары Рәфкать Кәрами һәм Флера Тарханова 
белән очрашу үткәрелде.
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17 февраль
Мамадыш мәдәният сараенда язучы Шаһинур Мостафинга 70 яшь  

тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичәдә Д.Сали-
хов, Р.Сабирҗанов, Ф.Галимуллин, З.Мансуров, Г.Гыйльманов, В.Има-
мов, Ә.Закирҗанов, Г.Морат, Р.Җамал, М.Закиров, Р.Мөхәммәдиев, Ф.Са- 
фин, Ә.Ситдыйкова, Ф.Мәҗитов, М.Сафин, А.Фәләх һ.б. катнашты.

17 февраль
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында Ш.Биктимеров 

исемендәге «Әлмәндәр варислары» дип аталган халыкара театраль 
фестивальнең йомгаклау тантанасы булды. Тантанада кунакларны 
һәм катнашучыларны Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт сәламләде.

18 февраль
Самараның А.С. Пушкин исемендәге тимерьюлчылар мәдәният 

йортында каһарман шагыйрь Гакыйль Сәгыйровның тууына 80 ел 
тулуга багышланган кичә булып узды. Анда шагыйрь туган, яшәгән 
төбәкләрдән кунаклар җыелды. Күпсанлы татар җәмәгатьчелеге 
вәкилләре арасында Казаннан Рифә Рахман да бар иде. Ул Га-
кыйль Сәгыйров иҗатын пропагандалау һәм мәңгеләштерү юлын-
да зур хезмәт куючыларга Татарстан Язучылар берлеге рәисе Да-
нил Салихов исеменнән Рәхмәт хатлары тапшырды, шулай ук 
Татар конгрессының да бүләкләрен ирештерде. Кунаклар Гакыйль 
Сәгыйровның тормыш юлы һәм иҗаты турында фикер-истәлекләр 
белән уртаклаштылар, бай күргәзмә белән таныштылар, шагыйрьгә 
багышланган әдәби-музыкаль кичә карадылар. 

18 февраль
Удмуртиянең «Спартак» халык иҗаты йортында Халыкара ту-

ган тел көне уңаеннан «Шушы яктан, шушы туфрактан без» дигән 
әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов катнашты һәм чыгыш ясады.

18 февраль
Кукмара районы Янил урта мәктәбендә «Туган җир сулышы» дип 

аталган республикакүләм фәнни-гамәли конференция узды. Конфе-
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ренция эшендә балалар әдибе Рәшит Бәшәр катнашты. Ул укучы ба-
лаларга үзе исемендәге премия дә тапшырды.

18 февраль
Ижау шәһәрендә Риза Шәфинең 95 еллыгы уңаеннан үткәрелгән 

әдәби чаралар булды. Чаллыдан Факил Сафин, Фидаил Мәҗитов, 
Әлфия Ситдыйкова катнашты.

19 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында татар әдәбияты 

классигы Фатих Хөснинең тууына 110 ел тулуга багышланган әдәби 
кичә булды. Ул композитор Хөснул Вәлиуллинның Фатих Хөсни 
сүзләренә язылган «Кошлар тынды» җыры белән башланып китте. 
Экранда әдипнең тормыш, иҗат юлын чагылдырган фоторәсемнәр 
күрсәтелде. Кичәне Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин 
ачып җибәрде. Әдәбият галиме Рифат Сверигин Фатих Хөснинең 
иҗаты турында сөйләде. Татарстанның халык артисты Равил 
Шәрәфиев хатирәләре белән уртаклашты. Аудиоязмада Ф.Хөснинең 
үз тавышын ишетү, «Җәяүле кеше сукмагы» романының язылу 
тарихын, татар әдәбияты классигы Ибраһим Газиның, язучының 
кызы Фәридә ханымның, шулай ук Г.Камал театры артистларының 
истәлекләрен тыңлау кичәнең матур бизәкләре булды. Татарстанның 
халык артистлары Хәлим Җәләй, Зөфәр Харисов, нәфис сүз оста-
сы Розалия Зәкиева әдипнең әсәрләреннән өзекләр укыды. Г.Камал 
театрында Илгиз Зәйниев инцинировкасы буенча куелган «Йөзек 
кашы» спектакленнән өзек күрсәтелде. Шагыйрә Нәҗибә Сафина 
Фатих агага багышланган шигырен укыды. Әлеге чарада әдипнең 
якташлары – Теләче районы үзешчән сәнгать осталары да чыгыш 
ясады. Кичәне Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова 
алып барды.

20 февраль
Чистай районы Наратлы Елга мәктәбендә тууына 140 ел тулу 

уңаеннан татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйны искә алу кичәсе 
булды. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
шагыйрь Газинур Морат, язучы, шагыйрә, әдәбият галимәсе Рифә 
Рахман катнашты һәм чыгыш ясады.
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21 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Халыкара ту-

ган тел көненә багышланган «И туган тел...» дип исемләнгән әдәби-
музыкаль кичә үткәрелде. Кичәне Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов ачып җибәрде. Чарада шагыйрьләр Эльмира Шәрифуллина, 
Илсөяр Иксанова, Йолдыз Шәрәпова, Рәмис Аймәт, Хәнәфи Бәдигый 
һәм Казан театр училищесы студентлары катнашты.

21 февраль
Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты та-

рафыннан 2016 – 2017 елларда әзерләнгән һәм нәшер ителгән фәнни-
гамәли басмаларны тәкъдим итүгә багышланган чара үткәрелде. 
Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Министрлар Ка-
бинеты, Мәгариф һәм фән, Мәдәният министрлыклары, Фәннәр 
академиясе, фәнни оешмалар, учреждениеләр һәм массакүләм 
мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Әлеге чара кысаларында 
татар әдәбияты, тел гыйлеме, халык иҗаты, сәнгать, чыганак һәм 
рухи мирас кебек юнәлешләр буенча әзерләнгән һәм нәшер ителгән 
китаплар тәкъдим ителде. Җәмгысы – 70тән артык китап. Алар 
арасында 8 томда нәшер ителәчәк «Татар әдәбияты тарихы»ның 
бишенче томы (1917 – 1956 еллар), «Татар әдәби теле тарихы»ның 
икенче томы (XII гасыр – XX йөз башы), «Татар теленең аңлатмалы 
сүзлеге»нең өченче томы, «Габдулла Тукай. Энциклопедия» кебек 
саллы басмалар бар.

21 февраль
Чаллының үзәк китапханәсендә Халыкара туган тел көненә ба-

гышланган әдәби-музыкаль кичә үтте. Катнаштылар: Мансур Са-
фин, Галиәхмәт Шаһи, Сирень Якупова, Айгөл Әхмәтгалиева, Ли-
лия Фәттахова, Роза Хәмидуллина.

21 февраль
Халыкара туган тел көне уңаеннан «Язучы дәрес бирә» проекты 

кысасында Әлмәт төбәге язучылары К.Булатова, Р.Фәрхетдинова, 
З.Захарова, Ә.Салах, Р.Шаһиев шәһәр мәктәпләрендә, югары уку йорт-
ларында дәрес бирделәр. Көннең икенче яртысында Язучылар берлеге 
урнашкан бинада яшь каләм тибрәтүчеләр белән очрашу үткәрелде. 
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22 февраль
Чаллының 76 нчы гимназиясендә Халыкара туган тел көне 

уңаеннан фәнни-гамәли конференция үтте. Катнаштылар: Факил 
Сафин, Әлфия Ситдыйкова.

26 февраль
Әлмәт районы Мактама эшчеләр бистәсенең 2 нче мәктәбендә 

«Татарстанда Л.Н. Толстой елы» уңаеннан рус теле укытучыларының 
семинары үткәрелде. Әлеге чарада язучы Минзифа Әхмәтшина кат-
нашты.

27 февраль
Буа дәүләт драма театры бинасында Буа шәһәрендә яшәп иҗат 

итүче язучы Гөлнур Айзатның «Бәхет кошы» исемле яңа китабын 
киң катлау укучыларга тәкъдим итү кичәсе булып узды.

28 февраль
Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең тууына 90 ел 

тулу уңаеннан, Сарман районы (әдипнең нәсел-нәсәбе, әти-әнисе –  
чыгышлары белән шушы төбәктән) Җәлил бистәсендәге 2 нче 
мәктәптә искә алу чаралары (доклад-чыгышлар, мастер-класслар, 
А.Гыйләҗевнең әсәрләренә иллюстрацияләр күргәзмәсе, язучы пье-
салары буенча куелган спектакльләрдән өзекләр күрсәтү) үткәрелде. 
Аларда әдәбият галимнәре Хатыйп Миңнегулов, Әнвәр Шәрипов, 
Миләүшә Хәбетдинова, Дания Сибгатуллина, шагыйрә, галимә 
Рәзинә Мөхияр, әдипнең хатыны, Сарман кызы Нәкыя Гыйләҗева, 
җирле хакимият, җәмәгатьчелек вәкилләре, республикабызның 
төрле төбәкләреннән килгән укытучылар, укучылар, яшь иҗат 
әһелләре катнашты.

1 март
Чистай районы Яуширмә авылы мәдәният йортында та-

тар әдәбияты классигы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Гаяз 
Исхакыйның тууына 140 ел тулу уңаеннан, «Сүнә белми торган 
ялкын» дип аталган әдәби-музыкаль кичә булды. Анда Чистай му-
ниципаль районы башлыгының беренче урынбасары Рөстәм Хам-
матов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, бер-



132

лек әгъзалары Рабит Батулла, Марсель Галиев, Фоат Галимуллин, 
Фәүзия Бәйрәмова, Вахит Имамов, Ләбиб Лерон, Факил Сафин, 
галимә Лена Гайнанова чыгыш ясады. Әлеге чарада Әлмәттән 
Рәфкать Шаһиев, Миңзифа Әхмәтшина, Нәфисә Сабирҗанова кат-
нашты.

1 март
Казанның «Милан» ресторанында язучы-тәрҗемәче, журналист 

Саимә Ибраһимовага 90 яшь тулу уңаеннан кичә үткәрелде. Әлеге 
чарада юбилярны Татарстан Дәүләт Совете рәисе урынбасары Рим-
ма Ратникова, ТР Мәдәният министрлыгының сәнгатьне үстерү һәм 
авторлык хокукларын яклау бүлеге башлыгы урынбасары Рәшит 
Фәтхуллин котлады. Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов юби-
лярга каһарман-шагыйрь Муса Җәлилнең 110 еллыгы уңаеннан 
чыгарылган истәлек медален тапшырды. Юбилярны котлаучы-
лар арасында Ренат Харис, Равил Фәйзуллин, Зиннур Мансуров, 
Роза Туфитулова, Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат, Вахит Имамов, 
Вакыйф Нуриев, Шаһинур Мостафин, Рәмис Аймәт кебек язучы-
шагыйрьләребез бар иде. Кичәне Рабит Батулла, Ләбиб Лерон һәм 
Камил Кәримов алып барды.

6 март
Әлмәт шәһәренең «Нефтьче» мәдәният сараенда халыкара ха-

тын-кызлар көне уңаеннан тантаналы кичә булды. Шәһәр башлыгы 
Айрат Ринат улы Хәйруллин язучы Минзифа Әхмәтшинага «Татар-
стан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре» дигән мак-
таулы исем таныклыгын тапшырды.

7 март
Казанның «Татарстан» ресторанында Халыкара хатын-кызлар 

көне уңаеннан гүзәл затларыбызны котлау мәҗлесе үткәрелде.

7 март
Минзәлә районы Тупач авылы мәдәният йортында Факил Сафин, 

Әлфия Ситдыйкова, Айгөл Әхмәтгалиева, Лилия Гыйбадуллина 
белән очрашу булды.
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12 март
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Ка-

занда Максим Горький һәм Федор Шаляпинның яңартылган музе-
енда булды, экспозицияләр белән танышты. Бүгенге көндә Горький 
коллекциясендә – кырык мең, Шаляпинныкында дүрт мең экспонат 
исәпләнә. Экспозицияләр белән танышканнан соң, Р.Миңнеханов 
«Трактир у Горького» кафесында балалар өчен оештырылган икмәк 
пешерү буенча осталык дәресендә катнашты. Аннары TP Президен-
ты республиканың иҗат интеллигенциясе вәкилләре белән очраш-
ты.

12 март
Кече Елга авылы халык театры драматург Данил Салиховның 

«Уч төбендә өч егет» әсәрен сәхнәгә куйды. Спектакльнең премье-
расын Лаеш муниципаль районы башлыгы Михаил Афанасьев һәм 
әсәрнең авторы, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
та тамаша кылды. Данил Салихов спектакльдән соң тамашачыларга 
автографы белән китаплар бүләк итте.

13 март
Әлмәт шәһәренең 2 нче мәктәбендә язучы, диңгезче, Татарстанның 

атказанган мәдәният хезмәткәре Әхәт Хәбибуллин белән очрашу 
үткәрелде. Очрашуда шулай ук Лилия Фәрхетдинова да катнашты.

15 март
Чаллының үзәк китапханәсендә шагыйрь, прозаик Нәҗип 

Мадьяровның тууына 90 ел тулуга багышланган кичә булды. Иҗатта 
да, тормышта да ихлас, гади, изге күңелле шәхесне искә алу чарасы-
на Чаллы язучылары Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Әнвәр Шәрипов, 
Мансур Сафин, Рәзинә Мөхияр, Амур Фәлах, Сирень Якупова, 
Әлфия Ситдыйкова, Рафис Сәлимҗанов, Рубис Зарипов, Галиәхмәт 
Шаһи килгән иде. 

15 – 16 март
Гаяз Исхакыйның тууына 140 ел тулу уңаеннан, Мәскәүдәге 

М.Җәлил исемендәге мәктәптә әдәби кичә булды, Татар җәмә-
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гатьчелеге клубы әдип хөрмәтенә махсус утырыш үткәрде. Бу ча-
раларда КФУ профессоры Хатыйп Миңнегулов катнашты һәм чы-
гыш ясады. Мәгълүм булганча, Г.Исхакый Мәскәү белән тыгыз 
элемтәдә була. Монда ул «Ил» («Сүз», «Безнең ил») газетасын чыга-
ра. «Сәйяр» труппасы аның «Зөләйха» трагедиясен күрсәтә. Биредә 
язучының әсәрләре басыла.

15 – 18 март
Лейпцигта уздырыла торган китап ярминкәсендә беренче тапкыр 

Татарстан китап нәшрияты да катнашты. Монда нәшрият йөздән ар-
тык төрле жанрдагы басмаларын тәкъдим итте. Былтыр Татарстан 
Президенты Рөстәм Миңнеханов Лейпцигка эшлекле сәфәре вакы-
тында Германиядә яшәүче милләттәшләребезне татар китаплары 
белән тәэмин итү мәсьәләсен телгә алган иде. Быел Татарстан китап 
нәшриятының танылган ярминкәдә катнашуы – әнә шул максатны 
тормышка ашыруга беренче омтылыш булды.

19 март
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов «Юность» журналының 

баш мөхәррир урынбасары, язучы Игорь Михайлов һәм «Иске 
Татар бистәсе» арт-резиденция проекты кураторы язучы Илдар 
Әбүзәровны кабул итте. Сүз үзара хезмәттәшлекне ныгыту һәм 
«Юность» журналының чираттагы саннарының берсен татар 
әдәбиятына багышлау турында барды.

21 март
Казанның 170 нче мәктәбендә Ф.Әмирхан исемендәге VIII рес-

публикакүләм фәнни-гамәли конференция булды. Анда Татарстан 
Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан (Идел буе) Федераль универси-
теты, Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе, Татар- 
стан Республикасы Милли музее, Татарстан Язучылар берлеге вәкил-
ләре катнашты. Конференция кунакларын Язучылар берлеге рәисе 
урынбасары Рәмис Аймәт сәламләде. Рәмис Аймәт конференциядә 
катнашкан яшьләргә иҗади уңышлар теләде. Киләчәктә аларны татар 
әдәбияты мәйданында күрергә теләвен белдерде.

Конференциянең пленар утырышында шулай ук әдәбият галиме 
Ф.Галимуллин һәм Д.Гайнетдинова чыгыш ясады.
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21 март
Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең зур уку залында 

Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрә, журналист 
Шәмсия Җиһангирова белән очрашу үткәрелде.

22 мартта
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында татар драмату-

риясе үсешенә өлеш керткән Ркаил Зәйдулла, Рәдиф Сәгъди, Хәбир 
Ибраһимов һ.б. белән очрашу булды. Әлеге очрашу Республика тра-
дицион мәдәниятне үстерү үзәгенең «Татар театр сәнгатен үзешчән 
төркемнәрдә үстерүнең заманча мөмкинлекләре» дип аталган семи-
нары кысаларында оештырылды. 

22 март
Татарстанның халык язучысы Рабит Батуллага 80 яшь тулу 

уңаеннан әдипнең туган төбәге Зәйдә әдәби-музыкаль очрашу узды. 
Очрашуда ТР Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар 
Марсель Галиев, Камил Кәримов, Алмаз Хәмзин, Ләбиб Лерон, 
Рөстәм Галиуллин катнашты. Язучылар район китапханәчеләре һәм 
төбәктәге иҗатчылар белән очраштылар.

22 март
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә М.Җәлил, Һ.Такташ 

исемендәге премияләр лауреаты, төрки халыклар поэзиясе 
фестиваленең Хөсәен Байкара исемендәге әдәби бүләк иясе, та-
нылган шагыйрь, Татарстан Язучылар берлегенең рәис урынба-
сары Рәмис Аймәт иҗатына багышланган әдәби-музыкаль кичә 
үткәрелде. Чаллы язучылары Рәшит Бәшәр, Рәзинә Мөхияр, Әнвәр 
Шәрипов, Факил Сафин Рәмис Аймәтнең иҗатына югары бәя 
бирделәр. Кичәнең азагында Рәмис Аймәт башкаруында яңгыраган 
җырлар да тамашачылар күңеленә хуш килде.

22 март
Чистай шәһәренең 2 нче гимназиясендә Гаяз Исхакый тууына 

140 ел уңаеннан фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Әлеге чара-
да М.Әхмәтшина катнашты. 
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23 март
Татарстан китап нәшриятының Бауман урамы 29/11 йортында 

урнашкан китап кибетендәге кунак бүлмәсендә яшь шагыйрә Лилия 
Гыйбадуллинаның «Кайту» китабы тәкъдим ителде. 

24 март
Кукмара район мәдәният йортында күренекле язучы Шаһинур 

Мостафинга багышланган «Яшьлегемә кире кайтыр идем...» дип 
исемләнгән әдәби очрашу булды. Кукмарадагы очрашуда Казаннан 
һәм Кукмара белән чиктәш Киров өлкәсеннән дә кунаклар – драма-
тург, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, тел галиме 
Фоат Галимуллин, шагыйрьләр Газинур Морат, Рүзәл Мөхәммәтшин, 
Рифә Рахман, Рифат Җамал, Мәрзия Мухина, прозаиклар Вахит 
Имамов, Рөстәм Галиуллин, Заһид Мәхмүди, Киров өлкәсе татар-
лары оешмасы рәисе Рәүф Фәсхетдинов, «Ватаным Татарстан» 
газетасының баш мөхәррир урынбасары Габделбәр Ризванов, Ки-
ров өлкәсендә чыгучы «Дуслык» газетасы журналисты Шәмсия 
Хәлимова һ.б. катнашты.

26 март
Буа районы Яңа Чәчкап урта мәктәбендә Г.Исхакый бүләге  

лауреаты, Татарстаның атказанган сәнгать эшлеклесе, атказанган  
мәдәният хезмәткәре Әхмәт Рәшит исемендәге «Кояшлы ил» дип  
аталган III республикакүләм фәнни-гамәли конференция узды. 
Конференциягә мәртәбәле кунаклар – язучы Марат Әмирханов, 
шагыйрьләр Галимҗан Гыйльманов, Йолдыз Шәрәпова, Рифат 
Сәлах килде. Бәйрәмдә шулай ук Буа, Апас, Кайбыч, Кама Тамагы, 
Казан, Чистай, Актаныш районы укучылары катнашты. Балаларга 
Татарстан Язучылар берлеге һәм Аграр университетның диплом-
нары тапшырылды.

26 март
Арча районының Тукай-Кырлай авылындагы Габдулла Тукай 

әдәби-мемориаль музей-комплексында Рабит Батуллага 80 яшь тулу 
уңаеннан әдип белән очрашу үткәрелде. Очрашуда шулай ук Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов һәм шагыйрь Наил Касыймов 
катнашты.
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28 март
2018 ел ТЮРКСОЙ карары белән «Чыңгыз Айтматов елы» дип 

игълан ителгән иде. Аның тууына декабрь аенда 90 ел тула. Бу уңай 
белән күптөрле чаралар уздыру каралган. Шундыйларның берсе 
март ахырында Истанбулда үткәрелде. Кыргыз-татар гаиләсендә 
туып, тәрбияләнеп үскән әдипнең мирасын мәдәниятара багланыш-
лар кысасында тикшерүгә багышланган халыкара бу чарада Төркия, 
Россия, Кыргызстан, Казахстан, Үзбәкстан һәм кайбер башка 
илләрнең галимнәре, әдипләре, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклеләре 
белән беррәттән, Татарстан президенты ярдәмчесе Радик Гыймат-
динов, вице-премьер Ләйлә Фазлыева, Дәүләт Советы депутаты, 
шагыйрь Разил Вәлиев, КФУ профессоры Хатыйп Миңнегулов, 
Кукмара төбәк музей директоры Ләбүдә Дәүләтшина да катнашты-
лар. Аларның доклад-чыгышлары семинарда тупланган халыкара 
җәмәгатьчелек тарафыннан зур кызыксыну белән тыңланды.

29 март
Чаллының үзәк китапханәсендә шигърият мәйданына 2006 елда 

«Кылычлы җил» исемле китабы белән килеп кергән шагыйрь Айрат 
Суфияновның 60 яшьлек юбилеена багышланган әдәби-музыкаль 
кичә үтте. Шагыйрьнең гомер бәйрәмендә Чаллы язучылары, ша-
гыйрьләре, сәнгать әһелләре катнашты.

30 март
Казан шәһәренең Идел буе районында урнашкан 88 нче мәктәптә 

Татарстанның халык язучысы Роберт Миңнуллин исемендәге I шә-
һәр фәнни-гамәли конференциясе ачылды. Конференцияне ачу тан-
танасында кунакларны Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынба-
сары Рәмис Аймәт сәламләде.

30 март
Актаныш район мәдәният йортында Г.Тукай премиясе лауреа-

ты, шагыйрь Илфак Ибраһимовка 65 яшь тулуга багышланган кичә 
үткәрелде.

30 март
Әлмәт шәһәрендә язучы Илүсә Нәбиуллинаның юбилее уңаеннан 

иҗат кичәсе үтте. Кичә язучының иҗат юлы, әдәби табышлары, 
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ачышлары турында кызыклы әңгәмә рәвешендә барды. Чара «Ас-
соль» кафесында 2 нче китапханә хезмәткәрләре, үзәк парк һәм Язу-
чылар берлегенең Әлмәт бүлеге белән берлектә оештырылды.

2 апрель
Тукай клубында телевидение режиссеры, Татарстанның атка-

занган сәнгать эшлеклесе Әхтәм Зариповның «Чорсыз чорыбыз 
«физиологиясеннән» һәм «Өмет булсын юлдашың» китапларын 
тәкъдим итү кичәсе үткәрелде. Кичәдә Әхтәм Зариповның курсташ-
лары – Камал театрының күренекле артистлары Равил Шәрәфиев, 
Ринат Таҗетдинов, Әзһәр Шакиров, Гөлсем Исәнгулова, халык 
язучы Рабит Батулла, танылган язучылар Данил Салихов, Роберт 
Миңнуллин, Вахит Имамов, Тәлгат Галиуллин һ.б. катнашты.

3 апрель
Татарстан Язучылар берлегендә әдәби тәнкыйть секциясе уты-

рышы үткәрелде. Утырышта Тукай бүләген дәгъвалаучы язучылар: 
Әхәт Гаффарның «Олы юлның тузаны», «Дәрья башы», «Балалар 
өчен әкиятләр, хикәяләр, пьесалар» китаплары; Камил Кәримовның 
«Карурманда кара песи», «Игезәкләр йолдызлыгы» китаплары; Зин-
нур Хөсниярның «Кичү», «Гарасат», «Көмеш чыбыркы» китапла-
ры турында фикер алышу булды. Утырышны остаханә җитәкчесе –  
филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов алып барды.

5 апрель
Түбән Каманың Тукай исемендәге китапханәсендә Нурзия 

Мирхазованың юбилей кичәсе үтте. Катнаштылар: Фәтхулла Абдул-
лин, Рифкать Имаев, Сирень Якупова, Әлфия Ситдыйкова.

6 апрель
Түбән Каманың Г.Тукай исемендәге үзәк китапханәсендә бөек та-

тар галиме Шиһабетдин Мәрҗанинең тууына 200 ел тулу уңаеннан 
республикакүләм фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Әлеге 
конференциядә Факил Сафин, Әнвәр Шәрипов чыгыш ясады.

9 апрель
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында язучы-проза-

ик, журналист Госман Гомәргә 85 яшь тулуга багышланган әдәби-
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музыкаль кичә булды. Анда юбилярга TP Дәүләт Советы рәисе 
урынбасары Римма Ратникова TP Дәүләт Советы рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшинның Рәхмәт хатын тапшырды. Язучының иҗаты 
турында TP Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, әдәбият га-
лиме Фоат Галимуллин, каләм әһелләре Хәлим Җәләй, Шәмсия 
Җиһангирова, Фатих Котлы, «Ватаным Татарстан», «Татарстан 
яшьләре» газеталарының баш мөхәррирләре Миңназыйм Сәфәров 
белән Атлас Гафиятов һ.б. сөйләде.

10 апрель
Балык Бистәсе районы Түбән Тегермәнлек авылы мәдәният йор-

тында шагыйрә Рәсимә Гарифуллинага 60 яшь тулуга багышланган 
юбилей кичәсе үткәрелде.

Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов шагыйрәгә Мәдәният 
министрлыгының «Мәдәнияттәге казанышлар өчен» билгесен 
тапшырды. Юбилей кичәсендә шагыйрәнең каләмдәшләре Равил 
Фәйзуллин, Асия Юнысова, Фәүзия Солтан, Госман Гомәр, Гөлзада 
Бәйрәмова, Әхәт Гаффар, Нурулла Гариф, Балык Бистәсендә яшәп 
иҗат итүче шагыйрә Гөлнур Әхмәдуллина катнашты һәм чы-
гыш ясадылар. Шагыйрә Шәмсия Җиһангирова Бөтендөнья Татар 
конгрессының Рәхмәт хатын тапшырды

11 апрель
Халыклар дуслыгы йорты бинасында «Роберт Миңнуллинны 

төрле милләтләр укый» дигән әдәби кичә үткәрелде.

12 апрель
Казан Федераль университетында татар теленнән инглиз теленә 

тәрҗемә буенча Шәрәф Мөдәррис исемендәге шәһәрара бәйгенең 
йомгаклау утырышы булды. Кунакларны һәм конкурста катнашучы-
ларны Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт сәламләде 
һәм үзенең шигырьләрен укыды.

12 апрель
Татарстан Республикасының Милли китапханәсе Мәдәният ми-

нистрлыгы, Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгы белән берлектә үткәрелә торган «Ел китабы – 2016» 
бәйгесенә йомгак ясады.
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Конкурста 381 китап катнашты, шуларның: 51е – проза, 75е – 
шигърият, 44е – балалар әдәбияты, 49ы – рус телендә чыккан матур 
әдәбият, 92се – татар телендәге публицистика һәм фәнни-популяр 
әдәбият, 70е – рус телендәге публицистика һәм фәнни-популяр 
әдәбият китаплары.

Татарстан нәшриятларында 2016 елда басылып чыккан, 2017 ел 
дәвамында иң күп укылган китапны билгеләүдә республикабызның 
1510 китапханәсе катнашты.

Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим җитәкчелегендәге 
жюри җиңүчеләрне билгеләде. Әле вакыйга уңаеннан Милли 
китапханәдә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булып узды.

12 апрель
Арчаның Яңа Кырлай авылында традицион VII республикакүләм 

«Габдулла Тукай укулары» узды. Әлеге чарада язучылар Вакыйф 
Нуриев, Рифат Җамал, Ләбиб Лерон һ.б. катнашты.

14 апрель
«Казан» милли-мәдәни үзәгендә Гаяз Исхакыйның тууына 140 

ел тулуга багышланган кичә үткәрелде. Кичәдә Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов чыгыш ясады.

16 апрель
Таҗикстан җәмәгатьчелеге Садреддин Айнинең тууына 140 ел 

тулу уңаеннан ил башкаласындагы Милли университетта «Остад 
Айни һәм әдәби бәйләнеш мәсьәләләре» темасына халыкара кон-
ференция үткәрде. Конференциянең пленар утырышында КФУ про-
фессоры Хатыйп Миңнегулов бөек остаз һәм аның татарлар белән 
мөнәсәбәте хакында доклад сөйләде. Россия һәм Татарстанның 
бердәнбер вәкиле сыйфатында юбилей чараларына махсус чакы-
рылган Казан кунагы студентлар, галим-әдипләр белән очрашты, 
телевидениедән чыгыш ясады.

15 апрель
Язучылар һәм киң җәмәгатьчелек вәкилләре халкыбызның бөек 

шагыйре Габдулла Тукайның Яңа Бистә зиратындагы каберен зиярәт 
кылдылар. Анда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Салихов, 
Татарстанның халык шагыйрьләре Разил Вәлиев, Ренат Харис, Зин-
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нур Мансуров, ТР мәдәният министрының беренче урынбасары  
Э.Р. Камалова, Г.Камал театры актерлары, Г.Тукай исемендәге Дәү-
ләт премиясе лауреатлары Ә.Шакиров, И.Әхмәтҗанов чыгыш ясады.

Аннары Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Харис 
хәзрәт Салихҗан шагыйрь рухына дога багышлады.

18 апрель
Буа шәһәренең академик Р.З. Сәгъдиев исемендәге гомуми урта 

белем бирү мәктәбендә «Киләчәге бар милләт без, шәхесләргә бай 
милләт без» исемендәге III республикакүләм «Ренат Харис укула-
ры» булып узды. Чарада язучылар Ренат Харис, Данил Салихов, 
Фоат Галимуллин һәм җирле каләм әһелләре катнашты.

17 – 19 апрель
Төркиянең Кастамону шәһәрендә төрки телле әдәби журналлар 

баш мөхәррирләренең чираттагы IX конгрессы үткәрелде. 
Конгрессны ачу тантанасында Татарстанның халык шагыйре  

Зиннур Мансуровка Евразия язучылар берлегенең «Төрки әдәбият-
та ел шәхесе» премиясе тапшырылды. Әлеге олуг бүләкне татар 
әдибенә ТЮРКСОЙ халыкара төрки мәдәният оешмасы җитәкчесе 
Дүсән Касеинов һәм Евразия Язучылар берлеге рәисе Якуп Өмәрог-
лу тапшырды.

19 апрель
Татарстан Язучылар берлегенең чираттагы идарә утырышы узды. 

Утырышта ике идарә арасында эшләнгән эшләргә хисап тотылды, 
Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан узачак чараларны оештыру 
планы тәгаенләнде. М.Горький, Т.Миңнуллин, Г.Афзал исемендәге 
премияләр хакында сөйләшү булды. Т.Миңнуллин исемендәге 
премиягә кандидат итеп драматург Хәбир Ибраһимов расланды. 
Г.Афзал премиясенә кандидат итеп Дамир Гыйсметдинов күрсәтелде.

Идарә әгъзалары М.Горький исемендәге премиянең проектын 
карадылар. Әлеге премия 2002 елда гамәлгә куела, ләкин 2009 елда 
әлеге дәрәҗәле бүләкне бирү туктала. М.Горький исемендәге пре-
мияне кабат торгызу инициативасы белән 2018 елның 12 мартында 
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов белән оч-
рашу вакытында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
чыкты. Әлеге тәкъдим президент тарафыннан хупланды.
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Утырышта Татарстан Язучылар берлегенә яңа әгъзалар да кабул 
ителде. Алар: прозаик, публицист, сценарист Әхтәм Зарипов (Ка-
зан), шагыйрә Сәрия Бикмөхәммәтова (Әлмәт), шагыйрь Роберт 
Сәләхиев (Актаныш) Татарстан Язучылар берлеге идарәсе тарафын-
нан Берлек әгъзалары булырга лаек дип табылдылар.

19 апрель
Әлмәт районы Мактама бистәсе үзәк китапханәсендә Н.Сабир-

җанова һәм М.Әхмәтшиналар белән очрашу булды. Чара шагыйрә-
ләрнең сүзләренә язылган җырлар белән үрелеп барды.

 
20 апрель

Лениногорск шәһәренең 4 нче мәктәбендә «Илһамлы яз» бәйгесен 
йомгаклау чарасы булды. Катнаштылар: Р.Шаһиев, Т.Шәмсуаров, 
Н.Шәрифуллин, Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина.

20 апрель
Казан Театр әһелләре йортында Г.Тукай шигырьләрен сәнгатьле 

укучыларның VIII Халыкара конкурсының йомгаклау туры булды. 
Конкурста катнашучыларны ТР Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов сәламләде һәм җиңүчеләргә Язучылар берлегенең бүләкләрен 
тапшырды.

21 апрель
Кукмара районы Березняк авылы мәктәбендә шагыйрь Рәниф 

Шәрипов исемендәге төбәкара яшь шигырь язучылар бәйгесен 
йомгаклауга багышланган чара үткәрелде. Әлеге чарада язучылар 
Хәбир Ибраһим, Рифат Җамал һәм Альберт Гаделшин катнашты.

23 апрель
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында шагыйрә, 

Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, С.Сөләйманова 
исемендәге әдәби премия лауреаты Эльмира Шәрифуллинаның 
«Без – Тукайлы халык!» дигән юбилей кичәсе үтте. TP Дәүләт Со-
веты депутаты Таһир Һадиев аңа TP Дәүләт Советы рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшин исеменнән Рәхмәт хаты тапшырды. Бәйрәмдарны TP 
Президенты каршындагы мәдәниятне үстерү фондының башкар-
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ма директоры Нурия Һашимова Татарстан Президенты аппараты 
җитәкчесе Әсгать Сәфәров исеменнән дә котлады. Котлау сүзләрен 
Актаныш муниципаль районы башлыгы Энгель Фәттахов, Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов һ.б. ирештерде.

23 апрель
«Казан» милли-мәдәни үзәгендә шагыйрь, Г.Тукай исемендәге 

Дәүләт бүләге иясе Ркаил Зәйдулланың «Янды сөю чатырлары» 
исемле китабын тәкъдим итү кичәсе булды, автор һәм нәфис сүз 
осталары башкаруында шигырьләр яңгырады. Ркаил Зәйдулланы 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, авторның 
каләмдәшләре Галимҗан Гыйльманов, Газинур Морат һ.б. котлады. 

24 апрель
Татар язучылары һәм журналистлары танылган румын язучы-

сы Танер Мурат белән очрашты. Чарада «Татмедиа» АҖ генераль 
директоры урынбасары, «Мәгариф» журналының баш мөхәррире 
Сөмбел Таишева, Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин, 
«Мәдәни җомга» газетасының баш мөхәррире Вахит Имамов, 
«Казан утлары» журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, 
«Безнең мирас» журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон, «Идел» 
журналының баш мөхәррире Радик Сабиров, «Сабантуй» һәм «Ял-
кын» журналларының баш мөхәррире Илназ Фазуллин, язучы Ил-
дар Әбүзәров катнашты.

24 апрель
Татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйның тууына 140 ел тулу 

уңаеннан ТР Милли музеенда «Яңарыш хәбәрчесе» дигән әдәби 
кичә булып узды. Кичәдә музейның генераль директоры Гөлчәчәк 
Нәҗипова, галимнәр Хатыйп Миңнегулов, Лена Гайнанова, 
Искәндәр Гыйләҗев, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, 
«Мәдәни җомга» газетасының баш мөхәррире Вахит Имамов, Ка-
мал театры артистлары Илсөя һәм Рамил Төхфәтуллиннар, нәфис 
сүз остасы Луара Шакирҗан, Чистай районы Яуширмә авылындагы 
Г.Исхакый музее мөдире Рәсимә Ибраһимова, Яуширмә мәктәбенең 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы Лилия Фәсхетдинова чыгыш 
ясады. Кичәдә катнашучылар шулай ук ТР Милли музее фондла-
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рында саклана торган Г.Исхакыйга бәйле экспонатлар белән таныш-
ты. Кичәне музейның фәнни хезмәткәре, әдәби салон хуҗабикәсе 
Флера Дәминова оештырды һәм алып барды.

24 апрель
Язучылар берлегендә рус телле әдәбият һәм сәнгати тәрҗемә сек-

циясе утырышы булды. Утырышта Г.Державин исемендәге респу-
блика премиясенә кандидатлар күрсәтү мәсьәләсе каралды. Әлеге 
премиягә шагыйрь Алексей Остудин тәкъдим ителде.

Казанның «Татар утары» ресторанында Г.Тукайның туган көненә 
багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичәдә язучылар Р.Вә-
лиев, Д.Салихов, Башкортстан кунагы Равил Бикбай чыгыш ясады.

24 апрель
Балтач районында Г.Тукайның туган көненә багышланган ча-

ралар үткәрелде. Әлеге чараларда Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, язучылар Камил Кәримов, Марат Әмирханов, Рифә Рах-
ман, Шәмсия Җиһангирова, Фәйрүзә Мөслимова, Ленар Шәех, Ри-
фат Җамал, Гөлзадә Бәйрәмова, Гөлнур Корбанова катнашты. Алар 
иң элек Г.Тукайның Сасна Пүчинкәсе авылы зиратында җирләнгән 
әнисе Бибимәмдүдә абыстай каберен зиярәт кылды, анда аның ру-
хына дога укылды. Аннары Балтач мәдәният йортында Г.Тукайның 
тууына 132 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булды.

24 апрель
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кече сәхнә-

сендә Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 
күренекле театр һәм җәмәгать эшлеклесе, Камал театрының алыш-
тыргысыз директоры Шамил Закировның истәлегенә багышланган 
«Балкыш. Шамил Закировка бер дога» исемле хатирәләр җыентыгын 
киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү булды. Кичәдә танылган язучылар 
Фәүзия Бәйрәмова һәм Зиннур Хөснияр чыгыш ясады.

25 апрель
Әлмәт шәһәренең 2 нче китапханәсендә Г.Тукай шигырьләрен 

уку кичәсе булды. Кичәдә Әлмәт язучылары К.Булатова, Р.Шаһиев, 
М.Әхмәтшина, сәүдә техникумы студентлары катнашты.
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25 апрель
Әтнә районында балалар шагыйре Хакимҗан Халиковның туу-

ына 85 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Башкортстанның халык 
шагыйре Равил Бикбаев, Йолдыз Шәрәпова, Ләйлә Минһаҗева, 
Эльмира Закирова, Флера Мәрдәнова, Хакимҗан Халиковның хаты-
ны Нурия Халикова катнашты.

25 апрель
Казанның 10 нчы гимназиясендә Татарстанның халык ша-

гыйрьләре Роберт Миңнуллин һәм Рәдиф Гаташ белән очрашу 
үткәрелде.

25 апрель
Казанда М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет 

академия театрында татар теле форумы булып узды. Форум кыса-
ларында татар теле һәм әдәбияты буенча VI халыкара олимпиада 
җиңүчеләре бүләкләнде. Аннары сәхнәгә яшь каләм ияләренең ха-
лыкара «Илһам» иҗат бәйгесендә җиңүчеләре күтәрелде. Форум 
эшендә язучылар да актив катнаштылар.

25 апрель
Азнакайның 7 нче урта мәктәбендә шагыйрь Илдус Гыйләҗевне 

искә алу кичәсе узды. Кичәдә Илдус Гыйләҗевнең иҗатташлары, 
авылдашлары шагыйрь хакындагы якты хатирәләре белән уртак-
лаштылар. Район күләмендә «Илдус Гыйләҗев укулары» оештыры-
лу да күздә тотыла.

26 апрель
Тукай районының Күзкәй авылы мәдәният йортында Габдулла 

Тукайның туган көненә багышланган «Мәңге яши Тукай безнең 
күңелләрдә» дип аталган районкүләм бәйрәм оештырылды. Ту-
кай районы китапханәчеләре, мәдәният хезмәткәрләре, укучылар 
һәм укытучылар алдында чыгыш ясар өчен, Татарстан Язучылар 
берлегенең Чаллы бүлегеннән бер төркем язучылар – Факил Сафин, 
Сирень Якупова, Әлфия Ситдыйкова, Лилия Гыйбадуллина килгән 
иде. 
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26 апрель
Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстан Республикасы Пре-

зиденты Рөстәм Миңнеханов Казанда Тукай скверында шагыйрьнең 
һәйкәленә чәчәкләр салды. Чәчәк салу тантанасында TP Дәүләт Со-
веты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, TP Президенты аппараты җитәкче-
се Әсгать Сәфәров, Казан шәһәре мэры Илсур Метшин, TP хөкүмәте 
әгъзалары, министрлыклар, ведомстволар җитәкчеләре, Дәүләт Со-
веты депутатлары, әдәбият, сәнгать әһелләре, фән эшлеклеләре дә 
катнашты.

26 апрель
Казанда М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет 

академия театрында Габдулла Тукайның тууына 132 ел тулуга ба-
гышланган тантана булды. Анда Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясенең быелгы лауреатлары игълан ителде. Бу мәртәбәле 
премиягә язучы Камил Кәримов – «Карурманда кара песи», 
«Игезәкләр йолдызлыгы» китаплары; рәссам Михаил Кузнецов – 
«Белые холсты. Народы Поволжья» эшләре сериясе; «Таттелеком» 
акционерлык җәмгыяте иҗат төркеме: Лотфулла Шәфигуллин һәм 
Рөстәм Зәкуанов – Татарстанда яшәүче халыкларның милли бай-
лыкларын һәм тарихи мирасын, мәдәниятен үстерүгә, саклап калу-
га керткән өлешләре өчен лаек булдылар. Аларны TP Президенты 
Рөстәм Миңнеханов котлады.

26 апрель
Казанның Ирек мәйданында Габдулла Тукай һәйкәле янында ши-

гырь бәйрәме булып узды. Анда Г.Тукай бүләге ияләре Разил Вәлиев, 
Ренат Харис, Равил Фәйзуллин, Роберт Миңнуллин, Ркаил Зәйдулла 
чыгыш ясады. Бәйрәм кунаклары арасында Саха-Якутиянең халык 
шагыйрәсе Наталья Харлампьева, Азәрбайҗан кунагы, «Каспий» 
газетасы мөхәррире Фәрит Хөсәенов, Башкортстанның халык ша-
гыйре Равил Бикбаев, Палестинадан Абдулла Исса, Чувашстан ха-
лык шагыйре Валерий Тургай бар иде. Шигырь бәйрәмен Фәнис 
Җиһанша һәм Гүзәл Гайнуллина алып барды.

27 апрель
Мөслимдә традицион «Фоат Садриев укулары» булып узды. Әлеге 

чара елдан-ел үзенең географиясен киңәйтә, катнашучыларның 
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саны арта бара. Укуларда Р.Шаһиев, М.Әхмәтшина, З.Захарова, 
М.Әхмәтҗанов, Р.Хәбибуллина катнашты.

27 апрель
Габдулла Тукайның тууына 132 ел тулуга багышланган тантана-

лы чаралар 27 апрельдә шагыйрьнең туган төбәге Арчада дәвам итте. 
Бәйрәмгә Татарстаннан гына түгел, Азәрбайҗан, Чувашия, Якутия, 
Башкортстан, Палестина, Румыниядән дә каләм ияләре килде.

Кунаклар өчен Кырлайдагы Габдулла Тукай музеена, Сәгъди 
абзый йортына экскурсияләр оештырылды. Быел Габдулла Тукай 
исемендәге Дәүләт бүләгенә лаек булган лауреатлар шагыйрьнең 
һәйкәленә чәчәкләр салдылар.

Бөек шагыйрьгә багышланган чаралар Яңа Кырлай мәдәният йор-
тында дәвам итте. Биредә узган тантанада Габдулла Тукай әсәрләре, 
халык җырлары яңгырады, марафонда җиңгән йөгерешчеләргә дип-
ломнар тапшырылды. Дипломнарны Арча районы башлыгы Илшат 
Нуриев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, халык 
шагыйре Разил Вәлиев, быел Габдулла Тукай премиясе лауреаты 
исеменә лаек булган язучы-прозаик Камил Кәримовлар тапшырды.

Кырлайдан кунаклар Арчага юл тоттылар. Арча үзәгендә бу тө-
бәктән чыккан күренекле каләм ияләренә куелган һәйкәлләр аллеясы 
бар. Язучылар мәшһүрләребезнең һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар.

Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 132 ел тулуга 
багышланган чаралар Кушлавычта тәмамланды. Кечкенә Апуш 
эзләрен саклаган урамнардан узып, ул яшәгән гасыр авазын сакла-
ган музей-йортка кереп, Тукайның әтисе Мөхәммәтгариф ага кабе-
рен зиярат кылып, кунаклар Казанга юл тоттылар.

3 май
Алексеевск бистәсенең Г.С. Боровиков исемендәге 3 нче гомуми 

урта белем бирү мәктәбе укучылары Татарстанның халык язучысы, 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Нәбирә Гыйматдино-
ва белән «Серле табигатьнең алиһәсе урман кызы – болын патшасы» 
дигән кичәдә очрашты.

3 май
Чаллы шәһәренең 41 нче мәктәбендә «Айдар Хәлим укулары» 
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булды. Катнаштылар: Айдар Хәлим, Факил Сафин, Әнвәр Шәрипов 
һәм башка каләм әһелләре.

2 – 5 май
Төркиянең Истанбул шәһәрендә VI Халыкара шигърият фести-

вале үткәрелде. Солтанбәйле бәләдиясе тарафыннан оештырылган 
әлеге фестивальгә 17 мәмләкәттән 38 шагыйрь чакырылды. Төрки 
телле шагыйрьләрне берләштерү, үзара якынайту максатыннан 
оештырылган әлеге чарада Татарстаннан М.Җәлил исемендәге  
республика премиясе һәм Төркиянең Х.Байкара исемендәге халык-
ара премиясе лауреаты Рәмис Аймәт тә катнашты. Шагыйрьләр  
4 көн дәвамында Истанбулның төрле мәдәни мәркәзләрендә, уку 
йортларында, лицейларда, төрек әдәбияты вакыфында үткәрелгән 
кичәләрдә катнашып, шигърият сөючеләрне үзләренең иҗатлары 
белән таныштырдылар, тамашачыларның күпсанлы сорауларына 
җаваплар бирделәр. 

3 май
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында 

Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премия-
се лауреаты, прозаик, драматург, публицист, режиссер, сценарий-
лар остасы Рабит Батуллага 80 яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль 
кичә булды. Бәйрәмдарга котлау сүзләрен ТР Дәүләт Советы рәисе 
Фәрит Мөхәммәтшин ирештерде һәм аңа «Татарстан алдындагы 
казанышлары өчен» ордены медален, ТР Дәүләт Советы рәисенең 
Рәхмәт хатын тапшырды. Юбилярга ТР Дәүләт киңәшчесе Минти-
мер Шәймиев исеменнән дә котлау килде. Әдипне каләмдәшләре 
исеменнән Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, шагыйрь Мөхәммәт 
Мирза, Камал, Тинчурин, Кариев исемендәге театрлар артистла-
ры, Мәскәүдә Щепкин исемендәге театр институтында бергә укы-
ган сабакташлары Ренат Таҗетдинов, Равил Шәрәфиев, Гөлсем 
Исәнгулова, Әзһәр Шакиров, Наил Дунаев һ.б. котлады. Кичәне 
Батулланың уллары – Россия театрларының Мәскәүдә узган 
фестиваленнән «Алтын битлек» алып кайткан Нурбәк белән кино 
сәнгате өлкәсендә Россиянең «Кинотавр» премиясенә лаек булган 
Байбулат алып барды.
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9 май
Казан урамнары аша «Үлемсез полк» үтте. Чарада Татарстан  

Республикасы җитәкчелеге белән бергә җөмһүриятебезнең күре-
некле әдәбият һәм сәнгать әһелләре катнашты.

12 май
Шагыйрь, прозаик Әнәс Хәсәнов туган авылында – Спас рай-

оны Көек мәктәбендә укучылар һәм укытучылар белән очрашты. 
Каһарман якташы Абдулла Алишка багышланган шигырьләрен 
укыган укучыларга китаплар бүләк итте, яңа әсәрләре белән таныш-
тырды.

12 май
Язучылар берлегенең Тукай клубында Казан шәһәренең «Солн-

це» мәктәбе белән берлектә Бөек Җиңү көненә багышланган әдәби-
музыкаль кичә үткәрелде.

14 май
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында фронтовик-ша-

гыйрь, Татарстан Республикасы гимны авторы Рамазан Байтиме-
ров истәлегенә багышланган «Очрашырбыз әле җырларда...» дип 
исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә танылган җырчылар 
Эмиль Җәләлетдинов, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Гази-
нур Фарукшин, Зөлфия Зарипова, Рөстәм Гыйльфанов, Гүзәл Гый-
маева җитәкчелегендәге «Гармония» вокаль ансамбле, язучылар Да-
нил Салихов, Таһир Шәмсуаров, Марат Әмирханов һ.б. катнашты.

15 май
Быел ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә лаек бул-

ган язучы Камил Кәримовны Питрәч районының Шәле авылы 
халкы мәктәп капкасыннан ук: «Котлыйбыз!» – дип каршы алды. 
Актлар залында уздырылган әдәби-музыкаль кичәдә яңа лауре-
атны ТР Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли 
мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның халык шагыйре Разил 
Вәлиев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, драматург, прозаик Да-
нил Салихов, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире, проза-
ик Рөстәм Галиуллин, шушы басманың җаваплы сәркатибе, прозаик 
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Вакыйф Нуриев, якташлары исеменнән мәктәп директоры Миңзифа 
Хәсәнова, Питрәчнең Почетлы гражданины Шәйхулла Насыйбул-
лин, авылның үзидарә рәисе Илшат Әхмәтҗанов, хезмәт ветераны 
Ислам Бәйрәмов котладылар.

18 май
Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда шагыйрә Екатерина Анич-

кинаның «Лунный блюз» китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Кичәдә 
шагыйрәнең каләмдәш дуслары, әдәбият сөючеләр катнашты.

19 май
Фронтовик-шагыйрь Мөнир Мазуновның тууына 100 ел тулу 

уңаеннан аның туган ягы – Пенза өлкәсе Лопатин районының 
Иске Карлыган авылында юбилей тантаналары булып узды. Әүвәл 
мәктәптә истәлек тактасы ачылды, аннары мәдәният йортын-
да әдәби-музыкаль кичә уздырылды. Анда Мөнир Мазуновның 
җырлары, шигырьләре яңгырады. Әлеге чараларда Татарстан Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре 
Зиннур Мансуров, шагыйрь Рифат Җамал, әдипнең кызы, концерт-
мейстер Мөнирә Хәбибуллина катнашты. Кунакларны Лопатин  
районы башлыгы вазифаларын башкаручы Виктор Кузнецов озатып 
йөрде.

20 май
Казанның Тинчурин мәйданында татар телен яклап митинг 

оештырылган иде. Митингта язучылар Фәүзия Бәйрәмова, Ркаил 
Зәйдулла, Вахит Имамов, Ләбиб Лерон, Фәнил Гыйләҗев һ.б. кат-
нашты һәм чыгыш ясадылар.

21 май
Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең чираттагы утырышы  

булды. Анда Г.Державин һәм С.Сөләйманова исемендәге премия-
ләргә кандидатлар тәкъдим ителде.

31 май
Балаларны халыкара яклау көне уңаеннан Әлмәт шәһәренең 

үзәк паркында чыгышлар ясалды. Г.Тукай скверында «Бәки-буки» 
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фестивале үткәрелде. Казаннан кунак булып Татарстанның халык 
шагыйре Роберт Миңнуллин килгән иде. Чарада балалар язучылары 
Лилия һәм Резедә Фәрхетдиновалар да чыгыш ясады.

31 май – 3 июнь
Мәскәүдә «Кызыл мәйдан – 2018» дип исемләнгән зур китап  

фестивале булып узды. Анда Татарстан китап нәшрияты да катнаш-
ты. Безнекеләр фестивальгә 350 исемдәге китап алып килгән иде. 
Әлеге чара кысаларында «Сөембикә» китабын тәкъдим итү булды.

1 июнь
ТР Фәннәр академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 

әдәбият һәм сәнгать институты «Татар балалар әдәбияты: 
традицияләр һәм заманчалык» дигән темага фәнни-гамәли кон-
ференция үткәрде. Ул балалар язучылары Дәрҗия Аппакованың 
тууына – 120, Абдулла Алишның тууына – 110, Татарстанның ха-
лык шагыйре Шәүкәт Галиевнең тууына – 90 ел, Татарстанның 
халык шагыйре Роберт Миңнуллинга 70 яшь тулуга багышлан-
ды. Конференцияне Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы, 
профессор Ким Миңнуллин ачты. ТР Фәннәр академиясе вице-
президенты, академик, филология фәннәре докторы, профессор 
Дания Заһидуллина, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, драма-
тург, прозаик Данил Салихов сәламләү сүзләрен ирештерделәр. 
Конференциядә Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре 
кандидаты Равил Рахмани – «XX гасырның беренче яртысы ба-
лалар әдәбияты һәм Дәрҗия Аппакова», шагыйрь Рафис Корба-
нов – «Абдулла Алишның татар балалар әдәбиятын үстерүдәге 
роле», КФУ доценты, филология фәннәре кандидаты Нурфия 
Йосыпова – «Шәүкәт Галиев иҗатында балалар дөньясының 
сәнгати чагылышы», КФУ профессоры, филология фәннәре док-
торы Ләйлә Минһаҗева – «Роберт Миңнуллинның балалар өчен 
иҗаты (үзенчәлеге һәм осталык мәсьәләләре)», «Казан утлары» 
журналының бүлек мөхәррире, язучы Айгөл Әхмәтгалиева – 
«Балалар әдәбияты – якты әдәбият (хәзерге балалар әдәбиятына 
бер караш)», Татарстан китап нәшриятының балалар әдәбияты 
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бүлеге мөдире Айсылу Галиева – «Татарстан китап нәшрияты – 
балаларга», республика балалар китапханәсе методисты Гөлназ 
Әһлиуллина «Татарстанның муниципаль китапханәләрендә бала-
лар китабы белән эшләү формалары» дигән темаларга докладлар 
белән чыктылар. Конференциядә Татарстанның халык шагыйре 
Роберт Миңнуллин чыгыш ясады.

6 июнь
Россия Федерациясе Президенты Указы белән А.Пушкинның 

туган көне Рус теле көне буларак билгеләп үтелә. Шушы вакыйга 
уңаеннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, 
Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт, җәмәгать эшлек-
леләре, әдәбият, сәнгать әһелләре, галимнәр шагыйрьнең Казандагы 
Татар дәүләт опера һәм балет театры янындагы һәйкәленә чәчәкләр 
салдылар. Шушында ук шигъри митинг булды. 

Пушкинның тууына 219 ел тулуга һәм Рус теле көненә багыш-
ланган тантаналы чара традиция буенча М.Җәлил исемендәге Та-
тар дәүләт опера һәм балет театрында үтте. Анда ТР Президенты 
Рөстәм Миңнеханов катнашты һәм чыгыш ясады. «Рус теле һәм 
әдәбияты күпләр өчен рус мәдәниятенең символы булган Пушкин 
исеме белән бәйле. Кече яшьтән рус халкының югары әхлакый 
кыйммәтләрен сеңдереп, ул аларны үзенең шигъриятендә данла-
ды һәм бөтен дөньяга ачты. Пушкин мирасы – дөнья әдәбиятының 
хәзинәсе, Россия халкының казанышы», – диде ул.

ТР Президенты рус һәм дөнья мәдәниятенә бөек язучы, фикер 
иясе Лев Толстойның да зур өлеш кертүен ассызыклады. Аның 
әйтүенә караганда, Толстойның шәхесе, дөньяга карашы формалаш-
канда Казанда яшәгән чоры да үз ролен уйнаган. Без бөек язучы һәм 
гуманистның мирасын югары бәялибез, шуңа күрә 2018 ел Лев Тол-
стой елы буларак игълан ителде. 

Рөстәм Нургали улы якын арада Казанда Пушкин исемендәге 
мәдәни үзәк ачылачагын да хәбәр итте. ТР Президенты Татар-
станның рус милли-мәдәни берләшмәсе активистлары белән дә оч-
рашты, аларга телне саклауда һәм үстерүдә үзләреннән зур өлеш 
кертүләре өчен рәхмәт әйтте, эшчәнлекне Казанда гына түгел, 
республикабызның башка шәһәрләрендә һәм районнарында җәел-
дерү кирәклеген искәртте.
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12 июнь
Россия бәйсезлеге көне уңаеннан Әлмәтнең Г.Тукай скверын-

да әдәби чара узды. Чарада Әлмәт язучылары Резедә һәм Лилия 
Фәрхетдиновалар, Минзифа Әхмәтшина, рус телле яшь язучылар- 
ның «Вектор слова» әдәби берләшмәсе әгъзалары Д.Детистов, 
Р.Нафиковалар катнашты. 

18 июнь
Футбол буенча дөнья чемпионаты барган көннәрдә ТР Милли 

китапханәсе математика галиме Николай Лобачевский бакчасында 
«Паркта – китапханә» дигән мәдәни-мәгърифәти чара үткәрде. Аны 
ачу тантанасында ТР Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, фән 
һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның халык шагый-
ре Разил Вәлиев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Милли китапханә директоры Сөембикә Җиһаншина, Татарстан ки-
тап нәшрияты мөхәррире, язучы Галимҗан Гыйльманов катнашты.

 
25 июнь

Башкортстан Республикасының Дүртөйле шәһәрендә Баш-
кортстан һәм Татарстан язучылары катнашында туган телләрне 
өйрәнүгә багышланган «түгәрәк өстәл» утырышы булды. Уты-
рышта Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Зәки Алибаев, Баш-
кортстан Дәүләт җыены-Корылтае рәисе урынбасары Юмабикә 
Ильясова, Башкортстанның халык шагыйрьләре Равил Бикбаев, 
Хәсән Наҗар; шагыйрәләр Лариса Абдуллина, Фәния Габидуллина, 
Бөтендөнья Башкорт корылтаеның әйдәп баручы хезмәткәре Рәйсә 
Күзбәкова, Татарстан Республикасыннан – Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйрьләре 
Равил Фәйзуллин, Роберт Миңнуллин, Зиннур Мансуров, шагыйрь 
Галимҗан Гыйльманов катнашты. Катнашучылар әлеге мәсьәләгә ка-
рата үз фикерләрен әйттеләр һәм туган телләрне саклау юнәлешендә 
эшне киңәшләшеп, бергә алып бару хакында сөйләштеләр.

29 июнь
Новосибирск өлкәсенең Колыван районы Йорт-Оры татар авы-

лында Фәүзия Бәйрәмованың Себер татарлары тарихына багыш-
ланган «Һиҗрәт» китабының презентация-тәкъдим итү кичәсе бул-
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ды. Очрашуда автор үзе дә катнашты. Икенче көнне шул ук авылда 
бөтен Себердә беренче һәм бердәнбер «Чат татары утары» музей-
комплексы ачылды. Фәүзия Бәйрәмова әлеге чарада да катнашты 
һәм чыгыш ясады. 

30 июнь
Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Данил Хәбиб-

рахман улы Салихов Новосибирск өлкәсенең Колыван районы Йорт-
Оры татар авылында узган Сабан туенда катнашты. Мәйдан узу белән 
беррәттән авылда «Чат татары утары» музей-комплексы ачылды. 
Данил Салихов музейга Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 
исеменнән «Форд» микроавтобусы ачкычын тапшырды. Татарстан-
нан әлеге чараларга шулай ук күренекле язучы, Себер татарлары 
тарихын өйрәнгән Фәүзия Бәйрәмова, Татарстанның халык артист-
лары Зөһрә Сәхәбиева, Кирам Сатиев һ.б. барды. Фәүзия Бәйрәмова 
Себердә яшәүче милләттәшләребезгә китапларын бүләк итте.

6 июль
Тукай районының Күзкәй авылы мәдәният йортында ша-

гыйрь, озак еллар халык күңеленнән чыкмаган бик күп моңлы 
җырлар авторы Фәннүр Сафинның тууына 70 ел тулуга багыш-
ланган «Җырымда юатырмын» дип исемләнгән әдәби-музыкаль 
кичә үтте. Зал тутырып Күзкәй авылы халкы, мәктәп укучылары, 
Тукай районы китапханәчеләре җыелган иде. Чаллыдан Татар-
стан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Са-
фин, язучы-шагыйрьләр Рәшит Бәшәр, Зөләйха Минһаҗева, Айгөл 
Әхмәтгалиева, Сирень Якупова катнашты. 

7 июль
Әлмәт шәһәре «Татарстан нефтенең 60 еллыгы» исемендәге 

үзәк паркта язучылар Лилия һәм Резедә Фәрхетдиновалар, Мин-
зифа Әхмәтшина, Зинаида Захарова, «Кызыл каурыйлар» әдәби 
берләшмәсе әгъзалары катнашында шигърият бәйрәме үткәрелде.

10 июль
Украинада «Тарас Шевченко халыкларны берләштерә» дип атал-

ган сәнгатьле уку һәм җыр халыкара бәйгесе булып узды. Анда 
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читтән торып та катнашырга мөмкин иде. Бәйгегә 20 илдән 157 
видеоролик килеп ирешкән. Конкурста Түбән Кама шәһәрендәге  
24 нче лицейның V cыйныф укучысы Илнар Һидиятов, Татарстанның 
халык язучысы Марсель Галиевнең «Нигез» повестеннан өзек укып, 
«Су буеннан әнкәй кайтып килә» (Луиза Батыр-Болгари көе) җырын 
башкарып, Гран-прига лаек булды. 

10 – 15 июль
Язучы Фәүзия Бәйрәмова, язачак китабына материал туплау мак-

сатыннан, Курган өлкәсендә иҗади сәфәрдә йөрде. Андагы татар 
авылларында, мәчет-мәктәпләрдә, музейларда, китапханәләрдә бу-
лып, милләттәшләребез, төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән очраш-
ты.

14 июль
Казанда һәм Лаешта шагыйрь, дәүләт эшлеклесе Гавриил 

Державинның тууына 275 ел тулуга багышланган Бөтенроссия 
шигърият фестивале булып узды. Ул Казанның Лядской бакчасын-
дагы Г.Державин һәйкәле янында башланып китте, Лаеш шәһәренең 
Г.Державин исемендәге үзәк мәйданында әдәби-музыкаль компози-
ция белән дәвам итте. Анда катнашучыларга Татарстан Республи-
касы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, юстиция 
министрының беренче урынбасары Айнур Галимов, мәдәният ми-
нистры урынбасары Светлана Персова, ТР Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, Лаеш районы башлыгы Михаил Афанасьев һ.б. 
рәсми затлар сәламләү сүзләре белән мөрәҗәгать иттеләр.

Г.Державин исемендәге әдәби премиянең быелгы лауреатларын 
игълан итү – бәйрәмнең үзәк вакыйгасы. Быел бу бүләккә шагыйрь 
Алексей Остудин лаек булды.

20 июль
Шиһабетдин Мәрҗанинең тууына 200 ел тулуга багышланган 

«Милли тормыш һәм дин» IX Бөтенроссия татар дин әһелләре фо-
румы булып узды. Аңа илнең 69 төбәгеннән 1070 делегат килгән 
иде. Форум эшендә катнашкан һәм чыгыш ясаган ТР Президенты 
Рөстәм Миңнеханов әлеге чараның татар дин әһелләренең җыелып 
киңәшләшү һәм фикер алышу урыны булуын билгеләп үтте. Де-
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легатлар алдында чыгыш ясаган Россия мөселманнарының Үзәк 
Диния нәзарәте рәисе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин, Татарстан мөфтие 
Камил хәзрәт Сәмигуллин телне һәм динне саклауда дин әһелләре 
өстендәге җаваплылык турында искәрттеләр.

15, 19, 23, 26, 29 июль
Казан шәһәренең Казанка яры буенда «Әдәби ишегалды» про-

екты кысасында шигъри-музыкаль чаралар үткәрелде. Әлеге ча-
раларда Рәмис Аймәт, Йолдыз Миңнуллина, Йолдыз Шәрәпова, 
Альбина Әпсәләмова, Лилия Газизова, Ольга Журавлева, Жорис 
Вайнер, Наилә Ахунова, Фәнил Гыйләҗев, Рифат Сәлахов, Җәмилә 
Әхтәмова һ.б. катнашты.

23 июль
Казанда Татарстан Фәннәр академиясенең Тарих институ-

тында «Япония – Татарстан багланышлары» дип аталган фәнни-
гамәли конференция булып узды. Язучы, тарих фәннәре кандида-
ты Фәүзия Бәйрәмова әлеге конференциядә фәнни доклад белән 
чыгыш ясады.

23 июль
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең зур залында 

филология фәннәре докторы, язучы-прозаик Тәлгат Галиуллинга 80 
яшь тулу уңаеннан зур тантана булып узды. Бәйрәмдарны ТР Пре-
зиденты исеменнән ТР Фәннәр академиясе президенты Мәгъзүм 
Салахов котлады һәм «Фидакарь хезмәт өчен» медален тапшырды. 
Юбилярга котлау сүзләрен Казан Федераль университеты проректо-
ры Риаз Минзарипов, Чаллы дәүләт педагогия университеты ректо-
ры Әлфинур Галиакбәрова, КФУның Алабуга институты директоры 
Елена Мерзон, КФУның Г.Тукай исемендәге Татаристика һәм тюр-
кология югары мәктәбе директоры Әлфия Юсупова, Казан Дәүләт 
мәдәният институты ректоры Рифкать Йосыпов, Нурлат районы 
хакимияте башлыгы Алмаз Әхмәтшин, Г.Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин, 
ТР Фәннәр академиясенең Энциклопедия һәм төбәкне өйрәнү ин-
ституты директоры Искәндәр Гыйләҗев, «Корстон» сәүдә-күңел ачу 
үзәге директоры Рәис Мөбарәкҗанов, ТР «Венчур» фонды дирек-
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торы Айнур Әйдинов, ТР Мәдәният министрлыгының Традицион 
мәдәниятне үстерү республика үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрова, 
Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбаса-
ры Марс Тукаев, Татарстан китап нәшрияты баш мөхәррире Ленар 
Шәехов, «Татарстан – Яңа гасыр» телевидениесе баш мөхәррире Да-
нил Гыйниятов, юбилярның җәмәгате Фәүзия Галиуллина (шагыйрә 
Фәүзия Солтан), Тәлгат Галиуллинның укучылары һ.б. ирештерде. 
Чыгышлар Алмаз Хәмзин, Азат Тимершәех, Азат Абитов, Гөлсирин 
Абдуллина җырлары белән үрелеп барды. 

24 июль
ТР Милли китапханәсендә VI «Әбрар Кәримуллин укулары» 

үткәрелде. Әлеге халыкара фәнни-гамәли конференциягә язу-
чы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова якташы Әбрар 
Кәримуллин турында ике махсус доклад әзерләп килгән иде: бе-
ренчесе – «Әбрар Кәримуллин язмаларында туган тел мәсьәләсе», 
икенчесе – «Японияне ачкан татар галиме». Фәүзия Бәйрәмова 
конференциягә җыелган халыкка докладның беренчесен җиткерде, 
чөнки туган телебезнең хәле аяныч булган көннәрдә шул хакта 
сөйләүне кирәк дип тапты. 

28 июль
Традицион «Фәйзуллин йөзүләре»нең кырыгынчысы булды. Мо-

нысы Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллинга 75 яшь ту-
луга багышланды. Йөзүчеләр Татарстанның халык язучысы Гариф 
Ахунов туган Кече Өчиле авылы (ул бүген юк инде) каршындагы 
«Ахун чишмәсе»ннән туена торган киң буада ярыштылар. Башта 
Казаннан һәм Мәскәүдән килгән кунакларны, ярышны оештыру-
чыларны Арча районы хакимияте башлыгы Илшат Нуриев кабул 
итте. Әдәбият һәм спорт бәйрәменә җыелган халыкны Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Арча районы башкарма 
комитеты рәисенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рамил 
Гарифҗанов сәламләде. Быелгы ярышларда яшьләрнең дә күп бу-
луы сөендерде. Җиңүчеләр – Арча педагогия көллияте укучыла-
ры һәм, әлбәттә, уллары Алмаз (ул бу бәйрәмгә Мәскәүдән махсус 
кайтты) һәм Газиз белән Р.Фәйзуллин үзе. «Татарстан – Яңа га-
сыр» телевидениесенең баш мөхәррире Данил Гыйниятов, хатын-
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кызлардан шагыйрә Илсөяр Иксанова, Татарстан китап нәшрияты 
мөхәррире Наилә Зыятдиновалар да сынатмады. 

3 – 5 август
Тубыл шәһәрендә узган «Искер җыен» халыкара фестивалендә 

илебезнең төрле почмакларыннан килгән күренекле галимнәр, 
сәнгать осталары, җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Фестиваль 
үзенең эшен «Искернең тарихи язмышы» бөтенроссия фәнни-
гамәли конференциясе белән башлап җибәрде. Чара «Наследие» 
өлкә регионара иҗтимагый оешмасы җитәкчелегендә Татар-
стан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья Та-
тар конгрессы, Тубыл шәһәр хакимияте, шәһәр Думасы, шәһәр 
иҗтимагый палатасы һәм эшмәкәр Дамир Ибраһимов ярдәме белән 
«Славянская» кунакханәсенең конференцияләр залында узды. 
Конференциядә Казаннан тарих фәннәре кандидаты, күренекле язу-
чы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады.

5 август
Әлмәт шәһәренең үзәк парк сәхнәсендә С.Сөләйманова 

исемендәге әдәби премия лауреатлары белән очрашу булды. Очра-
шуда шагыйрәләр Клара Булатова, Минзифа Әхмәтшина, Зинаи-
да Захарова, Нәфисә Сабирҗанова һәм «Кызыл каурыйлар» әдәби 
берләшмә әгъзалары чыгыш ясады. 

9 август
Чаллы шәһәренең «Энергетик» мәдәният сараенда КамАЗ төзелә 

башлауга 50 ел тулуга, шәһәр көненә һәм «Под небом выскоим»  
дип аталган Чаллы шигърияте антологиясенең 10 еллыгына багыш-
ланган шигъри-музыкаль бәйрәм булды. Катнаштылар: Факил Са-
фин, Мансур Сафин, Николай Алешков, Вера Хәмидуллина.

11 август
Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт пре-

миясе лауреаты Роберт Миңнуллинга 70 яшь тулу уңаеннан, аның 
туган ягында − Башкортстан Республикасы Илеш районының 
Шәммәт авылында «Шигырь һәм җыр сабан туе» узды. Әүвәл 
авылның иске зиратына истәлек билгесе куелды, аннары каенлыкта 
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әдәби-музыкаль чара уздырылды. Әлеге чараларда Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин, Татарстанның халык 
язучысы Фоат Садриев, шагыйрь, Татарстан китап нәшриятының 
баш мөхәррире Ленар Шәех, шагыйрь, «Мәйдан» журналының 
баш мөхәррире Фидаил Мәҗитов, прозаик, «Көмеш кыңгырау» 
газетасының баш мөхәррире Факил Сафин, прозаик, «Казан утла-
ры» журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, шагыйрьләр 
Газинур Морат, Мөхәммәт Мирза, Рафис Корбан, Мөҗәһит 
Әхмәтҗанов, галим, шагыйрь Равил Рахмани, прозаик Галимҗан 
Гыйльманов, Башкортстан ягыннан мәдәният министры урынба-
сары Ранис Алтынбаев, Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Зәки 
Алибаев, Башкортстанның халык шагыйрьләре Кадим Аралбай, 
Хәсән Назар һ.б. катнашты. Кунакларны Илеш районы хакимияте 
җитәкчелеге каршы алды һәм озатып йөрде.

15 – 17 август
Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре сигезен-

че тапкыр үткәрелде. Көтеп алынган, Мәскәү һәм республикабыз 
җитәкчеләре катнаша торган бу бәйрәмгә чит илләрнең Россия баш-
каласындагы дипломатик вәкилләре дә чакырылган иде. Мәскәүдә 
Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәрен шәһәр үзәгендәге Ха-
лыкара музыка йортында ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов белән 
Мәскәү мэры Сергей Собянин ачып җибәрде. Алар Татарстан белән 
Мәскәү арасындагы икътисади, социаль, мәдәни хезмәттәшлекнең 
югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үттеләр. Тантанада Татарстанның 
халык шагыйрьләре Равил Фәйзуллин, Ренат Харис, Роберт 
Миңнуллин һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов та катнашты. Язучылар күренекле халыкара журналист Фәрит 
Сәйфел-Мөлековка һәйкәл (авторы – Рим Акчурин) ачу тантанасын-
да да булдылар. Мәскәү татарларының милли үзәге – Асадуллаев 
йортында Казаннан килгән әдипләребез, шулай ук Мәскәүдә яшәп 
иҗат итүче язучы Ринат Мөхәммәдиев катнашында зур әдәби кичә 
үткәрелде.

16 август
Әлмәт шәһәренең С.Сөләйманова исемендәге үзәк китапха-

нәсендә Татарстанның халык язучысы Фоат Садриев белән очра-
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шу үткәрелде. Очрашуга Казаннан язучы Әхәт Мушинский һәм 
Милли китапханә хезмәткәре килгән иде. Чарада язучылар, киң 
җәмәгатьчелек катнашты.

18 август
Филология фәннәре докторы, профессор, ТР Фәннәр акаде-

миясенең хакыйкый әгъзасы Мирфатыйх Зәкиевкә 90 яшь тулу 
уңаеннан, галимнең туган төбәге – Ютазы районында тантана-
лы чаралар булып узды. Юбилейга галимнең «Мәгариф – Вакыт» 
нәшриятында җиде томлык хезмәте басылып чыкты. Төп вакыйга 
район үзәгендә әле яңа гына төзелгән гимназиянең актлар залын-
да үтте. Бәйрәмдарны район хакимияте башлыгы Рөстәм Нуриев, 
КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты 
исеменнән профессор Фоат Галимуллин котлады. Г.Ибраһимов 
исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты котлавын ди-
ректорның фәнни эшләр буенча урынбасары Олег Хисамов, Чаллы 
педагогия университетының Рәхмәт хатын филология фәннәре док-
торы Әнвәр Шәрипов тапшырды.

20 август
Язучы-прозаик Вакыйф Нуриевка 60 яшь тулуны туган ягы Ар-

чада билгеләп үттеләр. Башта бәйрәмдар 2 нче мәктәптә районның 
татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән очрашты. 6 нчы 
мәктәпнең актлар залында район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре 
тарафыннан әзерләнгән әдәби кичә булды. В.Нуриевның тормыш 
һәм иҗат юлы турында «Казан арты» тарих-этнография музее ди-
ректоры урынбасары Шәфигулла Гарипов сөйләде. Район башкарма 
комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Рамил Мөхетдинов Арча 
районы хакимияте башлыгы Илшат Нуриев котлавын ирештерде. 
Язучыны котларга туган авылы Сеҗедән авыл җирлеге башлыгы 
Гөлфия Гыйбадуллина җитәкчелегендәге делегация килгән иде. 
Район үзәгендәге әдәбият һәм сәнгать музеенда Вакыйф Нуриевның 
иҗатына багышланган күргәзмә ачылды.

23 август
Әлки районы тарихында беренче тапкыр галим-археограф, 

мәгърифәтче, репрессия корбаны Сәет Вахидны зурлап искә алу 
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чаралары булып үтте. Тарихчылар белән беренче очрашу район 
үзәге Базарлы Матак бистәсенең С.М. Лисенков исемендәге туган 
як тарихын өйрәнү музеенда булды. Әлеге очрашуда тарих фәннәре 
кандидаты, язучы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады. 
Көннең икенче яртысында тарихчылар белән очрашулар галим ту-
ган Ташбилге авылында үтте. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр башта 
китапханәдә, аннан җирле үзидарә бинасында авыл зыялылары, укы-
тучылар һәм китапханәчеләр белән очраштылар. Фәүзия Бәйрәмова 
аларга Сәет Вахиди турында кыскача мәгълүмат бирде, Ташбилге 
авылының тарихи әһәмияте турында аңлатты. Аннан соң килгән ку-
наклар башлангыч мәктәптә, мәчеттә, «Изгеләр өсте» дип аталган 
борынгы зират урынында, бүгенге зиратта булдылар, авылның Атау 
очындагы элеккеге мәктәп-мәдрәсә бинасын барып карадылар. 

25 август
Казандагы 1 Май мәйданында моннан 74 ел элек фашист 

төрмәсендә җәзалап үтерелгән Муса Җәлил һәм җәлилчеләр Гай-
нан Кормаш, Абдулла Алиш, Фоат Сәйфелмөлеков, Фоат Булатов, 
Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зиннәт Хәсәнов, 
Әхәт Атнашев, Сәлим Бохаровларны искә алу мәрасиме булды. 
Анда ТР мәдәният министры урынбасары Светлана Персова, Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Муса Җәлилнең кызы 
Чулпан Җәлилова чыгыш ясады. Татарстанның халык шагыйре Ре-
нат Харис, шагыйрьләр Газинур Морат, Гөлүсә Батталова үзләренең 
шигырьләрен укыдылар. Искә алу мәрасиме бер төркем иҗат яшьләре 
катнашында театральләштерелгән тамаша белән үрелеп барды.

28 август
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов Ираннан 

килгән эшкуарлар Шаһрам Масаледан, Масаид Сәедһарири, Кавеһ 
Һәебваһими белән очрашты. Очрашу вакытында Иранда татар 
әдәбияты көннәре уздыру хакында сүз барды.

28 август
Татарстан Язучылар берлегендә күренекле драматург, дәүләт 

һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинны искә алу чарасы 
үткәрелде. Биредә Разил Вәлиев, Марат Галиев, Фатих Сибагатул-
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лин, Фәндәс Сафиуллин, Индус Таһиров, Сүрия Усманова, Чулпан 
Әхмәтова кебек шәхесләрне, Спас муниципаль районы башлыгы 
Камил Нугаевны, язучылардан Гәрәй Рәхим һәм Марсель Галиев-
не, шулай ук Татарстанның халык артистлары Зилә Сөнгатуллина, 
Римма Ибраһимова, Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билаловны 
да күрергә мөмкин иде. 

29 август
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы 

Миңнеханов Казан Кремлендә дәрәҗәле дәүләт бүләкләре тапшыр-
ды. Шагыйрь Роберт Миңнуллин Татарстан Республикасының иң 
югары дәүләт бүләге – «Татарстан Республикасы алдындагы каза-
нышлар өчен» ордены белән бүләкләнде.

30 август
Ел буена барган реставрация эшләреннән соң, Казандагы Г.Тукай 

әдәби музееның яңа залларын, бөек шагыйрь иҗатына һәм тормыш 
юлына багышланган яңа экспозицияне ачу тантанасы булды. Аны 
ТР Милли музее генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗипова, Г.Тукай 
әдәби музее мөдире Гүзәл Төхбәтовалар ачып җибәрде. Кунаклар 
арасында галимнәр Нурмөхәммәт Хисамов, Фоат Галимуллин, Ха-
тыйп Миңнегулов, язучылар Вахит Имамов, Камил Кәримов, Гази-
нур Морат һ.б. бар иде.

30 август
Казанда Россия халыкларының милли әдәбиятлары фестивале 

булып узды. Әлеге фестивальдә бик күп язучылар катнашты.

6 сентябрь
Татар әдәбияты классигы, танылган публицист һәм җәмәгать 

эшлеклесе Гаяз Исхакыйның тууына 140 ел тулу уңаеннан «Гаяз 
Исхакый һәм ХХ гасыр башында татар милли яңарышы» дигән 
темага халыкара фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Әлеге 
чараның төп оештыручысы – Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты иде. Аны ачу тантанасында институт директоры Ким 
Миңнуллин, галимнәр Индус Таһиров, Хатыйп Миңнегулов, Ильяс 
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Кемалоглу, Әхмәт Канлыдыр, Түләй Дуран, Хатидже Ширин 
(Төркия), Цвиклинский Себастиан (Германия), Юлай Шамиль-оглы 
(АКШ), Азәрбайҗан Милли фәннәр академиясе Низами исемендәге 
әдәбият институтының әйдәп баручы хезмәткәре, фәннәр канди-
даты Хураман Бахман (Азәрбайҗан), Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов чыгыш ясады. Пленар утырышны ТР Фәннәр 
академиясенең вице-президенты Дания Заһидуллина алып барды. 
Конференция эшендә шулай ук тарих фәннәре кандидаты, язучы 
Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм доклад белән чыгыш ясады.

 
7 сентябрь

Танылган төрек галимәсе, Г.Исхакый исемендәге «Идел – Урал» 
фонды (вакыфы) җитәкчесе Түләй Дуран Гаяз Исхакыйның тулы ар-
хивын, 46 көндәлеген һәм 10 меңнән артык документын Г.Ибраһимов 
исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты мирасханәсенә 
бүләк итте. Әлеге чарада язучы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм 
чыгыш ясады.

9 сентябрь
Татар язучысы Ленар Шәех махсус казанышлары өчен «Халыкара 

Евразия премиясенең алтын лауреаты» дигән мәртәбәле бүләккә лаек 
булды. Әлеге премиягә аны Евразия иҗат гильдиясе (Лондон) белән 
берлектә «Hertfordshire Press» нәшрият йорты тәкъдим итте. Халык- 
ара бүләк моннан биш ел элек Евразия иҗат берлеге тарафыннан оеш-
тырылып, ел саен төрле илләрдә яшәп иҗат иткән күренекле каләм 
әһелләренә, танылган галимнәргә, артистларга, мәдәният һәм сәнгать 
өлкәсендә зур уңышларга ирешкән шәхесләргә бирелеп килә.

Бүләкләү тантанасы Мәскәүдә күренекле рус актрисасы Мария 
Ермолованың музей-йортында узды. Ленар Шәехкә лауреат дипло-
мы, алтын медаль һәм истәлек билгесе тапшырылды. Чара Евразия 
иҗат берлеге президенты Карина Сарсенованың эчтәлекле чыгышы 
һәм Казахстаннан килгән сәнгать әһелләре концерты белән үрелеп 
барды.

10 сентябрь
Татарстан Язучылар берлегендә балалар әдәбияты остаханәсенең 

чираттагы утырышы булды. Утырышта А.Алиш исемендәге әдәби 
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премиягә кандидатлар күрсәтү мәсьәләсе каралды. Барлыгы 7 кан-
дидатура тәкъдим ителгән иде. Алар Әхәт Гаффар, Асия Юнысова, 
Нурия Сәйяр, Сәмига Сәүбанова, Ринат Нуруллин, Хәнәфи Бәдигый, 
Рухия Ахунҗанова. Иң күп тавыш җыйган 3 кандидатура – Әхәт 
Гаффар, Асия Юнысова, Нурия Сәйяр идарә хөкеменә керделәр.

15 сентябрь
Язучылар К.Булатова, Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина Бөтендөнья 

Татар конгрессының Әлмәт бүлекчәсе һәм «Ак калфак» хатын-
кызлар оешмасының «Милләтем хәзинәсе» проекты кысаларында 
Әлмәт районы Яңа Кәшер авылында оештырылган милли бәйрәмдә 
катнаштылар. 

16 сентябрь
Язучы Фәүзия Бәйрәмова Киров өлкәсенең Яңа Смәил авылы 

халкы белән очрашты.

17 сентябрь
Татарстан Язучылар берлегендә әдәби тәнкыйть остаханәсенең 

чираттагы утырышы үткәрелде. Утырышта яшь тәнкыйтьче, фило-
логия фәннәре кандидаты Рамил Ханнановның иҗаты тикшерелде. 
Утырышта Фоат Галимуллин, Тәлгат Галиуллин, Рифат Сверигин, 
Әлфәт Закирҗанов, Равил Рахмани, Галимҗан Гыйльманов, Ка-
мил Кәримов, Вакыйф Нуриев, Рәфкать Кәрами, Фирдәвес Зариф, 
Хәнәфи Бәдигый, Нәҗибә Сафина һ.б. чыгыш ясады. Рамил Хан-
нанов иҗаты югары бәяләнеп, Язучылар берлегенә тәкъдим ителде. 

19 сентябрь
Әлмәттә Фәүзия Бәйрәмованың «Гөләйза» романын укучыларга 

тәкъдим итү кичәсе булып узды. Чарада автор үзе дә катнашты.

20 сентябрь
«Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә VII «Якупов укулары» үтте. Чарада 

Татарстан дини уку йортларының алдынгы шәкертләренә республи-
кабыз мөфтиенең махсус стипендиясен тапшырдылар һәм Вәлиулла 
хәзрәт үзе нигез салган «Таян Аллага!» әдәби әсәрләр конкур-
сында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Әдәби конкурста җиңүчеләргә 
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бүләкләрне Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов тап-
шырды.

21 –  22 сентябрь
Новосибирскида «Интеллектуаль ислам – Россиянең рухи кур-

кынычсызлыгын һәм этноконфессиональ диалогны булдыруда тра-
дицион диннәрнең рухи кыйммәтләре роле» дип исемләнгән IV 
халыкара фәнни-гамәли конференция булып узды. Конференциядә 
Россия төбәкләреннән генә түгел, якын һәм ерак чит илләрдән дә ку-
наклар катнашты. Конференция эшендә тарих фәннәре кандидаты, 
язучы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм фәнни доклад белән чыгыш 
ясады.

22 сентябрь
Пермь краеның Орда районы Иске Авыл (Карьево) авылында 

«Сылва-Ирән татарлары. Тарих һәм этнография. Проблемалары 
һәм киләчәге» дип аталган фәнни-гамәли конференция булып үтте. 
Районара бу фәнни чараны Пермь крае һәм аның Орда районы ха-
кимияте, Бөтендөнья татар конгрессы, Пермь краеның татар милли-
мәдәни автономиясе, Иске Авыл татар иҗтимагый үзәге уздырды. 
Конференциядә Татарстаннан, Бөтендөнья татар конгрессыннан та-
рихчы галимнәр Фәйзелхак Ислаев һәм Фәүзия Бәйрәмова катнаш-
ты һәм чыгыш ясадылар.

23 сентябрь
Новосибирск өлкәсендә, тарихта беренче тапкыр, Себер 

татарларының Хәтер көне үткәрелде. Әлеге чара Бердск шәһәре 
музеенда, аның Дуслык йортында уздырылды. Хәтер көнендә 
милләтпәрвәр язучы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш яса-
ды.

 
24 сентябрь

Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрә, пу-
блицист Фәүзия Солтанның иҗат кичәсе булды. «Көзге шәфәкъ» 
исемле әдәби-музыкаль кичәне Г.Камал театры артистлары – 
шагыйрәнең якташлары Равил Шәрәфиев, Хәлим Җәләй башлап 
җибәрде. Язучының иҗат һәм тормыш юлы турында КФУ доценты, 
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әдәбият галимәсе Нурфия Юсупова сөйләде. Бәйрәмдарны Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, каләмдәшләре Зин-
нур Мансуров, Ркаил Зәйдулла, Шәмсия Җиһангирова, җәмәгате, 
галим, язучы-прозаик Тәлгат Галиуллин котлады. Җырчылар Зөһрә 
Сәхәбиева, Азат Тимершәех, Чулпан Зиннәтуллина чыгыш ясады. 
Кичәне Резеда Сәлахова белән Илфак Хафизов алып барды.

26 сентябрь
М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында 

«Сөембикә» операсы премьерасы (либретто авторы – Ренат Харис, 
композитор – Резеда Ахиярова, режиссер – Юрий Александров, 
рәссам – Виктор Герасименко) күрсәтелде. Операда Сөембикә тари-
хи һәм сәнгати образ буларак гәүдәләндерелә.

26 сентябрь
Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең чираттагы утырышы 

үткәрелде. Утырышта әдәби ел йомгакларына әзерләнү мәсьәләсе 
тикшерелде. Земфира Исламова, Зиннур Тимергалиев, Светлана 
Грунис Татарстан Язучылар берлегенә кабул ителде. Язучы Факил 
Сафин А.Алиш исемендәге әдәби премиягә тәкъдим ителде. Уты-
рышны берлек рәисе Данил Салихов алып барды. 

26 сентябрь
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә журналист, язучы Ирек 

Диндаровны искә алу кичәсе үтте. Катнаштылар: Сирень Якупо-
ва, Рәшит Бәшәр, Галиәхмәт Шаһи, Айгөл Әхмәтгалиева, Рафис 
Сәлимҗанов, Зөләйха Минһаҗева. 

27 – 28 сентябрь
 Мөслим районында татар әдәбияты көннәре булып узды. 

Бирегә Казан, Чаллы, Әлмәт һәм Түбән Камадан егермедән артык 
язучы килде. Алар район башлыгы Рамил Муллин белән очрашты, 
Мөслим белән танышты. Зифа Басыйрова исемендәге мәдәният 
йортында язучылар катнашында зур кичә булды. Икенче көнне оч-
рашулар мәктәпләрдә һәм гимназияләрдә дәвам итте. Каләм ияләре 
шагыйрь Зөлфәтнең туган өе диварына, Татарстанның халык язу-
чысы Фоат Садриевның йортына элмә такталар кую тантанала-
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рында катнашты, Наис Гамбәр, Флүс Латыйфи, Харрас Әюповның 
каберләренә чәчәкләр салды. Аларның рухына дога багышланды. 
Язучылар Х.Әюпов чишмәсенә барып, суын авыз иттеләр.

28 сентябрь
Чаллы шәһәренең 12 нче татар китапханәсендә Фәүзия Бәйрә-

мованың «Гөләйза» тарихи романын халыкка тәкъдим итү булды. 
Очрашуда язучылар, татар зыялылары, студентлар, китап сөючеләр 
катнашты. Презентациядә автор үзе дә катнашты, әсәренең язылу 
тарихын сөйләде. 

    
1 октябрь

Татарстан Язучылар берлеге «Татарстан» ресторанында Өлкән-
нәр көне уңаеннан олы яшьтәге язучылар хөрмәтенә мәҗлес-кичә 
үткәрде. Әлеге мәҗлескә вафат булган әдипләрнең хатыннары да 
чакырылган иде.

1 октябрь
Күренекле тарихчы, этнограф Лев Гумилевның туган көне уңаен-

нан галимнең Казандагы һәйкәленә чәчәкләр салу чарасы булды.

4 октябрь
Казандагы Каюм Насыйри музеенда үзенчәлекле күргәзмә ачыл-

ды. Ул бөек мәгърифәтче К.Насыйриның якташлары – бертуган 
Фаил һәм Шәүкәт Шәфигуллиннар иҗатына багышланган иде. 
Күргәзмәне ачу тантанасында Шәфигуллиннарның иҗатташ дус-
лары, туганнары, якташлары бар иде. Чарада Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов, Фаил Шәфигуллинның хатыны, күренекле 
шагыйрә Эльмира Шәрифуллина, «Безнең мирас» журналының баш 
мөхәррире Ләбиб Лерон, галим Фоат Галимуллин һ.б. катнашты. 
Кичәне җырлар, скрипка моңнары бизәде.

7 октябрь
Актаныш районы мәдәният йортында Татарстан Язучылар бер-

леге рәисе Данил Салиховка 60 яшь тулу уңаеннан әдәби-музыкаль 
кичә үткәрелде. Әлеге юбилей чараларында язучылар Ркаил 
Зәйдулла, Газинур Морат, Рифә Рахман, Халисә Мөдәррисова, 
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Рәдиф Сәгъди, Факил Сафин катнашты. Кунакларны район башлы-
гы Энгель Фәттахов сәламләде.

Шул ук көнне көндез күренекле драматургны авылдашлары –  
районның «Киров исемендәге совхоз» бистәсе халкы данлады. 
Авыл сәхнә осталары әзерләгән кичәдә юбилярны туганнары, сый-
ныфташлары, дуслары тәбрикләде.

10 октябрь
Чаллының үзәк китапханәсендә язучы Рафис Сәлимҗановның 

«Великий язык тюрков» китабын тәкъдим итү булды. Катнаштылар: 
Факил Сафин, Айдар Хәлим, Әнвәр Шәрипов, Рафис Сәлимҗанов, 
Галиәхмәт Шаһи, Әлфия Ситдыйкова, Сирень Якупова, Айрат Су-
фиянов, Рәзинә Мөхияр, Мансур Сафин.

10 – 12 октябрь
Ульяновск өлкәсендә татар мәгарифе көннәре узды. Зур чара-

ларның берсе Иске Кулаткы районында булды. Бәйрәмдә шагыйрә 
Шәмсия Җиһангирова, Татарстан Язучылар берлегенең әдәби кон-
сультанты, шагыйрь Марат Закир катнашты.

12 октябрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театрында Татар-

станның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премия-
се лауреаты, Һ.-К. Андерсен исемендәге Почетлы диплом иясе, 
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстан һәм Ма-
рий Эл республикаларының атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт 
Миңнуллинга 70 яшь тулуга багышланган кичә булды.

Юбилярны ТР Президенты исеменнән ТР премьер-министры 
урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе 
Васил Шәйхразиев котлады, аңа Рөстәм Миңнеханов исеменнән ма-
шина ачкычы тапшырды. ТР Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев 
үзенең тәбрикләү сүзен видеоролик аша җиткерде. Бәйрәмдарны 
шулай ук Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, әдәбият галиме Фоат 
Галимуллин, Төркиянең Әләзыгъ шәһәрендәге Фырт университеты 
профессоры Әрҗан Алкая, Азәрбайҗаннан тюрколог, галим, ша-
гыйрь, тәрҗемәче Рәмиз Әскәр, Чувашиянең халык шагыйре Ва-
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лерий Тургай, язучы Раиса Сарби һ.б. котлады. Каракалпак дәүләт 
университеты мөгаллимнәре Роберт Миңнуллинга чапан бүләк 
итте. Котлаулардан соң шагыйрь сүзләренә язылган җырлардан тор-
ган зур концерт булды.

13 октябрь
Казанның Тинчурин паркында Хәтер көне узды. Мәрасимдә 

язучы Фәүзия Бәйрәмова ялкынлы чыгыш ясады. Чарада шулай ук 
язучылар Вахит Имамов, Рүзәл Мөхәммәтшин, Тәлгат Галиуллин, 
Нәбирә Гыйматдинова, Фәнил Гыйләҗев һ.б. катнашты.

.
14 октябрь

Казандагы «Пирамида» күңел ачу комплексында шагыйрь, по-
пуляр җырлар авторы, М.Җәлил, Һ.Такташ, Төркиянең Х.Байкара 
исемендәге халыкара премияләр лауреаты Рәмис Аймәткә 50 яшь 
тулуга багышланган кичә-концерт булды. Юбилярны ТР мәдәният 
министры урынбасары Дамир Натфуллин, Татарстан Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов котлады. Р.Аймәтнең иҗатына галимә 
Дания Заһидуллина югары бәя бирде. Автор сүзләренә язылган 
җырлардан торган концертта ике дистәдән артык җырчы чыгыш 
ясады.

14 октябрь
Лениногорск шәһәренең 11 нче гимназиясендә «Чишмә» әдәби 

берләшмәсе оешуга 60 ел тулуга багышланган кичә үткәрелде. 
Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт, яшь шагыйрьләр Рифат Сәлах, Фәнил Гыйләҗев, Факил Са-
фин, Әлфия Ситдыйкова, Сирень Якупова, Рәфкать Шаһиев, Минзи-
фа Әхмәтшина чыгыш ясады.

15 октябрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театрында Татар-

станның атказанган сәнгать эшлеклесе, Г.Исхакый, С.Сөләйманова, 
Г.Афзал исемендәге әдәби премияләр лауреаты, драматург, прозаик 
Данил Салиховка 60 яшь тулуга багышланган кичә булды. Кичәне 
алып баручылар Резеда Сәләхова белән Артем Пискунов юбиляр-
га ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов котлавын ирештерделәр. ТР 
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премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева Данил Салихов-
ка ТР Президенты Указы белән бирелгән «Фидакарь хезмәт өчен» 
медален тапшырды. Бәйрәмдарга ТР Дәүләт киңәшчесе Минти-
мер Шәймиев исеменнән дә бүләк бирелде. ТР Дәүләт Советының 
Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе 
Разил Вәлиев ТР Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның 
Рәхмәт хатын һәм Татарстан Язучылар берлеге котлавын ирештер-
де. Кичәдә ТР премьер-министры Алексей Песошин, ТР Президен-
ты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров, Казан мэры Илсур Мет-
шиннардан килгән котлау телеграммалары да укылды. Юбилярны 
ТР мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, ТР инкасса-
ция идарәсе җитәкчесе, Актаныш якташлык җәмгыяте рәисе Васим 
Вахитов, «Татнефть» компаниясе генераль директоры урынбасары 
Рөстәм Мөхәммәдиев, Актаныш муниципаль районы башкарма ко-
митеты җитәкчесе урынбасары Л.Нурлыева, дистәләп театр коллек-
тивлары һ.б. котлады. Кичәдә Д.Салихов пьесалары буенча куелган 
спектакльләрдән өзекләр күрсәтелде. 

Данил Салиховның юбилеен туган ягы – Актанышта да зурлап 
билгеләп үттеләр. 

 
17–19 октябрь

КФУның Л.Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара баг-
ланышлар институтында «Күпмилләтле дәүләт шартларында туган 
телләрне саклау һәм үстерү: проблемалар һәм перспективалар» дип 
исемләнгән халыкара фәнни-гамәли конференция уздырылды. Кон-
ференция эшендә чит илләрдән – Төркия, АКШ, Япония, Казахстан, 
Төрекмәнстан, Үзбәкстаннан һәм Россия төбәкләреннән – Башкорт-
стан, Чувашия, Мордовия, Саха (Якутия) Республикасы, Хакасия, 
Бурятия, Дагыстан, Төмәннән, Мәскәү, Санкт-Петербург, Татар-
станнан галимнәр катнашты. Конференциядә тарих фәннәре канди-
даты, язучы Фәүзия Бәйрәмова фәнни доклад белән чыгыш ясады.

19 октябрь
Тукай районы мәктәпләрендә татар язучылары катнашында  

әдәби-мәдәни очрашулар узды. Очрашуларда Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Разил Вәлиев, Ркаил 
Зәйдулла, Газинур Морат, Фәйрүзә Мөслимова, Рифә Рахман, Тәлгат 
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Галиуллин, Факил Сафин, Рифат Җамал, Марсель Галиев, Рөстәм 
Галиуллин, Вахит Имамов, Ләбиб Лерон, Эльмира Шәрифуллина, 
композитор Риф Гатауллин, җырчы Гөлзада Сафиуллина һ.б. кат-
нашты. Әдәби-мәдәни чаралар Чаллы шәһәренең «Энергетик» 
мәдәният сараенда данлыклы татар шагыйре һәм журналист Фәннүр 
Сафинның тууына 70 ел тулуга багышланган «Җырымда юатыр-
мын» дип аталган әдәби-музыкаль кичә белән тәмамланды. Беренче 
тапкыр Фәннүр Сафин исемендәге премия тапшырылды. Премия 
иясе – шагыйрә Зимфира Исламова.

19 октябрь
Лениногорск шәһәрендә эшләп килүче «Чишмә» әдәби берләш-

мәсе зурлап үзенең юбилеен уздырды. Чарада берләшмәнең 
оешу тарихы, аның җитәкчеләре, оешмадан үсеп чыккан язучы-
лар, аларның иҗатлары турында чыгышлар яңгырады. Тантана-
да язучылар Т.Шәмсуаров, Н.Шәрифуллин, Р.Шаһиев, А.Хәсәнов, 
Р.Габделхакова катнашты.

21 октябрь
Г.Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концертлар 

залында шагыйрә, популяр җырлар авторы, драматург, ТРның атка-
занган сәнгать эшлеклесе, ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт пре-
миясе лауреаты Гөлшат Зәйнашеваның тууына 90 ел тулуга багыш-
ланган концерт булды. 

Г.Зәйнашеваның тууына 90 ел тулуны туган ягы Минзәләдә  
фестиваль итеп билгеләп үттеләр. Анда ТР мәдәният министры 
урынбасары Эльвира Камалова, Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов катнашты. Минзәлә сәхнәсендә Актаныш, Мөслим, 
Сарман, Тукай, Менделеевск районнарыннан килгән яшь талантлар 
чыгыш ясады.

22 октябрь
Спас районында каһарман-язучы Абдулла Алишның тууына 110 

ел тулуга багышланган чаралар үткәрелде. Туган авылы Көектә 
әдипнең яңартылган бюсты (авторы – Зөлфия Мөхәммәтҗанова) 
ачылды. Аның янында тантаналы митинг булды. Ул көнне районга 
кайткан күпсанлы кунакларны Болгарга алып барып, А.Алишның 
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өр-яңа музее белән дә таныштырдылар. Аннары район үзәгендәге 
мәдәният сараенда А.Алиш исемендәге әдәби премияне тапшыру 
тантанасы булды. Быел зур бүләккә «Керпенең шәһәргә сәяхәте» 
дигән китабы, яшь иҗат көчләрен тәрбияләүдә күпьеллык хезмәте, 
балалар матбугатын үстерүгә керткән өлеше өчен, язучы Факил 
Сафин лаек булды. Аңа бүләкне Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов тапшырды. Тантанада Спас муниципаль районы 
башлыгы Камил Нугаев, ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының 
төбәкара хезмәттәшлек секторы әйдәп баручы консультан-
ты Әлфия Әхәтова, Бөтендөнья татар конгрессыннан шагыйрә 
Шәмсия Җиһангирова, Алишның туганнары – шушы районның 
Иске Рәҗәп авылыннан Флера һәм Чаллыдан Илдар Алишевлар, 
Казаннан Гөлшат һәм Азат Сөнкишевлар чыгыш ясады. Әлеге ча-
раларда Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары, А.Алиш премиясе 
лауреатлары катнашты.

22 октябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында язучы һәм драматург 

Диас Вәлиевнең тууына 80 ел тулуга багышланган кичә үткәрелде. 
Кичәдә шагыйрә, тәрҗемәче Лилия Газизова, профессор, педаго-
гика фәннәр докторы Әлфия Галимуллина, язучының кызы Динә 
Вәлиева чыгыш ясады. Юбилейны Александр Воронин алып бар-
ды. 

22 октябрь
Төркиянең Истанбул шәһәрендәге «Палто» нәшриятында татар 

әдәбияты классигы Аяз Гыйләҗевнең «Язгы кәрваннар» (төрекчә-
дә – «Баһар кәрванлары») повесте дөнья күрде. Аны төрек теленә 
Фатих Кутлу тәрҗемә итте. 

23 октябрь
Чаллы шәһәренең 12 нче татар китапханәсендә Фәүзия 

Бәйрәмованың «Һиҗрәт» китабы халыкка тәкъдим ителде. Очра-
шуда татар зыялылары, милли хәрәкәт активистлары, студентлар 
һәм мәктәп укучылары катнашты. Китапханә хезмәткәрләре һәм 
педагогия көллияте студентлары Фәүзия Бәйрәмованың иҗатына 
һәм «Һиҗрәт» китабына анализ ясадылар һәм зур бәя бирделәр. 
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Китапның презентациясе экранда күрсәтелгән йөзләгән тарихи 
фотолар белән үрелеп барды, ахырда исә Төркиядәге Бөгередәлек 
авылы турында видеоклип күрсәтелде.

«Һиҗрәт» китабы 26 октябрь көнне Чаллы шәһәренең үзәк 
китапханәсендә дә халыкка тәкъдим ителде.

25 октябрь
Әлмәт Татар дәүләт драма театрында С.Сөләйманова исемендәге 

әдәби премия лауреатларын һәм стипендиатларын котладылар. Быел 
бу бүләккә Рәшит Бәшәр («Былбыл оясы» китабы өчен), Гөлзадә 
Бәйрәмова («Дөнья шигырь яздыра»), Рәфкать Шаһиев («Сагыну 
хисе») лаек булды. Кызыксындыру премияләрен Гөлүсә Батталова 
(«Бер йотым бәхет»), Екатерина Аничкина («Лунный блюз»), Ев-
гений Турхан («Парала») алды. 10 студентка Саҗидә Сөләйманова 
исемендәге стипендия биреләчәк. Лауреатларны «Татнефть» компа-
ниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Та-
тарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов котлады. Әлеге ча-
рада Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, 
язучылар Марсель Галиев, Ркаил Зәйдулла, Эльмира Шәрифуллина, 
җырчы, композитор, педагог Мәсгут Имашев, С.Сөләйманованың 
улы Әнвәр Маликов һәм аның җәмәгате Асия ханым катнашты. Ул 
көнне Саҗидә Сөләйманованың бюсты янында шигъри митинг та 
булды. 

25 октябрь
Чистай районы Яуширмә авылындагы Гаяз Исхакый музеенда 

«Гаяз Исхакый музей-утары» һәм Әлмәт районы Кичүчат авылын-
дагы Ризаэтдин Фәхретдин мемориаль музееның перспективалары 
турында җитди сөйләшү булды. Әлеге чарада ТР Дәүләт Советы де-
путатлары һәм танылган язучылар, галимнәр катнашты.

26 октябрь
Әлмәт шәһәренең С.Сөләйманова исемендәге китапханәсендә 

мәктәп укучылары арасында үткәрелгән «Без талантлар эзлибез» 
дигән әдәби конкурска йомгак ясалды. Конкурсның жюри соста-
вында язучылар Ә.Салах, М.Әхмәтшина, З.Захарова, З.Зарипова 
эшләде. 
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26 – 29 октябрь
Ялтада «Чехов көзе – 2018» IX халыкара әдәбият фестивале 

булып узды. Фестивальдә Татарстаннан драматург, Татарстан Рес-
публикасы Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов һәм шагыйрь, 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Ркаил Зәйдулла кат-
нашты.

30 октябрь
Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары, шагыйрьләр Газинур 

Морат, Рифат Җамал, Марат Закир Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск 
каласында булып, сәяси репрессия корбаннарын искә алу чарала-
рында катнаштылар һәм татар җәмәгатьчелеге белән очраштылар.

31 октябрь
Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның 70 яшь-

лек юбилее уңаеннан Уфа шәһәрендә юбилярның яңа китапла-
рын тәкъдим итү чарасы булды. Кичә «Кызыл таң» татар газета-
сы редакциясендә узды, анда шагыйрьнең иҗатын яратучылар, 
хезмәттәшләре, артистлар, журналистлар катнашты. Язучыны 
Башкортстанның халык шагыйре К.Аралбай, Башкортстан Язучы-
лар берлеге рәисе З.Алибаев, сатирик шагыйрь М.Сәлимов, Баш-
корт академия драма театры актрисасы И.Газетдинова, профессор 
Р.Насыйбуллин, ветеран журналист Р.Карамовлар котлады. Татар-
станнан килгән кунаклар – Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институты директоры, шагыйрьнең бертуган энесе 
К.Миңнуллин, әдәбият галиме Ә.Закирҗанов, филология фәннәре 
докторы Л.Минһаҗева чыгыш ясады.

Юбилей елында Р.Миңнуллинның «Мин сагынам сезне, авыл-
дашлар!», «Депутат чаклар бар иде...», «Наҗар Нәҗминең сайланма 
әсәрләре», Хәсән Назар шигырьләренең татарчага тәрҗемә китапла-
ры дөнья күрде.

31 октябрь – 2 ноябрь
Татарстанның бер төркем мәгариф, фән, әдәбият әһелләре (алар 

арасында ТР мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары 
Илсур Һадиуллин, Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Ил-
нар Һидиятов, галимнәр Дания Заһидуллина, Искәндәр Гыйләҗев, 
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Хатыйп Миңнегулов һ.б. бар) Финляндиядә өч көнлек сәфәрдә бу-
лып кайттылар. Алар Хельсинкидагы «Ислам җәмгыяте» йортын-
да Шиһабетдин Мәрҗанинең тууына 200 ел тулуга багышланган 
конференциядә доклад-чыгышлар ясадылар, Россия Федерация-
се илчелегендә, Хельсинки университетында, Лахти шәһәрендәге 
дөньякүләм атаклы ISKU корпорациясендә күпфункцияле мәктәптә 
булдылар, тарихи урыннарны карадылар, милләттәшләребез белән 
очраштылар. 

1 ноябрь
Яшел Үзән районы М.Горький исемендәге мәдәният сараенда 

Клара Филипованың «Рухи туфрак» исемле китабын тәкъдим итү 
кичәсе булды. Әлеге чарада язучылар Разил Вәлиев белән Рәмис 
Аймәт катнашты һәм чыгыш ясадылар.

1 ноябрь
Язучылар берлегендә рус әдәбияты һәм сәнгати тәрҗемә 

остаханәсенең чираттагы утырышы булды. Утырышта Эдуард Уча-
ров, Галина Булатова һәм Николай Сорокин иҗатлары тикшере-
леп, Язучылар берлегенә тәкъдим ителделәр. Утырышны остаханә 
җитәкчесе Алексей Остудин алып барды.

1 ноябрь
Уфа «Нур» татар дәүләт театрында Роберт Миңнуллинга 70 яшь 

тулуга багышланган иҗат кичәсе үткәрелде.

2 ноябрь
Чаллы дәүләт педагогия университетының актлар залында фило-

логия фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган укы-
тучысы, Россия халык мәгарифе отличнигы, Татарстан Язучылар 
берлеге әгъзасы Әнвәр Шәриповның «Литература народов Повол-
жья и Приуралья» («Идел – Урал халыклары әдәбияты») дигән кита-
бын тәкъдим итү кичәсе булды. Бу саллы хезмәтне галимнәр, язучы-
лар, шагыйрьләр бәяләде. Кичәдә Татарстан Язучылар берлегенең 
Чаллы бүлеге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Факил 
Сафин, язучылар Айдар Хәлим, шагыйрьләр Әлфия Ситдыйкова, 
Айрат Суфиянов, шагыйрь, «Мәйдан» журналының баш мөхәррире 
Фидаил Мәҗитов чыгыш ясады. 
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2 ноября
Язучылар берлегенең Тукай клубында сәнгатьле укучыларның 

Г.Державин исемендәге V Республика конкурсының йомгаклау 
туры үткәрелде. Конкурста 400дән артык мәктәп укучысы һәм сту-
дентлар катнашты. Конкурста катнашучыларны Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары Рәмис Аймәт сәламләде. Бәйгенең алыштыргы-
сыз жюри әгъзалары КФУ профессоры, педагогика фәннәре док-
торы Әлфия Галимуллина, Татарстанның атказанган артисты, Ка-
зан яшь тамашачылар театры актеры Дмитрий Язов, Казан театр 
училищесының сәхнә теле укытучысы Фәридә Пичугина, Казан 
яшь тамашачылар театрының әдәби бүлек мөдире Елена Акимо-
ва, иҗтимагый эксперт Валерий Шишкин бәйгедә катнашучыларга 
уңышлар теләп чыгыш ясадылар.

Жюри нәтиҗәләр чыгарганчы, танылган шагыйрә Ольга Журав-
лева конкурста катнашучыларны үзенең иҗаты белән таныштырды, 
мастер-класс үткәрде. Конкурс җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 
белән тәмамланды.

4 ноябрь
Казан Ратушасында шагыйрә А.Кашинаның иҗат кичәсе 

үткәрелде. Шагыйрәне ТР мәдәният министры И.Х. Әюпова, Казан 
шәһәре мәдәният идарәсе башлыгы А.И. Абзалов котлады.

7 ноябрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында Егор Уткинның «Мә-

гариф – Вакыт» нәшриятында дөнья күргән «Родники моей жизни» 
китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Кичәдә язучылар Гәрәй Рәхим, 
Вера Хәмидуллина чыгыш ясады.

8 – 11 ноябрь
Казанда Аяз Гыйләҗев әсәрләре буенча спектакльләр декадасы 

булды. Анда Г.Камал, К.Тинчурин исемендәге, Әлмәт, Түбән Кама, 
Әтнә татар дәүләт драма, хакас милли театрлары катнашты.

12 ноябрь
ТР Милли музеенда «Тукай варислары» циклыннан язучы-сати-

рик, ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Камил 
Кәримов белән очрашу булып узды. Аны музейның өлкән фәнни 
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хезмәткәре, әдәби салонның модераторы Флера Дәминова ачып 
җибәрде. Аннары музейның генераль директоры урынбасары Ли-
лия Саттарова сүз алды. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты турында 
филология фәннәре докторы, профессор Рифат Сверигин сөйләде. 
Очрашуда язучының каләмдәш дуслары Газинур Морат, Марат 
Әмирхан, Мансур Вәлиев, Вакыйф Нуриев, Алмаз Хәмзин, Марат 
Закир, Рамил Ханнанов, Фәнил Гыйләҗев чыгыш ясадылар. Чыгыш-
лар танылган артистлар Азат Тимершәех, Рафаэль Сафин һәм яшь 
башкаручы Гөлшат Шәриповаларның җырлары белән үрелеп бар-
ды. Камил Кәримовка һәм әлеге очрашуны оештыручыларга галимә 
Тәэминә Биктимерова тамашачылар исеменнән рәхмәт әйтте.

12 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында язучы-про-

заик, публицист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 
А.Алиш исемендәге әдәби премия лауреаты Вакыйф Нуриевка 60 
яшь тулуга багышланган, «Җаннарны чайкыйсы бар» дип атал-
ган әдәби-музыкаль кичә булды. Кунакларны Язучылар йортының 
вестибюлендә Арча әдәбият-сәнгать музее тарафыннан әзерләнгән, 
бәйрәмдарның иҗатын гәүдәләндергән махсус күргәзмә каршы 
алды. ТР мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин ТР 
Президенты Рөстәм Миңнехановның Вакыйф Нуриевны «Фида-
карь хезмәт өчен» медале белән бүләкләү турында Указын игълан 
итте. Юбилярны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
«Казан утлары» журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, як-
ташлары – Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары Рамил Гарифҗанов, мәдәният идарәсе җитәкчесе Ра-
мил Мөхетдинов, «Казан арты» тарих-этнография музее директо-
ры урынбасары Шәфигулла Гарипов, «Идел-пресс» нәшрият ком-
плексы генераль директоры Әнәс Әскәров, якташ каләмдәшләре 
Хәнәфи Бәдигый, Гәүһәрия Мәһдиева-Хәсәнова, Наил Касыймов, 
Гүзәл Әдһәм, галим Фәрит Хуҗин котлады. Кичәдә язучының 
тормыш һәм иҗат юлы турында әдәбият галиме, «Казан утлары» 
журналының баш мөхәррир урынбасары Рамил Ханнанов сөйләде. 
Г.Камал театры артистлары Дания Нуруллина, Хәлим Җәләй, 
Фәннүр Мөхәммәтҗанов язучының әсәрләрен укыдылар, Казан 
театр көллияте укучылары скетчларын уйнап күрсәттеләр. Кичәдә 
Рафаэль Сәхәбиев, Рөстәм Закиров, Алмаз Хәмзин, Люция Муси-
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на, Рафаэль Сафин, Земфира Гыйльметдинова башкаруында җырлар 
яңгырады. Кичәне язучы-сатирик Камил Кәримов алып барды.

12 – 14 ноябрь
Казанда КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар ин-

ститутында әдипләр Аяз Гыйләҗев һәм Чыңгыз Айтматовның 90 
еллыгына багышланган «Аяз Гыйләҗев: дөнья мәдәниятләрендә 
әдипнең мирасы» һәм «Шәрык һәм гарәп традицияләре контекстын-
да Чыңгыз Айтматов иҗаты» дип аталган халыкара фәнни-гамәли 
конференцияләр узды. Конференция кунакларын Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов сәламләде. 

12 – 15 ноябрь
12 ноябрь көнне Омск шәһәренең үзәк китапханәсендә Фәүзия 

Бәйрәмованың «Һиҗрәт» китабын укучыларга тәкъдим итү кичәсе 
булды. Очрашуга халык зал тулып килгән иде. Бу чараны Омск 
шәһәренең татар милли-мәдәни автономиясе оештырды. Фәүзия 
Бәйрәмова халыкка «Һиҗрәт» әсәренең язылу тарихын сөйләде, 
йөзләгән татарның, туган якларын мәңгегә калдырып, чит-ят илләр-
гә китүләренең сәбәпләрен аңлатты. 

13 ноябрь көнне шундый ук очрашулар өлкәнең Большеречье райо-
нындагы Үләнкүл авылында да уздырылды. Заманында бу татар авы-
лыннан да дистәләрчә милләттәшебез госманлы иленә һиҗрәт кылган 
булган, авылда хәзер дә аларның биредә калган нәсел дәвамчылары 
яши. Язучы белән очрашу башта Үләнкүл урта мәктәбендә булды, 
йөздән артык татар баласы укыган бу мәктәптә Фәүзия Бәйрәмова 
ана телебез язмышына күбрәк игътибар бирде. Кичке якта исә авыл 
мәдәният йортында язучы белән зур очрашу булды.

14 ноябрь көнне Фәүзия Бәйрәмова Тара шәһәренә килде, яңа са-
лынган «Ихлас» мәчетендә булды, көндез исә шәһәр китапханәсендә 
халык белән очрашты.

15 ноябрь көнне әдибә Омск шәһәрендә татар милли хәрәкәте 
вәкилләре белән очрашты, мондагы проблемаларга тукталды.

14 ноябрь
Чаллының үзәк китапханәсендә язучы, шагыйрь Факил Сафин-

ның балалар өчен нәшер ителгән «Әйдәгез, дуслашыйк» китабын 
тәкъдим итү булды. 
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15 ноябрь
Казанның күренекле татар язучысы Габдрахман Әпсәләмов исе-

мен йөрткән урамда «Ак чәчәкләр» бульвары ачылды. Ачылу танта-
насында язучылар Данил Салихов, Рәмис Аймәт, Фоат Галимуллин, 
Ольга Журавлева катнашты.

15 ноябрь
Чаллы каласында Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге 

язучы-шагыйрьләрен һәм яшь иҗатчыларны берләштергән әдәби 
клуб үз эшен башлап җибәрде. Клуб әгъзаларының җыелу уры-
ны – Мулланур Вахитов исемендәге 2 нче татар гимназиясе. Әдәби 
клубның беренче кичәсендә Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге 
җитәкчесе Факил Сафин, күренекле әдипләр Айдар Хәлим, Рәшит 
Бәшәр, язучылар, шагыйрьләр Хәмит Латыйпов, Рәис Гыймадиев, 
Айгөл Әхмәтгалиева, Зөләйха Минһаҗева, Булат Сәлахов, Фидаил 
Мәҗитов, Әлфия Ситдыйкова, Рәзинә Мөхияр, Зимфира Исламо-
ва, Сирень Якупова, яшь шагыйрә Лилия Фәттахова, әдәби түгәрәк 
җитәкчеләре, укытучылар катнашты. 

11 – 18 ноябрь
Казанда күренекле шагыйрь, прозаик һәм тәрҗемәче Рөстәм Ку-

туй истәлегенә өченче мәртәбә «Кутуй-фест» оештырылды.
11 ноябрьдә Аксенов музеенда Рөстәм Кутуйның туган көне 

һәм татар әдәбияты классигы Гадел Кутуйның тууына 115 ел ту-
луга багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичәдә Равил 
Фәйзуллин, Юрий Балашев, Диас Вәлиевнең хатыны Динә Вәлиева, 
Россия Язучылар берлегенең Казан бүлекчәсе җитәкчесе Александр 
Воронин һәм танылган сәнгать осталары чыгыш ясады. 

12 ноябрьдә «Барлык диннәр гыйбадәтханәсен»дә (Аракчино) 
рәссамнар, шагыйрьләр һәм музыкантлар катнашында кичә булды.

15 ноябрьдә фестиваль кысасында А.Горький һәм Ф.Шаляпин 
музеенда ТР Рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев күргәзмәсе 
ачылды, һәм «Гармония» камера хоры концерты булып узды.

17 ноябрьдә шушы ук музейда «Россиядәге рус телле язучыларның 
иҗатында милли үзбиләштерү проблемалары» дигән темага III ха-
лыкара фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Конференциянең мо-
дераторы – КФУ профессоры, педагогика фәннәре докторы Әлфия 
Галимуллина.
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18 ноябрьдә фестивальнең оештыручысы һәм кураторы катна-
шында үзәк китапханәнең «Калитка» әдәби кафесында «Есть тайна 
годовых колец» дигән әдәби-музыкаль кичә үткәрелде.

15 ноябрь
Әлмәт шәһәренең «Ассоль» кафесында Татарстан Язучылар 

берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе, танылган прозаик, галим 
Рәфкать Шаһиевның юбилей кичәсе үткәрелде. Кичәдә Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык язу-
чысы Фоат Садриев, язучылар Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Лилия Сад-
риева, Әсгать Салахов, Минзифа Әхмәтшина, Зинаида Захарова, 
Нәфисә Сабирҗанова, Әлмәтнең мөхтәрәм затлары, журналистлар, 
юбилярның шәкертләре катнашты.

20 ноябрь
Казанда галим, фәлсәфәче, тарихчы, мәгърифәтче Шиһабетдин 

Мәрҗанигә һәйкәл ачылды. Бакый Урманче проекты нигезендә 
сынчы Рамин Нәфыйков тарафыннан ак мәрмәрдән эшләнгән бу 
һәйкәл Кабан күле буендагы «Әл-Мәрҗани» мәчете янында урнаш-
кан. Аны ачу тантанасында Татарстан Республикасы Президенты 
Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Та-
тарстан мөселманнарының Диния нәзарәте рәисе, мөфти Камил 
Сәмигуллин, Мәрҗани оныгының оныгы Гөлзадә Мостафина һ.б. 
чыгыш ясады.

Рөстәм Миңнеханов, һәйкәлдәге язуның бары тик рус телендә 
генә булуына игътибар итеп, ТР Мәдәният министрлыгына 
Мәрҗанинең исемен татар, инглиз һәм гарәп телләрендә дә язарга 
күрсәтмә бирде.

20 ноябрь
«Иделем акчарлагы» яшь язучылар бәйгесе тәмам. Быел ул ун-

тугызынчы тапкыр үткәрелде. Бәйгедә дүрт номинациядә («По-
эзия», «Проза», «Драма», «Балалар әдәбияты») 150 кеше катнашты. 
Шуларның 45е икенче турга үтте. Әсәрләргә Газинур Морат, Ләбиб 
Лерон, Илсөяр Иксанова, Марат Закир, Әлфәт Закирҗанов бәя бир-
де. Быелгы бәйгедә Гран-прига ике яшь иҗатчы лаек булды. Болар – 
Ләйлә Хәбибуллина, Миләүшә Гафурова (икесе дә шигърияттә).



181

21 ноябрь
Арчада унынчы тапкыр Татарстанның халык язучысы Г.Ахунов 

премияләре тапшырылды. Быел әдәби бүләккә сигез егет һәм кыз, 
өч иҗат коллективы ия булды. Аларга Г.Ахунов исемендәге пре-
мия лауреаты дипломы һәм сертификатлар бирелде. Лауреатларны 
Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынба-
сары Рамил Гарифҗанов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, шагыйрә, Гариф Ахуновның кызы Наилә Ахунова, язучы-
прозаик, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире Рөстәм Гали-
уллин, шушы басманың җаваплы сәркатибе, язучы-прозаик Вакыйф 
Нуриев котлады.

22 ноябрь
Казан Ратушасында шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Равил 

Фәйзуллинның 75 яшьлеге уңаеннан Татарстан китап нәшриятында 
татар һәм рус телләрендә басылып чыккан «Гомер калейдоско-
бы» – «Калейдоскоп жизни» дип аталган яңа китабын тәкъдим итү 
кичәсе булып узды. Китап шагыйрьнең тормыш юлындагы мөһим 
этапларны, замандашларының бәясен, фикерен, кабатланмас го-
мер мизгелләрен – 500ләп фотосурәтне колачлый. Татарстанның 
100 еллыгына әзерлек алдыннан соңгы 50 – 60 елда әдәби-мәдәни 
хәрәкәтне объектив чагылдырган үзенчәлекле басма бу китап-аль-
бом.

Кичә Р.Фәйзуллинны 70 яшьлегендә Минтимер Шәймиев котла-
ган чыгышның видеоязмасы белән башланып китте. Бәйрәмдарны 
ТР премьер-министры урынбасары – авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министры Марат Әхмәтов котлады һәм аңа «Ватан алдын-
дагы казанышлары өчен» ордены медален тапшырды. Кичәдә 
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат За-
киров, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, ТР 
Президентының мәдәният фонды башкарма директоры Нурия 
Һашимова, Татарстанның халык шагыйрьләре Ренат Харис, Рәдиф 
Гаташ, Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, Башкортстанның 
халык шагыйре Равил Бикбаев һ.б. чыгыш ясады. Бәйрәмнең башын-
нан ахырына кадәр Рөстәм Абязов җитәкчелегендәге «La Primavera» 
оркестры уйнады. Котлауларга республикабызның сәнгать остала-
ры Мөнир Якупов, Илдус Әхмәтҗанов, Резеда Шәрәфиева, Эльмир 
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Низамов, Илүсә Хуҗина, Казан театр көллиятендә укучылар һ.б. чы-
гышлары кушылды. Кичәне Илдар Кыямов алып барды. Элек «Дво-
рянское собрание» дип йөртелгән бу затлы бинада туган телебездә 
беренче зур әдәби-музыкаль бәйрәм булды бу кичә.

22 ноябрь
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә «Тылсымлы каләм – 

Волшебное перо» дип исемләнгән төбәкара әдәби фестиваль узды. 
Фестиваль кысаларында танылган шагыйрь Рафис Корбан белән 
«Яшик әле гомерләрне җырга тиң итеп...» дип исемләнгән очрашу 
булды. Катнаштылар: Факил Сафин, Рәшит Бәшәр, Мансур Сафин, 
Зимфира Исламова, Нурзия Мирхазова.

23 ноябрь
Түбән Новгородта Россия халыкларының милли әдәбиятлары 

фестивале булып узды. Анда Татарстаннан балалар шагыйрәсе Йол-
дыз Шәрәпова катнашты.

24 ноябрь
Түбән Кама шәһәренең Дуслык йортында Фәүзия Бәйрәмованың 

«Һиҗрәт» китабын халыкка тәкъдим итү кичәсе булды. Кичәдә ав-
тор үзе дә катнашты.

26 ноября
В.И. Ленин исемендәге күңел ачу комплексында таныл-

ган шагыйрә, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 
Г.Державин һәм С.Сөләйманова исемендәге әдәби премияләр лау-
реаты Ольга Леваднаяга 60 яшь тулу уңаеннан юбилей кичәсе 
үткәрелде. Юбилярны Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
тәбрикләде һәм каләмдәшләре исеменнән Рәхмәт хаты тапшыр-
ды. ТР Мәдәният министрлыгының баш белгече Р.Фәтхуллин 
бәйрәмдарны Мәдәният министрлыгының «Мәдәнияттәге казаныш-
лары өчен» күкрәк билгесе белән бүләкләде. Иҗат кичәсе «Казан-
да ел фасыллары» дип исемләнгән музыкаль спектакль стилендә 
оештырылган иде. Кичәдә Ольга Левадная шигырьләре һәм аның 
сүзләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. 
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27 – 29 ноября
Казанда Л.Н. Толстойның тууына 190 ел тулуга багышланган 

«Л.Н. Толстой: иҗат юлының чыганаклары һәм чорлары» дигән 
халыкара фәнни конференция үткәрелде. Чараны оештыручылар – 
КФУның рус һәм чит телләр әдәбияты кафедрасы хезмәткәрләре, Та-
тарстан Язучылар берлеге. Конференциядә барлыгы 200дән артык 
кеше килде. Конференция эшендә Россиянең төрле регионнарын-
нан (Самара, Мәскәү, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск һ.б.) 
җыелган галимнәр докладлар белән чыгыш ясадылар. Шулай ук 
Польша, Һиндстан, Австрия кебек мәмләкәтләрдән килгән галимнәр 
дә катнашты.

Конференция кысаларында 29 ноябрьдә Язучылар берлегендә 
«Лев Толстой һәм милли әдәбиятлар проблемасы» дигән темага 
«түгәрәк өстәл» оештырылды. Әлеге җитди сөйләшүдә танылган 
шагыйрьләр, язучылар, тәрҗемәчеләр, театр тәнкыйтьчеләре кат-
нашты. «Түгәрәк өстәл»нең модераторлары – Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары, шагыйрь Рәмис Аймәт һәм КФУ профессоры 
Ә.Ф. Галимуллина иде.

 
28 ноябрь

Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә күренекле язучы, драма-
тург Айгөл Әхмәтгалиеваның иҗат кичәсе булып узды. Язучыны 
туган көне һәм иҗат бәйрәме белән Татарстан Язучылар берлегенең 
Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, күренекле әдипләр Айдар 
Хәлим, Рәшит Бәшәр, Рәзинә Мөхияр, «Мәйдан» журналының баш 
мөхәррире Фидаил Мәҗитов һәм башка бик күпләр тәбрикләде. 

28 ноябрь
Алабуганың үзәк китапханәсендә Фирдәвес Хуҗинның «Без 

белмәгән сугыш» китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Кичәдә 
Фирдәвес Хуҗин һәм Гөлзадә Әхтәмова катнашты.

28 – 29 ноябрь
Пенза өлкәсе Кузнецкий районының Татар Кынадысы һәм Кече 

Дәхтәрни авылларында татар мәдәнияте фестивале үткәрелде. 
Каһарман шагыйрь Гадел Кутуйның тууына 115 ел тулу кысала-
рында узган әлеге бәйрәм чараларында Татарстаннан шагыйрьләр 
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Ркаил Зәйдулла, Шәмсия Җиһангирова, Йолдыз Шәрәпова, галим 
Әлфәт Закирҗанов катнашты.

29 ноябрь
Әлмәт районының Иске Әлмәт мәдәният йортында «Рухият» 

нәшриятында дөнья күргән китапларны тәкъдим итү кичәсе узды. 
Тамаша һәр китапны бер кечкенә спектакль итеп күрсәтүгә корыл-
ган иде. «Татнефть» ГАҖнең хәйрия фонды «Рухият» программа-
сы һәм Әлмәт татар дәүләт драма театры чын мәгънәсендә китап 
бәйрәме ясадылар. Тәкъдим ителгән китаплар арасында Таһир 
Шәмсуаровның «Аклыкка сыену» китабы да бар иде.

30 ноябрь
Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт пре-

миясе лауреаты Шәүкәт Галиевның туган ягы Апаста шагыйрьнең 
тууына 90 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ул Шәүкәт 
Галиевның район үзәгенә куелган бюстына чәчәкләр салу белән 
башланып китте. Кунаклар шулай ук язмышы Апас төбәге шәхесләре 
белән тыгыз бәйле булган татар язучысы Абдулла Алишка бюст ачу 
тантанасында да катнаштылар. 

Шәүкәт Галиевның Олы Бакырчы авылындагы музей-йорты һәм 
Олы Бакырчыдагы Шәүкәт Галиев исемендәге мәктәп белән таны-
шу да кунакларда җылы тәэсирләр калдырды. Чаралар Олы Бакыр-
чы авылы мәдәният йортында «Без – Шәүкәт Галиев якташлары» 
дип аталган музыкаль кичә белән тәмамланды. Юбилей чараларын-
да Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, 
язучылар Факил Сафин, Ленар Шәех, Рәшит Бәшәров, Йолдыз 
Шәрапова, Фоат Галимуллин, Гөлзада Бәйрәмова, Рәсимә Гарифул-
лина, Рифат Җамал, Хәбир Ибраһим, Абдулла Алишның туганнары 
Азат Сөнкишев, Гөлшат Сөнкишева катнашты.

5 декабрь
Актаныш районының сәләтле балалар өчен гуманитар гимна-

зия-интернатында танылган драматург Данил Салиховка нисбәтле 
фәнни-гамәли конференция узды. Чарада әдипнең каләмдәшләре 
Г.Морат, Л.Лерон, Р.Зәйдулла, Р.Сәгъди, галимнәр Ә.Закирҗанов, 
О.Хисамов һ.б. катнашты.
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6 декабрь
Аксубай район мәдәният йортында III зональ «Хәсән Туфан 

укулары» узды. Укулар шагыйрьнең туган авылы Иске Кармәттәге 
музей-йорты белән танышудан башланды. Чарада язучы, Г.Тукай 
премиясе лауреаты Нәбирә Гыйматдинова, шагыйрь, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, Аксубай якташ-
лар җәмгыяте сәркатибе Вәсилә Гыйматдинова катнашты. Кунак-
ларны Аксубай муниципаль районы башлыгы Камил Гыйльманов 
сәламләде. 

6 декабрь 
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә Чаллы Язучылар бер-

легенең җыелышы булды.

7 декабрь
Татарстан Республикасы Милли музеенда «Җырчы казлар» 

исемле дөнья халыклары әкиятләре китабын тәкъдим итү кичәсе 
булды (Разил Вәлиев тәрҗемәсе). Кичәдә язучылар Разил Вәлиев, 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт чы-
гыш ясады.

7 декабрь
Язучы-прозаик, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 

А.Алиш исемендәге әдәби премия лауреаты Вакыйф Нуриевка 60 
яшь тулуны туган авылында – Арча районы Сеҗе авылы мәктәбендә 
билгеләп уздылар. Юбиляр авылына үзенең хезмәттәшләре – «Ка-
зан утлары» журналының баш мөхәррире, язучы-прозаик Рөстәм 
Галиуллин, проза бүлеге мөхәррире, сатирик язучы Камил Кәримов, 
журналның даими авторы Алмаз Хәмзин белән кайтты. Кунакларны 
Арча районы башлыгы Илшат Нуриев кабул итте.

Мәктәптә оештырылган бәйрәмгә күрше-тирә авыллардан да 
татар теле һәм әдәбияты укытучылары, укучылар җыелды. Ва-
кыйф Вәкил улы Нуриевка район мәгариф идарәсе, авыл мәктәбе 
исеменнән, авылдашларыннан котлаулар яңгырады. Очрашу про-
граммасына язучының әсәрләреннән өзекләр, әсәрләре буенча куел-
ган интермедияләр кергән иде.
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7 декабрь
Алабуга шәһәренең 4 нче мәктәбендә Марсель Гыймазетдинов 

иҗатына багышланган фәнни-гамәли конференция үтте. Катнашты: 
Гөлзада Әхтәмова. 

8 декабрь
Менделеевск районы Бәзәкә авылында Марсель Гыймазетдинов-

ны искә алу чарасы үтте. Чаллыдан Факил Сафин, Әнвәр Шәрипов, 
Әлфия Ситдыйкова катнаштылар.

9 декабрь
Әлмәт шәһәренең «Айгөл» хәләл кафесында Фәүзия Бәйрәмо-

ваның «Һиҗрәт» китабын халыкка тәкъдим итү кичәсе булды.

10 декабрь
Язучылар берлегенең Тукай клубында В.Поварницынның «Сла-

вить и любить», «Познать жизнь» китапларын тәкъдим итү кичәсе 
булды.

11 декабрь
Уфада Башкортстанның халык язучысы, филология фәннәре 

докторы, профессор Г.Б. Хөсәеновкә – 90, Башкортстанның ха-
лык шагыйре, филология фәннәре докторы Р.Т. Бикбаевка 80 яшь 
тулуга багышланган «Евразия халыклары мәдәнияте, әдәбияты 
һәм гуманитар фәннәренең узганы, бүгенгесе, киләчәге» дип атал-
ган халыкара фәнни-практик конференция узды. Конференцияне 
Башкорт Дәүләт университеты оештырды. Конференция эшендә 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның 
халык язучысы Гәрәй Рәхим, Татарстанның халык шагыйре Роберт 
Миңнуллин катнашты. Кич белән Башкорт дәүләт филармониясендә 
Раүил Бикбаевка багышланган иҗат кичәсе булды.

12 декабрь
Уфада башкорт шагыйре, әдәбият галиме, күренекле җәмәгать 

эшлеклесе, Башкортстан Республикасы Гимнын язучы авторларның 
берсе Раүил Бикбаевка 80 яшь тулуга багышланган тантаналы чара-
лар узды. Чараларда Татарстаннан драматург, Татарстан Язучылар 
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берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Роберт 
Миңнуллин, Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим катнашты.

12 декабрь
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең кече залында 

Чыңгыз Айтматовның тууына 90 ел тулу уңаеннан «ХХ гасырның 
икенче яртысында милли әдәбиятлар яңарышы һәм Чыңгыз Айтма-
тов» дигән темага халыкара фәнни-гамәли конференция үткәрелде. 
Конференция кунакларын Татарстан Язучылар берлеге рәисе урын-
басары Рәмис Аймәт сәламләде. Конференциядә шулай ук язучы-
лардан Фәүзия Бәйрәмова, Фоат Галимуллин, Әлфәт Закирҗанов 
чыгыш ясады.

12 декабрь
Г.Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында 

шагыйрь, драматург, прозаик Хәбир Ибраһимовка 60 яшь тулуга ба-
гышланган кичә үткәрелде. Юбилярны ТР Мәдәният министрының 
беренче урынбасары Э.Р. Камалова, Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Са- 
лихов котлады.

13 декабрь
Г.Тукай исемендәге Әтнә татар дәүләт драма театрында Те-

атр елын ачу тантанасы узды. Театр елын Татарстанда Президент 
Рөстәм Миңнеханов ачты. Бәйрәм тантанасында Татарстан Язучы-
лар берлеге әгъзасы, язучы, татар әдәбияты галиме, профессор Фоат 
Галимуллин катнашты.

13 декабрь
Чаллы шәһәренең «Энергетик» мәдәният сараенда Татарстанның 

халык шагыйре Роберт Миңнуллинга багышланган кичә узды. 
Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, Чаллы төбәге язучыла-
ры катнашты. 

14 декабрь
Татарстан Язучылар берлегендә балалар әдәбияты остаханәсенең 

чираттагы утырышы үткәрелде. Утырышта яшь язучы Айсылу Има-
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миева иҗаты тикшерелеп, югары бәяләнде, һәм ул бертавыштан 
Берлеккә әгъза итеп тәкъдим ителде. Утырышта язучылар Рифә 
Рахман, Галимҗан Гыйльманов, Вакыйф Нуриев, Рамил Ханна-
нов, Хәнәфи Бәдигый, Фәнил Гыйләҗев, Ринат Нуруллин, Йолдыз 
Шәрәпова, Ринат Мәннан, Рифат Сәлахов катнашты. Алып бар- 
ды – Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт.

14 декабрь
Сарманның сәнгать мәктәбендә Аяз Гыйләҗевның тууына 90 ел 

тулуга багышланган очрашу булды. Очрашуда Аяз аганың хатыны 
Нәкыя Гыйләҗева, улы – драматург Мансур Гыйләҗев, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык язучы-
сы Гәрәй Рәхим, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин, 
КФУның татар әдәбияты кафедрасы доценты Миләүшә Хәбетдинова 
катнашты. Сәнгать мәктәбе укучылары Аяз Гыйләҗев әсәрләреннән 
торган зур программа әзерләгәннәр иде. Казаннан килгән кунаклар 
язучы хакында хатирәләре белән уртаклаштылар.

14 декабрь
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты шагыйрә Клара 

Булатова Сарман районы Дөреш авылы мәдәният йортында халык 
белән очрашты. Якташлары шагыйрәне тере тарих буларак кабул 
иттеләр.

15 декабрь
«Кунакчыл Түбән Кама» проекты кысаларында Түбән Кама 

шәһәренең Г.Тукай исемендәге үзәк китапханәсендә Татарстанның 
халык шагыйре Роберт Миңнуллин белән очрашу узды. «Күңеле тулы 
моң булгач...» дип аталган кичәгә кунак булып, ТР Язучылар берлеге 
рәисе, драматург Данил Салихов һәм Татарстанның халык язучы-
сы Гәрәй Рәхим дә килгән иде. Әдипнең 70 еллыгына багышланган 
кичәгә район башкарма комитеты, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, 
укытучылар, китапханәчеләр, журналистлар, мәктәп укучылары, 
шагыйрь иҗатын яратучы әдәбият сөючеләр җыелды. Программа 
барышында Роберт Миңнуллинның тормыш һәм иҗат сәхифәләре 
күздән кичерелде, очрашу шагыйрьнең үз хатирәләре белән үрелеп 
барды, автор әдәбият сөючеләр каршында шигырьләрен укыды. 
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15 декабрь
Уфа Башкорт Дәүләт опера һәм балет театрында «Йөрәк сүзе» 

шигъри проектының финалы узды. Әлеге проектта шагыйрьләр, 
актерлар, музыкантлар һәм журналистлар, поэзия яратучылар 
шигъри осталыкта көч сынашты. Башкорт кардәшләрнең шигырь 
бәйрәмендә Татарстаннан язучылар һәм шагыйрьләр Фәйрүзә 
Мөслимова, Эльмира Шәрифуллина, Рәмис Аймәт, Факил Сафин, 
Йолдыз Шәрәпова, Айгөл Әхмәтгалиева, Әлфия Ситдыйкова, 
Гөлнур Корбанова, Рифат Җамал, Роберт Сәлахиев катнашты.

16 декабрь
Ульяновск шәһәренең «Губернатор» мәдәният сараенда татар 

язучысы Гакыйль Сәгыйров истәлегенә багышланган «Сәгыйров 
укулары» узды. Чара Татарстан Республикасы Язучылар союзы  
белән берлектә оештырылды. Катнашучылар һәм тамашачылар ал-
дында сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов чыгыш ясады.

18 декабрь
Актаныш район хакимияте һәм ТР Язучылар берлеге әдәбиятта 

юмор-сатира жанрын үстерү максатыннан Гамил Афзал исемендәге 
әдәби премия булдырган иде. Быел аңа сатирик язучы Дамир Гыйс-
метдин лаек булды. Язучыга мәртәбәле премияне Актаныш районы 
Такталачык авылы мәдәният йортында үткәрелгән кичәдә Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов һәм Актаныш муниципаль рай-
оны башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасары Ләйсән Нурлыева тапшырды.

21 декабрь
Казанда Язучылар берлегенең Тукай клубында әдәби ел йомгак- 

ларына багышланган җыелыш булды. Анда катнашучылар Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов, Әлмәт, Чаллы бүлекләренең 
җитәкчеләре Рәфкать Шаһиев һәм Факил Сафин докладларын 
тыңладылар. Аннары жанрлар буенча поэзия (Л.Гыйбадуллина), 
проза (Г.Гайнуллина), рус телле әдәбият (Ә.Галимуллина), бала-
лар әдәбияты (А.Галиева), драматургия (Ә.Закирҗанов), әдәби 
тәнкыйть (Р.Ханнанов) чыгыш ясадылар. Докладлар буенча фикер 
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алышулар, чыгышлар булды. Җыелышта резолюция кабул ителде. 
ТР Мәдәният министрлыгы һәм ТР Язучылар берлегенең әдәби 
премияләре лауреатлары бүләкләнде: шагыйрь Рәниф Шәрипов – 
Г.Исхакый; прозаик, шагыйрә Фирүзә Җамалетдинова – Ф.Хөсни; 
шагыйрь Рифат Җамал – Һ.Такташ; прозаик, шагыйрә, галимә Рифә 
Рахман – Җ.Вәлиди исемендәге премиягә лаек булды.

25 декабрь
Түбән Кама шәһәренең Г.Тукай исемендәге үзәк китапханәсендә 

шагыйрь, популяр җырлар авторы Рәмис Аймәт белән очрашу 
үткәрелде. Зал тулып килгән тамашачыларны Рәмис Аймәт үзенең 
иҗаты белән якыннан таныштырды. Укучыларның күпсанлы сорау-
ларына җаваплар бирде. Очрашу ахырында Рәмис Аймәт китапханә 
вәкилләренә үзенең әле яңа гына табадан төшкән җыентыкларын 
бүләк итте, һәркемне әдәбиятны яратып, шигырь сулап яшәргә ча-
кырды. 

2019 ел _______________________________________________

9 гыйнвар
Тууына 110 ел тулу уңаеннан татар җәмәгатьчелеге каһарман-

шагыйрь Фатих Кәримне искә алды. Казанның Миславский ура-
мындагы 8 нче йорт диварына куелган мемориаль тактага чәчәкләр 
салды. Әлеге йорт – Фатих Кәримнең иң соңгы яшәгән урыны. Су-
гышка ул биредән китә һәм кире әйләнеп кайтмый.

Искә алу чарасы Татарстан Язучылар берлегендә дәвам итте. 
Катнашучылар «Татарстан» радиосы архивыннан Фатих Кәримгә 
багышланган тапшыру язмасын тыңладылар, фикер алыштылар, 
әсәрләрен укыдылар.

19 гыйнвар
Түбән Кама шәһәренең Халыклар дуслыгы йортында язучы, 

җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың «Гөләйза» исемле кита-
бын тәкъдим итү кичәсе узды. Чараны шәһәрнең Кол Гали исемендәге 
китапханәсе һәм Татар иҗтимагый үзәгенең Түбән Кама бүлеге 
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оештырды. Очрашу барышында Фәүзия Бәйрәмова «Гөләйза» кита-
бы турында тәфсилләп сөйләде, ә китапханә хезмәткәрләре әсәрдән 
өзекләр укыды. Кичә матур җырлар белән үрелеп барды.

21 гыйнвар
Бөтендөнья Татар конгрессы бинасында бертөркем татар язу-

чылары Данил Салихов, Ренат Харис, Зиннур Мансуров, Роберт 
Миңнуллин, Тәлгат Галиуллин, Шәмсия Җиһангирова, Рифә Рах-
ман катнашында татар халкының милли үсеш стратегиясе хакын-
да зур сөйләшү үткәрелде. Утырышта әдипләр үзләренең кызыклы 
тәкъдимнәре белән чыгыш ясадылар. Сөйләшүне Татарстан Респуб-
ликасы премьер-министр урынбасары, Милли Шура рәисе Васил 
Шәйхразиев алып барды.

22 гыйнвар
Азнакай районында шагыйрь Илдус Гыйләҗевне искә алу чарала-

ры булды. Кунакларны Азнакай муниципаль районы башлыгы Мар-
сель Зөфәр улы Шәйдуллин администрация бинасында кабул итте. 
Илдус Гыйләҗевнең каберен зиярәт кылганнан соң, Туйкә авылын-
дагы мәдәният йорты диварына Илдус Гыйләҗев истәлегенә мемо-
риаль такта кую тантанасы булды. Соңыннан Азнакай районының  
7 нче урта мәктәбендә һәм район мәдәният үзәгендә Илдус Гый-
ләҗевкә багышланган әдәби-музыкаль кичәләр үткәрелде. Чарада 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Фоат 
Галимуллин, Рифә Рахман, Шәмсия Җиһангирова, Зиннур Мансуров, 
Марат Закир, Алмаз Хәмзин, Факил Сафин, Мөҗәһит Әхмәтҗанов, 
Әлфия Ситдыйкова, Рәфкат Шаһиев, Гөлзадә Бәйрәмова катнашты. 

22 гыйнвар
Чаллының 41 нче мәктәбендә «Айдар Хәлим укулары» үтте. 

Әлеге чарада Айдар Хәлим, Айрат Суфиянов, Сирень Якупова кат-
нашты.

22 гыйнвар
Фронтовик язучы Рафаэль Төхфәтуллинның юбилее уңаеннан 

Арча районы үзәк китапханәсендә әдипнең улы Рөстәм Төхфәтуллин 
белән очрашу кичәсе үткәрелде.
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23 гыйнвар
Бөгелмә шәһәренең театр бинасында, Милли үзәктә һәм 14 нче 

гимназиясендә татар халкының милли үзеш стратегиясе эскизын 
халыкка тәкъдим итү уңаеннан очрашулар булды. Очрашуларда язу-
чылар Рифат Җамал һәм Йолдыз Шәрәпова катнашты.

23 гыйнвар
Биектау районында драматург Хәй Вахитның тууына 100 ел ту-

луга багышланган «Хәй Вахит: шәхес, иҗат, заман» дип аталган рес-
публика конкурсы булып узды. Чараларда Татарстан Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, язучылар Рафис Корбан, Солтан Шәмси, 
Әлфәт Закирҗанов, Ләлә Гыймадиева, Шәмсия Җиһангирова, Рәмис 
Аймәт, Ләйлә Минһаҗева, Рифат Сәлах, Айсылу Имамиева, Марат 
Закир катнашты.

24 гыйнвар
Мөслимдә Факил Сафинның иҗат кичәсе булды. Бәйрәмдә Фа-

кил Сафин, Әлфия Ситдыйкова, Фоат Садриев, Лилия Садриева, 
Мөҗәһит Әхмәтҗанов катнашты. 

28 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Түбән Кама 

шәһәре «Кама таңнары» әдәби берләшмәсенең 50 еллык юбилее-
на багышланган кичә узды. «Ак каламның шигъри аһәңнәре» дип 
аталган бу кичәдә Татарстанның күренекле язучылары, җәмәгать 
эшлеклеләре катнашты. Татарстан Дәүләт советының Мәдәният, 
мәгариф, фән, милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе, Г.Тукай пре-
миясе иясе, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекле-
се Данил Салихов «Кама таңнары» берләшмәсенең милләт, әдәбият 
өчен керткән өлешенең зур кыйммәткә ия икәнлеген ассызыкладылар. 
Кичәдә шигырьләр, җырлар берләшмә тарихының кызыклы битләре, 
истәлекләр белән такыядай үрелеп барды. Очрашуны зал белән башка-
рылган, милли гимныбызга әверелгән «Туган тел» җыры тәмамлады.

30 гыйнвар
Язучылар берлегендә рус телле әдәбият һәм сәнгати тәрҗемә 

секциясенең чираттагы утырышы үткәрелде. Утырышта М.Горький 
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исемендәге әдәби премиягә кандидатлар күрсәтү һәм Язучы-
лар берлегенә әгъзалыкка кандидатлар алу мәсьәләләре каралды. 
М.Горький премиясенә Лев Кожевников, Айрат Бик-Булатов, Ни-
колай Алешков кандидатуралары тәкъдим ителде. Яшь шагыйрә 
Олеся Феоктистова һәм тәнкыйтьче Галина Зәйнуллина Язучылар 
берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.

30 гыйнвар
Буа районы мәдәният үзәгендә «Татар халкының милли үзеш 

стратегиясе эскизы»н халыкка тәкъдим итү уңаеннан очрашулар 
булды. Очрашуларда язучылар Данил Салихов, Ркаил Зәйдулла, 
Йолдыз Шәрәпова, Искәндәр Гыйләҗев катнашты.

31 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлегенең идарә утырышында әдәби 

премияләргә кандидатлар каралды. Утырыш нәтиҗәләре: Язучы-
лар берлеге Г.Тукай премиясенә – Марат Әмирханов, Тәлгат Га-
лиуллин, Галимҗан Гыйльманов; Г.Исхакый премиясенә – Рәдиф 
Сәгъди; Һ.Такташ премиясенә – Флера Гыйззәтуллина; Ф.Хөсни 
премиясенә – Җәүдәт Дәрзаман; Җ.Вәлиди премиясенә – Фәрит 
Яхин; Т.Миңнуллин премиясенә – Әмир Камалиев (Аманулла) кан-
дидатураларын тәкъдим итә.

5 февраль
Татарстан Милли китапханәсендә Америкада яшәүче тәрҗемәче 

Сурәя Гайнуллина иҗатына багышланган кичә үткәрелде. Кичәдә 
Йолдыз Шәрәпова, Булат Ибраһимов һ.б. чыгыш ясады.

6 февраль 
А.М. Горький һәм Ф.И. Шаляпин музеенда «Казанский альма-

нах» журналының чираттагы санын тәкъдим итү кичәсе булды.

6 февраль 
Казанда, элеккеге Матбугат йорты, хәзерге «Ногай» кунакханәсе 

бинасының Тукай исемендәге конференцияләр залында 
Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 
лауреаты Рабит Батулланың ун томлыгын тәкъдим итү кичәсе бул-



194

ды. Күптомлыкта язучының төрле елларда (1963 – 2018) иҗат иткән 
әсәрләре, пьесалары, публицистик язмалары, истәлек-хатирәләре, 
әңгәмәләре, биюче Рудольф Нуриев турында кинороманы һ.б. урын 
алган. Кичәдә ТР Фәннәр академиясенең вице-президенты Дания 
Заһидуллина, каләмдәшләре Данил Салихов, Равил Фәйзуллин, 
Гәрәй Рәхим, әдәбият галиме Фоат Галимуллин, «Мәгариф» 
журналының баш мөхәррире Сөмбел Таишева, Батулланың улы 
Нурбәк Батуллин һ.б. чыгыш ясады.

7 февраль 
Бөтендөнья Татар конгрессында Азнакай районы һәм авылла-

ры турындагы китапларны тәкъдим итү кичәсе булып узды. Анда 
катнашучыларны Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты 
җитәкчесе Ринат Закиров, Азнакай муниципаль районы башлыгы 
Марсель Шәйдуллин сәламләде. Соңгы биш елда гына да Азнакай 
авыллары тарихына багышланган 35 китап дөнья күргән. Бу рай-
онда юкка чыккан авылларның урынына таштан истәлек билгеләре 
куйдыру да матур традициягә әйләнгән. Кичәне Татарстанның 
төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте җитәкчесе, галим Альберт 
Борһанов алып барды.

7 февраль
Чаллы шәһәренең М.Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә ша-

гыйрь, тәрҗемәче, Ш.Маннур, Э.Касыймов исемендәге премияләр 
иясе Мансур Сафин иҗатына багышланган «Җан җылысын та-
ратып…» дип исемләнгән республикакүләм фәнни-гамәли кон-
ференция булды. Катнаштылар: Әнвәр Шәрипов, Марс Яһүдин, 
Зимфира Исламова, Сирень Якупова, Рубис Зарипов, «Ләйсән» 
берләшмәсе әгъзалары. Конференция, әдәби мирасны, аеруча җирле 
язучыларның әдәби мирасын барлау һәм саклау өлкәсендә алдагы 
көннәрдә дә тырышып хезмәт куярга кирәк, дигән резолюция кабул 
итү белән тәмәмланды.

7 февраль 
Чаллы шәһәренең 12 нче китапханәсендә, югары сыйныф уку-

чылары өчен, ТАССР төзелүнең 100 еллыгына багышланган «Та-
рих сәхифәләрен барлаганда» исемле кичә үтте. Кичәгә таныл-
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ган язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия 
Бәйрәмова һәм КФУның Яр Чаллы институты доценты, тарих 
фәннәре кандидаты Рөстәм Гыйбадуллин чакырылган иде. Алар 
укучыларга ХХ гасыр башында төрки халыклар дөньясында киң ко-
лач җәйгән милли-азатлык хәрәкәте, 1920 елның маенда Татар Авто-
номияле Совет Социалистик Республикасын төзү турындагы декрет 
кабул ителүе турында сөйләде. 

8 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең конференц-залында Рафис 

Сәлимҗановның «Великий язык тюрков» китабын тәкъдим итү бул-
ды. Чараны әдәбият галиме Хатыйп Миңнегулов алып барды. 

12 февраль
Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 

әдәбиятыбыз классигы Әмирхан Еникинең тууына 110 ел тулуга ба-
гышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Фойеда әдипнең тормыш 
юлын һәм иҗатын чагылдырган күргәзмә тәкъдим ителде. Кичәдә 
Г.Камал театры артистлары Ә.Еникинең үлемсез әсәрләреннән 
өзекләр укыдылар. Аларның чыгышы республикабыз сәнгать 
осталарының җырлары белән үрелеп барды. Сәхнә түрендәге экран-
да Ә.Еникинең үз чыгышы, язучыларның әдип турындагы истәлек-
хатирәләренең видеоязмалары тәкъдим ителде. ТР мәдәният ми-
нистры урынбасары Дамир Натфуллин ТР Дәүләт киңәшчесе 
Минтимер Шәймиевнең кичәдә катнашучыларга һәм тамашачылар-
га сәламен тапшырды, Ә.Еники иҗатына югары бәя бирүен иреш-
терде.

13 февраль
Язучылар берлегенең Тукай клубында сәнгатьле укучыларның 

I халыкара «Җәлил укулары» конкурсының йомгаклау туры 
үткәрелде. Чарада Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Язучы-
лар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт чыгыш ясады.

13 февраль
Түбән Кама шәһәренең Г.Тукай һәм Кол Гали исемендәге 

китапханәләрендә Фәнзаман Баттал истәлегенә багышланган 
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кичәләр үтте. Катнаштылар: Р.Имаев, Ф.Абдуллин, Н.Мирхазова 
һәм «Кама таңнары» иҗат берләшмәсе әгъзалары.

14 февраль
К.Тинчурин театры бинасында сәнгатьле укучыларның I ха-

лыкара «Җәлил укулары» конкурсының гала-концерты булды. 
Җиңүчеләрне Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов сәламләде.

14 февраль 
Чаллы шәһәренең 12 нче китапханәсендә Халыкара туган тел 

көне уңаеннан Чаллы педагогия көллияте студентлары өчен «Тел яз-
мышы – милләт язмышы» дигән темага түгәрәк өстәл оештырылды. 
Чараның кунагы итеп язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре 
кандидаты Фәүзия Бәйрәмова чакырылган иде. Кичәдә Дәрдемәнд, 
Р.Әхмәтҗанов, И.Гыйләҗевнең туган телебезгә багышланган ши-
гырьләре яңгырады. 

15 февраль
15 февраль – Муса Җәлилнең туган көнендә җәмәгатьчелек 

вәкилләре, язучылар, сәнгать әһелләре, ветераннар, студентлар, 
мәктәп укучылары, I халыкара «Җәлил укулары» конкурсын-
да җиңүчеләр Казандагы 1 Май мәйданында каһарман-шагыйрь 
һәйкәленә чәчәкләр салды. ТР Милли музеенда Җәлилнең фашист 
төрмәсендә язган «Моабит дәфтәрләре»нең төп нөсхәсе күрсәтелде. 
Ул көнне Муса Җәлил исемендәге республика премиясенең 
яңа лауреатлары игълан ителде. Быел бу бүләккә язучы, галим 
Хәнәфи Бәдигый, биюче һәм хореограф Нурбәк Батуллин, Г.Камал 
исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Илфир Яку-
пов, әдәби бүлек мөдире Нияз Игъламов, «Созвездие – Йолдызлык» 
фестиваль хәрәкәтендә катнашкан Айдар Сөләйманов лаек булды-
лар.

15 февраль
Түбән Каманың М.Җәлил һәйкәле янындагы мәйданда «Кама 

таңнары», «Данко» әдәби берләшмәләре, Бөтендөнья Татар конгрес-
сы, Аксакаллар шурасы вәкилләре, мәдәният, мәгариф хезмәткәр-
ләре, студентлар, мәктәп укучылары катнашында М.Җәлилне искә  
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алу чарасы үткәрелде. Яу кырында башын салган ватандашлары-
быз, герой шагыйрь Муса Җәлил шәхесе бер минут тынлык белән 
искә алынды. Шигъри митинг шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салу 
белән тәмамланды.

15 февраль
Чаллы шәһәренең Җәлил һәйкәле янында татар халкының ка- 

һарман улын искә алу тантанасы булды. Бирегә язучылар, шагыйрь-
ләр, укучы балалар, укытучылар, шәһәр җитәкчелеге вәкилләре,  
Чаллы педагогия университеты студентлары һәм шагыйрьнең 
иҗатын яраткан, шәхесен хөрмәт иткән шәһәрдәшләребез җыелган 
иде. Искә алу чарасында Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы 
бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, язучылар Әнвәр Шәрипов, Ай-
рат Суфиянов, Зимфира Исламова үз әсәрләрен укыдылар. Муса 
Җәлилне искә алу чарасы бер минутлык тынлык һәм һәйкәлгә 
чәчәкләр кую белән тәмамланды.

15 февраль
Бертөркем язучылар һәм КФУ студентлары Иске Татар бистәсендә 

җирләнгән Татарстанның халык шагыйре Әмирхан Еникинең 
каберенә чәчәкләр салдылар, әдип рухына дога укылды.

15 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында сатирик язучы 

Фәнзаман Батталның тууына 80 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе 
үткәрелде. Анда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
каләм ияләре Марат Әмирханов, Марсель Галиев, Хәлим Җәләлов, 
Алмаз Хәмзин, Рифә Рахман, Хәбир Ибраһим, Нәҗибә Сафина әдип 
турында истәлек-хатирәләре белән уртаклашты. Әлеге чарада язучы 
Заһит Мәхмүди үз әсәре нигезендә төшерелгән «Җәза» фильмыннан 
(анда Фәнзаман ага да уйный), журналист Нәсим Акмал Ф.Батталга 
75 ел тулу уңае белән «Татарстан» радиосы өчен әзерләгән әңгәмәдән 
өзекләр тәкъдим итте.

15 февраль
Түбән Каманың Кол Гали исемендәге китапханәсендә Фатих 

Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова белән очрашу булды. Очрашуда 
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«Кама таңнары» әдәби берләшмәсе әгъзалары, язучылар Р.Имаев 
һәм А.Абдуллин катнашты.

 
 17 февраль 

Түбән Кама шәһәрендә Бөтентатар иҗтимагый үзәгенең (ТИҮ) 
30 еллыгына багышланган җыен булды. Әлеге җыенда язучы Фәүзия 
Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады. 

18 февраль
Язучылар берлегендә шигърият остаханәсенең чираттагы уты-

рышы үткәрелде. Утырышта яшь шагыйрә, КФУның журналистика 
факультеты студенты Миләүшә Гафурова иҗаты тикшерелеп, аның 
кулъязмасы Татарстан китап нәшриятына китап итеп чыгарырга 
тәкъдим ителде.

18 – 21 февраль
Язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова Кукмара 

районына сәфәр кылды. Әдибә башта Пычак авылында, аннары 
Арпаяз авылында булды. Мәчеттә хатын-кызлар белән очрашты. 
Алга таба сәфәрен Зур Кукмара авылында дәвам итте. Биредәге 
мәдәният йортында аның белән зур очрашу үткәрелде. «Тарих 
эзләре буйлап…» дип аталган бу әдәби очрашу Халыкара туган тел 
көненә туры килгәнгә, биредә төп сөйләшү телебез һәм аның язмы-
шы турында барды. Шулай ук әдибә халыкка «Гөләйза» китабын да 
тәкъдим итте.

19 февраль
19 февраль – фронтовик шагыйрь Фатих Кәримнең һәлак булган 

көне. Бу көнне бертөркем язучылар, галимнәр Фоат Галимуллин, Ре-
нат Харис, Зиннур Мансуров, Рамил Сарчин, Рәмис Аймәт Фатих 
Кәрим 1942 елда дәваланган госпитальдә (хәзер ул Казанның 36 нчы 
мәктәбе) булып, укучылар белән очраштылар. Очрашуда язучының 
кызы Ләйлә Кәримова да катнашты.

19 февраль
Сарман районы Җәлил бистәсенең урта гомуми белем бирү 

мәктәбендә Дамир Гарифуллинга 80 яшь тулуга багышланган 
фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Кунакларны Язучылар бер-
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леге рәисе Данил Салихов сәламләде. Конференция эшендә шулай 
ук әдәбият галиме Хатыйп Миңнегулов катнашты.

19 февраль
Чаллының 30 нчы мәктәбендә Кадыйр Сибгатуллин исемендәге 

фәнни-гамәли конференция узды. Бу чара кысаларында Татарстан-
ның 13 шәһәр-районыннан 130 эш кабул ителде һәм бәяләнде. 
Шуларның 108е сайлап алынды һәм авторлары мәктәпкә чакырыл-
ды. Конференция азагында катнашучыларга матур теләкләр әйтел-
де, җиңүчеләргә дипломнар тапшырылды.

21 февраль
Чистай шәһәрендә «Диалог» шигъри театры чыгыш ясады. Анда 

язучылардан Ольга Левадная, Александр Аввакумов катнашты. 

21 февраль
Зур Кукмара мәдәният йортында язучы, җәмәгать эшлеклесе 

Фәүзия Бәйрәмованың «Гөләйза» китабын тәкъдим итү кичәсе бу-
лып узды. Бу кичәгә милләтебезгә, туган телебезгә битараф булма-
ган, язучының әсәрләрен яратып укучылар җыелган иде. Чара ба-
рышында Фәүзия Бәйрәмова «Гөләйза» китабының язылу тарихын, 
халкыбызның бик болганчык елларда да каршылыклар аша үзенең 
туган телен, милләтен саклап калуы турында сөйләде. Кичәдә килгән 
тамашачылар, «Салават күпере» иҗат берләшмәсе әгъзалары да чы-
гыш ясады. Чара барышында тамашачылар язучының иҗатына ба-
гышланган презентация белән таныштылар.

21 февраль
Язучылар берлегенең Тукай клубында Халыкара туган тел көненә 

багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә шагыйрьләр Эль-
мира Шәрифуллина, Йолдыз Шәрәпова, Ленар Шәех катнашып, ту-
ган телгә багышланган шигырьләрен укыдылар. Чараны Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары, шагыйрь Рәмис Аймәт алып 
барды. Кичәдә шулай ук Казан шәһәре мәктәп балалары да катнашты.

21 февраль
Халыкара Туган тел көне уңаеннан Г.Тукай исемендәге Яңа Кыр-

лай урта мәктәбенә кунакка тәрҗемәче, язучы Гәүһәр Хәсәнова 
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(Мәһдиева) һәм шагыйрә, журналист Эльмира Сираҗи кайтты. 
Укучылар кунакларга әдәби-музыкаль программа күрсәттеләр. Ә 
кунаклар укучыларга туган телне тирәнтен белергә кирәклеген 
төшендерделәр, балаларның сорауларына җавап бирделәр. 

21 февраль
Арча районының Кәче төп гомуми белем мәктәбендә Туган тел 

көненә багышланган язучылар һәм сәнгать әһелләре белән очрашу 
кичәсе узды. Кичәдә татар поэзиясендә үз урынын алган шагыйрь, 
Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, күпсанлы китаплар авторы 
Галиәхмәт ага Шаһи һәм Татарстанның атказанган артисты, доцент 
Люция Хәсәновалар катнашты.

21 февраль
КФУның Филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр инсти-

тутында күренекле язучы Марсель Галиев иҗаты белән бәйле ча-
ралар булып узды. Иртән язучының «Мин шулай күрәм» дип атал-
ган фото күргәзмәсе ачылды. Соңыннан «Рух» («Поэзия духа») дип 
аталган китабын тәкъдим итү булды. Шулай ук «Марсель Галиев 
иҗатын мәктәптә өйрәнүдә актуаль сораулар» дип аталган методик 
семинар да узды. Әлеге чаралар X халыкара «Төрки лингвокульту-
рология: проблемалар һәм перспективалар» фәнни-практик конфе-
ренциясе кысаларында үткәрелде. 

21 февраль
Арча районы хакимияте башлыгы Илшат Нуриев районда туып 

үскән әдәбият-сәнгать әһелләрен, журналистларны кабул итте. Як-
ташлар район тормышы, туган тел язмышы турында сөйләштеләр, 
мәктәпләрдә, балалар бакчаларында татар теленә игътибарны 
көчәйтү максатында үтенечләрен җиткерделәр. Туган тел көнендә 
Тукай җирендә ачыктан-ачык ихлас сөйләшү булды. Моның өчен 
кунаклар район башлыгы Илшат Нуриевка, башка җитәкчеләргә 
рәхмәт әйттеләр. Аннары мәктәпләргә укучылар белән очрашулар-
га таралыштылар. Арчага әдәбият-сәнгать әһелләренең шундый зур 
десанты килеп төшү укучылар, укытучылар, ата-аналарның район 
күләмендәге уртак бәйрәменә әверелде.
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24 февраль 
Казанда Бөтентатар иҗтимагый үзәгенең (ТИҮ) беренче 

корылтаеның 30 еллыгына багышланган җыелыш булды. Җыелышта 
язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм 
чыгыш ясады.

25 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрь, 

журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гос-
ман Садәнең тууына 70 ел тулуга багышланган «Үлмәсен җирдә 
яшәү» дип аталган әдәби-музыкаль кичә булды. Анда шагыйрьнең 
шигырьләре, җырлары яңгырады. Кичәдә Татарстан Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф 
Гаташ, язучы-прозаик, әдәбият галиме Тәлгат Галиуллин, «Безнең 
мирас» журналының баш мөхәррире, шагыйрь Ләбиб Лерон, 
шагыйрә Нәҗибә Сафина, журналист, җәмәгать эшлеклесе Римзил 
Вәлиев, Татарстанның халык артистлары Мирсәет Сөнгатуллин, 
Илсур Сафин, Асаф Вәлиев, Татарстанның атказанган сәнгать эш-
леклесе Луара Шакирҗанова, Казан театр училищесы студентлары, 
шагыйрьнең якташлары, туганнары һ.б. чыгыш ясады.

26 февраль
«Татар-информ» массакүләм мәгълүмат агентлыгында балалар 

әдәбиятына багышланган матбугат конференциясе булды. Анда Да-
нил Салихов, Ләбиб Лерон, Зиннур Хөснияр, Ленар Шәех, Йолдыз 
Шәрәпова, Рафис Корбан катнашты.

26 февраль
Филармониянең концертлар залында «Сәмрух – 2018» респуб-

ликакүләм сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр премияләрен 
тапшыру тантанасы булды. Тантанада Язучылар Разил Вәлиев һәм 
Җәүдәт Сөләйман чыгыш ясады.

27 февраль
Г.Камал театрының кече залында Галиәсгар Камалның тууына 

140 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде.
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28 февраль
Калининград өлкәсендә каһарман-шагыйрь Фатих Кәримнең  

тууына 110 ел тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Бу уңайдан 
үткәрелгән чараларда Казаннан килгән кунаклар – Татарстан Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре 
Ренат Харис, КФУ профессоры, әдәбият галиме Фоат Галимуллин, 
шагыйрә Шәмсия Җиһангирова, Татарстан Язучылар берлегенең 
Тукай клубы мөдире, җырчы Рафаэль Сафин, шагыйрьнең кызы 
Ләйлә ханым катнашты. Алар Ф.Кәрим һәлак булган 37,8 нче калку-
лыкта булдылар, Багратионовск шәһәрендә каһарман-шагыйрьнең 
каберен зиярат кылдылар. Монда җирле җитәкчеләр катнашында 
искә алу мәрасиме булып узды. Кунаклар өлкәнең тарих музеенда 
Муса Җәлилнең тууына – 113, Фатих Кәримнең тууына 110 ел тулу 
уңаеннан үткәрелгән укуларда катнаштылар һәм чыгыш ясадылар.

28 февраль
Әлмәт шәһәре үзәк китапханәсендә Г.Тукай исемендәге Дәүләт 

премиясе лауреаты Ринат Мөхәммәдиев белән очрашу булды. Очра-
шу чын күңелән сөйләшүгә корылган җанлы әңгәмә рәвешендә бар-
ды. Укучылар үзләрен кызыксындырган күп кенә сорауларына җавап 
алдылар. Чарага язучылар Р.Шаһиев, М.Әхмәтшина, Р.Габделхакова, 
Ә.Салах, укучылар, укытучылар, китапханә хезмәткәрләре килгән 
иде.

1 март
А.Горький һәм Ф.Шаляпин музейларында Әмирхан Еникинең  

тууына 110 ел тулуга багышланган чара үткәрелде. Кичәдә Язучы-
лар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, язучылар Марсель Га-
лиев, Зиннур Мансуров, Марат Әмирхан катнашты һәм чыгыш яса-
дылар. Кунакларга Әмирхан Еникинең музей фондында сакланучы 
шәхси әйберләре, кулъязмалары, китаплары күрсәтелде.

1 март
Бөгелмә шәһәрендә мәшһүр татар тарихчысы, галим, педагог, 

шәхес культы корбаны Һади Атласины искә алу кичәсе үткәрү 
күркәм традициягә әверелде. Ул Һ.Атласи исемендәге хәйрия фон-
ды тарафыннан оештырылды. Чарада күренекле язучы Фәүзия 
Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады.
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5 март
Зеленодольск шәһәренең 10 нчы гимназиясендә XVII халыкара 

фәнни-тикшеренү конференциясе үткәрелде. Конференция эшендә 
язучы, галимнәрдән Фоат Галимуллин, Йолдыз Шәрәпова, Гөлзадә 
Бәйрәмова, Фәнил Гыйләҗев катнашты.

5 март 
Алабуга шәһәренең үзәк китапханәсендә танылган язучы һәм 

җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова иҗатына багышланган кичә 
үткәрелде. Кичәдә язучы үзе дә катнашты.

6 март
Түбән Кама шәһәренең Халыклар дуслыгы йортында 

«Шагыйрәләр язга елмая» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә 
булды. Катнаштылар: Нурзия Мирхазова, Рифкать Имаев, «Кама 
таңнары» берләшмәсе әгъзалары.

11 март
Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрә Галия 

Гайнетдинованың «Ашыкма син, гомер» китабын тәкъдим итү 
кичәсе үткәрелде. Кичәдә Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
язучы, галимнәр Фоат Галимуллин, Хатыйп Миңнегулов катнашты 
һәм чыгыш ясадылар.

14 март
Чаллы шәһәренең 52 нче мәктәбендә язучылар белән очрашу 

үткәрелде. Кичәдә Тәлгат Галиуллин, Фәүзия Солтан, Факил Сафин, 
Әхәт Гаффар, Рахман Шәфигуллин, Рәсимә Гарифуллина, Ринат Ну-
рулин, Әлфия Ситдыйкова катнашты.

15 март
Норлат шәһәрендә журналист, язучы Илдус Диндаровның юби-

лей кичәсе булып узды. Язучының гомер бәйрәмендә язучылар Фа-
кил Сафин һәм Әлфия Ситдыйкова катнашты.

19 март
Нурлат шәһәре мәдәният сараенда Илдус Диндаровка 70 яшь ту-

луга багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде.
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15 март
Язучылар берлегенең Тукай клубында танылган журналист Алсу 

Хәсәнова истәлегенә багышланган «Дога» исемле кичә булып узды.

15 март
ТР Милли китапханәсе Мәдәният министрлыгы, республи-

ка Матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы белән 
берлектә үткәрелә торган «Ел китабы – 2017» бәйгесенә йомгак яса-
ды һәм җиңүчеләрне игълан итте. Конкурста 328 китап катнашкан, 
шуларның 46сы – чәчмә әсәрләр (проза), 48е – тезмә әсәрләр (шигъ-
рият), 36сы – балалар әдәбияты, 58е – рус телендә чыккан матур 
әдәбият, 74е – татар телендәге публицистика һәм фәнни-популяр 
әдәбият, 66сы – рус телендәге публицистика һәм фәнни-популяр 
әдәбият китаплары.

Татарстан нәшриятларында 2017 елда дөнья күргән, 2018 ел 
дәвамында иң күп укылган китапларны билгеләүдә республиканың 
1510 китапханәсе катнашкан. 

19 март
Ульяновск шәһәренең 14 нче китапханәсендә шагыйрә 

Иделбикәнең «Җан җиме җимешләре» исемле китабын тәкъдим 
итү кичәсе үткәрелде. Кичәдә Язучылар берлеге рәисе урынбасары 
Рәмис Аймәт, шагыйрә Эльмира Шәрифуллина, Ульяновскида яшәп 
иҗат итүче шагыйрьләр Равил Шәфигуллин, Шәфыйк Иматдинов 
катнашты һәм чыгыш ясадылар.

20 март
Арча районы этнография музеенда шигърият остаханәсенең күчмә 

утырышы үткәрелде. Утырышта Арча, Саба, Теләче, Балтач рай-
оннарында яшәп иҗат итүчеләрнең «Ызандаш» әдәби берләшмәсе 
әгъзалары белән очрашу, аларның иҗаты турында сөйләшү булды. 
Утырышта остаханә җитәкчесе Фәйрүзә Мөслимова, шагыйрьләр Ри-
фат Җамал һәм Шәмсия Җиһангирова, Зиннур Тимергалиев катнашты.

20 март
Яңа Чишмә районы Акбүре урта мәктәбендә Шамил Шәйдуллин 

иҗаты буенча әдәби конференция үтте. Катнаштылар: Факил Сафин, 
Айдар Хәлим, Рәшит Бәшәр, Әлфия Ситдыйкова, Лилия Фәттахова.



205

21 март
Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең чираттагы утырышы 

булды. Берлек рәисе урынбасары Рәмис Аймәт ике утырыш ара-
сында башкарылган эшләргә хисап тотты. Утырышта Вахит Има-
мов – «Татарстанның халык язучысы» исеменә, Лев Кожевников 
(«Цветы на обочине» китабы өчен), Айрат Бик-Булатов («История 
отечественной журналистики», «Музыканты») моңарчы туктатып 
торылган, хәзер кабат гамәлгә куелган М.Горький исемендәге әдәби 
премиягә тәкъдим ителде. Рамил Ханнанов, Айсылу Имамиева, Ни-
колай Сорокин Татарстан Язучылар берлегенә кабул ителде. Уты-
рышны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов алып 
барды.

21 март
Язучылар берлегенең Тукай клубында Халыкара шигърият 

көненә багышланган әдәби-музыкаль кичә булды.

21 март
Чаллының үзәк китапханәсендә шагыйрь Фәнәвис Дәүләтбаев 

иҗатына багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. 

22 март
Алабуга шәһәрендә яшьләр өчен әдәби фестиваль узды. Катнаш-

тылар: Данил Салихов, Гөлзада Бәйрәмова, Фәнил Гыйләҗев, Фа-
кил Сафин, Айрат Суфиянов, Сирень Якупова, Лира Ибраһимова, 
Гөлзада Әхтәмова, Фирдәвес Хуҗин.

22 март
Камышлы районы мәдәният йортында танылган шагыйрь Әнвәр 

Давыдовның тууына 100 ел тулуга багышланган зур кичә узды. 
Шагыйрьне искә алу кичәсенә Әнвәр Давыдовның кызы Алсу һәм 
өч оныгы да килгән иде. Шигъри-музыкаль кичә Камышлы рай-
оны башлыгы Рафаэль Баһаутдинов һәм Татарстан Республика-
сы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сәламләве 
белән башланып китте. Шулай ук очрашуда Самара өлкә «Туган 
тел» татар җәмгыяте президенты Ильяс Шәкүров, Бөтендөнья та-
тар конгрессы вәкиле Булат Ибраһимов, Татарстан китап нәшрияты 
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мөхәррире, язучы Галимҗан Гыйльманов, журналист Минвәгыйзь 
Зәйнетдинов һәм башкалар катнашты.

22 март
Бер төркем язучылар Алабуга шәһәрендә әдәби очрашуларда 

катнашты. «Яшь иҗатчылар» фестивале кысаларында оештырыл-
ган әлеге чаралар каланың 1 нче гимназиясендә, КФУның Алабуга 
институтында булып узды. Фестиваль «Иллюзион» кинотеатрында 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Факил 
Сафин, Гөлзадә Әхтәмова, Сирень Якупова, Марат Закир, Айрат 
Суфиянов, Гөлзада Бәйрәмова, Лира Ибраһимова, Фәнил Гыйләҗев 
һәм галим-мөгаллим Гомәр Даутов катнашында зур әдәби кичә 
белән тәмамланды. 

22 март
ТР Милли китапханәсендә Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай 

исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Разил Вәлиевнең Татарстан 
китап нәшриятында басылып чыккан җиде томлыгын тәкъдим итү 
кичәсе булды. Күптомлыкта язучының төрле елларда иҗат иткән 
әсәрләре: шигырьләре, роман, повестьлары, пьесалары, публици-
стик язмалары, шигъри багышлаулары, шәхесләр белән әңгәмәләре, 
дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе буларак чыгышлары һ.б. урын 
алган. Кичәдә галимнәр Индус Таһиров, Хатыйп Миңнегулов, 
Фоат Галимуллин, Тәлгат Галиуллин, Әлфәт Закирҗанов, дәүләт 
һәм җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, каләмдәшләре Ра-
бит Батулла, Марсель Галиев, Ркаил Зәйдулла, Рәфикъ Юныс, 
Мансур Мортазин, Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар 
Сәгъдәтшин, җырчылар Георгий Ибушев, Зөһрә Сәхәбиева, Рамил 
Миндияр, Алсу Фәйзуллина, нәфис сүз остасы Луара Шакирҗанова, 
К.Тинчурин исемендәге театр артистлары, театр көллияте студент-
лары һ.б. чыгыш ясады.

22 март
Чаллы шәһәренең 52 нче мәктәбенә чыгышы белән Балык Бистәсе 

районыннан булган язучылар десанты килеп төште. Әхәт Гаффар, 
Фәүзия Солтан, Рәсимә Гарифуллина, Вазыйх Фатыйхов, Рахман 
Шәфигуллин, Ринат Нуруллин, район кияве Тәлгат Галиуллин кат-
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нашында очрашу булды. Очрашуга Татарстан Язучылар берлегенең 
Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, шагыйрә Әлфия Ситдыйко-
ва да килгән иде. Бу чараны Чаллы шәһәре мәдәният идарәсе, Язу-
чылар берлеге һәм чыгышы белән Балык Бистәсе районыннан бул-
ган, шушы мәктәптә татар теле һәм әдәбиятын укытучы Илфәния 
Нуретдинова оештырды.

23 март
Кукмара районы Янил урта мәктәбендә әдәби бәйрәм һәм конфе-

ренция булды. Кичәдә Рәшит Бәшәр премиясе тапшырылды. Кат-
наштылар: Факил Сафин, Рәшит Бәшәр.

25 март
 Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрә 

Нәҗибә Сафинаның юбилеена багышланган әдәби-музыкаль кичә 
булды. Бәйрәмдарны ТР мәдәният министры урынбасары Дамир 
Натфуллин, ТР Президенты каршында мәдәниятне үстерү фонды 
башкарма директоры Нурия Һашимова, Татарстан Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, галим Марсель Бакиров, каләмдәшләре 
Йолдыз Шәрәпова, Эльмира Закирова, Роза Мулланурова, Фәнил 
Гыйләҗев, Зәй муниципаль районы башлыгы урынбасары Валерий 
Акатьев, шушы районның үзәкләштерелгән китапханәләр челтәре 
директоры Фәрия Батыршина, Г.Камал театры артистлары Хәлим 
Җәләй, Фәннүр Мөхәммәтҗанов, җырчылар Гөлзадә Сафиуллина, 
Рөстәм Закиров, Искәндәр Биктаһиров, Казан театр училищесы сту-
дентлары, 10 нчы гимназия укучылары, Казанда яшәүче якташлары, 
туганнары һ.б. котлады.

25 март
Буа районы Яңа Чәчкап урта гомуми белем бирү мәктәбендә ша-

гыйрь Әхмәт Рәшит исемендәге «Кояшлы ил» IV республикакүләм 
фәнни-гамәли конференция булып узды. Бәйрәмдә язучылар һәм 
шагыйрьләр Галимҗан Гыйльманов, Газинур Морат, Йолдыз 
Шәрәпова, Рифат Сәлах; Казан дәүләт аграр университеты профес-
сорлары Газимҗан Шәрәфетдинов, Гүзәлия Клычова; «Татар-ин-
форм» агентлыгы журналисты Марат Мөбарәкшин, Татарстан ки-
тап нәшриятыннан Руфинә Гарипова катнаштылар.
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Конференция биш юнәлештә эшләде: «Утырып уйлар уйладым» 
(Әхмәт Рәшит иҗаты буенча), «Шигъри тәлгәшләр», «Пушкинның 
тууына 220 ел», «Театр яктылыкка, нурга илтә», «Шушы яктан, 
шушы туфрактан без». Барлыгы 151 эш җибәрелгән иде. Буа, Апас, 
Чүпрәле, Тәтеш, Кама Тамагы районнарыннан 131 укучы чыгыш 
ясады. Һәр укучы Татарстан Язучылар берлеге һәм Казан дәүләт 
аграр университеты дипломнары белән бүләкләнде.

26 март
Чаллы шәһәренең 12 нче татар китапханәсендә татар әдәбияты бе- 

лән кызыксынучы егет-кызларны иҗатка тарту, аларның иҗади сәләт- 
ләрен ачу, үстерү, бүгенге каләм ияләренә яшь алмаш әзерләү макса-
тыннан «Шигырь язу кыен түгел, шагыйрь булуы кыен...» дип исем-
ләнгән очрашу үткәрелде. Бу чарага шагыйрьләр Рәшит Бәшәр, Рәзинә 
Мөхияр, Сирень Якупова, прозаик Марс Яһүдин чакырылган иде.

27 март
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Халыкара театр 

көне уңаеннан шагыйрә Ольга Левадная җитәкчелегендәге «Диа-
лог» поэзия театры «Вокзал» дип аталган спектакль белән чыгыш 
ясады. 

27 март
Язучы, шагыйрь, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Шамил 

Шәйдуллинга март аенда, исән булса, 80 яшь тулган булыр иде. Шул 
уңайдан Чаллы шәһәрендә һәм каләм иясенең туган ягында искә 
алу чаралары узды. Яңа Чишмә районы Акбүре авылына язучы-
ны хөрмәтләп, каләмдәшләре Айдар Хәлим, Факил Сафин, Рәшит 
Бәшәр, Әлфия Ситдыйкова кайттылар. Алар Шамил Шәйдуллин ту-
рында матур истәлекләре белән уртаклаштылар. Кичә кысаларында 
Шамил Шәйдуллин исемендәге укучылар һәм укытучылар өчен III 
фәнни-тикшеренү конференциясе дә уздырылды. Конференциядә 
катнашучылар якташ язучылар һәм шагыйрьләр, күренекле 
шәхесләр, туган як тарихы турында чыгышлар ясадылар. 

27 март
Чаллы шәһәренең Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә 

Шамил Шәйдуллинны искә алу кичәсе «Татлы моң булып...» дип 
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исемләнгән иде. Аны китапханәдә урнашкан әдәбият тарихы музее 
җитәкчесе Роза Хәмидуллина әзерләде һәм алып барды. Шагыйрьнең 
искиткеч моңлы шигырьләре белән ачылып киткән әдәби-музыкаль 
кичәгә каләмдәшләре – Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы 
бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, берлек әгъзалары Данис Хәйруллин, 
Галиәхмәт Шаһи, Мансур Сафин, Сирень Якупова, Рәзинә Мөхияр, 
Айрат Суфиянов, Зимфира Исламова, язучының гаиләсе, якташла-
ры, дуслары, әдәбият сөючеләр килгән иде.

28 март
Г.Кариев исемендәге Казан яшь тамашачы театрында язучы-са-

тирик, Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты Камил Кәримов пьесасы буенча куелган «Шәй-
бу, Шай-бу!» спектакленең (режиссеры – Ренат Әюпов) премьера-
сы булды. Тамаша алдыннан бер төркем журналистлар матбугат 
конференциясенә җыелды. Анда театр директоры Гүзәл Сәгыйтова, 
Ренат Әюпов, Камил Кәримов һәм актер Гөлнара Фазылҗанова 
әлеге спектакльнең ничек тууы турында сөйләделәр, сорауларга 
җавап бирделәр.

28 март
М.Горький һәм Ф.Шаляпин музеенда М.Горькийның тууына 151 

ел тулу уңаеннан чаралар үткәрелде. Әлеге чаралар кысасында 2019 
елгы М.Горький исмендәге әдәби премия лауреатлары игълан ител-
де. Алар – Л.Кожевников, А.Бик-Булатов. Лауреатларга таныклык-
ларны ТР мәдәният министры урынбасары Д.Натфуллин, Язучы-
лар берлеге рәисе Д.Салихов, ТР Милли музее генераль директоры 
Г.Нәҗипова тапшырды.

 
28 март

Язучылар берлегендә балалар әдәбияты остаханәсенең чиратта-
гы утырышы үткәрелде. Утырышта балалар шагыйрәсе Рәхимә Арс-
ланова иҗаты тикшерелде. Рәхимә Арсланова иҗаты уңай бәяләнеп, 
Язучылар берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.

29 март
Татарстанның халык шагыйре Марсель Галиев, драматург Рәдиф 

Сәгъди, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире, прозаик 
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Рөстәм Галиуллин Пермь краенда булып кайттылар. Барда муни-
ципаль районы башлыгы Хәлил Алапанов һәм район җитәкчеләре 
белән «түгәрәк өстәл»дә сөйләшүдә, Барда гимназиясендә, Кунгур 
районы Тор-Күз авылының мәдәният йортында әдәби кичәләрдә 
катнаштылар. Казан кунакларын Барда районының татар-башкорт 
иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәлим Назин озатып йөрде.

4 апрель
Чаллы шәһәренең М.Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә 

автор-башкаручы, язучы, Татарстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре, Татарстан Язучылар берлегенең шәрәфле әгъзасы Рубис 
Зарипов мәктәп укучылары белән очрашты.

4 апрель
Бөтендөнья татар конгрессында «Ирек мәйданы» клубы утыры-

шында Марат Әмирхановның «Олуг Мөхәммәт» романын тәкъдим 
иттеләр. Чарада язучылардан Вахит Имамов, Фәүзия Бәйрәмова, Да-
нил Салихов, Галимҗан Гыйльманов, Ленар Шәех, Солтан Шәмси 
һ.б. катнашты, чыгыш ясадылар. 

4 апрель
Бөтендөнья татар конгрессында «Тарихи романнар һәм милли 

үзаң» дигән темага «түгәрәк өстәл» булды. Әлеге җитди сөйләшүдә 
тарихи романнар авторы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш 
ясады.

5 апрель
Татарстан Язучылар берлегенең данлыклы яшел камины янын-

да «Яшел камин янында. Шәхесләребез» тапшыруның чиратта-
гысы – Риза Фәхретдиновка багышланган чыгарылышы язылды. 
Тапшыруның авторы һәм алып баручысы – шагыйрь, Татарстан 
Язучылар берлегенең әдәби консультанты Марат Закир.

5 апрель
Чаллының 29 нчы гимназиясендә Туфан Миңнуллин исемендәге 

фәнни-гамәли конференция булды. Катнаштылар: Факил Сафин, 
Рәзинә Мөхияр.
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6 апрель
Чаллының үзәк китапханәсендә Рафис Корбан һәм Галимҗан 

Гыйльманов белән очрашу булды. Катнаштылар: Айдар Хәлим, 
Әлфия Ситдыйкова, Айрат Суфиянов, Амур Фәләх. 

6 апрель
Лениногорск районы Кирлегәч урта мәктәбендә һәм мәдәният 

йортында Габбас Мөхәммәтшинны искә алу чаралары узды, мемо-
риаль такта куелды. Катнашты: Фирдәвес Хуҗин.

8 апрель
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрә, 

тәрҗемәче, мөхәррир Бикә Рәхимованың тууына 80 ел тулу уңаеннан 
«Бакый сагыш» дип аталган искә алу кичәсе узды. Кичәдә Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эш-
леклесе Данил Салихов, филология фәннәре докторы Гөлшат Га-
лиуллина, Россиянең атказанган, Татарстанның халык артистлары 
Эмиль Җәләлетдинов, Мирсәет Сөнгатуллин; Татарстанның халык 
артистлары Римма Ибраһимова, Дания Нуруллина; Регина Сәйфи, 
Камилә Гаязова, Илһам Байтирәк, Гөлнара Габидуллина, Айдар 
Сөләйманов, Аида Гайнетдинова, Эльмира Шиһапова; шагыйрьләр 
Эльмира Шәрифуллина, Рәдиф Гаташ, шагыйрәнең якыннары – улы 
Алмаз Фәйзуллин, аның балалары Ильяс, Чулпан, Камил; якташ-
лары чыгыш ясады. Кичәне К.Тинчурин театры актрисасы Резеда 
Сәлахова алып барды.

10 апрель
10 апрельдә Язучылар берлегенең конференц-залында, ә 15 

апрельдә ТР Дәүләт Советы бакчасында Туфан Миңнуллинның ро-
багыйларын уку кичәсе үткәрелде.

11 апрель
Язучылар берлегенең проза остаханәсе утырышы үткәрелде. 

Утырышта журналист һәм публицист Риман Гыйлемханов иҗаты 
тикшерелде. Риман Гыйлемханов иҗаты уңай бәяләнеп, Язучылар 
берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.
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12 апрель
Татарстан Язучылар берлегенең данлыклы яшел камины янын-

да «Яшел камин янында. Шәхесләребез» тапшыруның икенчесе – 
Дәрдемәндкә багышланган чыгарылышы язылды. Тапшыруда язу-
чы Лирон Хәмидуллин, Тукай премиясе лауреатлары, шагыйрьләр 
Зиннур Мансуров, Газинур Морат, Ркаил Зәйдулла катнашты. 
Тапшыруның авторы һәм алып баручысы – шагыйрь, Татарстан 
Язучылар берлегенең әдәби консультанты Марат Закир.

12 апрель
Лениногорск каласының үзәк мәдәният сараенда шагыйрь, пе-

дагог Таһир Шәмсуаровка 65 яшь тулуга багышланган кичә узды. 
Юбилей һәм иҗат кичәсендә Татарстан Язучылар берлеге рәисе, 
драматург Данил Салихов, шагыйрьләр Гәрәй Рәхим, Клара Бу-
латова, Минзифа Әхмәтшина, прозаик Рәфкать Шаһиев, Альберт 
Хәсәнов катнашты.

12 апрель
КФУның Лев Толстой исемендәге Филология һәм мәдәниятара 

коммуникацияләр институтында Шәрәф Мөдәррис исемендәге яшь 
тәрҗемәчеләр конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды.

Конкурс 2006 елдан башлап, Казан (Идел буе) Федераль универ-
ситеты Филология һәм сәнгать институтының алман телләре фило-
логиясе кафедрасы, Казан шәһәре мәгариф идарәсе һәм Чүпрәле му-
ниципаль районы хакимияте белән берлектә үткәрелә.

Бүләкләү тантанасында институтның чит телләр һәм мәдәният 
кафедрасы мөдире Роза Әюпова, Казан шәһәре мәгариф идарәсе 
вәкилләре һәм «Ак калфак» оешмасының Чүпрәле бүлекчәсе 
җитәкчесе Гөлфия Яфизова, Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
урынбасары Рәмис Аймәт катнашты. Әлеге конкурсның максаты – 
талантлы һәм сәләтле яшьләрне ачыклау, татар телен һәм әдәбиятын 
өйрәнүгә кызыксыну арттыру, шулай ук әдәбият тәрҗемәсенә игъ-
тибарны җәлеп итү.

12 апрель
Алабуга районының Иске Юраш урта мәктәбендә язучы Фирдә-

вес Хуҗинның иҗатына багышланган очрашу-кичә үтте. 
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13 апрель 
Казанның «Дворянское гнездо» ресторанында педагогика 

фәннәре докторы, КФУ профессоры, әдәби тәнкыйтьче, Г.Р. Дер-
жавин исемендәге Республика премиясе лауреаты Әлфия Галимул-
линага 50 яшь тулуга багышланган иҗат кичәсе үткәрелде. Юби-
лярны барлык каләмдәшләре исеменнән Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов котлады. Кичәдә әдәбият галиме Фоат Галимуллин, 
шагыйрьләр Рәмис Аймәт, Вера Хәмидуллина, Ольга Левадная, язу-
чы Маргарита Небольсина, ТР Мәдәният министрлыгы, КФУ, ТР 
Милли музее вәкилләре катнашты һәм чыгыш ясадылар.

15 апрель
Татар язучылары, киң җәмәгатьчелек Г.Тукай каберен зиярат 

кылды. Искә алу мәрасимен Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов ачып җибәрде һәм алып барды. Чарада шулай ук 
Татарстанның халык шагыйрьләре, Тукай премиясе лауреатлары 
Рәдиф Гаташ, Зиннур Мансуров, Тукай премиясе иясе, язучы Ркаил 
Зәйдулла, Г.Камал театры актеры, Г.Тукай премиясе лауреаты Әзһәр 
Шакиров чыгыш ясады. Татарстан Диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге 
җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабиров шагыйрь рухына дога укыды. Искә 
алу мәрасиме Тукайның каберенә чәчәкләр салу белән тәмамланды. 
 

15 апрель
Татар язучыларының «Татар-информ» агентлыгы белән уртак 

проекты – Туфан Миңнуллин истәлегенә интернет-флешмобның 
дәвамы язылды. Флешмобта барлыгы 16 язучы катнашты. Язмалар 
«Татар-информ»да, социаль челтәрләрдә урын алды.

15 апрель
Әтнә районының Күәм урта мәктәбендә күренекле шагыйрь Са-

мат Шакирның тууына 95 ел тулуга багышланган искә алу кичәсе 
узды. «Батырлык җырчысы» дип исемләнгән әдәби-музыкаль 
кичәдә шагыйрьнең әсәрләре истәлекләр белән үрелеп барды. Искә 
алу кичәсендә катнашкан язучылар – Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе, драматург Данил Салихов, Г.Тукай премиясе лауреаты Камил 
Кәримов, шагыйрьнең кызы Зөбәрҗәт ханым Нуриева Самат Шакир 
иҗатының халкыбыз өчен зур әдәби байлык булуын ассызыкладылар.
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15 апрель
Яңа Кырлай мәктәбе укучылары һәм Арча педколледжы студент-

лары Габдулла Тукайны искә алу көне – 15 апрельдә бөек шагыйрнең 
туганы, күренекле журналист Риман Гыйлемханов һәм шагыйрь, 
Г.Тукай премиясе лауреаты Зиннур Мансуров белән очраштылар.

16 апрель 
Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә «Ел китабы –  

2017» республика конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы 
булды. Әлеге күркәм бәйрәм кичәсендә конкурста җиңеп чыккан 
китапларның авторлары – әдипләр һәм галимнәр, жюри әгъзалары, 
нәшриятлар һәм вакытлы матбугат басмалары вәкилләре, респу-
блика китапханәләре җитәкчеләре, Татарстанның үзәкләштерелгән 
китапханәләр системалары директорлары катнашты. 2017 елда 
нәшер ителеп, 2018 ел дәвамында иң күп укылган китапларның ав-
торларына (вафат булганнарының – балаларына, туганнарына) дип-
ломнар тапшырылды.

17 апрель
Башкортстанда Татарстан Республикасы көннәре булып узды. Бу 

уңайдан Уфага ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Әүвәл 
ул Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары активы белән оч-
рашты. Рөстәм Нургали улы анда әлеге чараның Башкортстанның 
100 еллыгы уңаеннан уздырылуын искәртте.  

Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның 
халык шагыйрьләре Разил Вәлиев, Рәдиф Гаташ, Роберт Миңнуллин, 
Зиннур Мансуров, Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим Уфа-
дагы 84 нче татар гимназиясендә укучылар белән очраштылар. Шул 
ук көнне Татарстаннан килгән каләм ияләрен Башкортстан Язучы-
лар берлегендә кабул иттеләр.

Уфада булган зур вакыйгаларның тагын берсе – бөек шагыйрь 
Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу. Биеклеге сигез метр булган брон-
за һәйкәл Уфа «Нур» Татар дәүләт театры каршында урнашты-
рылган. Тукайга һәйкәл ачу тантанасында ТР Президенты Рөстәм 
Миңнеханов, БР башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы 
Радий Хәбиров катнашты һәм чыгыш ясады. Рөстәм Нургали улы 
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Башкортстан җитәкчелегенә һәм һәйкәл ачу тантанасына килгән ха-
лыкка рәхмәт әйтте. Бәйрәмдә Татарстанның халык шагыйре Роберт 
Миңнуллин һәм Башкортстанның халык шагыйре Хәсән Назар да 
чыгыш ясады. «Башкортостан» дәүләт концерт залында Татарстан 
һәм Башкортстан сәнгать осталарының зур концерты булды. 

17 апрель
КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтын-

да Татарстан Республикасының махсус урта һәм югары уку йорт-
ларыннан килгән укучы һәм студентлар катнашында «Кузгатмакчы 
булсаң халык күңелләрен...» дип аталган республикакүләм фәнни-
иҗади бәйге булып узды.

Тантананы Г.Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф 
югары мәктәбе деканы Рамил Мирзаһитов ачып җибәрде. Ачылыш 
тантанасында Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән ми-
нистрлыгы милли мәгариф идарәсенең әйдәп баручы киңәшчесе 
Илгиз Халиков һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбаса-
ры Рәмис Аймәт чыгыш ясадылар. «Кузгатмакчы булсаң халык 
күңелләрен...» фәнни-иҗади бәйгесе катнашучыларны бүләкләү 
тантанасы белән ябылды.

19 апрель
Казанда М.Сәлимҗанов исемендәге Актерлар йортында шигырь 

укучыларның Г.Тукай исемендәге IХ халыкара конкурсының гала-
концерты узды. Җиңүчеләрне Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов котлады.

19 апрель
Г.Тукайның әдәби музеенда Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 

әдәбият һәм сәнгать институты белән берлектә татар халык ша-
гыйре Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә ба-
гышланган түгәрәк өстәл оештырылды. Чарада галимнәр З.Рәмиев, 
Ә.Закирҗанов, М.Ибраһимов, Т.Гыйлаҗев, А.Ахунов, И.Гомәров, 
Э.Галимҗанова, Г.Ханнанова, Ф.Фәйзуллина, Г.Габдрахманова, 
В.Әминова, Н.Юсупова, язучылар Д.Салихов, Р.Зәйдулла, Г. Гыйль-
манов катнашты.
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18 – 19 апрель
Казанда Бөтендөнья татар хатын-кызларының II корылтае булды. 

Корылтайда язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова чы-
гыш ясады.

20 апрель
Кукмара районының Бучирмә авылы гомуми урта мәктәбендә 

күренекле шагыйрь Рәниф Шәрипов исемендәге яшь шигырь 
язучыларның төбәкара бәйгесе булып узды. Ошбу шигырь бәйрәме 
2012 елдан алып һәр ел саен уздырыла, төп оештыручысы – мәктәп 
директоры Альберт Минһаҗ улы Фәхретдинов. Быел бәйгедә Саба, 
Арча һәм Кукмара районнарыннан 100 дән артык укучы катнашты. 
Яшь иҗатчыларны Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары Рәдиф 
Сәгъди, Заһит Мәхмүди, Гөлзадә Бәйрәмова, Марат Закир һәм 
Фәнил Гыйләҗев бәяләде.

20 апрель
Чаллының «Энергетик» мәдәният йортында язучы Рубис Зари- 

повның юбилей кичәсе булып узды. Кичәдә юбилярның каләмдәш-
ләре, дуслары, әдәбият сөючеләр катнашты.

23 апрель
Чаллы шәһәренең 41 нче мәктәп укучылары күренекле язучы, 

Г.Исхакый һәм А.Алиш премияләре лауреаты, Татарстан Язучылар 
берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин һәм шагыйрә 
Әлфия Ситдыйкова белән очраштылар. 

23 апрель
КФУда Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай исемендәге Дәүләт 

премиясе лауреаты Разил Вәлиевнең Татарстан китап нәшриятында 
басылып чыккан җиде томлыгын тәкъдим итү кичәсе булып узды. 
Күптомлыкта язучының төрле елларда иҗат иткән әсәрләре: 
шигырьләре, роман, повестьлары, пьесалары, публицистик язмала-
ры, шигъри багышлаулары, шәхесләр белән әңгәмәләре, дәүләт һәм 
җәмәгать эшлеклесе буларак чыгышлары һ.б. урын алган. Кичәдә 
галимнәр Данил Салихов, Хатыйп Миңнегулов, Фоат Галимул-
лин, Әлфәт Закирҗанов, Рәмис Аймәт, Татарстан китап нәшрияты 
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баш мөхәррире Ленар Шәех, җырчылар Рамил Миндияр, Зәйнәп 
Фәрхетдинова, К.Тинчурин исемендәге театр артистлары, театр 
көллияте студентлары һ.б. чыгыш ясады.

24 апрель
Сарман районында күренекле әдәбият галиме, педагог, тюрко-

лог, җәмәгать эшлеклесе, күпләгән гыйльми, әдәби бүләкләр иясе, 
төрле телләрдәге меңнән артык мәкалә-хезмәтләр, монография, 
дәреслекләр авторы Хатыйп Миңнегуловка 80 яшь тулуга багыш-
ланган кичә булды. Профессорны Сарман районы җитәкчелеге, 
киң җәмәгатьчелек, укытучысы Мәхмүт ага Газдалов, Әлмәт 
бүлеге язучылары (Рәфкать Шаһиев, Дамир Гарифуллин, Мөҗәһит 
Әхмәтҗанов), Казаннан профессор Әлфәт Закирҗанов, Чаллы, 
Мөслим вәкилләре ихлас күңелдән котладылар, күпкырлы, нәтиҗәле 
эшчәнлеген югары бәяләделәр.

24 апрель
Буа шәһәренең академик Р.З. Сәгъдиев исемендәге мәктәбендә 

Россиянең Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык ша-
гыйре Ренат Харис исеме белән бәйле «Киләчәге бар милләт без, 
шәхесләргә бай милләт без» дигән фәнни-гамәли конференция 
узды. Мәктәптә 18 ел дәвамында Россия статусында Ренат Харис 
исемендәге «Сәнгатьне күрү» музее эшли. Ренат Харис ел дәвамында 
әдәбиятта, музыкада һәм сынлы сәнгатьтә зур уңышларга ирешкән 
укучыларга үз исемендәге премияләрне тапшырды.

Конференциядә Татарстан Язучылар берлеге идарәсе рәисе, дра-
матург Данил Салихов, Буа якташлыгы әгъзалары: күренекле жур-
налист Ислам Әхмәтҗанов һәм әлеге фәнни укуларга нигез салу-
чы, Ренат Харис музеен оештыручы шагыйрә Гөлнур Айзетуллова 
катнашты. Кунаклар музей эшчәнлеге, укучыларның эзләнү эшләре 
белән таныштылар, үзләре дә чыгыш ясадылар. Ренат Харис музей-
га яңа экспонатлар бүләк итте.

24 апрель
Тукай районы Суыксу авылында Тукай көннәре булып узды. 

Әлеге чараларда танылган каләм әһелләре Факил Сафин, Рәшит 
Бәшәр, Әлфия Ситдыйкова, Зөләйха Минһаҗева катнашты. 
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25 апрель
Чаллы шәһәренең 52 нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә 

талантлы яшь шагыйрә, халыкара «Бэлла» премиясе лауреаты Ли-
лия Гыйбадуллина белән очрашу булды. Чарада күренекле каләм 
әһелләре Айгөл Әхмәтгалиева, Мирһади Разов, Әлфия Ситдыйко-
ва, Лилия Фәттахова да катнашты. Мәктәп китапханәчесе Илфә-
ния Нуретдинова тарафыннан оештырылган шигърият бәйрәмендә 
укучылар, укытучылар чыгыш ясады, очрашу җырлар, биюләр, 
сәхнәләштерелгән күренешләр белән үрелеп барды. Кичәне Чаллы 
шәһәре мәктәпләренең китапханәчеләре дә тамаша кылды.

25 апрель
ТР Фәннәр академиясендә күренекле галим, археограф, фи-

лология фәннәре докторы, профессор Марсель Ибраһим улы 
Әхмәтҗановка 80 яшь тулу уңаеннан «Төрки-татар язма мирасы: 
саклау һәм өйрәнү мәсьәләләре» дип аталган фәнни-гамәли семинар 
булып узды. Семинарда Азәрбайҗан, Үзбәкстан, Дагыстан, Татар-
стан галимнәре катнашты. Юбилярны «Безнең мирас» журналының 
баш мөхәррире Ләбиб Лерон котлады. Чаллыдан язучы, җәмәгать 
эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова «Марсель 
Әхмәтҗанов – татар шәҗәрәләрен өйрәнүче галим» дигән темага 
доклад укыды.

 
25 апрель

Тукай районының Түбән Суыксу авылы мәдәният йортында 
Габдулла Тукайның тууына 133 ел тулуга багышланган әдәби 
бәйрәм узды. Әлеге чын мәгънәсендә шигърият, әдәбият бәйрәменә 
авыл халкы, район мәктәпләре укучылары, китапханәчеләр һәм, 
билгеле инде, язучылар, шагыйрьләр килгән иде. Бәйрәмнең төп 
өлешен Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе, 
күренекле әдип Факил Сафин ачып җибәрде. Аннан соң сүз бала-
лар язучысы, шагыйрь Рәшит Бәшәргә, шагыйрәләр Әлфия Сит-
дыйкова һәм Зөләйха Минһаҗевага бирелде. Бәйрәм азагында бер 
тыннан «Туган тел»не җырлаганда һәрбер йөрәк татар милләтенең 
киләчәгенә, газиз татар телебезнең яшәячәгенә ышаныч белән 
типте.
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25 апрель
Идел буе дәүләт физик тәрбия, спорт һәм туризм академиясендә 

узган тантанада ТР Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин  
татар теленнән VII халыкара олимпиада җиңүчеләрен котла-
ды. Шушында ук «Илһам» әдәби конкурсында җиңүчеләрне дә 
бүләкләделәр. Тантанада ТР Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, 
фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның халык 
шагыйре Разил Вәлиев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов катнашты. 

25 апрель
Г.Тукайның туган көне алдыннан Татарстан Язучылар берле-

ге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт җитәкчелегендә бер төркем 
язучылар Балтач районының Сасна Пүчинкәсе авылы зиратында 
шагыйрьнең әнисе Бибимәмдүдә каберен зиярат кылды. Монда 
аның рухына багышлап Коръән сүрәләре укылды. Кунаклар Су-
баш, Янгул, Бөрбаш, Салавыч авылларында үткәрелгән шигырь 
бәйрәмендә, район мәдәният йортында укучыларның ел буена бар-
ган иҗат бәйгеләрендә җиңүчеләрне, иң күп китап укучыларны 
бүләкләү тантанасында катнашты, чыгыш ясады.

26 апрель
ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов «Казан-Экспо» ком-

плексында татар иҗат зыялылары белән очрашты. Әлеге чара-
да ТР мәдәният министры Ирада Әюпова, ТР мәгариф һәм фән 
министрының беренче урынбасары Илсур Һадиуллин, ТР Дәүләт 
Советының Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр коми-
теты рәисе Разил Вәлиев, ТР Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов, шагыйрьләр Ренат Харис, Роберт Миңнуллин, Ркаил Зәйдулла, 
Рүзәл Мөхәммәтшин, Луиза Янсуар, Йолдыз Миңнуллина, язу-
чы-прозаик Рөстәм Галиуллин, драматург Илгиз Зәйниев һ.б. кат-
нашты. Очрашу барышында татар телен саклап калу һәм популяр-
лаштыру, татар әдәбиятын һәм театр сәнгатен үстерү, мәдәният 
өлкәсендә кадрлар әзерләү һәм башка актуаль мәсьәләләр турында 
фикер алыштылар.

 



220

26 апрель
Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстан Республикасы 

Президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Президен-
ты ярдәмчесе Анатолий Серышев шагыйрьнең Казан үзәгендәге 
һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Чәчәк салу тантанасында ТР Дәүләт 
киңәшчесе Минтимер Шәймиев, ТР Дәүләт Советы рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшин, ТР Дәүләт Советы депутатлары, министрлыклар, 
ведомстволар җитәкчеләре, республикабызның әдәбият, сәнгать 
әһелләре, галимнәр, башкалабыз кунаклары, студентлар, укучылар 
катнашты.

26 апрель
Туган тел һәм Г.Тукайның туган көнендә «Казан-Экспо» күр-

гәзмәләр комплексында өч мең кеше сыйдырышлы Илһам Шакиров 
исемендәге концерт залы ачылды. Аны ачу тантанасында ТР Пре-
зиденты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясенең быелгы лауреатларын да ул шушы залда яңа форматта 
котлады. Рөстәм Нургали улы олуг бүләккә лаек булган язучы, әдәбият 
галиме Тәлгат Галиуллинга, рәссам Надир Әлмиевкә, Татар дәүләт 
фольклор музыкасы ансамбле җитәкчесе Айдар Фәйзрахмановка, 
Г.Камал театры артистлары Люция Хәмитовага, Радик Бариевка, 
Искәндәр Хәйруллинга диплом һәм күкрәк билгесе тапшырды. 

26 апрель
Г.Тукайның Татар дәүләт опера һәм балет академия театры янын-

дагы һәйкәле каршында Шигырь бәйрәме үткәрелде. Бәйрәмгә 
җыелган халыкны ТР мәдәният министры урынбасары Дамир 
Натфуллин, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
сәламләде. Татарстанның халык шагыйрьләре Ренат Харис, Ра-
зил Вәлиев, Рәдиф Гаташ, Роберт Миңнуллин, Зиннур Мансуров, 
шагыйрьләр Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат, Ләбиб Лерон, Рәмис 
Аймәт, Хәнәфи Бәдигый, Эльмира Шәрифуллина, Нәҗибә Сафина, 
Илсөяр Иксанова, Марат Закир, Луиза Янсуар, Йолдыз Миңнуллина, 
Гөлүсә Батталова, Алексей Остудин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Булат 
Ибраһимов, Рифат Сәлах, Фәнил Гыйләҗев, кунаклардан Карачай-
Черкес Республикасының халык шагыйре Әскәр Додуев, Чувашия 
Республикасының халык шагыйре Валерий Тургай, Башкортстан 
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шагыйрьләре Хисмәтулла Юлдашев, Тамара Искәндәрия, Удмуртия 
Язучылар берлеге рәисе Петр Захаров үзләренең шигырьләрен укы-
дылар. Бәйрәмдә Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендә Татарстан 
дәүләт фольклор музыкасы ансамбле, җырчылар Айгөл Хәйри, Яра-
мир, Айгөл Гардисламова чыгыш ясады. Идел Кыямов каһарман-
шагыйрь Фатих Кәрим шигырьләрен яңгыратты. Бәйрәмне 
К.Тинчурин театры артистлары Резеда Сәлахова һәм Артем Писку-
нов алып барды.

26 апрель
Чаллы шәһәренең Тукай һәйкәле янында даһи шагыйребезнең 

туган көне уңаенннан «Тукайга чәчәкләр китерик» дип аталган 
шигърият бәйрәме булды. Тантана башында ук шәһәр хакиме гран-
тына ия булыр өчен әдәбият һәм сәнгать әһелләре арасында игъ-
лан ителгән бәйгегә нәтиҗә ясалды. Җиңүчеләр итеп «Әдәбият» 
номинациясендә шагыйрә Рәзинә Мөхияр танылды. Чарада Татар-
стан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе шагыйрь, язу-
чы Факил Сафин, шагыйрьләр Мирһади Разов, Әлфия Ситдыйкова, 
Рәзинә Мөхияр, Лилия Гыйбадуллина, Зөләйха Минһаҗева, Айрат 
Суфиянов, Лилия Фәттахова, Зимфира Исламова, Николай Алешков 
һ.б. чыгыш ясады. Шигърият бәйрәме «Туган тел» җыры һәм флеш-
моб белән тәмамланды.

26 апрель
Әлмǝт шǝһǝренең Р.Төхфǝтуллин исемендәге балалар 

китапханǝсендә фронтовик-язучы Рафаэль Төхфǝтуллинның му-
зей бүлмǝсен ачу тантанасы булды. Тантананы шәһәрнең мәдәният 
идарәсе баш белгече Э.Ә. Хәсәнова ачып җибәрде. Язучылар 
берлегенең Әлмәт бүлеге рәисе Р.Шаһиев язучы иҗатының әһә-
мияте, китапханәдә шушындый бүлмә булдыруның тәрбияви ягына 
басым ясады. Чарада әдипнең улы Рөстәм Төхфәтуллин, язучылар 
М.Әхмәтшина, З.Захарова, Н.Сабирҗанова, Ә.Салах, А.Хәсәнов, 
журналистлар, укучылар катнашты.

26 апрель
Яшь язучы һәм шагыйрьләр өчен мәктәп укучылары арасында 

оештырылган «Әлмәтем – җырлы гөлбишек» – «Альметьевск – Лу-
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чезарная колыбель» дип исемләнгән әдәби бәйгегә йомгак ясалды. 
Җиңүче балаларга Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе 
Р.Шаһиев дипломнар тапшырды. М.Әхмәтшина, С.Җиһаншина, 
З.Захарова, Р.Габделхакова әлеге чарада хөкемдарлар булып катнаш-
тылар.

27 апрель
Бәйрәм Арча районында, аерым алганда, Яңа Кырлай мәдәният 

йортында, музейда, Сәгъди абзый нигезендә, Кушлавычта дәвам 
итте. Кушлавыч зиратында Г.Тукайның әтисе Мөхәммәтгариф (ул 
шушында җирләнгән) рухына Коръән сүрәләре багышланды. Бу ча-
раларда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, аның 
урынбасары Рәмис Аймәт, Г.Тукай премиясенең быелгы лауреат-
лары Тәлгат Галиуллин (җәмәгате, шагыйрә Фәүзия Солтан белән), 
Айдар Фәйзрахманов (үзенең ТР фольклор музыкасы дәүләт ансам-
бле белән), Татарстанның халык шагыйрьләре Ренат Харис, Зиннур 
Мансуров, каләм ияләре Газинур Морат, Илсөяр Иксанова, Хәбир 
Ибраһим, Рәдиф Сәгъди, Тукай фонды рәисе, журналист Риман 
Гыйлемханов, кунаклардан Карачай-Черкес Республикасының ха-
лык шагыйре Әскәр Додуев, Чувашиянең халык шагыйре Валерий 
Тургай, Башкортстан шагыйрьләре Хисмәтулла Юлдашев белән Та-
мара Искәндәрия катнашты. Аларны Арча муниципаль районы баш-
лыгы Илшат Нуриев сәламләде. 

27 апрель
Казан шәһәре Идел Буе районының 88 нче урта гомуми белем 

бирү мәктәбе муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе ба-
засында Татарстан Республикасы гомуми белем оешмаларының  
1 – 9 нчы сыйныф укучылары, мәктәпкәчә белем һәм тәрбия 
бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләр өчен Роберт Миңнуллин 
исемендәге Республика фәнни-гамәли конференциянең йомгаклау 
этабы узды. Читтән торып үткәрелгән этапта 896 бала катнашты.

29 апрель
Казанның «Татар утары» ресторанында Г.Тукайның тууына 133 

ел тулуга багышланган кичә үткәрелде. Кичәдә танылган язучылар, 
сәнгать осталары катнашты.
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3 май
Бөек Җиңү көненә уңаеннан, Татарстан Язучылар берлеге баш-

лаган «Яшел камин янында. Шәхесләребез» видеопроектының 
фронтовик шагыйрь Фатыйх Кәрим тормышына һәм иҗатына ба-
гышланганы язылды.

4 май
Кама Тамагы районы Олы Мәрәтхуҗа авылында Туфан Миң-

нуллинның төп нигезендә әдип хөрмәтенә Коръән укыттылар. Әлеге 
чарада Г.Камал исемендәге театр артислары: Ринат Таҗетдинов, 
Әзһәр Шакиров, Наил Дунаев, Наилә Гәрәева һәм Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов җитәкчелегендә бер төркем язу-
чылар: Ркаил Зәйдулла, Марсель Гали, Газинур Морат, Гәрәй Рәхим, 
Ләбиб Лерон, Әлфәт Закирҗанов, Лерон Хәмидуллиннар гаиләсе, 
газета-журнал хезмәткәрләре катнашты. 

7 май
Шагыйрә Ольга Левадная җитәкчелегендәге «Диалог» поэзия 

театры Йошкар-Ола шәһәре ветераннары алдында «Помним, лю- 
бим» дип аталган спектакль белән чыгыш ясады. Спектакль алдын-
нан ветераннарны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов котлады.

7 май
Казандагы Муса Җәлил музей-фатирында шагыйрьнең Та-

тарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Моабит дәфтәрлә-
ре»нең яңа басмасын укучыларга тәкъдим итү булды. Кичәдә язу-
чылар Әлфәт Закирҗанов, Хәлим Җәләй һәм Рәмис Аймәт чыгыш 
ясады.

9 май
Татарстан язучылары «Үлемсез полк» йөрешендә катнаштылар.

12 – 14 май
Г.Камал театрында Актаныш театры көннәре үткәрелде. Театр 

коллективларын Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
котлады.
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13 май
Казанда Шәриф Камал һәм татар әдәбияты музее бинасын 

реконструкцияләү тәмамланды. Татар телен саклау һәм үстерү, 
яшьләрнең игътибарын китапка җәлеп итү максатында монда яңа 
экспозиция – «Татар китабы йорты» ачылачак. Аның директоры ва-
зифасына Луиза Шарова (шагыйрә Луиза Янсуар) тәгаенләнде.

14 май
Чаллы шәһәренең «Энергетик» мәдәният сараенда район 

җитәкчелеге һәм киң җәмәгатьчелек, шулай ук республика башка-
ласы кунаклары катнашында Хатыйп Миңнегуловка 80 яшь тулуга 
багышланган кичә узды. Хатыйп Миңнегуловны юбилее белән рай-
он башлыгы Разиф Кәримов, Татарстанның халык язучысы Рабит 
Батулла, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, драматург Данил Са-
лихов, филология фәннәре докторы, әдәби тәнкыйтьче һәм әдәбият 
галиме Фоат Галимуллин, композитор Геннадий Максимов, язучы, 
«Мәйдан» журналының җаваплы мөхәррире Факил Сафин котла-
ды. Истәлекле чарада катнашучылар профессорның күпьеллык, 
күпкырлы эшчәнлеген югары бәяләделәр, аңа нык сәламәтлек һәм 
киләчәктә иҗади уңышлар теләделәр. Шулай ук туганнары, якынна-
ры, якташлары да юбилярга үзләренең җылы сүзләрен җиткерделәр. 

14 май
Язучылар берлегендә шигърият остаханәсенең чираттагы уты-

рышы үткәрелде. Утырышта шагыйрә Илмира Гыймранова иҗаты 
тикшерелде. Илмира Гыймранова иҗаты уңай бәяләнеп Язучылар 
берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.

14 май
Чаллының үзәк китапханәсендә танылган шагыйрь, тәрҗемәче 

Мансур Сафинның иҗат кичәсе булды. Әлеге чарада Чаллы язучы-
лары Рәзинә Мөхияр, Марс Яһүдин һәм Рубис Зарипов катнашты.

15 май
Сарман районы мәдәният сараенда язучы, Россия гуманитар 

фәннәр академиясенең шәрәфле академигы, Татарстанның ат-
казанган мәдәният хезмәткәре, Р.Төхфәтуллин, С.Сөләйманова 
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премияләре лауреаты, галим, тарихчы, язучы, шагыйрь Дамир Га-
рифуллинга 80 яшь тулуга багышланган «Сандугачлар иле шагый-
ре» дип исемләнгән юбилей кичәсе үткәрелде. Кичәдә юбилярны 
район башлыгы Фәрит Хөснуллин, Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов котлады. Чарада шулай ук Әлмәт бүлегеннән 
Р.Шаһиев, К.Булатова, М.Әхмәтшиналар да катнашты.

 
15 май

Казанның УНИКС бинасында «Әдәби марафон» бәйгесен йом-
гаклау чарасы узды. Чарада сәясәт эшлеклеләре, әдип һәм әдибәләр, 
аерым алганда, Разил Вәлиев, Римма Ратникова, Рабит Батулла, Ра-
вил Фәйзуллин, Мәдинә Маликова, Эльмира Шәрифуллина, Газинур 
Морат, Хәбир Ибраһим, Ләбиб Лерон, Ленар Шәех, Рифат Сәлах, 
Зиннур Хөснияр, Рафис Корбан, Айгөл Әхмәтгалиева катнашты һәм 
чыгыш ясады.

16 май
Татарстан Республикасы Язучылар берлеге бинасы янындагы 

бакчада Бөек Ватан сугышын узган, сугыш кырларында ятып кал-
ган язучылар, шагыйрьләр истәлегенә кичә булып узды. Кичәдә 
Татарстан язучылары, шагыйрьләр, фронтовик язучыларның ва-
рислары, туганнары, Татарстанның халык артисты Юрий Коган 
җитәкчелегендәге «Фантазия» джаз оркестры, Татарстанның халык 
артисты Миңгол Галиев һ.б. катнашты.

17 май
Мамадыш районы мәдәният сараенда шагыйрь, тәрҗемәче, фи-

лология фәннәре кандидаты Мансур Сафинга 70 яшь тулуга багыш-
ланган кичә үткәрелде. Юбиляр адресына котлау сүзе белән Ма-
мадыш районы хакимияте башлыгы Анатолий Иванов, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов чыгыш ясады. Кичә әдәби-
музыкаль форматта узды.

17 май
Башкортстанның Агыйдел шәһәре үзәк китапханәсендә Чаллы-

дан килгән язучылар Факил Сафин һәм Әлфия Ситдыйкова белән 
«Кояшлы иҗат» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә уздырылды. 
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Очрашуда Агыйдел шәһәрендә эшләп килүче «Агыйдел чишмәләре» 
иҗат берләшмәсе әгъзалары да катнашты. 

18 май
Казанда беренче тапкыр Тукай урамы бәйрәме үткәрелде. Әлеге 

чара кысаларында шигырь бәйрәме, Г.Камал театры артистла-
ры катнашында әдәби спектакль, концерт, ярминкә, викторина, 
экскурсияләр, мастер-класслар оештырылды. Шигырь бәйрәмендә 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, 
шагыйрьләр Зиннур Мансуров, Гәрәй Рәхим, Ринат Мәннән, Наилә 
Ахунова, яшь шагыйрьләр Фәнил Гыйләҗев, Гөлназ Газизова, Ле-
низа Галиева һ.б. чыгыш ясады.

18 май
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия теа-

трында «Минем Такташым» дигән опера (либретто авторы – Рүзәл 
Мөхәммәтшин, композиторы – Ильяс Камал) куелды.

19 май
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Бөек Ватан 

сугышын узып илгә кайткан һәм сугыш кырларында ятып калган 
шагыйрьләрне, язучыларны искә алдылар. Кичәгә чакырылган 
хөрмәтле кунаклар – Фатих Кәримнең кызы Ләйлә ханым, Нәби 
Дәүлинең кызы Гөлфия ханым, Нури Арсланның кызы Зөбәрҗәт 
ханым, Афзал Шамовның кызы Әлфия ханым, Мөнир Мазуновның 
кызы Мөнирә ханым, Шәрәф Мөдәрриснең кызы Гөлфия ханым иде. 
Хатирәләр алмашу, сугыш, хәтер темасына шигырьләр уку, «Фан-
тазия» джаз-оркестрына кушылып Татарстанның халык артисты 
Миңгол Галиев, яшь җырчы Марсель Галиев башкарган җырлар, 
А.Алиш исемендәге мәктәп укучылары чыгышы белән үрелеп бар-
ган кичә, истәлекләрнең кабатланмас җылылыгы белән истә калды. 
Фронтовик язучылар хакында истәлекләре белән Татарстанның ха-
лык шагыйрьләре Ренат Харис, Равил Фәйзуллин, Марсель Галиев, 
язучы-галим Лирон Хәмидуллин, шагыйрә Нәҗибә Сафина уртак-
лашты. Кичәне Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов 
алып барды.
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20 май
Фронтовик-шагыйрь, Россиянең һәм Татарстанның атказанган 

мәдәният хезмәткәре Мөхәммәт Садри истәлегенә мемориаль такта 
ачылды. Ул Казандагы Себер Тракты урамындагы 9/5 нче йортка ку-
елган. Монда М.Садри 1954 елдан 1999 елга кадәр яшәгән. Истәлек 
тактасын ачу тантанасында ТР Мәдәният министрлыгы вәкилләре, 
язучылар, шагыйрьнең туганнары катнашты. Мөхәммәт Садриның 
кызы Гөлнур ханым әтисенең истәлеген мәңгеләштерүләре өчен ТР 
Мәдәният министрлыгына, Татарстан Язучылар берлегенә рәхмәт 
әйтте.

22 май
Татарстан Республикасы Буа районының Иске Суыксу авы-

лы китапханәсе базасында Татарстан Республикасы Милли 
китапханәсе тарафыннан оештырылган «Татарстан Республикасы 
китапханәләренең туган якны өйрәнү эшчәнлеге: хәзерге торышы 
һәм киләчәге» дип исемләнгән зона семинары узды. Семинарда 
Татарстанның Идел аръягы зонасы үзәкләштерелгән китапханәләр 
системалары вәкилләре катнашты. 

Татар әдәбиятының хәзерге торышы һәм актуаль проблема-
лары турында профессор, филология фәннәре докторы, Россия 
Федерациясенең, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният 
хезмәткәре, Халыкара Төрки академия академигы, Җ.Вәлиди 
исемендәге әдәби премия лауреаты Фоат Галимуллин чыгыш ясады.

Семинар ТР Язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары, 
хәзерге татар шигъриятендә иң актив авторларның берсе, берничә 
шигъри җыентык авторы, Һ.Такташ исемендәге әдәби премия һәм 
М.Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рәмис Аймәт 
иҗатына багышланган әдәби-музыкаль кичә белән тәмамланды.

22 май
ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов бер төркем массакүләм 

мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Әлеге сөйләшүдә 
ул үзенең китапка һәм язучыларга карата фикерен дә җиткерде:

– Яңалыкны, теге яки бу әсәрне Интернеттан укуга караганда, ки-
таптан уку уңайлырак. Шуңа күрә без барыбер тора-бара кәгазьдән 
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укуга күчәрбез, дип уйлыйм. Икенчедән, язучыларыбызга бәя 
бирәсем килми, әмма аларның әсәрләре укучы өчен кызык булырга 
тиеш... Хәзер без элекке «Казан» милли мәдәният үзәген китапханә 
итеп үзгәртәбез. Анда яңа технологияләр кулланылачак. Ягъни бу 
мәсьәләгә бик зур игътибар бирәчәкбез. Яңа язучыларыбызның 
гына түгел, күренекле язучыларыбызның да бик кызыклы әсәрләре 
бар. Ә балалар аларны белми. Бәлки, бу әсәрләр буенча фильмнар 
төшерергәдер. Фильмны караган балада китабын да уку теләге уя-
начак. Мәктәптәге китапханә – китап саклагыч түгел. Ниндидер  
мастер-класслар, очрашулар үткәрелергә тиешле урын бу.

Рөстәм Миңнеханов язучыларга активрак булу, укучылар белән 
ешрак очрашу зарурлыгын да искәртте.

23 май
КФУның актлар залында күренекле галим Хатыйп Миңнегуловка 

80 яшь тулуга багышланган кичә булды. Юбилярны Язучылар берле-
ге исеменнән Татарстанның халык язучылары Рабит Батулла, Рәдиф 
Гаташ, Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт котлады.

24 май
Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең зур уку залында 

«Таҗетдин Ялчыгол» дигән китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Кичә 
«Җыен» фондының идарә рәисе, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, 
әдип һәм шагыйрь Разил Вәлиев чыгышы белән башланып китте.

Галимнәр Хатип Миңнегулов, Дамир Гарифуллин үз чыгыш-
ларында Таҗетдин Ялчыголның тормышы һәм иҗат юлыннан кы-
зыклы фактлар белән таныштырдылар. Камал театры артистлары 
Әзһәр Шакиров, Луара Шакирҗанова, Илдус Әхмәтҗанов Таҗетдин 
Ялчыгол әсәрләреннән өзекләр укыдылар. Татарстанның халык ар-
тисткасы, җырчы Зөһрә Сәхәбиева мөнәҗәтләр башкарды.

27 май
Чаллының үзәк китапханәсендә Булат Сәлаховның «Яратылмый 

калган ярлар» китабын тәкъдим итү булды. 

30 май
Язучы Фәүзия Бәйрәмова Чаллы шәһәренең 12 нче китапханә-

сендә Татар конгрессы утырышында катнашты һәм чыгыш ясады.
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1 июнь
«Татар китабы йорты» (рәсми исеме – «Татар әдәбияты тарихы 

музее һәм Шәриф Камал мемориаль фатиры») ачылды. Ачылу тан-
танасы иммерсив экскурсия рәвешендә оештырылды. Ачылу тан-
танасына килгән мәртәбәле кунаклар «Татар китабы йорты»ның 
милли үзәк буларак ни дәрәҗәдә кирәкле икәнлегенә басым ясады. 
Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының Мәдәният, мәгариф, фән һәм 
милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев та, Татарстанның 
халык шагыйре, җәмәгать эшлеклесе Гәрәй Рәхим дә ассызык-
лап әйттеләр. Татарстан китап нәшрияты директор урынбасары 
Ләйсән Миңнуллина, нәшрият белән китап йорты арасында дуслык 
күпере яшәсен иде, дигән теләк белдерде. Көн дәвамында бинадагы 
локацияләрдә мастер-класслар, уеннар узды, җанлы аралашу кайнап 
торды.

6 июнь
Россия Федерациясе Президенты Указы белән Александр Сер-

геевич Пушкинның туган көне Рус теле көне буларак билгеләп 
үтелә. Шушы вакыйга уңаеннан Татарстан Республикасы Дәүләт 
киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшин, дәүләт, җәмәгать эшлеклеләре, әдәбият, сәнгать 
әһелләре, галимнәр шагыйрьнең Казандагы М.Җәлил исемендәге 
Татар дәүләт опера һәм балет академия театры янындагы һәйкәленә 
чәчәкләр салдылар. Шушында ук шигъри митинг булды.

А.С. Пушкинның тууына 220 ел тулуга һәм Рус теле көненә ба-
гышланган тантаналы чара М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера 
һәм балет академия театрында үтте. Анда ТР Дәүләт Советы рәисе 
Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады.

7 июнь
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан 

Язучылар берлеге шагыйрь, фәлсәфәче, нашир, алтын приискалары 
хуҗасы Закир Рәмиевнең (Дәрдемәнд) тууына 160 ел тулу уңаеннан 
яшь шагыйрьләр арасында Республика конкурсы игълан иткән иде. 
Бәйге әдәби иҗатка сәләтле шагыйрьләрне эзләп табу һәм аларның 
иҗади мөмкинлекләрен ачу максатыннан уздырылды. Конкурсның 
беренче туры читтән торып үткәрелде, ягъни оештыру комитеты 
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авторлардан заявкалар һәм әсәрләр кабул итте. Иҗади бәйге татар 
һәм рус телләрендә үткәрелде. Мәртәбәле жюри конкурска килгән 
әсәрләр белән танышып, соңгы турга узган авторларны сайлап алды.

Йомгаклау турына үткән барлык катнашучыларга Татарстан Язу-
чылар берлегенең актлар залында шигырь язар өчен өстәмә тема 
тәкъдим ителде, мастер-класслар, иҗади очрашулар оештырылды 
һәм җиңүчеләр игълан ителде. 

11 июнь
Арча районында язучылар Гариф Ахунов, Шаһидә Ахунова, 

Рәшит Ахуновлар истәлегенә, Наилә Ахунованың юбилеена ба-
гышланган «Ахуновлар» әдәби экскурсиясе булды. Экскурсиядә 
катнашучылар иң әүвәл Арча мөселман зиратында булып, Ахунов-
лар нәселе вәкилләре каберләрен зиярат кылды. Аннан соң «Казан 
арты» тарих-этнография музее, Арча үзәк китапханәсе, Казанбаш 
мәктәбе, юкка чыккан Кечкенә Өчиле авылында һәм Арчадагы 
музейның әдәбият-сәнгать бүлеге белән таныштылар. Әлеге чарада 
язучы Борис Вайнер, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбаса-
ры Рәмис Аймәт катнашты.

12 июнь
Казанда Евгений Боратынский музеенда Татарстан Язучылар 

берлеге әгъзасы, М.Горький, С.Сөләйманова исемендәге әдәби 
премияләр лауреаты Наилә Ахунованың юбилеена багышланган 
кичә булды. Бәйрәмдарны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 
рәисе урынбасары Римма Ратникова, ТР мәдәният министры урын-
басары Дамир Натфуллин, Казан шәһәре хакимиятенең мәдәният 
идарәсе җитәкчесе Азат Афзалов, Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, Арча муниципаль районы баш-
карма комитеты рәисе урынбасары Рамил Гарифҗанов, Татарстан 
Язучылар берлегенең Әлмәт оешмасы җитәкчесе Рәфкать Шаһиев, 
каләмдәшләре Фоат Галимуллин, Әхәт Мушинский, Салават Юзе-
ев, Александр Воронин, Елена Михалева, Сергей Карпеев, Галия 
Бәхтиярова, Инесса Фахретдинова, Александра Кашина, Юлия 
Сандлер, Ирина Покровская һ.б. котлады. Кичәне Татарстан Язу-
чылар берлеге әгъзалары Борис Вайнер белән Әлфия Галимуллина 
алып барды.
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13 – 14 июнь 
Бөтендөнья Татар конгрессы Казан шәһәрендә «Милли тормыш 

һәм дин» дип аталган X Бөтенроссия татар дин әһелләре форумын 
үткәрде. Оештыручылар форумның шигаре итеп татар халкының 
бөек шагыйре Г.Тукайның «Мин һәрвакыт дин белән милләтнең һәр 
икесенә тигез әһәмият бирү тарафында» дигән гыйбарәсен алдылар.

Форумның программасы кысаларында 13 июнь көнне бөтен 
Россиядән җыелган дин әһелләренә «Татар халкының үсеш страте-
гиясе проекты» тәкъдим ителде, шулай ук бу көнне форумда катна-
шучылар өчен аерым секцияләр дә оештырылды.

Танылган язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова 
секция эшендә катнашып, Ризаэтдин Фәхретдин турында фәнни до-
клад белән чыгыш ясады. Шулай ук «Татар халкының үсеш страте-
гиясе проекты» буенча да фикерләре белән уртаклашты.

20 июнь
Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәре язучылары, журналистлары 

(30 кеше) Азнакай шәһәрендә, Чатыр-тауда сәяхәттә булдылар. 

23 июнь
Арча муниципаль районы башкарма комитеты рәисе урын-

басары Рамил Гарифҗанов, мәдәният идарәсе житәкчесе Рамил 
Мөхетдинов, «Казан арты» тарих-этнография музее директоры 
Шәфигулла Гарипов, «Казан утлары» журналының даими авторы, 
язучы, журналист Риман Гыйлемханов, басманың баш мөхәррир 
урынбасары Вакыйф Нуриев Пермь крае Сабан туенда Татарстан 
илчеләре сыйфатында катнаштылар. Мәйданда Арча төбәгендә 
туып-үскән шәхесләр иҗатына багышланган күргәзмә ачылды, рай-
он һәвәскәрләре тарафыннан концерт күрсәтелде, халыкка «Казан 
утлары» журналлары таратылды. 

27 июнь
Казанда Алтын Урда дәүләте оешуга 750 ел тулу уңаеннан ха-

лыкара фәнни-гамәли конференция булды. Анда ундүрт илдән 
килгән галимнәр, археологлар, дин әһелләре, язучылар катнаш-
ты. Татарстан Фәннәр академиясенең Энциклопедия һәи төбәкне 
өйрәнү институты директоры Искәндәр Гыйләҗев, язучылар Разил 
Вәлиев һәм Фәүзия Бәйрәмова чыгыш ясадылар.
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28 июнь
Тукай районының Малтабар авылында ифтар ашы узды. Анда 

Чаллы кунагы, танылган язучы Фәүзия Бәйрәмова халык белән оч-
рашты, үгет-нәсыйхәтләрен җиткерде.

29 июнь
Арча районында «Тукай юлы» дип аталган яңа туристик марш-

рут ачылды. Халык Арчадан Яңа Кырлайга юл тотты. 21 чакрымлык 
юлда Түбән Мәтәскә, Югары Мәтәскә, Мөндеш, Иске Кырлай, Яңа 
Иябаш авыллары аша уздылар. Киләчәктә аны Казан артындагы 
Биектау, Балтач, Кукмара, Әтнә районнарына да сузу күздә тотыла. 
«Тукай юлы»н ачу тантанасында ТР Дәүләт Советы рәисе урынбаса-
ры Римма Ратникова, РФ Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова, 
ТР Туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов, ТР Пре-
зиденты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма 
директоры Нурия Һашимова, ТР Велосипедчылар берлеге рәисе Ил-
дус Янышев, Арча муниципаль районы башкарма комитеты рәисе 
урынбасары Рамил Гарифҗанов һ.б. катнашты. Проектны гамәлгә 
ашыручылар аның татар авылларының көнкүрешен, мәдәниятен, 
гореф-гадәтләрен күрсәтүгә хезмәт итәчәген әйтә.

28 – 29 июнь
Самара өлкәсенең Камышлы җирлегендә X Бөтенроссия авыл 

Сабантуе узды. Сабантуе кысасында Самара өлкәсе Камышлы 
районы үзәгендә Татарстан Президенты Р.Н. Миңнеханов, Самара 
өлкәсе губернаторы Д.И. Азаров, Татарстан Республикасы премьер-
министры урынбасары, Бөтендөнья Татар конгрессы Милли Шура 
рәисе В.Г. Шәйхразиев һәм башка рәсми затлар катнашында ша-
гыйрь Әнвәр Давыдовка бюст ачылды. Һәйкәлне ачу тантанасында 
Язучылар берлеге рәисе Д.Х. Салихов, язучылар Н.Гыйматдинова, 
Л.Лерон, Б.Ибраһимов, Йолдыз Шәрәпова катнашты.

1 июль
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Татар 

китабы йортын, Шәриф Камалның мемориаль фатирын карап чык-
ты. Очрашуда Язучылар берлеге рәисе Д.Салихов, Татарстанның 
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халык шагыйрьләре Р.Харис, Р.Фәйзуллин, Р.Вәлиев, галим Х.Миң-
негулов, музей мөдире Л.Янсуар катнашты. Татарстан Республика-
сы Президентын премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья Татар 
конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхеразиев, Татарстан 
Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова, Татарстан Рес-
публикасы Президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова озатып йөрде.

2 – 6 июль
Танылган язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова Саба һәм Теләче 

районнарында булды. Саба районының Сатыш, Мингәр, Сабай авы-
лы мәчетләрендә халык белән очрашты.

5 – 6 июль
Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре узды. Ул 

Тукай һәйкәленә чәчәкләр кую тантанасы белән башланып китте. 
Анда Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин, Татарстанның 
халык язучысы Гәрәй Рәхим катнашты.

6 – 7 июль
Татарстанның Биектау районы Кече Битаман авылында Т.Миң- 

нуллин исемендәге II Бөтенроссия драматурглар семинары үт-
кәрелде. Семинар ике көн дәвам итте, анда илледән артык кеше – 
драматурглар, театр белгечләре, режиссерлар, журналистлар, артист-
лар катнашты. Башкортстан, Удмуртия, Марий Элдан да кунаклар 
бар иде. Укылыр өчен теркәлү узган дистәдән артык әсәр хакында 
фикер алышулар булды. Профессиональ тәнкыйтьчеләр команда-
сында Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, 
профессор, театр белгече Ильтани Илялова, филология фәннәре док-
торы Әлфәт Закирҗанов, театр белгече Гөлшат Фәттахова бар иде. 
Фикер алышуларда шулай ук Россиянең атказанган, Татарстанның 
халык артисты Илдар Хәйруллин, Татарстанның халык артистла-
ры Булат Сәлахов, Рафил Сәгъдуллин, режиссерлар Илдар Вәлиев,  
Раушан Шәриф һ.б катнашты. Татарстан Язучылар берлеге рәисе  
Данил Салихов сүзләренә караганда, Туфан Миңнуллин исемен 
йөртүче III драматурглар семинарының чираттагысы 2021 елда узар-
га тиеш. Бәлки, ул әле халыкара кимәлдә үк үтәр. 
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6 – 7 июль
Чүпрәле районы Мунчәли авылында сигезенче тапкыр «Мунчәли 

укулары» дип аталган дини чара һәм авыл көне узды. Әлеге укуларда 
язучылар Фоат Галимуллин, Марат Әмирхан, Рифат Җамал һәм Гос-
ман Гомәр катнашты. Диния нәзарәте, Бөтендөнья Татар конгрессы 
теләктәшлеге белән узучы әлеге чара быел «Татар авылларын сак-
лауда, авыл халкының әхлагын һәм дөньяга карашын тәрбияләүдә 
дини кыйммәтләрнең мөһимлеге» исеме астында үтте.

14 июль
Бөек рус шагыйре һәм күренекле дәүләт эшлеклесе Гаври-

ил Романович Державинның тууына 276 ел тулуга багышлан-
ган Бөтенроссия шигърият фестивале узды. Фестиваль Казанның 
Лядской бакчасындагы Державин һәйкәленә чәчәкләр салу белән 
башланып китте. Шунда ук шигъри митинг үткәрелде. Митингта 
Б.Вайнер, Н.Ахунова, А.Әпсәләмова, Р.Харис, А.Остудин, А.Кашина 
һ.б. чыгыш ясады.

Бәйрәм Лаеш шәһәрендәге Г.Державин һәйкәле каршындагы 
мәйданда дәвам итте. Тантаналы шартларда Г.Державин исемендәге 
премиянең 2019 елдагы лауреатлары игълан ителде. Чарада Казан, 
Чаллы, Әлмәт шагыйрьләре чыгыш ясады. Тантанада Кырым Рес-
публикасы Язучылар берлегенең региональ иҗтимагый оешмасы 
рәисе В.А. Смирнов, Кырым Республикасы Язучылар берлегенең 
төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары А.В. Чернов, Рос-
сия Язучылар берлегенең Оренбург төбәк берлеге рәисе, өлкәнең  
С.Т. Аксаков исемендәге әдәбиятчылар йорты директоры В.Мол-
чанов, Россия Язучылар берлегенең «Традиция» премиясе лауреаты, 
шагыйрь И.Тюленев һ.б. кунаклар катнашты. Фестивальне оешты-
ручылар – Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татар-
стан Республикасы Язучылар берлеге, Лаеш муниципаль районы.

14 июль
Казахстан башкаласы Нур-Солтан шәһәрендә I Евразия халыкара 

форумы булып узды. Әлеге мәртәбәле җыенда 25 илдән язучылар 
катнашты. Бу чараларда язучы, «Казан утлары» журналының баш 
мөхәррире Рөстәм Галиуллин катнашты һәм чыгыш ясады.
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19 – 20 июль
Бөгелмә төбәгендә «Фәйзуллин йөзүләре» уздырылды. Ике 

көн барган чарада Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов, Татарстанның халык шагыйрьләре Равил Фәйзуллин, Зин-
нур Мансуров, язучылар Газинур Морат, Алмаз Хәмзин, Шәмсия 
Җиһангирова, Марат Кәбиров, академиклар Индус һәм Энгель 
Таһировлар, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, журналист 
Римзил Вәлиев, галим Булат Хәсәнов, Әлмәттән имам-хатыйп Илдус 
Маликов, шушы төбәкнең аксакаллар шураларының җитәкчеләре 
һ.б. катнашты. «Карабаш диңгезе»ндә ярышларда өч чакрымга 
йөзүдә бу чараның «авторы» Равил Фәйзуллин беренче килде. Быел-
гы проектның башлап йөрүчесе Фазыл Вәлиәхмәтов, Әлмәттән Ил-
дус Маликовлар икенче, өченче урыннарны бүлештеләр. Җиңүчеләр 
арасында Р.Фәйзуллинның җәмәгате Наилә ханым белән шагыйрә 
Шәмсия Җиһангирова да бар.

26 июль
Татарстан язучылары (30лап каләм иясе) Болгар тарихи-архи-

тектура музей-тыюлыгына сәяхәт кылды. Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов җитәкчелегендә делегация юл уңаенда каһарман-
язучы Абдулла Алишның туган авылы Көеккә кереп, әдипнең бюс-
тына чәчәкләр салды, аның рухына дога багышлады. Каләм ияләре 
Болгар цивилизациясе музеен, иң зур Коръән сакланган «Истәлек 
бинасы»н карадылар, Россия Ислам академиясендә, Ак мәчеттә бул-
дылар.

26 июль 
Язучы-тарихчы Фәүзия Бәйрәмова Әлки районы Базарлы Матак 

авылының төбәкне өйрәнү музеенда татар теле һәм әдәбияты укы-
тучылары, җирле тарихчылар белән очрашты.

2 – 4 август 
Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә Себер татарларының тарихи-

мәдәни мирасын чагылдырган «Искер-җыен» XII халыкара фестива-
ле узды. Быел да бәйрәмнең колачын киңәйтеп, дәрәҗәсен күтәреп, 
абруйлы галимнәр, мәдәният хезмәткәрләре, актив җәмәгать 
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эшлеклеләре Россиянең төрле почмакларыннан килгәннәр иде. 
Фестивальдә тарих фәннәре кандидаты, язучы, күренекле җәмәгать 
эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Себер ханлыгы өчен барган сугышлар 
турында ялкынлы чыгыш ясады. 

6 – 21 август
«Әдәби ишегалды» проекты кысаларында Казанда язучылар кат-

нашында күпсанлы чаралар үткәрелде.

1 – 29 август
Татарстан язучылары 1 августтан 29 августка кадәр республи-

кабыз район һәм шәһәрләре китапханәләрендә укучылар белән 
очрашты. Биектау, Кукмара, Әлмәт, Тукай, Буа, Чирмешән, Баулы, 
Лениногорск, Алабуга, Мөслим, Апас, Кайбыч, Лаеш, Чаллы, Ка-
зан, Алексеевск, Аксубай, Азнакай, Ютазы, Балык Бистәсе, Чистай, 
Балтачта очрашулар узды инде. Ай азагына кадәр каләм ияләре де-
санты Яңа Чишмә, Түбән Кама, Мамадыш, Яшел Үзән, Кама Тама-
гы төбәгенә дә киләчәк.

9 август
Тукай районының Новотроицк авылы мәдәният йортында әдәби 

очрашу булды. Катнаштылар: Факил Сафин, Рәзинә Мөхияр, Айрат 
Суфиянов, Әлфия Ситдыйкова.

14 август
Чаллы шәһәренең «КамАЗ» мәдәният йортында төбәкара «Лебе-

ди над Челнами» исемле әдәби бәйге җиңүчеләрен бүләкләү танта-
насы үтте. Катнаштылар: Николай Алешков, Сирень Якупова, Ольга 
Кузьмичева, Лилия Фәттахова. 

15 август
Алабуга шәһәренең үзәк китапханәсендә әдәбият сөючеләр белән 

очрашу үткәрелде. Катнаштылар: Факил Сафин, Әлфия Ситдыйко-
ва, Гөлзада Әхтәмова, Фирдәвес Хуҗин.

15 август
Чаллының үзәк китапханәсендә әдәби бәйрәм булды. Катнаш-



237

тылар: Сирень Якупова, Мансур Сафин, Айрат Суфиянов, Зөләйха 
Минһаҗева.

16 август
Алексеевск районының Урта Тигәнәле авылы мәдәният йортын-

да әдәби очрашу үтте. Катнаштылар: Факил Сафин, Әлфия Ситдый-
кова, Айгөл Әхмәтгалиева, Лилия Гыйбадуллина. 

21 – 26 август
Әлмәт язучы М.Әхмәтшина тарихчылар, бер төркем журна-

листлар белән Себер якларында – Омск, Томск, Новосибирск 
шәһәрләрендә булып, халык белән очрашып, Себер татарларының 
тарихы, иҗаты белән танышып кайтты.

23 август
Түбән Кама шәһәренең үзәк китапханәсендә язучылар белән оч-

рашу булды. Әдәби-музыкаль кичәдә Факил Сафин, Нурзия Мирха-
зова, Фәтхулла Абдуллин, Фәрит Имамов, Рифкать Имаев катнашты.

25 август
Казандагы 1 Май мәйданында моннан 75 ел элек фашист 

төрмәсендә җәзалап үтерелгән Муса Җәлил һәм аның көрәштәшлә-
рен искә алу мәрасиме булды. Анда язучылар, галимнәр, Казан 
театрлары актерлары, театр училищесы студентлары, Г.Тукай 
исемендәге Татар дәүләт филармониясе җырчылары, музыкантлар, 
«Хәтер дозоры» яшьләр хәрәкәте (ТР Мәдәният министрлыгы, Та-
тарстан Язучылар берлеге, Татар китабы йорты тарафыннан оеш-
тырылды) вәкилләре катнашты. Искә алу мәрасименә Мәскәүдән 
каһарман-шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова да кайткан иде. 

27 август
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә әдәби очрашу булып 

узды. Катнаштылар: Факил Сафин, Сирень Якупова, Айрат Суфия-
нов, Рәзинә Мөхияр.

28 август
Башкортстанның Бишбүләк районы Ает авылында татар халкы-
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ның атаклы каһарман шагыйре Фатих Кәримнең төзекләндерелгән 
музее ишекләрен ачты. Тантаналы чарага Башкортстан һәм Татар-
станнан мәртәбәле кунаклар җыелды: алар – Татарстан Хөкүмәте 
премьер-министры урынбасары, Милли Шура рәисе Васил Шәйх-
разиев, Башкортстан Хөкүмәте премьер-министры урынбасары 
вазыйфасын башкаручы Ленара Иванова, Русия Дәүләт Думасы 
депутаты Алексей Изотов, Дәүләт җыелышы депутаты Салават 
Харасов, Башкортстан Язучылар берлеге идарәсе рәисе, корылтай 
депутаты Зәки Алибаев, Фатих Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова. 
Шулай ук, кунаклар арасында Татарстан Язучылар берлеге рәисе, 
танылган драматург, прозаик Данил Салихов, Татарстанның ха-
лык шагыйре Ренат Харис, әдәбият галиме, тәнкыйтьче Фоат Га-
лимуллин, Әлмәт шагыйрәләре Нәфисә Сабирҗанова, Минзифа 
Әхмәтшиналар бар иде. 

1 сентябрь
Татарстан язучылары мәктәпләрдә «Белем көне»ндә катнашты-

лар. Укучылар, укытучылар белән гамьле очрашулар үткәрделәр. 

2 сентябрь
Чистай шәһәренең «Иман» мәчетендә язучы-тарихчы Фәүзия 

Бәйрәмова белән очрашу булды. Очрашу вакытында автор халыкка 
«Гөләйза» китабын тәкъдим итте.

4 – 6 сентябрь
Казахстанның Нур-Солтан шәһәрендә Азия илләре язучыла-

рының I халыкара форумы булып узды. Анда дөньяның 38 иленнән, 
шул исәптән Россия, Азәрбайҗан, Кыргызстан, Үзбәкстан, 
Әфганстан, Монголия, Иордания, Согуд Гарәбстаныннан язучылар 
җыелды, Әлеге чарада Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Са-
лихов та катнашты. Форумның төп темалары – язучылар арасында 
теләктәшлек, уртак әдәби проектлар, тәрҗемә мәсьәләләре. Әлеге 
зур сөйләшү кысаларында Татарстан һәм Казахстан язучылары ара-
сында хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул куелды.

6 сентябрь
Татарстан Язучылар берлегендә шигърият остаханәсенең чират-

тагы утырышы үткәрелде. Утырышта яшь шагыйрә Гөлназ Газизова 
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иҗаты турында фикер алышу үткәрелде. Гөлназ Газизованың кулъ-
язмасы Татарстан китап нәшриятына тәкъдим ителде. 

7 – 11 сентябрь
Язучы Рафис Корбан Махачкалада 33 нче мәртәбә үткәрелә торган 

«Ак Торналар» халыкара Рәсүл Гамзатов әдәби фестивалендә, Анка-
рада күренекле балкар шагыйре Кайсын Кулиевка һәйкәл ачу тан-
танасында катнашты. Дагыстанның халык шагыйре, СССР Дәүләт 
премиясе лауреаты Рәсүл Гамзатовның туган көне уңаеннан үткәрелә 
торган традицион «Ак торналар» фестиваленә бу юлы Россиянең 
төрле төбәкләреннән тәрҗемәчеләр җыйналган иде. Р.Корбан соңгы 
елларда тәрҗемә белән актив шөгыльләнеп, авар, кумык, калмык, 
балкар, казах, мари, якут, урыс һәм башка халыклар шагыйрьләренең 
әсәрләрен татарчалаштырып, китапларын бастырып чыгарды. Аның 
Анкарага баруы да шул эшчәнлеге белән бәйле. Моннан ике ел элек 
ул күренекле балкар шагыйре Кайсын Кулиевның 100 еллыгына 
аның шигырьләрен татарчалаштырып, китабын бастырып чыгарган 
иде. 11 сентябрьдә Анкарада Кайсын Кулиев исемендәге парк һәм 
аңа һәйкәл ачу тантаналары булды. Р.Корбан анда К.Кулиевның Эль-
брус тавына багышланган «Мәңгелек Тау» дигән шигырен укыды 
һәм үзенең шушы шигырь кергән «Дуслар җыры» дигән китабын 
Кайсын Кулиевның улы Азаматка бүләк итте.

11 сентябрь
Арчадагы «Казан арты» тарих-этнография музее Татарстанның 

халык язучысы Мөхәммәт Мәһдиевнең тууына 90 ел тулуны кар-
шылап һәм әдипнең кызы, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, 
Г.Державин, С.Сөләйманова исемендәге әдәби премияләр иясе, ТР 
Фәннәр академиясенең фәнни оештыру бүлеге мөдире, филоло-
гия фәннәре кандидаты Гәүһәр Хәсәнованың да юбилее уңаеннан 
«Әтием эзләреннән» дип аталган автомарафон оештырды. Ул Ар-
чадагы әдәбият-сәнгать музеендагы күргәзмәне караудан, Арча 
үзәгендәге язучылар аллеясына чәчәкләр салудан башланды. Бе-
ренче тукталыш – Казанбаш мәктәбе. Монда М.Мәһдиев балалар 
укыткан, булачак хатыны Лилия ханым белән танышкан. Бу авылда 
кызлары Гәүһәр туган. Киләсе тукталыш – Бөек Ватан сугышы елла-
рында Арча педагогия училищесы урнашкан, шул чорда М.Мәһдиев 
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укыган Үрнәк авылы. Сәяхәт Мөхәммәт Мәһдиев хезмәт юлын баш-
лаган Сеҗе, аннары ул укыган Сикертән мәктәпләрендә дәвам итте. 
Һәр ике мәктәптә дә укучылар язучының әсәрләреннән өзекләрне 
яттан сөйләп, кунакларны сокландырдылар. Автомарафонда катна-
шучылар Гөберчәк авылында М.Мәһдиевнең каберен зиярат кыл-
ды. Сәфәр әдипнең шушы авылындагы музеенда тәмамланды. Му-
зей директоры Халидә Габидуллина кунакларга Мәһдиевнең шәхси 
әйберләрен күрсәтте. Шушында ук Арча районы башкарма комите-
ты җитәкчесе урынбасары Рамил Гарифҗанов Гәүһәр Хәсәновага 
район башлыгы Илшат Нуриевның котлавын ирештерде. Автома-
рафонда Мәһдиевнең Арча педагогия училищесында бергә укы-
ган сабакташы Нәкыя Абдуллинаның улы, язучы, «Казан утлары» 
журналының баш мөхәррир урынбасары Вакыйф Нуриев, Тукай 
фонды рәисе, язучы-публицист Риман Гыйлемханов, Мөхәммәт 
аганың бертуган апасы Равиянең кызы Җәүһәр ханым да катнашты.

 
 12 – 13 сентябрь 

Томск шәһәрендә Бөтенроссия татар төбәк тарихын өйрә-
нүчеләрнең чираттагы форумы узды. Форумның пленар утыры-
шында һәм секция эшендә язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия 
Бәйрәмова чыгыш ясады.

12 сентября
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә шагыйрь Галиәхмәт 

Шаһиның 70 яшьлек юбилее уңаеннан әдәби-музыкаль кичә бул-
ды. Мөхтәрәм әдипне котлап чыгыш ясаучылар арасында Татар-
стан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, 
күренекле әдип Айдар Хәлим, шагыйрьләр Әлфия Ситдыйкова, 
Рәзинә Мөхияр һәм башка каләм әһелләрен, Гөлзада Рзаева, Ришат 
һәм Айгөл Шәйхетдиновлар кебек республикага билгеле мәдәният 
хезмәткәрләрен санап үтәргә мөмкин. Кичәнең сценарий авторы 
һәм алып баручысы − Роза Хәмидуллина.

13 сентябрь
Татарстан Язучылар берлегендә балалар әдәбияты остаханәсенең 

чираттагы утырышы үткәрелде. Утырышта А.Алиш исемендәге 
әдәби премиягә кандидатлар күрсәтү мәсьәләсе каралды.
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16 – 17 сентябрь
Мөслим районында инде матур традициягә әйләнгән татар 

әдәбияты көннәре булып узды. Әлеге чарага Казаннан Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов җитәкчелегендә бер төркем 
язучылар кайтты. Аларны Мөслим районы башлыгы Рамил Мул-
лин каршы алды һәм озатып йөрде. Казан делегациясенә Чаллы 
язучылары һәм җирле прозаик-шагыйрьләр кушылды. Кунаклар 
иң элек Мөслим белән таныштылар, «Кояшлы Ык» ял зонасын-
да, «Аргамак» ат спорты комплексында, киләсе елда узачак феде-
раль авыл Сабан туе мәйданында, паркларда булдылар. Район үзәк 
китапханәсендә «Дәверләрне ачар ачкычым бар» дип аталган әдәби 
кичәдә укытучылар, китапханәчеләр, укучылар, әдәбият сөючеләр 
алдында чыгыш ясадылар. Яшь иҗатчыларның шигырьләрен 
тыңладылар. Кичен әдәбият бәйрәме район мәдәният йортында 
дәвам итте. Иртәгесен язучылар шушы туфракта туып үскән язучы 
Флүс Латыйфи, шагыйрь Харрас Әюпов каберләрен зиярат кылды. 
Аннары төркемнәргә бүленеп, мәктәпләргә таралыштылар, укучы-
лар белән очраштылар.

20 сентябрь
ТР премьер-министр урынбасары – мәгариф һәм фән мини-

стры Рафис Борһанов татар зыялылары – язучылар, галимнәр, пе-
дагоглар, сәнгать әһелләре, мәгърифәт һәм мәдәният өлкәсендә 
эшләүче җитәкчеләр белән очрашып, татар телен саклау һәм үстерү 
мәсьәләләре турында фикер алышты. Очрашуда сүз балаларны та-
тар теле, мәдәнияте белән кызыксындыру юлларын табу турында 
барды.

20 сентябрь
Г.Тукайның Казандагы әдәби музеенда татар шигърияте класси-

гы Сәгыйть Сүнчәләйнең тууына 130 ел тулуга багышланган «Сөй 
гомерне, сөй халыкны...» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә бул-
ды. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт чыгыш ясады.

27 сентябрь
Татарстан Язучылар берлегенә – 85 ел. Шул уңайдан Казандагы 

«Корстон» күңел ачу үзәгендә тантана-мәҗлес булып узды. Каләм 
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ияләрен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит 
Мөхәммәтшин котлады. Ул Берлеккә ТР Президентының Рәхмәт ха-
тын тапшырды. Юбилей тантанасында Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов чыгыш ясады. Язучыларыбызны Россия Язу-
чылар берлегенең җаваплы сәркатибе Валерий Киселев, Азәрбайҗан 
Язучылар берлеге рәисе Анар Рзаев котладылар. Таҗикстан Язучы-
лар берлеге рәисе Низом Косим, Башкортстан Язучылар берлеге 
рәисе Зәки Алибаев, шулай ук Чувашия, Удмуртия, Мари Эл рес-
публикалары язучылар берлекләре җитәкчеләре каләмдәшләрен 
видеоязмада тәбрикләп узды. Ул көнне «Корстон»да Г.Камал те-
атры артистлары тарафыннан шагыйрьләребезнең төрле елларда 
язылган шигырьләре укылды. Экранда классик язучыларыбызның 
портретларын күрергә мөмкин иде. Тантана республикабыз сәнгать 
осталарының җыр-биюләре белән үрелеп барды.

30 сентябрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театрында Татар-

станның халык шагыйре, ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премия-
се лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Зиннур 
Мансуровка 70 яшь тулу уңаеннан «Җәрәхәтле йөрәк җылырак» дип 
аталган әдәби кичә булып узды. Анда ТР мәдәният министры урын-
басары Дамир Натфуллин, ТР Президенты Указы белән, Зиннур 
Мөҗип улы Мансуровның «Фидакарь хезмәт өчен» медале белән 
бүләкләнүен игълан итте һәм юбилярга шушы олы бүләкне тапшыр-
ды. Әлеге чарада ТР Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең Кот-
лау хатын укыдылар. Бәйрәмдарны шулай ук Таҗикстан Язучылар 
берлеге рәисе, Таҗикстанның халык шагыйре Низом Косим, Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, шагыйрьнең якташла-
ры – Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе 
урынбасары Вадим Никитин, гармунчылар ансамбле котлады. Ул 
көнне тамашачылар сәхнә түренә куелган экран аша Сибгат Хәким, 
Роберт Әхмәтҗанов, Зөлфәт, Фәнис Яруллин, Клара Булатова ке-
бек шагыйрьләребезнең төрле елларда Зиннур Мансуров иҗатына 
биргән бәяләмәләрен дә ишеттеләр. Кичәдә юбилярның татар кызы 
Сөембикә белән рус кызы Ярославна егълауларын берләштергән по-
эмасыннан һәм Г.Тукай белән әңгәмәләреннән өзекләр, шигырьләре, 
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җырлары яңгырады. Әсәрләрне Г.Камал театры артистлары укыды, 
җырларны республикабызның сәнгать осталары башкарды.

2 октябрь
Төркиянeң Искeшәһәр кaлaсындa тaнылгaн җәмәгать эшлeклeсe, 

язучы һәм тaриxчы Фәүзия Бәйрәмoвa бeлән oчрaшу булды. 
Фәүзия xaным бирeдә Ceбeр тaтaрлaрының Төркиягә күчeп китүeн 
сурәтләгән «Һиҗрәт» китaбын тәкъдим иттe. «Искeшәһәр − төрeк 
учaгы» җәмгыятeнeң бинaсындa узгaн oчрaшу вaкытындa Фәүзия 
Бәйрәмoвa, китaбын тaныту бeлән бeррәттән, сoрaулaргa җaвaп 
бирeп, Тaтaрстaндaгы сoңгы вазгыять һәм тaтaр тeлeнeң бүгeнгe 
тoрышы турындa дa мәгълүмaт бирeп узды.

2 октябрь
Татарстан Язучылар берлегенең әдәби тәнкыйть секциясе уты-

рышында язучы-прозаик, җәмәгать эшлеклесе, Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Ринат Мөхәммәдиевнең «Казан утла-
ры» журналында басылып чыккан «Ак кәгазь нидән саргая?» дип 
аталган романы турында сөйләшү булды. Утырышта утыздан ар-
тык каләм әһеле катнашты. Шушы роман турында башланган сүз 
әлеге әсәрдә күтәрелгән әләкчелек һәм әдәбиятта плагиатлык про-
блемасы турында сөйләшүгә күчте. Утырышта катнашучыларның 
фикере уртак: яңа роман тәэсирле, гыйбрәтле, уйландырырлык. 
Сөйләшүдә автор Ринат Мөхәммәдиев үзе дә катнашты һәм чы-
гыш ясады. 

5 октябрь
Әгерҗе районы Иж-Бубый авылында күренекле мәгърифәтче 

Мөхлисә Бубыйның дөньяга килүенә 150 ел тулуга багышланган 
«Мөхлисә Бубый – милләтебезнең якты йолдызы» дип аталган 
төбәкара фәнни конференция узды. Көннең беренче өлешендә ку-
наклар Иж-Бубый авылы музее һәм башка тарихи объектлар белән 
таныштылар, Габдулла Бубый кабере янында Бубыйлар рухына ба-
гышлап дога кылдылар, яңадан торгызылучы Мөхәммәтҗан бай 
йортында өйлә намазын укыдылар. Конференциянең фәнни өлеше 
Иж-Бубый авылының халык белән шыгрым тулы мәдәният йортын-
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да үтте. Әлеге чарада күренекле язучы, тарих фәннәре кандидаты 
Фәүзия Бәйрәмова чыгыш ясады.

7 октябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрь 

Шәүкәт Гаделшага 70 яшь тулу уңаеннан «Аучы җыры» дип аталган 
әдәби кичә үткәрелде. Анда әдәбият галимәсе Флера Сәйфуллина 
юбилярның иҗаты турында сөйләде. Бәйрәмдарны ТР Мәдәният 
министрлыгының сәнгатьне үстерү бүлеге мөдире урынбасары 
Рәшит Фәтхуллин (ул шагыйрьгә министрлыкның «Мәдәниятне 
үстерүдәге казанышлары өчен» күкрәк билгесен тапшырды), Та-
тарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, каләмдәшләре 
Зиннур Мансуров, Газинур Морат, Ләбиб Лерон, Рафис Корбан, Ле-
нар Шәех, Фәнил Гыйләҗев, Рифат Сәлах котладылар һәм Шәүкәт 
Гаделшаның шигырьләрен укыдылар. Кичәне прозаик, шагыйрь 
Галимҗан Гыйльманов алып барды. 

9 октябрь
«Татар китабы йорты»нда язучы-прозаик, публицист, җәмәгать 

эшлеклесе Роза Туфитулованың «Казан утлары» журналында дөнья 
күргән «Язмыш җиле» романы турында сөйләшүгә багышланган 
«түгәрәк өстәл» үткәрелде. Тукайның бөеклеген тагын бер тап-
кыр раслаган, татар хатын-кызларының данын еракларга таныткан 
Гөлсем Камаловага, атаклы Акчуриннарның изге эш-гамәлләренә 
сүздән һәйкәл куйган бу әсәргә әлеге чарада катнашкан каләм 
ияләре Рәдиф Гаташ, Ркаил Зәйдулла, Ринат Мөхәммәдиев, Рәмис 
Аймәт, Луиза Янсуар, Рөстәм Галиуллин, Камил Кәримов, Вакыйф 
Нуриев, Фирүзә Җамалетдинова, Ландыш Әбүдәрова һ.б. югары 
бәя бирде. Автор Роза Туфитулова үзе бу әсәрне язганда туган хис-
кичерешләре белән уртаклашты. Роман турында сөйләшүне әдәбият 
галиме Хатыйп Миңнегулов алып барды.

10 – 12 октябрь
Бер төркем татар дин әһелләре һәм язучылары Туймазы белән 

Уфа шәһәрләренә сәяхәт кылды. Сәфәр Башкортстанның 100 еллы-
гы һәм тарихыбызда тирән эз калдырган күренекле шәхесләребезнең 
юбилейлары уңаеннан, Бөтендөнья татар конгрессы һәм Татарстан 
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мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан оештырылды. Әлеге 
чараларда язучылар – Татарстан язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире Рөстәм Га-
лиуллин, «Безнең мирас» журналының баш мөхәррире Ләбиб Ле-
рон, Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Галимҗан Гыйльманов, 
шулай ук Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты 
рәисе урынбасары Марс Тукаев, «Ислам динен кабул итүгә 1000 ел 
исемендәге Казан Югары мөселман мәдрәсәсе» җитәкчесе Ильяс 
хәзрәт Җиһаншин һ.б. катнашты.

 
11 октябрь

«Казан Кирмәне» музей-тыюлыгының «Манеж» күргәзмәләр 
залында күренекле дин эшлеклесе, галим һәм мәгърифәтче Риза-
этдин Фәхретдиннең тууына 160 ел тулуга багышланган «Ризаэт-
дин Фәхретдин дәресләре» дигән күргәзмә ачылды. Аның ачылу 
тантанасында танылган язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия 
Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады.

12 октябрь
Казанның Тинчурин паркында Хәтер көне митингы узды. Ми-

тингта язучылар Фәүзия Бәйрәмова, Ркаил Зәйдулла һәм Газинур 
Морат чыгыш ясады. 

15 октябрь
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучы-

лар Ләбиб Лерон, Рәдиф Сәгъди, Питрәчтәге 2 нче мәктәптә һәм 
районның Татар Тау Иле авылында булып, китап сөючеләр белән 
очрашты.

16 октябрь
Асия Юнысова Баулыда китап укучылар белән очрашты. 

А.Юнысованы район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 
урынбасары Ильмира Хөснуллина һәм мәдәният бүлеге башлыгы 
Рәмзия Моратова сәламләде. Асия Юнысова күренекле язучылар 
һәм шагыйрьләр белән аралашуы турында кызыклы хатирәләре 
белән уртаклашты, кичәдә аның шигырьләре һәм шигырьләренә 
язылган җырлар яңгырады.
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17 октябрь
Чаллы шәһәренең М.Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә та-

нылган шагыйрә һәм журналист Нәҗибә Сафина белән бик җылы 
очрашу узды. «Тын калыгыз да тыңлагыз!» дип исемләнгән чара-
га шәһәрнең каләм әһелләре, татар теле укытучылары, шагыйрәнең 
иҗатына битараф булмаган әдәбият сөючеләр җыелган иде. Кичәне 
«Ләйсән» әдәби-иҗат берләшмәсе җитәкчесе, әдәбият тарихы музее 
хезмәткәре Роза Хәмидуллина алып барды.

Кичәдә чыгыш ясаучылар күп булды. Күренекле балалар ша-
гыйре Рәшит Бәшәр студент чак хатирәләре белән уртаклаш-
ты. Алар укыган төркемнән 8 язучы чыгуы гына да 70 нче еллар 
әдәби мохитенең нинди куәтле булуын сөйли. Язучы, шагыйрь 
Мансур Сафин «Казан» журналында эшләгән чакларының уртак 
истәлекләрен барлады. Сәхнәгә күтәрелгән Айдар Хәлим Шәриф 
Камалның «Акчарлаклар» әсәрендәге өзекне сөйләп, Нәҗибә ха-
нымны акчарлак белән чагыштырды. Журналист Наилә Вилданова, 
шагыйрьләр Айрат Суфиянов, Рәзинә Мөхияр, Рәкит Әбделманов 
һәм сәхнәгә күтәрелгән тагын бик күпләр аның «былбыл йөрәкле 
лачын», көрәшче рухлы, көчле шәхес булуына басым ясадылар. 
Кичә бергәләп башкарган «Туган тел» җыры белән тәмамланды. 
Бу да табигый иде. Нәҗибә Сафина иҗатының да нигез ташы – 
милли рух, асыл максаты туган телне, татарлыкны саклау омтылы-
шы түгелмени?!

17 октябрь
Татарстанның Милли музеенда Нәби Дәүли истәлегенә багыш-

ланган күргәзмә ачылды. Ул «ТАССРның 100 еллыгына 100 исем» 
проекты кысаларында төзелгән. Күргәзмә ачылу тантанасында та-
тар язучылары Гәрәй Рәхим, Ренат Харис, Эльмира Шәрифуллина 
катнашты.

17 октябрь
Балык Бистәсе районы үзәк китапханәсендә шагыйрә, прозаик, 

тәрҗемәче, педагог Гөлнур Әхмәдуллинага 60 яшь тулуга багышлан-
ган кичә үткәрелде. Кичәдә танылган язучылар Зиннур Мансуров, 
Галимҗан Гыйльманов, Илсөяр Иксанова, Фирүзә Җамалетдинова 
катнашты.
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18 октябрь
Түбән Каманың 10 нчы мәктәбендә танылган шагыйрә Нәҗибә 

Сафина кунакта булды. 

18 октябрь
«Казан утлары» журналының баш мөхәррир урынбасары Вакыйф 

Нуриев, бүлек мөхәррирләре Камил Кәримов, Фәнил Гыйләҗев 
Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районы мәдәният йортында укытучы-
лар, китапханәчеләр, мәдәният хезмәткәрләре, әдәбият сөючеләр 
белән очраштылар. 

18 октябрь
Чиләбе өлкәсенең Нәзептровски районы Арслан авылында 

Чиләбе өлкәсе Татар конгрессы рәисе урынбасары, Татарстан Язучы-
лар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 
Ирек Сабировның милләттәшләребез белән очрашуы булды. Ике 
сәгать буе шагыйрь шыгрым тулы зал алдында үзенең шигырьләрен 
укыды, өлкә Татар конгрессының эшчәнлеге турында сөйләде, та-
тар мәдәнияте, әдәбияты, теле турында үзенең фикерләре белән 
уртаклашты. Район үзәгеннән шушы очрашуга махсус килгән рай-
он башлыгы урынбасары Н.Акишева, мәдәният бүлеге җитәкчесе 
В.Морозкина, район татар милли үзәге җитәкчесе Г.Рәхмәтуллина 
һәм Арслан урта мәктәбе директоры З.Хәбибуллина Ирек Нәгыйм 
улына рәхмәтләрен белдерделәр һәм киләчәктә дә бу Арслан һәм 
Әптерәк авылларына ешрак килеп торырга чакырдылар.

19 – 20 октябрь
Башкортстанда халык шагыйре Мостай Кәримнең тууына 100 ел 

тулуны билгеләп үттеләр. Ул Уфа шәһәренең Мостай Кәрим ура-
мындагы Мостай Кәрим һәйкәле янында әдип һәйкәленә чәчәкләр 
салу белән башланып китте. Чарада Казахстан һәм Кыргызстан, 
Мәскәү һәм Русиянең башка төбәкләреннән килгән кунаклар бар 
иде. Тантанада Казаннан Татарстан Республикасының хөкүмәт 
башлыгы урынбасары, Милли Шура рәисе Васил Шәйхразиев һәм 
Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис катнашты. 

20 октябрьдә юбилей чаралары шагыйрьнең туган ягында – 
Чишмә районының Келәш авылында Мостай Кәримнең 100 еллык 
юбилее уңаеннан ачылган яңа мәдәният йортында дәвам итте.
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21 – 24 октябрь
Быел унынчы тапкыр Ялта шәһәрендә уздырылучы «Чехов көзе» 

фестивалендә Татарстанның халык шагыйре Марсель Галиев һәм 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов катнашты.

24 октябрь
Актанышның үзәк китапханәсендә танылган шагыйрь һәм про-

заик Факил Сафинның иҗат кичәсе булды. Чарада Факил Сафин, 
Илфак Ибраһимов, Әлфия Ситдыйкова, Роберт Сәлахиев, Фәнәвис 
Дәүләтбаев катнашты һәм чыгыш ясадылар.

25 октябрь
«Ногай» кунакханәсе комплексы Тукай конференция залында 

Фәнис Яруллиннның тормыш иптәше Нурсөя ханымга 80 яшь тулу 
уңаеннан «Илһам чишмәм син, Нурсөям» дигән әдәби-музыкаль 
кичә булды. Кичәдә Нурсөя ханымны Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары Рәмис Аймәт котлады. 

25 октябрь
«Россия – ислам дөньясы» стратегик караш төркеме Татарстан 

Республикасы Фәннәр академиясе белән берлектә «Айтматов уку-
лары – мәдәниятләр диалогы өчен» дип исемләнгән, язучылар һәм  
интеллектуалларның III халыкара форумын үткәрде. Форум күре-
некле совет язучысы Чыңгыз Айтматов истәлегенә багышланды. 
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә үткәрелгән кон-
ференция кысасында «Глобаль дөньяда милли әдәбиятларның ро-
ле» темасына «түгәрәк өстәл» булды. Җитди сөйләшүдә язучылар, 
галимнәр Фәүзия Бәйрәмова, Хатыйп Миңнегулов, Фоат Галимуллин, 
Әлфәт Закирҗанов, Фатих Котлы һ.б. катнашты һәм чыгыш ясадылар.

26 октябрь
Кукмара районы Янил авылы мәктәбендә Рәшит Бәшәрнең юби-

лей кичәсе үткәрелде. Кичәдә Факил Сафин, Рифә Рахман, Лира 
Ибраһимова катнашты.

28 октябрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия теа-

трында каһарман-шагыйрь Фатих Кәримнең тууына 110 ел тулуга 
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багышланган «Җырым аша белсен халкым» дип исемләнгән әдәби-
музыкаль кичә булды. Фатих Кәримнең (К.Тинчурин театры актеры 
Артем Пискунов) һәм хатыны Кадриянең (К.Тинчурин театры ак-
трисасы Резеда Сәлахова) бер-берсен сагынып хат язуларын тамаша-
чы нигезендә драматик сюжет яткан бер спектакль кебек кабул итте. 
Кичәдә шагыйрьнең «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасы (Г.Камал 
театры артисты Хәлим Җәләй укыды), шигырьләре, Ф.Кәрим 
сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Аларны республикабызның 
нәфис сүз һәм сәнгать осталары ирештерде. Кичәдә Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык ша-
гыйре Ренат Харис, каһарман-шагыйрьнең кызы Ләйлә Кәримова, 
Калининград өлкәсе (Ф.Кәрим шушында һәлак була) язучылар 
оешмасы җитәкчесе Александр Малышев, Ф.Кәримнең туган ягы 
Башкортстанның Бишбүләк районы Ает авылы җирле үзидарә баш-
лыгы Радик Гыйлаҗетдинов, андагы музей директоры Рәйсә Хафи-
зова чыгыш ясадылар. Ул кичне шагыйрьләр Ренат Харис, Илдар 
Юзеев, Харрас Әюпов, Флера Гыйззәтуллина, Резеда Вәлиеваларның 
Фатих Кәримгә багышлап язган шигырьләрен укыдылар. Кичәдә ТР 
Җыр һәм бию ансамбле дә катнашты.

29 октябрь
Язучылар берлегендә әдәби тәнкыйть һәм проза остаханәләренең 

берләштерелгән утырышы үткәрелде. Утырышта Айгөл Әхмәт-
галиеваның Сәхипҗамал Гыйззәтуллина-Волжскаяга багышланган 
«Туташ» романы буенча сөйләшү булды.

30 октябрь
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә шагыйрь Нияз Ак-

малны искә алу кичәсе булып узды. Кичәдә танылган язучылар, 
шагыйрьләр, сәнгать әһелләре катнашты.

1 ноября
Язучылар берлегенең Тукай клубында ТР Мәдәният министрлы-

гы һәм Язучылар берлеге тарафыннан гамәлгә куелган Г.Державин 
шигырьләрен сәнгатьле укучыларның республика конкурсы бул-
ды. Конкурста катнашуларның саны елдан-ел арта, географиясе 
киңәя бара. Быел конкурста катнашу өчен 350 заявка кабул ител-
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де. Иҗади эшләрне мәртәбәле жюри бәяләде. Конкурс кысасында 
шагыйрә Вера Хәмидуллина белән очрашу да үткәрелде. Конкурс 
җиңүчеләрне тантаналы котлау белән тәмамланды.

5 ноябрь
Әлмәт Татар дәүләт драма театрында С.Сөләйманова исемендәге 

әдәби премия тапшыру тантанасы булды. Быел бу олы бүләккә язу-
чылар Фәүзия Галиуллина (Фәүзия Солтан), Рәмзия Габделхакова, 
Тәүфикъ Кәримов лаек булды. Кызыксындыру бүләге Лира Вәлиди, 
Рухия Ахунҗанова, Александр Аввакумовка бирелде. Тантанада 
С.Сөләйманова стипендиясен алачак студентларны да котладылар. 
Бүләкләрне «Татнефть» компаниясе генераль директоры урынбаса-
ры Рөстәм Мөхәммәдиев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, С.Сөләйманованың улы Әнвәр Маликов тапшырды.

5 ноябрь
Язучылар берлегенең конференцзалында балалар әдәбияты 

остаханәсенең чираттагы утырышы үткәрелде. Утырышта Арчада 
яшәп иҗат итүче балалар шагыйрәсе Гөлчирә Нәҗметдинова иҗаты 
тикшерелде. Шагыйрәнең иҗаты уңай бәяләнеп, Татарстан Язучы-
лар берлегенә тәкъдим ителде.

7 ноябрь
Әлмәт шәһәренең 2 нче китапханәсендә Конституция көне 

уңаеннан медицина көллияте студентлары белән очрашу үткәрелде. 
Очрашуда язучылар Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина, З.Захарова кат-
нашты.

8 ноябрь
Язучылар берлегенең киңәшмәләр залында «Чыңгыз Айтма-

тов – безнең күңелләрдә» дигән «түгәрәк өстәл» үткәрелде. Чара-
да танылган татар язучылары, галимнәре Д.Салихов, Ф.Бәйрәмова, 
Х.Миңнегулов, А.Юнысова, Х.Бәдигый, Н.Сафина, Л.Лерон кат-
нашты һәм чыгыш ясадылар, Чыңгыз Айтматов турындагы истәлек-
хатирәләре белән уртаклаштылар. Фәүзия Бәйрәмованың әдипнең 
әнисенә багышланган «Ана» романы тәкъдим ителде.
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8 ноябрь
Чүпрәле районында фронтовик шагыйрь Шәрәф Мөдәрриснең 

тууына 100 ел тулуга багышланган чаралар үткәрелде. Чарада Та-
тарстан Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урынба-
сары Рәмис Аймәт җитәкчелегендәге делегация катнашты. Алар 
арасында Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров, язучы 
Марат Әмирханов, шагыйрә Йолдыз Шәрапова, Татарстанның атка-
занган артисты Инсаф Абдулла, КФУ һәм Укытучыларның белемен 
күтәрү институты галимнәре, шулай ук әдипнең кызы Әлфия ханым 
Мөдәррисова-Минһаҗева, оныгы Рөстәм Мөдәррисов гаиләсе дә 
бар иде. Чара район мәдәният йорты каршындагы язучылар аллея- 
сында шагыйрьнең бюстына чәчәкләр салу белән башланды. Ку-
накларны район Башкарма комитеты җитәкчесе Данис Сатдинов 
сәламләде.

Шәрәф Мөдәрриснең 100 еллык юбилее уңаеннан үткәрелгән 
чараның төп өлеше аның туган авылы Түбән Каракитәдә дәвам итте. 
Марс урта мәктәбе коллективы язучының бер гасырлык бәйрәмен 
төбәкара фәнни-гамәли конференция форматында билгеләп үтте. 
Конференциядә уңышлы чыгыш ясап, җиңү яулаган укучылар 
Шәрәф Мөдәррис исемен йөрткән Түбән Каракитә авылы клу-
бында үткән иҗади кичә кысаларында бүләкләнделәр. Аларның 
һәркайсына дипломнар тапшырды. Иҗади кичә район мәдәният 
хезмәткәрләре, авыл үзешчәннәренең чыгышлары белән үрелеп 
барды. 

8 ноябрь
Казандагы В.П. Аксенов музеенда язучы Ольга Иванованың 

«Нурсолтан», «Гәүһәршад», «Сөембикә» трилогиясен тәкъдим итү 
кичәсе үткәрелде. Кичәдә язучылар Әхәт Мушинский, Розалина 
Шаһиева чыгыш ясады.

9 ноябрь
Шагыйрьләр Марат Закир, Шәмсия Җиһангирова, Галия Гай-

нетдинова, Фәнил Гыйләҗев Уфада «Йөрәк сүзе» бәйгесен тама-
ша кылды. Анда театр артистлары, режиссерлар катнашты. Татар-
станнан килгән кунаклар Уфаның мөселман зиратында Ризаэтдин 
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Фәхретдин, Мостай Кәрим, Фәридә Кудашева, Әнгам Атнабай, Ра-
вил Бикбаев каберләренә чәчәкләр салды, аларның рухына дога ба-
гышладылар.

11 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында тууына 100 ел 

тулу уңаеннан каһарман-шагыйрь Шәрәф Мөдәррисне искә алды-
лар. Монда «Яшәү көче» дип аталган әдәби-музыкаль кичә булып 
үтте. Анда язучылар, галимнәр, Г.Камал театры артистлары, Казан 
театр көллияте студентлары, Ш.Мөдәрриснең якташлары, туганна-
ры катнашты. Кичәдә чыгыш ясаган Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов каһарман-шагыйрьне туган ягы – Чүпрәле 
районында да зурлап искә алуларын, аның бюстына чәчәкләр салу-
ларын, мәдәният йортында кичә үткәрүләрен әйтте. КФУ доценты 
Нурфия Йосыпова Шәрәф Мөдәрриснең иҗаты турында сөйләде. 
Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис аның чуваш телен дә 
яхшы белүен, тәрҗемә белән ныклап шөгыльләнгәнен әйтеп үтте. 
Татар әдәбиятында шигъри тәрҗемәгә фәнни нигез салучыларның 
берсе булуын искәртте. Кичәнең сценарий авторы һәм алып бару-
чысы − Рәмис Аймәт. 

12 ноябрь
Танылган шагыйрь, Һ.Такташ исемендәге әдәбия премия лауреа-

ты Наил Касыймов Арча районы Ашытбаш урта мәктәбендә укучы-
лар белән очрашты.

12 ноябрь
Яр Чаллы шәһәренең «КамАЗ» мәдәният сараенда шагыйрә һәм 

автор-башкаручы Ольга Кузмичева-Дробышевскаяның 50 яшьлегенә 
багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичәдә юбилярны 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Берлекнең Яр 
Чаллы бүлеге рәисе Факил Сафин котлады.

12 ноябрь
Киров өлкәсенең Урта һәм Түбән Шөн авылларында Рафаэль 

Сибатны искә алу чаралары узды. Якташлары һәм Казаннан килгән 
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язучылар Фоат Галимуллин, Йолдыз Шәрапова, Язучылар берлеге 
рәисе урынбасары Раил Гатауллин Рафаэль Сибатның туган авылы 
Түбән Шөндәге каберен зиярат кылдылар. Рафаэль Сибат эшләгән 
Урта Шөн авылында аның истәлегенә кичә узды. Кичәдә язучы- 
лар, мәктәп укучылары, Татар конгрессы һәм өлкәнең мәгариф 
бүлеге вәкилләре катнашты һәм чыгыш ясадылар.

13 ноябрь
Чаллының Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә жур-

налист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рахман 
Шәфигуллинның 70 яшьлек гомер бәйрәменә багышланган кичә 
үтте. Бу очрашу Рахман Галимулла улының хезмәттәшләрен, дус-
ларын, туганнарын, якташларын, каләмдәшләрен бергә җыйды. 
Бер-бер артлы сәхнәгә менгән күпсанлы чыгыш ясаучылар Рахман 
Шәфигуллинның Чаллы телерадиокомпаниясен оештыручыларның 
берсе булуын, озак еллар дәвамында аның белән уңышлы гына 
идарә итүен ассызыклады. Юбиляр да кызыклы истәлекләре белән 
уртаклашты, илебез, Чаллы шәһәре тарихындагы мөһим вакыйга-
ларны хәтерендә яңартты. Кичәне оештыручы һәм алып баручы 
Роза Хәмидуллина Рахман Шәфигуллинның әсәрләреннән өзекләр 
укыды. 

13 – 17 ноябрь
Татар шагыйре, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире 

Ленар Шәех «Дөнья генераллары Тынычлык өчен» («Генералы Мира  
за мир») халыкара иҗтимагый ассоциациясенең «Тынычлык 
күгәрчене» («Голубь мира») медаленә лаек булды. Тынычлыкны, дус-
лыкны һәм халыклар арасында үзара аңлашуны ныгытуга багышлан-
ган иң яхшы әсәрләр өчен бирелә торган әлеге бүләк татар шагыйренә 
Европа Берлегенең үзәге – Брюссель шәһәрендә узган VIII Open 
Eurasian Literature Festival and Book Forumында тапшырылды.

14 ноябрь
Мөслимдә РСФСРның мәгариф отличнигы, Татарстанның Язу-

чылар берлеге әгъзасы, С.Сөләйманова исемендәге бүләк иясе Роза 
Хәбибуллинага 85 яшь тулуга багышланган иҗат кичәсе булды.
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14 ноябрь
Мамадыш район мәдәният сараенда язучы Вәрис Галинең 60 яшь-

лек гомер бәйрәме зурлап билгеләп үтелде. Юбилярны тәбрикләргә 
Мәскәүдән язучы Ринат Мөхәммәдиев, Казаннан Татарстанның 
халык шагыйре Зиннур Мансуров, «Мәдәни җомга» газетасының 
баш мөхәррире Вахит Имамов, Татарстан Язучылар берлегенең 
әдәби консультанты Марат Закир, язучы Амур Фәләх, Яр Чаллыдан 
шагыйрь Мансур Сафин кайтканнар иде. Район үзәкләштерелгән 
китапханәләр системасы хезмәткәрләре әзерләгән кичәдә Вәрис 
Галинең Мамадыш төбәгендәге иҗатташ дуслары, яшь каләм 
тибрәтүчеләр, авылдашлары да тәбрикләү сүзләре белән чыктылар. 
Язучының әсәрләреннән өзекләр дә сәхнәләштерелде.

15 ноябрь
Тукай районында шагыйрь Фәннүр Сафин истәлегенә багыш-

ланган татар әдәбияты көннәре булып узды. Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Рабит Батулла, Равил 
Фәйзуллин, Фоат Садриев, Хатыйп Миңнегулов, Фоат Галимуллин, 
Ркаил Зәйдулла, Вахит Имамов, Рөстәм Галиуллин, Ләбиб Лерон, 
Факил Сафин, Айдар Хәлим, Алмаз Хәмзин, Шәмсия Җиһангирова, 
Эльмира Шәрифуллина, Гөлзадә Бәйрәмова, Фәүзия Солтан, Айгөл 
Әхмәтгалиева, Рәдиф Сәгъди, Рафис Сәлимҗанов, Сирень Якупо-
ва, Мирһади Разов, Лилия Садриева, Лилия Фәттахова, Галиәхмәт 
Шаһи, Айрат Суфиянов район мәктәпләрендә укытучылар һәм уку-
чылар белән очраштылар. Кичен Яңа Троицк авылы мәдәният йор-
тында «Җырымда юатырмын» дип аталган әдәби-музыкаль кичә 
булды. Анда Фәннүр Сафин сүзләренә язылган җырлар яңгырады. 
Тукай районы хакимияте башлыгы Фаил Камаев белән Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов язучы-сатирик, җырчы-
композитор Алмаз Хәмзин һәм ветеран-язучы Рубис Зариповка 
Фәннүр Сафин исемендәге премия тапшырдылар.

15 – 17 ноябрь
Томск шәһәрендә беренче тапкыр «Хәмитов укулары» дип атал-

ган фәни-гамәли чара уздырылды. «Хәмитов укулары»н уздыруда 
Бөтендөнья татар конгрессы да үз өлешен кертте – чарага Татарстан-
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нан тарих фәннәре кандидатлары, татар төбәкчеләренең республика 
оешмасы җитәкчесе Альберт Борһанов һәм идарә әгъзасы Фәүзия 
Бәйрәмова килде һәм төп чыгышларны алар ясады. Фәүзия Бәйрәмова 
танылган дин галиме, милли сәясәтче, мәгърифәтче Габдрәшит 
Ибраһимовның хезмәтләренә таянып, егерменче йөз башында Томски-
да татар тормышы, бертуган Хәмитовлар турында яңа мәгълүматлар 
җиткерде. Себердә халык белән очрашулар «Хәмитов укулары»ннан 
соң да дәвам итте. Фәүзия Бәйрәмова өлкәнең Абытай (Черная Реч-
ка) авылы китапханәсендә татарлар белән очрашты, аларга Себер та-
рихын сөйләде, китапларын бүләк итте. Шулай ук аның катнашында 
Новосибирск шәһәренең Җәмиг мәчетендә Себер татарлары тарихы-
на багышланган «түгәрәк өстәл» булды, биредә Фәүзия Бәйрәмованың 
«Сибирская цивилизация» китабы халыкка тәкъдим ителде. 

18 ноябрь
«Газинур Морат дусларын җыя». Татарстан Язучылар берлегенең 

Тукай клубында Татарстанның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премия-
се лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрь, 
публицист Газинур Моратка 60 яшь тулу уңаеннан үткәрелгән 
кичәнең шулай аталуы юкка түгел. Ул көнне сәхнәдә юбилярның 
әсәрләрен укучылар, җырчылар, биючеләр – барысы да язучылар, 
бәйрәмдарның дуслары иде. Кичәдә Татарстан Язучылар берле-
ге рәисе Данил Салихов, шагыйрьнең каләмдәшләре Рабит Ба-
тулла, Рәдиф Гаташ, Ркаил Зәйдулла (ул Г.Моратка ТР Дәүләт Со-
веты рәисенең Рәхмәт хатын тапшырды), Гәрәй Рәхим, Камил 
Кәримов, Фоат Галимуллин, Ләбиб Лерон, Хәлим Җәләй, Алмаз 
Хәмзин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Шәмсия Җиһангирова, Галимҗан 
Гыйльманов, Марат Закир, Рифә Рахман, Илсөяр Иксанова, Фатих 
Кутлу, Миләүшә Гафурова, Казандагы Ш.Мәрҗани исемендәге  
2 нче гимназия укучысы Фәридә Гатина чыгыш ясады. Юбилярны 
хезмәттәшләре – Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре котла-
ды. Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин, Татарстанның 
халык язучысы Марсель Галиев үзләренең котлау сүзләрен видео-
язмада ирештерделәр. Экранда Г.Моратның канатлы гыйбарәләрен 
укырга мөмкин иде. Кичәне прозаик һәм шагыйрь Марат Кәбиров 
алып барды.
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26 ноябрьдә Газинур Моратның юбилеена багышланган кичәләр 
шагыйрьнең туган ягында – Кукмара районының Зур Сәрдектәге  
К.Шакиров исемендәге гимназиядә, мәдәният йортында да бу-
лып узды. Бәйрәм шатлыгын уртаклашырга каләмдәшләре Алмаз 
Хәмзин, Рүзәл Мөхәммәтшин, Рифат Сәлах кайтты. Мәдәният йор-
тында узган кичәдә Кукмара районы хакимияте башлыгы урынба-
сары Равия Кәримуллина чыгыш ясады һәм шагыйрь Газинур Мо-
ратка «Кукмара районының шәрәфле гражданины» исеме бирелүен 
игълан итте.

Кукмара шәһәренең А.Булатов исемендәге күппрофильле лице-
енда район укытучылары һәм укучылары арасында Газинур Морат 
шигырьләрен сәнгатьле уку буенча конкурс булды. Анда Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык ша-
гыйре Ркаил Зәйдулла катнашты. 

19 ноябрь
Казанда танылган язучы Рөстәм Кутуйга багышланган IV ха-

лыкара «Кутуй-фест» фестивале булып узды.
19 ноябрьдә Аксенов музеенда «Милли әдәбиятлар контекстында 

рус телле әдәбиятның үсеш перспективалары актуаль проблемала-
ры» дигән темага традицион фәнни-гамәли конференция үткәрелде.

20 ноябрь
Язучылар берлегендә шигърият остаханәсенең чираттагы уты-

рышы үткәрелде. Утырышта Актанышта яшәп иҗат итүче шагыйрә 
Рәмзия Әхмәтова иҗаты тикшерелде. Авторның кулъязмасы Татар-
стан китап нәшриятында китап итеп бастырып чыгарырга тәкъдим 
ителде.

20 – 21 ноябрь
Төркестан шәһәренең Әхмәд Ясәви исемендәге казах-төрек 

университетында Алтын Урданы өйрәнүгә багышланган халыкара 
фәнни-гамәли конференция булды. Бу гыйльми чарада Казан Фе-
дераль университеты вәкилләре дә катнашты. Профессор Хатыйп 
Миңнегулов пленар утырышта «Татарстанда Алтын Урда әдәбиятын 
өйрәнү тарихы» темасына доклад сөйләде, секция белән җитәкчелек 
итте.
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21 ноябрь
Чаллының үзәк китапханәсендә «Тылсымлы каләм» иҗат фе-

стивале кысасында танылган шагыйрә, Татарстанның атказан-
ган сәнгать эшлеклесе Илсөяр Иксанова белән очрашу үткәрелде. 
Кичәдә Чаллы язучылары Рәшит Бәшәр, Зимфира Исламова, Айрат 
Суфиянов һ.б. катнашты.

22 ноябрь
Казанның Пушкин исемендәге мәдәни үзәгендә шагыйрә Оль-

га Леваднаяның иҗат эшчәнлегенә 40 ел тулуга багышланган ро-
манслар кичәсе уздырылды.

25 ноябрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия теа-

трында шагыйрь Дәрдемәнднең тууына 160 ел тулуга багышлан-
ган «Аһ, туган каумем газиз!» дип аталган әдәби-музыкаль кичә 
булып үтте. Анда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов, әдәбият галимәсе Дания Заһидуллина, Татарстанның халык 
шагыйре Ренат Харис чыгыш ясады. Экранда Сибгат Хәкимнең 
Дәрдемәнд шигъриятенә бәяләмәсе яңгырады. Видеоязмада Лирон 
Хәмидуллинның чыгышы тәкъдим ителде. Яшь шагыйрьләр Рүзәл 
Мөхәммәтшин, Гөлүсә Батталова, Йолдыз Миңнуллина үзләренең 
шигырьләрен укыдылар. Кичәдә Г.Камал, К.Тинчурин исемендәге 
театр артистлары катнашты.

26 ноябрь
Язучылар берлегендә проза остаханәсенең чираттагы утырышы 

үткәрелде. Утырышта шагыйрә һәм прозаик Равилә Шәйдуллина-
Муратның иҗаты тикшерелде. Язучылар Фәүзия Бәйрәмова, Асия 
Юнысова, Камил Кәримов, Вакыйф Нуриев, Йолдыз Шәрәпова, 
Айгөл Әхмәтгалиева, Наилә Яхина Равилә Шәйдуллина-Муратның 
иҗатын югары бәяләделәр һәм Язучылар берлегенә тәкъдим иттеләр. 
Утырышны остаханә җитәкчесе Рөстәм Галиуллин һәм Язучылар 
берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт алып барды.

29 ноябрь
Татарстан Язучылар берлегендә Яшь язучыларның республи-

ка семинары үткәрелде. Анда Казанда, республика районнарында 
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яшәп иҗат итүче 34 яшь язучының әдәби әсәрләре турында фикер 
алышу, аларга бәя бирү, алдагы иҗат юлларын билгеләү хакында 
зур сөйләшү булды. Яшь язучыларның әсәрләре, аларның эчтәлеге, 
әдәби эшләнеше һәм сыйфаты турында тәҗрибәле 16 язучы 
(З.Мансуров, М.Галиев, Ф.Мөслимова, Ф.Гыйләҗев, Ф.Галимуллин, 
Г.Гыйльманов, Р.Сверигин, К.Кәримов, М.Гыйләҗев, С.Юзеев, 
Э.Учаров, Г.Зайнуллина) эксперт буларак үз фикерләре белән ур-
таклаштылар, яшь язучыларга киңәшләр бирделәр, әсәрләренең 
әдәби кыйммәтен билгеләделәр.

Татарстан язучыларының мондый нәтиҗәле чараларны үткәрү 
буенча күпьеллык тәҗрибәсенә нигезләнеп, республика семина-
ры яшь язучыларның иң яхшы, әдәби яктан иң өлгергән әсәрләрен 
көндәлек матбугатка, китап нәшриятларына тәкъдим итте. Татар-
стан Язучылар берлеге киләчәктә дә мондый семинарларны рес-
публика күләмендә генә түгел, Россия Федерациясендәге, якын 
һәм ерак чит илләрдәге татарлар тупланып яши торган төбәкләрдә, 
Татарстанның берничә районын берләштергән аерым районнарда да 
үткәрүне максатка ярашлы дип саный. Һичшиксез, мондый чаралар 
татар әдәбиятының уңышлы үсешенә, аның яңадан-яңа талантлы 
әсәрләр белән баюына ярдәм итәчәк.

29 ноябрь
Балык Бистәсе районының Зур Мәшләк авылында традицион 

«Әхмәт Гадел укулары» үткәрелде. Әлеге чарада язучылар Факил 
Сафин, Ринат Нуруллин, Фәүзия Солтан, Ихтыяр Гаязов катнашты.

29 ноябрь
Чистай районындагы татар гимназиясендә «Кояш Тимбикова 

укулары» булып узды. Чистай, Әлмәт, Алабуга, Мөслим, Актаныш 
районнарыннан күп кенә укучылар катнашуы яшь буынның татар 
язучылары иҗатына битараф булмавын күрсәтә. Фәнни укуларның 
хөкемдарлары булып Әлмәттән Н.Сабирҗанова, М.Әхмәтшина, 
З.Сираева катнашты.

30 ноябрь
Чаллының М.Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә шагыйрь, 

прозаик Нияз Акмалны искә алу кичәсе үтте. Анда язучының 
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каләмдәшләре, сабакташлары Рафис Сәлимҗанов, Ләбиб Лерон, Ра-
фис Корбан, Марат Закир, Фәйрүзә Мөслимова, Наилә Вилданова, 
Гөлсәрия Басыйрова, бертуган энесе, журналист Нәсим Акмал һ.б. 
чыгыш ясады. 

1 декабрь
Орск һәм Новотроицк шәһәрләрендә бөек татар шагыйре, 

иганәче, алтын приискалары хуҗасы, нашир Дәрдемәнднең тууына 
160 ел тулуга багышланган чаралар булып узды. Әлеге чараларда Та-
тарстаннан танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 
катнашты һәм чыгыш ясады.

2 декабрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында шагыйрь, про-

заик, Ш.Маннур, С.Сөләйманова исемендәге премияләр иясе, әфган 
сугышы ветераны Марат Закирның 50 яшьлегенә багышланган 
кичәдә юбилярны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Сали-
хов, әдәбият галиме Рифат Сверигин, Татарстанның халык шагый-
ре, ТР Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла, «Безнең мирас» 
журналының баш мөхәррире, язучы Ләбиб Лерон, язучы-прозаик, 
сәхнә ветераны Альберт Гаделша, шагыйрә Нәҗибә Сафина, якташ-
лары исеменнән Мамадыш районы башлыгы урынбасары Марат 
Хуҗаҗанов, әфган сугышы ветераннары исеменнән галим Альберт 
Борһанов, шагыйрь Рәкит Әбделманов җитәкчелегендәге Чаллы де-
легациясе һ.б. котлады.

3 декабрь
Оренбург Татар дәүләт театры бинасында өлкәнең «Ак калфак» 

татар хатын-кызлары корылтае үткәрелде. Әлеге корылтайда язучы 
һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш 
ясады.

4 декабрь
Аксубай районы үзәк китапханәсендә «Хәсән Туфан укулары» 

үткәрелде. Әлеге конкурсның жюри әгъзасы буларак танылган 
шагыйрә, публицист Нәҗибә Сафина катнашты һәм чыгыш яса-
ды.
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4 декабрь
Әлмәт районы Иске Әлмәт мәдәният йортында «Рухият» 

нәшриятында дөнья күргән китапларны тәкъдим итү кичәсе бул-
ды. Чара әдәбиятны пропагандалау, аңа мәхәббәт уяту, язучы 
хезмәтенең дәрәҗәсен күтәрүне үзәккә куя. Тәкъдим ителүче ки-
таплар арасында Әлмәт төбәге язучылары Лилия Фәрхетдинова- 
ның «Өч алма», Минзифа Әхмәтшинаның «Иңнәремдә – ак 
җилкән», Дамир Гарифуллинның «Гомер үтә – сүз кала» китаплары 
да бар иде. 

6 декабрь
Чаллының технология техникумында «Дыши творчеством» 

(«Иҗат сулышы») дип аталган әдәби бәйгегә нәтиҗә ясалды. 
Республиканың яшь каләм ияләрен җыйган әлеге бәйгенең жюри 
әгъзалары булып язучылар Факил Сафин, Николай Алешков, Си-
рень Якупова эшләде. 

9 декабрь
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Ф.Хөсни исемен- 

дәге әдәби премия лауреаты, прозаик, шагыйрь, драматург Әхәт 
Гаффарга 70 яшь тулды. Бу уңайдан Татарстан Язучылар берлегенең 
Тукай клубында әдәби-музыкаль кичә булып үтте. Юбилярны ТР 
Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы башкар-
ма комитеты вәкилләре, каләмдәшләре, дуслары, якташлары кот-
лады. Кичәдә Әхәт Гаффарга ТР Дәүләт киңәшчесе Минтимер 
Шәймиевнең Рәхмәт хатын тапшырдылар. Бәйрәмдарга Татарстан 
Язучылар берлеге рәисенең, Балык Бистәсе районы башлыгының 
Рәхмәт хатларын да ирештерделәр. Бөтендөнья татар конгрессы 
башкарма комитеты «Татар милләтенә күрсәткән хезмәте өчен» ме-
дале белән бүләкләде. Кичәне К.Тинчурин театры артисты, Әхәт 
Гаффарның авылдашы Ирек Хафизов алып барды. 

9 декабрь
Мәскәүдә татар морзалары җәмгыяте җыелышы булды. Ул 

Россия Дәүләт китапханәсенең Көнчыгыш халыклары әдәбияты 
бүлегендә оештырылды. Җыелышны бүлек мөдире Т.Миронова 
ачып җибәрде. Көн тәртибенең беренче өлеше татарның олуг 
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шәхесе, морза Закир Рәмиев-Дәрдемәнднең тууына 160 ел тулу-
га багышланган иде. Җыелыш алдыннан быел ике телдә нәшер 
ителгән «Дәрдемәнд» китабы өләшенде. Кичәне язучы-прозаик, 
Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге Дәүләт бүләге 
иясе Ринат Мөхәммәдиев алып барды. Ул кичәдә Казаннан 
Дәрдемәнд иҗатын һәм тормышын барлауга үз өлешләрен керткән 
язучылардан Розалина Шаһиева, Лирон һәм Булат Хәмидуллиннар 
да катнашты. Китап таратуны һәм кичәне оештыручылар олуг 
шагыйребезнең әнисе Хәнифә нәселенә бәйле шәхесләр – Мәскәү 
төбәге татар морзалары оешмасы җитәкчесе Тимур Дашкин һәм 
аның ярдәмчесе Рим Дашкин иде. Кичәнең икенче өлеше байтак 
еллар әлеге җәмгыятьне җитәкләгән мәрхүм Альберт Дашкинны 
искә алуга багышланды.

11 декабрь
Чаллының үзәк китапханәсендә шагыйрь Николай Алешковның 

поэмалар китабын тәкъдим итү булды. Чарада язучылар, әдәбият 
сөючеләр катнашты. 

12 декабрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында филология 

фәннәре докторы, профессор, Россиянең һәм Татарстанның ат-
казанган фән эшлеклесе, фән һәм техника өлкәсендә ТР Дәүләт 
премиясе лауреаты, Г.Исхакый исемендәге әдәби премия лауреа-
ты Хатыйп Миңнегуловка 80 яшь тулуга багышланган «Дөньяда 
сүзем бар» дип аталган кичә булып узды. Анда ТР премьер-
министры урынбасары – мәгариф һәм фән министры Рафис 
Борһановның котлавын укыдылар. ТР мәдәният министры урын-
басары Дамир Натфуллин юбилярга «Мәдәният алдындагы каза-
нышлары өчен» билгесен тапшырды. Кичәдә Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре 
Рәдиф Гаташ, галимнәр Индус Таһиров, Фоат Галимуллин, Флера 
Сәйфуллина, Әлфәт Закирҗанов, Пермь өлкәсенең Барда райо-
ныннан Х.Миңнегуловның шәкерте Эльмарт Уразов һ.б. чыгыш 
ясадылар. Кичәне Айгөл Әхмәтгалиева белән Раил Гатауллин 
алып барды.
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12 – 13 декабрь 
ТР ФАнең Ш.Мәрҗани исемендәге тарих институтында «Риза-

этдин Фәхретдиновның мирасы һәм иҗтимагый эшчәнлеге» дигән 
фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Ул бөек галим, педагог, та-
рихчы, дин эшлеклесе Ризаэтдин Фәхретдиннең тууына 160 ел ту-
луга багышланды. Әлеге фәнни җыенда танылган язучы, тарих 
фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады. 

13 декабрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында әдәби ел йом-

гакларына багышланган җыелыш үткәрелде. Анда ТР мәдәният 
министры урынбасары Ленар Хәкимҗанов котлау сүзе белән 
чыкты. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов еллык 
эшкә хисап ясады. Ел дәвамында башкарылган эшләр, үткәрелгән 
чаралар турында Язучылар берлегенең Чаллы, Әлмәт бүлекләре 
җитәкчеләре Факил Сафин һәм Рифкать Шаһиев та чыгыш яса-
ды. Жанрлар буенча Луиза Янсуар (шигърият), Гөлфия Гай-
нуллина (проза), Галина Зайнуллина (рус телендә язучыларның 
иҗаты), Ләйлә Минһаҗева (балалар әдәбияты), Галимҗан Гыйль-
манов (әдәби тәнкыйть) докладлары тыңланды. Җыелышта ТР 
Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Язучылар берлегенең 
әдәби премияләре лауреатлары игълан ителде. Рәдиф Сәгъди – 
Г.Исхакый, Флера Гыйззәтуллина – Һ.Такташ, Җәүдәт Дәрзаман 
(үлгәннән соң) – Ф.Хөсни, Фәрит Яхин – Җ.Вәлиди, Нурия Сәйяр – 
А.Алиш, Аманулла (үлгәннән соң) Т.Миңнуллин исемендәге әдәби 
премияләргә лаек булдылар. Соңгы вакытта Татарстан Язучылар 
берлегенә кабул ителгән Рамил Ханнанов, Айсылу Имамиева, Ни-
колай Сорокин, Галина Булатова, Рәкит Әбделманов (Аллабирде), 
Риман Гыйлемханов, Лилия Фәттахова, Рәхимә Арсланова, Эду-
ард Учаров, Марс Яһудиннарга – таныклыклар, Татарстан китап 
нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшинга – Татарстан 
Язучылар берлеге рәисенең Рәхмәт хаты, Татарстанның халык ша-
гыйре Зиннур Мансуровка Аксакаллар Шурасының истәлек меда-
ле тапшырылды. Җыелыш киләчәккә эш-гамәлләр тәгаенләнгән 
резолюция кабул итте. Җыелышта ТР Президентының эчке сәясәт 
идарәсе җитәкчесе Данил Мостафин катнашты.
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15 декабрь
Казанда «Азатлык» татар яшьләре берлегенең корылтае узды. 

Ул «Азатлык» берлеге торгызылуның ун еллыгына һәм «Зөләйха» 
китабы чыгуга багышланды. Корылтайда язучы Фәүзия Бәйрәмова 
чыгыш ясады.

16 декабрь
К.Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия теа-

трында Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты, галим Мөхәммәт Мәһдиевнең тууына 90 ел ту-
луга багышланган «Яктырак йолдыз янадыр...» дип аталган әдәби-
музыкаль кичә булып үтте. Анда ТР мәдәният министры урынбаса-
ры Ленар Хәкимҗанов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, М.Мәһдиевнең кызы – язучы, тәрҗемәче, галимә Гәүһәр 
Хәсәнова, шагыйрь Газинур Морат, артистлар Хәлим Җәләй, Фәннүр 
Мөхәммәтҗанов, Резеда Сәлахова, Артем Пискунов, Илфак Хафи-
зов, Зөлфәт Закиров, Гүзәл Галиуллина, Булат Зиннәтуллин, Айдар 
Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татар Дәүләт фольклор ансамбле, 
җырчылар Филүс Каһиров, Резеда Галимова, Рәсим Низамов, Энҗе 
Шәйморзина, Ш.Мәрҗани мәчетенең имамы Исмәгыйль хәзрәт 
Биккинин чыгыш ясады. Әдәбият галимнәре Тәлгат Галиуллин, Да-
ния Заһидуллина, Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев, 
галимә, тәрҗемәче Асия Рәхимова истәлек-хатирәләрен экран аша 
ирештерде. Кичәне Айсылу Лерон, Артем Пискунов алып барды.

16 декабрь
Мәскәүдә «Татар штабы» оешмасында бөек татар шагыйре 

Дәрдемәнднең тууына 160 ел тулуга багышланган чара үткәрелде. 
Анда Татарстаннан язучы Фәүзия Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш 
ясады.

17 декабрь
ТАССР һәм ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы оешуга 100 ел 

тулу уңаеннан республикабызда сәламәтлек сагында торучыларның 
хезмәтенә әдәбиятыбыз аша игътибар юнәлтү, татар әдәбиятын 
сәламәтлек саклау, медицина өлкәсенә караган әсәрләр белән бае-
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ту, иҗатта яңа авторлар табу, алар белән даими хезмәттәшлек итү 
максатында «Татмедиа» республика матбугат һәм массакүләм 
коммуникацияләр агентлыгы, «Татмедиа» акционерлык җәмгыяте 
филиалы – «Казан утлары» журналы редакциясе, ТР Сәламәтлек сак- 
лау министрлыгы белән берлектә, медицина хезмәткәрләре турында 
иң яхшы повестька, хикәягә «Шифалы куллар» дип аталган ачык 
әдәби конкурс игълан иткән иде.

Конкурска 16 повесть, 70тән артык хикәя, мәктәп укучыларыннан 
50дән артык шигырь килде. Иҗади бәйгедә Төркия, Чувашстан, Баш-
кортстан республикалары, Пермь крае, Оренбург өлкәсе һәм башка 
төбәкләрдә яшәүче каләм ияләре дә катнашты. Республиканың «Тат-
медиа» матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгының 
конференцияләр залында конкурска йомгак ясау тантанасы булды.

Җиңүчеләрне «Татмедиа» республика матбугат һәм массакүләм 
коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, ТР 
Сәламәтлек саклау министрлыгы эшләре идарәсе җитәкчесе Идеал 
Айзатуллов, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, «Татме-
диа» акционерлык җәмгыятенең генераль директоры киңәшчесе Ра-
вил Фәйзуллин, ТР Министрлар Кабинеты аппаратының Мәдәният 
һәм Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү идарәсенең 
бүлек мөдире Рүзәл Мөхәммәтшин, ТР Язучылар берлеге рәисе Да-
нил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ, ТРның 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Газинур Морат һ.б. 
котлады. «Казан утлары» журналының баш мөхәррире Рөстәм Гали-
уллин барлык катнашучыларга алга таба да уңышлар теләде һәм әле 
киләчәктә дә әдәби конкурсларның дәвам иттереләчәген белдерде.

18 декабрь
Ш.Мәрҗани исемендәге Тарих институтында Сөембикә хан-

бикәнең тууына 500 ел тулуга багышланган фәнни-гамәли конфе-
ренция узды. Конференциядә язучы Фәүзия Бәйрәмова доклад белән 
чыгыш ясады.

19 декабрь
Балык Бистәсе мәдәният йортында Татарстанның халык шагый-

ре Равил Фәйзуллинның «Гомер калейдоскобы» китап-альбомын 
тәкъдим итү кичәсе булып үтте. Шагыйрьнең якташлары бу басмага 
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югары бәя бирде. Кичәдә Р.Фәйзуллинның шигырьләре, җырлары 
яңгырады. Әлеге чарада Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, аның урынбасары Раил Гатауллин, авторның иҗатташлары 
Камил Кәримов, Атлас Гафиятов, Балык Бистәсендә яшәп иҗат 
итүче каләм ияләре Вазыйх Фатыйхов, Рәсимә Гарифуллина, Алинә 
Бикмуллина катнашты.

20 декабрь
Шагыйрьләр Рафис Корбан һәм Фәнил Гыйләҗев Оренбургның 

Татар Каргалысы авылында «Казан утлары» журналын укучылар 
белән очрашты. Шулай ук алар М.Фәйзи исемендәге драма театрын-
да эшләүче, Россиянең атказанган артисты Люция Абдуллаеваның 
юбилей тантанасында катнашты, «Сагынган чакларымда» спектак-
лен тамаша кылды. Каһарман-шагыйрь Муса Җәлилнең туган авы-
лы Мостафага кереп, биредәге музейга һәм авыл китапханәсенә ки-
тапларын һәм «Казан утлары» журналларын бүләк иттеләр.

20 декабрь
ТР Милли китапханәсендә Татар ПЭН-үзәге үзенең чираттагы 

утырышын үздырды. Утырышта мәшһүр галим М.Худяковның та-
тар, рус һәм инглиз телләрендә дөнья күргән «Казан ханлыгы» ки-
табы тәкъдим ителде.

21 декабрь
Очерк жанрын үстерү, рухи кыйммәтләрне, патриотизм хисләрен 

пропагандалау, республикабызда телләрне саклау һәм үстерү, яңа 
авторларны табу, алар белән хезмәттәшлек итү максатыннан, «Ка-
зан утлары» журналы редакциясе, ТАССРның 100 еллыгына ба-
гышлап, 2019 елда «Татарстан. Тарих. Шәхесләр» исемле иң яхшы 
әдәби очеркка конкурс уздырды. Конкурска барлыгы 27 очерк кил-
де. Иң яхшы язмалар «Казан утлары»нда басылып чыкты. Жюри ел 
дәвамында барган конкурска йомгак ясады.

25 декабрь
Бөтендөнья Татар конгрессы бинасында Татарстан Республи-

касы премьер-министры урынбасары, БТК Милли Шура рәисе 
Васил Шәйхразиев катнашлыгында «Туган җир» («Родной край») 
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журналының редколлегия утырышы үтте. Утырышта тарих фәннәре 
кандидаты, татар төбәкләрен өйрәнүче галимә, язучы Фәүзия 
Бәйрәмова катнашты һәм чыгыш ясады.

25 декабрь 
Язучылар берлеге идарәсенең 2019 елда соңгы утырышы булды. 

Утырышта ике идарә арасында эшләнгән эшләргә хисап тотылды, 
әдәби ел йомгакларына багышланган җыелыш хакында фикер алы-
шу булды, язучыларның 2020 елда узачак XIX корылтаена әзерлек 
мәсәләләре каралды. Берлеккә яңа әгъзалар кабул ителде. Алар – 
Равилә Шәйдуллина-Мурат һәм Галина Зәйнуллина. 

25 декабрь 
Чаллы шәһәренең 2 нче татар гимназиясендә татар теле, милләт 

язмышы турында җитди сөйләшү булды. Чараны Бөтендөнья татар 
конгрессының Чаллы бүлеге оештырды. Очрашуда шәһәрнең та-
тар гимназия-лицей директорлары, милли хәрәкәт вәкилләре, дин 
әһелләре, галимнәр, язучылар, журналистлар, ата-аналар катнашты.

2020 ел _______________________________________________

14 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлегенең конференцзалында 2020 елның 

октябрь аенда үткәреләчәк Бөтенроссия халык исәбен алу уңаеннан 
Татарстанның халык язучылары, халык шагыйрьләре, Г.Тукай исе-
мендәге Дәүләт премиясе лауреатлары катнашында зур сөйләшү 
булды. 

15 гыйнвар
Мамадыш районында күренекле язучы Шәйхи Маннурның туу-

ына 115 ел тулуга багышланган истәлекле чаралар узды. Бу көнне 
Мамадышта Шәйхи Маннур премияләре тапшырылды. Шәһәр 
үзәгендәге һәйкәле янында әдипне тантаналы төстә искә алды-
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лар, чәчәкләр салдылар. Бәйрәм тантаналарының иң олысы район 
мәдәният йортында үтте. Фойеда Шәйхи Маннур иҗатына багыш-
ланган стендлар әзерләнде.

Кунакларны һәм бәйрәмгә килүчеләрне район башлыгы Ана-
толий Иванов сәламләде. Премиягә быел язучылардан Рәдиф 
Сәгъди, Рәкит Әбделманов, Хуҗиәхмәт Мәхмүтов лаек булды. Бай 
эчтәлекле кичә бер сулышта узып китте. Бер төркем кунаклар Шәйхи 
Маннурның туган авылы Тулбайдагы музей-китапханәсенә юл тот-
тылар, язучының эш бүлмәсен, үз акчасына төзеткән китапханәгә 
бүләк иткән китапларын кызыксынып карадылар. Аннан Шәйхи 
Маннурның каберен зиярат кылып, чәчәкләр салдылар.

16 гыйнвар
Арча районы Яңасала авылында Татарстанның халык язучысы 

Гомәр Бәшировның туган нигезендә мемориаль экспозиция ачыл-
ды. Аны ачу тантанасында шушы эшнең башында торган ТР Дәүләт 
Советы депутаты Лотфулла Шәфигуллин, Арча муниципаль рай-
оны башлыгы Илшат Нуриев, Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
урынбасары Рәмис Аймәт, Яңасала җирле үзидарә башлыгы Ай-
рат Сафин, Гомәр Бәшировның оныгы, язучы-тәрҗемәче Гәүһәр 
Хәсәнова-Мәһдиева, язучылар Рифат Җамал, Вакыйф Нуриев, 
Хәнәфи Бәдигый чыгыш ясады. Надир хәзрәт нигезгә Коръән укы-
ды. Аннары авыл мәктәбендә әдәби-музыкаль кичә булды.

16 гыйнвар
Чаллы шәһәренең М.Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә 

язучылар җыены булды. Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы 
бүлеге җыелышына күрше Алабуга, Түбән Кама шәһәрләреннән 
дә әдипләр килгән иде. Җыелышта шулай ук Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, Чаллы шәһәренең мәдәният 
бүлеге җитәкчесе Румил Кәрәмиев тә катнашты һәм чыгыш ясады-
лар. Язучыларның Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин еллык 
эшкә җентекле хисап тотты, аннан күренгәнчә, Кама аръягында 
яшәүче татар язучылары төбәктә йөзләгән очрашу уздырганнар, 
дистәләгән китап бастырып чыгарганнар, тел-милләт өчен уз-
дырылган чараларның үзәгендә булганнар. Язучыларның Чаллы 
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бүлеге эшчәнлеге яхшы дип бәяләнде. Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов та Чаллы төбәге әдипләренең иҗатта да, ха-
лык белән эшләүдә дә гаять активлыгын билгеләп үтте.

Җыелышның икенче өлешендә Чаллы язучыларын төрле дәрә-
җәдәге премияләргә тәкъдим итү булды. Республиканың Г.Тукай 
исемендәге дәүләт бүләгенә язучы, филология фәннәре кандидаты, 
«Мәйдан» журналы мөхәррире, Чаллы язучылар бүлеге җитәкчесе 
Факил Сафин күрсәтелде. Бу җыелышта Татарстан язучыларын баш-
ка премияләргә дә кандидатлар итеп тәкъдим итү булды. Галим Ән- 
вәр Шәрипов – Җ.Вәлиди исемендәге бүләккә, драматург Булат 
Сәлахов – Т.Миңнуллин премиясенә, яшь шагыйрә Лилия Гый-
бадуллина – Һ.Такташ, талантлы прозаик Айгөл Әхмәтгалиева – 
Ф.Хөсни, драматург, балалар язучысы Зөләйха Минһаҗева – А.Алиш 
премияләренә тәкъдим ителде. 

17 гыйнвар
«Татмедиа» бинасындагы галереяда Татарстанның халык язу-

чысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Марсель 
Галиевның «Бабамның борынгы бишеге – Алтай» дип аталган 
күргәзмәсе ачылды. Анда язучының соңгы ике елда Идел – Урал, Ал-
тай, Кырым, Төркия буйлап сәяхәт иткәндә төшергән фотосурәтләре 
урнаштырылган. Аларны автор шигырьләре, уйланулар, тарихи 
белешмәләр белән тулыландыра. Шушында ук М.Галиевның 295 бит-
ле, татар, рус, инглиз телләрендә чыккан китабы да тәкъдим ителде. 
Күргәзмәне ачу тантанасында «Татмедиа» акционерлык җәмгыяте 
генераль директоры Шамил Садыйков, Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, 
Татарстанның халык язучылары Рабит Батулла, Гәрәй Рәхим, ша-
гыйрь Газинур Морат, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафи-
уллин, автор-башкаручы Алмаз Хәмзин һ.б. чыгыш ясады.

19 гыйнвар
М.Горький һәм Ф.Шаляпин музеенда «Казанский альманах» 

журналының яңа санын тәкъдим итү кичәсе булды. Музей каршын-
да эшләп килүче Марк Зарецкий исемендәге әдәби берләшмә уты-
рышы кысасында үткәрелгән әлеге чарада язучы Марк Зарецкийны 
да искә алдылар. Әдип хакындагы истәлекләре белән Татарстанның 
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халык шагыйре Гәрәй Рәхим уртаклашты. Кичәдә шулай ук культо-
ролог Руслан Бушков, тарихчы Булат Хәмидуллин, шагыйрь Нико-
лай Тутышкин, журналист Владимир Изергин чыгыш ясады. Чара-
ны Борис Вайнер һәм Әхәт Мушинский алып барды.

22 гыйнвар
Чаллы шәһәренең 41 нче мәктәбендә III төбәкара «Айдар Хәлим 

укулары» узды. Югары кимәлдә үткән әлеге чара Чаллыдан һәм 
республикабызның шәһәр-районнарыннан укытучыларны, әдәбият 
белгечләрен җыйды, җитмештән артык эш кабул ителде һәм 
бәяләнде.

Төбәкара укуларның пленар утырышында мәктәп директоры Ша-
мил Закиров, әдәбият галиме, тәнкыйтьче, филология фәннәре док-
торы, Татарстан Фәннәр академиясенең Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге 
мөдире Әлфәт Закирҗанов, Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы 
бүлеге җитәкчесе, язучы, шагыйрь, филология фәннәре кандидаты 
Факил Сафин һәм Айдар Хәлим үзе чыгыш ясады. Фәнни, тирән 
мәгънәле чыгышларда күренекле әдип Айдар Хәлимнең титаник 
хезмәтләре аталды, бәяләнде һәм аларның милләтебезнең үзаңын 
үстерүдәге тиңдәшсез роле турында әйтелде.

23 гыйнвар
Г.Тукайның әдәби музеенда галим Әлфрид Бостановның «Зәйнәп 

Максудова китапханәсе» хезмәтен тәкъдим итү кичәсе үткәрелде. 
Кичәдә галимнәр Дания Заһидуллина, Хатыйп Миңнегулов, Мар-
сель Бакиров, шагыйрә Наилә Ахунова, Татарстанның Милли музее 
директоры Гөлчәчәк Нәҗипова чыгыш ясады.

23 гыйнвар
М.Җәлилнең музей-фатирында «Муса» романы авторы, татар 

әдәбияты классигы Шәйхи Маннурның тууына 115 ел тулуга ба-
гышланган кичә булды. Кичәдә язучылар Фоат Галимуллин, Марат 
Закир катнашты һәм чыгыш ясадылар.

23 гыйнвар 
Язучылар берлегендә иҗат остаханәләренең берләштерелгән 

утырышы үткәрелде. Утырышның беренче көн тәртибендә яшь про-
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заик Ландыш Әбүдарованың иҗаты тикшерелеп югары бәяләнде 
һәм ул Язучылар берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде. Икенче көн 
тәртибендә Г.Тукай исемендәге, Г.Исхакый, Һ.Такташ, Җ.Вәлиди, 
Ф.Хөсни, Т.Миңнуллин исемендәге әдәби премияләргә кандидатлар 
күрсәтү мәсьәләсе каралды.

28 гыйнвар
Г.Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концерт-

лар залында шагыйрь, прозаик, драматург Рафис Корбанның «Ва-
тан» китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Анда галимнәр, әдәбият 
белгечләре, тәнкыйтьчеләр, чит төбәкләрдән килгән кунаклар, Муса 
Җәлилнең туганнары, оныклары чыгыш ясады. Алар әсәрнең па-
триотик рухта язылуын, Җәлил һәм җәлилчеләрнең образлары киң 
планда яктыртылуын билгеләп үттеләр. Залда гаҗәеп җылылык, их-
ласлык тантана итте. Кичәнең икенче өлешендә Р.Корбан сүзләренә 
язылган җырлар яңгырады.

29 гыйнвар
Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә урнашкан әдәбият та-

рихы музеенда «Татар орнаменты заманча кулланылышта» дип 
исемләнгән күргәзмә ачылу тантанасы кысаларында Татарстанның 
атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы 
Хәмит Латыйпов белән очрашу үтте. Үзенчәлекле рәссам һәм ша-
гыйрь белән очрашуга шәһәрнең 20 нче мәктәп укучылары килгән 
иде. Чара барышында Хәмит Латыйпов балалар белән әңгәмә корды, 
иҗади эшләре белән таныштырды. Аның фәлсәфи, тирән мәгънәле 
шигырьләре, милли рух бөркелеп торган картиналары, сыннары 
укучыларда зур кызыксыну һәм соклану уятты.

31 гыйнвар
Габдулла Тукай әдәби музеенда Татарстанның халык язучысы, 

Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Нәкый Исәнбәтнең 
тууына 120 ел тулу уңаеннан «Мин – Тукайның замандашы» дип 
аталган әдәби-фәнни кичә булды. Аны музей директоры Гүзәл 
Төхвәтова ачып җибәрде. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов, әдәбият галимнәре Хатыйп Миңнегулов, 
Лена Гайнанова, Миләүшә Хәбетдинова, Әлфәт Закирҗанов, Лилия 
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Мөхәммәтҗанова, язучылар Рабит Батулла, Гәрәй Рәхим, Галимҗан 
Гыйльманов, җырчы Гөлзада Сафиуллина, Нәкый аганың кызы Йол-
дыз Исәнбәт һ.б. чыгыш ясады. Аларның һәркайсы Н.Исәнбәтнең 
күңел җәүһәрләрен бөртекләп җыеп, халкыбызның үзенә кай-
таруы, бу җәһәттән титаник хезмәте турында сөйләделәр, әдәби 
иҗатына югары бәя бирделәр. Г.Камал театры артистлары Илтөзәр 
Мөхәммәтгалиев белән Фәнис Җиһанша «Хуҗа Насретдин» 
спектакленнән (пьеса авторы – Нәкый Исәнбәт) өзек күрсәттеләр. 
Әлеге чара Татар Дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары чы-
гышы белән үрелеп барды. Кичәдә язучылар Рәдиф Гаташ, Фоат 
Галимуллин, Камил Кәримов, Ләбиб Лерон, Лирон һәм Булат 
Хәмидуллиннар һ.б. катнашты. 

6 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең чираттагы идарә утырышын-

да 2020 елда Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә биш 
язучы тәкъдим ителде. Менә алар – Фәүзия Бәйрәмова, Рауль Мир-
Хәйдәров, Факил Сафин, Лирон Хәмидуллин, Галимҗан Гыйльма-
нов. Җәмгысе 15 язучының иҗаты каралды. Идарә шулай ук Нәҗибә 
Сафинаны, Хәбир Ибраһимовны (Ахир) – Г.Исхакый, Асия Юнысо-
ваны – Һ.Такташ, Роза Мулланурованы – Ф.Хөсни, Данил Салихов-
ны – Т.Миңнуллин, Ләйлә Минһаҗеваны – Җ.Вәлиди, Эдуард Уча-
ровны М.Горький исемендәге әдәби премияләргә тәкъдим итте.

7 февраль
Яшел Үзән районы Олы Ачасыр авылында урнашкан атаклы 

мәгърифәтче Каюм Насыйриның архитектура-этнографик музеен-
да Эльмира Шәрифуллинаның «Каюм коесы» китабын тәкъдим итү 
кичәсе булды. Әлеге чара гомере буе халкына фидакарьләрчә хезмәт 
кылган, милләт мәнфәгатен үзенең яшәү кыйбласы иткән татар 
галименең 195 еллыгы уңаеннан оештырылды. Китап бәйрәмендә 
нәфис сүз осталары Әлфия Хәбибуллина белән Рәшит Сабиров та 
чыгыш ясады.

7 февраль
«Татар китабы йорты»нда язучы Рауль Мир-Хәйдәров белән 

очрашу үткәрелде. Очрашуда ТР мәдәният министры урынбасары 



272

Ленар Хәкимҗанов, ТР Язучылар берлеге вәкилләре Рәдиф Гаташ, 
Нәбирә Гыйматдинова, Рифат Җамал, Фәйрүзә Мөслимова, Йолдыз 
Шәрапова, Тукайны өйрәнүче, аның энциклопедиясен төзүче һәм 
шул чор татар әдәбиятын яхшы белүче галимнәр Зөфәр Рәмиев, 
Лена Гайнанова, Хатыйп Миңнегулов, Лирон Хәмидуллин, журна-
листлар һәм Тукай шәхесенә битараф булмаучылар катнашты.

14 февраль
Казан шәһәренең Чехов урамындагы 53 нче йорт (әдип монда 

1994 – 2000 елларда яшәгән) диварына Татарстанның халык язучысы 
Әмирхан Еники истәлегенә куелган мемориаль такта (авторы – сын-
чы Павел Бердников) ачу тантанасы булды. Әлеге вакыйга язучының 
вафатына 20 ел тулган көннәргә туры килде. Тантананы Татарстан 
Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова ачып җибәрде һәм 
сүзне ТР Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевкә бирде. Язучыга 
истәлек тактасын ачу тантанасында әдәбият галимнәре Фоат Гали-
муллин, Гөлфия Гайнуллина, Ә.Еникинең кызы Флера ханым чыгыш 
ясады. КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институ-
ты студентлары әдипнең «Әйтелмәгән васыять» әсәреннән өзекне та-
тар, рус, инглиз, төрек телләрендә укыдылар. Әлеге чарада Әмирхан 
аганың оныгы Рөстәм әфәнде, аның кызы Регина катнашты. 

8 февраль
Казан шәһәренең 103 нче мәктәбендә Татарстанның халык ша-

гыйре Фәнис Яруллин иҗатына багышланган «Мин тормышка га-
шыйк» дип исемләнгән, укучыларның шәһәр фәнни-гамәли конфе-
ренциясе булып узды. Ике елга бер тапкыр узучы әлеге конференция 
эшендә язучылар Рәдиф Сәгъди һәм Марат Закир катнашты. 

11 февраль
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар 

Рәдиф Сәгъди, Фәнил Гыйләҗев Тәтеш районы Әтрәч авылы халкы 
белән очраштылар. 

15 февраль
Советлар Союзы Герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең 

туган көнендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миң-
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неханов каһарман-шагыйрьнең Казанда 1 Май мәйданындагы 
һәйкәленә чәчәкләр салды. Әлеге чарада ТР мәдәният министры 
Ирада Әюпова катнашты.

Шул ук көнне биредә җәмәгатьчелек вәкилләре, язучылар, сәнгать 
әһелләре, ветераннар, яшьләр җыелды. Алар да Җәлилне искә алды, 
һәйкәленә чәчәкләр салды. Каһарман-шагыйрьнең сыны янында по-
четлы каравыл торды. Һәйкәлгә чәчәкләр салганнан соң, Җәлилне 
искә алу тантанасы ТР Милли музеенда дәвам итте. Монда халыкка 
«Моабит дәфтәрләре»нең төп нөсхәсе күрсәтелде.

М.Җәлил туган көнне аның Мәскәүдәге һәйкәленә дә чәчәкләр 
салу тантанасы булды. Анда ТР премьер-министры урынбасары – 
Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин, 
Мәскәүнең төбәк татар милли-мәдәни автономиясе рәисе Фәрит Фа-
рисов, Җәлилнең кызы Чулпан ханым катнашты.

Ул көнне каһарман-шагыйрьне Россиянең бик күп калаларында, 
югары уку йортларында, мәктәпләрдә, шулай ук чит илләрдә искә 
алдылар.

17 февраль
Казанда Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында «Җәлил 

укулары» халыкара конкурсының финалы булып узды. Конкурста 
катнашучыларны Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт 
сәламләде. Кунаклар каршында шулай ук шагыйрьләр Газинур Мо-
рат, Ленар Шәех чыгыш ясады.

18 февраль
Татарстан Республикасы Халыклар дуслыгы йортында күренекле 

башкорт сатирик язучысы, шагыйрь һәм журналист Марсель 
Сәлимовның «Чорына күрә җыры» дигән китабын тәкъдим итү 
кичәсе булды. Әлеге китап 2019 елда Татарстан китап нәшриятында 
дөнья күргән. Шушы уңайдан Татарстан Республикасы Мил-
ли китапханәсенең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлеге 
хезмәткәрләре китапханә фондларыннан һәм авторның шәхси 
китапханәсеннән алынган китаплардан кызыклы һәм эчтәлекле 
күргәзмә тәкъдим итте. Күргәзмәдә әдип әсәрләренең күпсанлы бас-
малары, аның иҗатын чагылдырган китаплар һәм журналлар урын 
алды. Күргәзмәне язучылар, әдәбият галимнәре һәм журналистлар, 
чакырылган кунаклар зур кызыксыну белән карады.
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18 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында күренекле 

язучы, шагыйрь, прозаик, публицист, җәлилче-галим, мөгаллим, 
җырлар авторы, Татарстан Республикасының М.Җәлил исемендәге 
премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 
Хәнәфи Бәдигыйның «Муса Җәлил поэтикасы» дигән китабын 
тәкъдир итүгә багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Кичәдә 
күренекле язучылар, әдәбият галимнәре Тәлгат Галиуллин, Фоат 
Галимуллин, шагыйрьнең Арча районыннан килгән якташлары, 
җырчылар, музыкантлар, укытучылар, укучылар чыгыш ясады. 
Кичәне Рәмис Аймәт алып барды.

19 февраль
Фатих Кәримнең Бөек Ватан сугышында һәлак булуына 75 ел 

тулган көнне республикабыз җәмәгатьчелеге Казандагы Миславский 
урамындагы 8 нче йорт янына җыелды. Каһарман-шагыйрь монда 
яшәгән, шушыннан фронтка киткән. Диварда аның истәлегенә ме-
мориаль такта эленеп тора. Бу – әлегә Казанда Ф.Кәрим истәлегенә 
чәчәк салырга мөмкин булган бердәнбер урын. Киләчәктә аңа һәйкәл 
кую күздә тотыла. Шагыйрьне искә алу мәрасимендә Казан шәһәр 
хакимиятенең мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов, Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Аймәт, Татарстанның 
халык шагыйрьләре Ренат Харис, Рәдиф Гаташ, журналист Рим-
зил Вәлиев чыгыш ясады. Ф.Кәримнең оныгы Артем да әлеге 
вакыйганың шаһиты булды. Митингны Гүзәл Мостафина алып бар-
ды. Бу көнне Фатих Кәримне искә алу чаралары ул һәлак булган Ба-
гратионовск каласында (анда Татарстаннан премьер-министр урын-
басары – Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил 
Шәйхразиев җитәкчелегендә делегация, шулай ук Ф.Кәримнең кызы 
Ләйлә ханым да катнашты), шагыйрьнең туган ягы – Башкортстанның 
Бишбүләк районы Ает авылында да үткәрелде. 

20 февраль
Нурлат районы Кычытканлы авылы мәктәбендә әдәбият гали-

ме, прозаик, ТРның Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, 
Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Тәлгат Галиуллинның му-
зее ачылды. Аны ачу тантанасында Тәлгат Галиуллин үзе (җәмәга-
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те – шагыйрә Фәүзия Солтан, бертуган энесе – медицина фәннәре 
докторы Әфгат Галиуллин белән), Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, 
Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, язучылар Вахит Има-
мов, Ләбиб Лерон, Хәнәфи Бәдигый, Алмаз Хәмзин, Нәҗибә Сафи-
на, Илдус Диндаров, Фәүзия Мөхәммәтова һ.б. катнашты.

20 февраль 
Яр Чаллы шәһәренең «КамАЗ» мәдәният сараенда «Дан сиңа, 

ватаныбыз!» дип аталган бөтенроссия патриотик иҗат фестивале 
үткәрелде. Фестивальнең жюри составында шагыйрьләр Ольга Куз-
мичева-Дробышевская, Зөләйха Минһаҗева һәм Рәмис Аймәт кат-
нашты.

20 февраль 
Яшел Үзән шәһәренең «Родина» мәдәният сараенда күренекле га-

лим, язучы һәм мәгърифәтче Каюм Насыйриның тууына 195 ел тулу 
уңаннан «Каюм Насыйри мирасы» дигән кичә үткәрелде. Кичәдә 
язучылар Разил Вәлиев, Рабит Батулла һәм Эльмира Шәрифуллина 
катнашты.

21 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Халыкара ту- 

ган тел көненә багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Язу-
чылар берлеге рәисе Данил Салихов кичәгә килгән һәр тамашачыга 
рәхмәтен белдереп, бүген ана телебез, милләтебез алдында торган 
җитди мәсьәләләр уңаеннан үзенең борчуларын җиткерде.

Милләтпәрвәр язучыбыз Фәүзия Бәйрәмованың чыгышы ча-
рага килгән һәр тамашачының күңеленә үтеп керми калмагандыр. 
Ул бүген татар теленә каршы алып барылган сәясәт, быелның ок-
тябрь аенда узачак Бөтенроссия халык исәбен алу мәсьәләләре 
хакында да борчулы фикерләрен җиткерде, милләттәшләребезне 
бердәм, уяу булырга өндәп, ялкынлы шигырьләрен дә укы-
ды. Танылган шагыйрьләр, язучылар Нәҗибә Сафина, Эльмира 
Шәрифуллина, Галимҗан Гыйльманов, Җәмилә Әхтәмова, Йолдыз 
Шәрәпова, Фәнил Гыйләҗев чыгышлары да нәкъ бер үк дулкында – 
милләтебезне, ана телебезне саклап калу дулкынында иде.
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Танылган язучылар Александр Аввакумов, Рауза Хуҗаәхмәтова,  
Евгений Турхан башкаруындагы төрле телләрдә яңгыраган 
шигырьләр кичәнең мәгънәви тирәнлеген тагын да киңәйтеп 
җибәрде. Казан театр училищесы студентларының «Туган телем – 
очар канатым» дип исемләнгән шигъри-музыкаль композициясе 
(сәхнәгә куючы – Габдерәүф Нуриев) тамашачыларга тирән тәэсир 
итми калмагандыр. Җырчы Рафаэль Сафин башкаруындагы халык 
җырлары җылы алкышларга күмелде. Кичәне Казан шәһәренең 
С.Сәйдәшев исемендәге 17 нче балалар музыка мәктәбе һәм 30 нчы 
балалар музыка мәктәбе укучыларының «Назлы гөл» балалар вокаль 
ансамбле халкыбызның рәсми булмаган гимны «Туган тел» җыры 
белән тәмамлады. Әле җырны тамашачылар да аягүрә басып кушы-
лып җырладылар. Кичәне берлекнең иҗат эшләре буенча рәис урын-
басары, шагыйрь Рәмис Аймәт алып барды.

21 февраль
Роза Туфитулованың «Язмыш җиле» романы төрекчәгә 

тәрҗемә ителеп, Анкарада Евразия Язучылар берлегенең «Бәнгү» 
нәшриятында «Гөлсем» дигән исем белән китап булып басылып чык-
ты. Ул Төркия башкаласында үткәрелгән XIV китап ярминкәсендә 
тәкъдим ителде һәм зур кызыксыну уятты. Тәрҗемәче – танылган 
төрек-татар галимәсе һәм шагыйрь Чулпан Зариф-Четинның элекке 
студенты, Афйон Коҗатәпә университеты галимәсе Гүлшаһ Йыл-
маз. 

21 февраль
Казандагы Әл-Мәрҗани Җәмигъ мәчетендә Габдулла Тукайның 

әнисе Бибимәмдүдә абыстай рухына Коръән укылды. Дини мәҗлес 
язучы-прозаик, публицист, «Бибимәмдүдә» повестеның («Казан 
утлары», 2016 ел, 4 нче сан) авторы Марат Әмирханов тәкъдиме 
белән оештырылды. Оештыручылар – ТР Президенты каршындагы 
Мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды һәм Г.Тукай исемендәге Татар 
дәүләт филармониясе. Әлеге чарага язучылар, галимнәр, артистлар, 
җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре чакырылган иде.

21 февраль
Казан шәһәренең «Пирамида» мәдәни-күңел ачу үзәгендә 10 нчы 
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дөньякүләм әдәби марафон тантанасы үтте. Тантанага Россиянең 
төрле төбәкләреннән, Татарстаннан меңнән артык кеше килде. 
Әдәби марафончыларны бүләкләү тантанасына күренекле язучы-
лар, шагыйрьләр, дәүләт эшлекләре чакырылган иде.

Әдәби марафон проектының төп максаты – кешеләрдә татарча 
әдәби әсәрләр уку гадәтен формалаштыру. Унынчы дөньякүләм 
әдәби марафон барышында, 21 көн дәвамында, 1100 кеше тарафын-
нан 2000гә якын татарча китап укылган. Проектның авторы – «Тат-
нетны үстерү фонды» җитәкчесе Раил Гатауллин.

21 февраль
Буа район мәдәният йорты сәхнәсендә мөгаллимә һәм шагыйрә 

Гөлнур Айзетуллова үзенең 60 яшьлек юбилеен үткәрде. Юбиляр-
ны Татарстан Язучылар берлеге исеменнән Татарстанның халык 
шагыйре Ренат Харис котлады. 

27 февраль
Язучылар берлегендә проза остаханәсенең чираттагы утырышы 

үткәрелде. Анда прозаик Гүзәл Галләмова иҗаты буенча гамьле 
сөйләшү булды. Гүзәл Галләмова иҗаты уңай бәяләнеп, Язучылар 
берлегенә тәкъдим ителде.

27 февраль
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, «Мәдәни 

җомга» газетасы һәм «Безнең мирас» журналы мөхәррирләре Ва-
хит Имамов белән Ләбиб Лерон Ижау шәһәренә сәфәр кылды. Алар 
6 нчы гимназия һәм 12 нче мәктәп укучылары һәм мөгаллимнәре, 
ата-аналар белән очрашты һәм җылы әңгәмәләр үткәрде, мәктәп 
китапханәләренә үзләренең китапларын һәм газета-журналлар тап-
шырды.

28 февраль
Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлегенә 40 ел тулу 

уңаеннан Чаллыга Казаннан язучыларның зур делегациясе килде. 
Башкортстаннан, республикабызның башка шәһәр-районнарыннан 
да кунаклар бар иде. Алар һәм республикабызның шушы төбәгендә 
яшәп иҗат итүче каләм ияләре төркемнәргә бүленеп, мәктәпләргә 
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таралдылар, укучылар белән очраштылар. Шулай итеп, ошбу юби-
лей шәһәр күләмендәге зур бәйрәмгә әверелде.

Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге юбилеена багыш-
ланган тантана 41 нче гомуми белем бирү мәктәбенең 700 урынлы 
залында үткәрелде. Башта әлеге вакыйга уңаеннан әзерләнгән доку-
менталь фильм күрсәтелде. Анда бүлекнең оешу тарихы, монда иҗат 
иткән һәм бүген дә сафта булган әдипләр искә алынды. Җирле каләм 
ияләрен Чаллы мэры Наил Мәһдиев котлады. Ул «КамАЗ», шәһәр 
төзелешенә әдәбиятчыларның да зур өлеш кертүен әйтте. Татарстан 
Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафинга, ша-
гыйрь, публицист Николай Алешковка «Татарстан Автономияле Со-
вет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел» истәлек медален 
тапшырды. Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесенең соци-
аль мәсьәләләр буенча урынбасары Илфак Бариев белән Актаныш 
муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Альберт Мансу-
ров та хакимият җитәкчеләренең котлауларын ирештерделәр. Танта-
нада Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Берлекнең 
Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин, төрле елларда шушы вази-
фаны башкарган Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев, язучы 
прозаик Вахит Имамов, Татарстанның халык язучылары Рабит Ба-
тулла, Марсель Галиев, әдәбият галимнәре Тәлгат Галиуллин, Фоат 
Галимуллин, Әлфәт Закирҗанов, шагыйрә Фәүзия Солтан, Чаллы 
каласының мактаулы гражданины, танылган мәдәният хезмәткәре 
Гөлзада Рзаева һ.б. чыгыш ясады.

Юбилей кичәсендә «Мәйдан» журналында басылып чыккан 
иң яхшы әсәрләр авторларына, редакция эшчәнлегенә зур өлеш 
кертүчеләргә Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев исемендәге 
әдәби-иҗтимагый премия (яңадан торгызылды) тапшырылды. Бу олы 
бүләккә шагыйрь Айрат Суфиянов, прозаик Закир Акбаров, полигра-
фия һәм дизайн остасы Илшат Фәррахов, «Чаллы икмәге» акционер-
лык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнысов лаек булды.

12 март
Яшел Үзән шәһәренең «Йолдызлык» балалар бакчасында «Туган 

телләр атналыгы» кысасында «Тел ачкычлары» бәйгесенә йомгак 
ясалды. Әлеге чарада балалар язучылары Рафис Корбан белән Йол-
дыз Шәрапова катнашты һәм чыгыш ясадылар.
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13 март
Бөгелмә районы Карабаш мәдәният йортында Фазыл Вәлиәхмә-

товның «Онытылмас еллар» китабын тәкъдим итү кичәсе булды. 
Әлеге чарада Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар 
Р.Сәгъди, Х.Ибраһим, Р.Рахман, Р.Җамал, Г.Бәйрәмова, А.Хәмзин 
катнашты.

7 май
Базарлы Матактагы Нәби Дәүли исемендәге гимназия каршында 

Бөек Ватан сугышы ветераны, язучы Нәби Дәүлигә бюст ачылды. 
Әлеге тантаналы чарада Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил 
Салихов, Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, республика 
Рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев, район башлыгы Алек-
сандр Никошин, Әлки якташлар җәмгыяте рәисе Алсу Нәбиева, 
Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Фоат Вәлиев, Альберт 
Мөхәммәтшин һәм Н.Дәүлинең кызы Гөлфия Дәүләтшина катнаш-
ты. Быел язучының тууына 110 ел тулды.

20 май
Татарстан Республикасының Милли китапханәсе Мәдәният ми-

нистрлыгы, Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгы белән берлектә үткәргән «Ел китабы – 2018» конкур-
сына йомгак ясады. Татарстан нәшриятларында 2018 елда дөнья 
күргән, 2019 ел дәвамында иң күп укылган китапларны билгеләүдә 
республикабызның 1500ләп китапханәсе катнашты, барлыгы 323 
китап арасыннан төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. 

9 июнь
Татарстан Язучылар берлеге идарәсе утырышы булды. Анда 

Язучылар берлегенең XIX корылтаена кадәр рәиснең һәм идарәнең 
вәкаләтләрен озайту мәсьәләсе каралды. Устав буенча корылтай 
2020 елның июнендә узарга тиеш иде. Пандемиягә бәйле вазгыять-
не истә тотып, идарә берлек рәисе Данил Салиховның вәкаләтләрен 
озайту турында карар кабул итте. 

6 июль
Арча районы Гөберчәк авылында татар әдәбияты классигы, Та-
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тарстан Республикасының халык язучысы, Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Мөхәммәт Мәһдиев музее ачылуга 20 ел 
(быел июнь аенда әдипнең вафатына да 25 ел тулды). Шушы уңайдан 
район җитәкчеләре һәм авылга кайткан бер төркем кунаклар әүвәл 
язучы йөргән юлны (Арча – Күпербаш – Казиле – Масра – Гөберчәк) 
велосипедларда үтүчеләрне алкышладылар. Гөберчәктәге юбилей 
чаралары Мәһдиевнең каберен зиярәт кылудан башланды. Монда 
аның рухына дога багышланды. Аннары барысы да музейга килде, 
язучы, галим турында истәлекләр белән уртаклашты, экспонатлар-
ны карады, табигатькә чыгып, кыр-болыннарда, урман-тугайларда 
Мәһдиев эзләреннән үтте. Юбилейга багышланган чараларда Арча 
муниципаль районы башлыгы Илшат Нуриев, район башкарма ко-
митеты рәисе урынбасары Алинә Мөхәммәтшина, «Казан утлары», 
«Безнең мирас» журналлары редакцияләре вәкилләре, язучылар 
Камил Кәримов, Вакыйф Нуриев, Ләбиб Лерон, язучы-публицист 
Риман Гыйлемханов, музей экспозициясен төзүче Флера Дәминова, 
педагог Фидания Леронова, Мәһдиевнең кызы, ТР Фәннәр 
академиясенең бүлек мөдире, язучы-тәрҗемәче Гәүһәр Хәсәнова-
Мәһдиева, әдипнең бертуган апасының кызы Җәүһәр Галимова 
катнашты һәм чыгыш ясады. Кунакларны Арчадагы «Казан арты»  
тарих-этнография музее директоры Радик Яруллин, төбәкне өй-
рәнүче Ленар Гобәйдуллин, Мәһдиев музее җитәкчесе Халидә Га-
бидуллина каршы алды һәм озатып йөрде. 

14 июль
Шагыйрь, дәүләт эшлеклесе Гавриил Державинның тууына 277 

ел. Шул уңайдан аның Казанның Лядской бакчасындагы һәйкәленә 
һәм Лаешның үзәк мәйданындагы бюстына чәчәкләр салынды. 
Быелгы вазгыятьне истә тотып, бу чараларда катнашучылар саны 
чикләнде. Лаешта Г.Державин премиясенең быелгы лауреатлары 
игълан ителде. Бу олы бүләккә «Негде яблоку упасть» һәм «Алмаз-
ная гора» китаплары өчен шагыйрь Борис Вайнер, юриспруденция 
өлкәсендә ирешкән казанышлары өчен юридик фәннәр докторы Ма-
рина Ефремова лаек булды. 

16 июль
Татарстан Республикасы Президенты каршында Татар телен 
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саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе оештырылды. Аңа 
дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре, министрлыклар, ведомство-
лар җитәкчеләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, депутатлар, 
галимнәр, язучылар, мәгариф хезмәткәрләре кертелде. Алар ара-
сында Разил Вәлиев, Ркаил Зәйдулла, Дания Заһидуллина, Искәндәр 
Гыйләҗев, Ким Миңнуллин, Рөстәм Галиуллин, Рамил Төхвәтуллин 
кебек әдәбият-сәнгать әһелләре, галимнәр бар.

16 июль
Галимҗан Ибраһимовның «Адәмнәр» повесте Төркиядә тө-

рекчәгә тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. Әсәрне Кав-
каз университеты доценты Чулпан Зарипова-Четин тәрҗемә иткән. 
Мөхәррире – Кыркларәли университеты галиме Бүләнт Бәйрәм. 
Китап Евразия Язучылар берлеге рәисе Якуп Өмәроглу җитәкләгән 
«Бәнгү» нәшриятында дөнья күргән.

30 июль
Быел 42 нче тапкыр оештырылган «Фәйзуллин йөзүләре»ндә 

Фәндәс Сафиуллин, Булат Хәсәнов, Гәрәй Рәхим, Зиннур Хөснияр, 
Данил Гыйниятов, Альфред Гаффаров катнашты. Ярышта беренче-
лекне Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин һәм «Татар-
стан – Яңа гасыр» телевидениесе баш мөхәррире Данил Гыйниятов 
бүлеште. Өченче урынны Альфред Гаффаров яулады.

13 август
Чаллы Татар дәүләт драма театрына яңа бина һәм исем бирелде. 

Ул Татарстанның халык язучысы, драматург Аяз Гыйләҗев исемен 
йөртәчәк. Яңа бинаны ачу тантанасында ТР Президенты Рөстәм 
Миңнеханов катнашты.

18 август
Язучылар, «Казан утлары» журналы хезмәткәрләре Камил 

Кәримов белән Вакыйф Нуриев Ульяновск шәһәрендә булып кайт-
тылар. Алар өлкәнең татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән 
очраштылар, мөгаллимнәр белән теплоходта Иделдә сәяхәт иттеләр. 
Аннары татар телен һәм әдәбиятын укыту, балаларга милли тәрбия 
бирү мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә катнаштылар, чы-
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гыш ясадылар. Алар күршеләребезгә йөзләрчә данә «Казан утлары» 
журналын алып барды һәм мәктәпләргә таратты. Кунакларны Улья-
новск өлкәсе татар милли-мәдәни автономиясе рәисе, «Татарстан –  
Яңа Гасыр» телевидениесенең Ульяновск филиалы директоры 
Рәмис Сафин, татар милли-мәдәни автономиясе рәисе урынбасары 
Рифкать Әхмәдуллов, өлкәнең Мәгариф һәм фән министрлыгының 
милли мәгариф буенча баш белгече Әлфия Әбетдинова каршы алды 
һәм озатып йөрде.  

25 август
Казандагы 1 Май мәйданында фашист төрмәсендә башлары 

киселгән Муса Җәлил һәм җәлилчеләрне искә алу мәрәсиме бул-
ды. Аны Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов ачып 
җибәрде. Әлеге чарада Татарстанның халык шагыйре Ренат Ха-
рис, шагыйрь Газинур Морат, Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым 
Җәлилова чыгыш ясады. ТР Иҗтимагый палатасы рәисе урын-
басары Тимур Кадыйров республикада Муса Җәлил иҗатына ба-
гышланган әдәби марафон старт алуын хәбәр итте. Ул каһарман 
шагыйрьнең туган көне 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. М.Җәлил 
һәйкәле янына җыелган халык Татарстанның яшь иҗат көчләре та-
рафыннан әзерләнгән импровизация-тамашаны карады. Искә алу 
мәрәсимен Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт алып барды. 

25 август
Күренекле драматург, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Ту-

фан Миңнуллинның тууына 85 ел тулу уңаеннан татар язучыла-
ры, сәнгать әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре, әдәбият сөючеләр 
әдипнең Яңа Бистәдәге татар зиратында каберен зиярәт кылды. Шу-
шында ук әдипне искә алу мәрәсиме булды. Анда ТР Дәүләт Со-
веты Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Г.Камал театры 
Т.Миңнуллинны искә алу көнендә аның «Гөргөри кияүләре» спек-
таклен күрсәтте.

26 август
Актаныш районы Әнәк авылында ТРның Беренче Президен-

ты, РФнең Хезмәт Герое, «Ватан алдындагы казанышлары өчен» 
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орденының тулы кавалеры Минтимер Шәймиевкә бюст (авторы – 
Фәнил Вәлиуллин) куелды. Аны ачу тантанасында ТР Президенты 
Рөстәм Миңнеханов, ТР Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, 
РФ Президентының Идел буе федераль округындагы Тулы вәкаләтле 
вәкиле урынбасары Игорь Паньшин чыгыш ясады. Бюст каршында-
гы мәйданда театральләштерелгән пролог күрсәтелде, концерт бул-
ды. Тантанада Татарстан язучылары да катнашты.

27 август
Казандагы Даурия урамы һәм Оренбург тракты чатында 

Башкортстанның халык шагыйре, Социалистик Хезмәт Герое Мо-
стай Кәримгә һәйкәл (авторы – РФнең халык рәссамы Андрей Ко-
вальчук) ачылды. Аны ачу тантанасында Татарстан Республикасы 
Президенты Рөстәм Миңнеханов, Башкортстан Республикасы Баш-
лыгы Радий Хәбиров катнашты һәм чыгыш ясады.

Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте кысаларында 
башкаланың Татар мәдәни үзәгендә (Әсәдуллаев йорты) Татар-
стан язучылары катнашында иҗат кичәсе үткәрелде. Анда Та-
тарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Равил 
Фәйзуллин, Марсель Галиев, Шәмсия Җиһангирова, Рәмис Аймәт 
катнашты. Казаннан килгән кунакларны, залдагы җәмәгатьчелекне 
ТР Премьер-министр урынбасары – Татарстанның Россиядәге тулы 
вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин сәламләде. Язучылар Г.Тукай 
һәйкәленә чәчәк салу, Мәскәү өлкәсендәге Мытищи каласының фе-
дераль хәрби мемориаль зиратында армия генералы Мәхмүт Гәрәев 
каберендә бюст ачу тантаналарында да булдылар.

30 август
Республикабыз халкы Татарстан һәм Шәһәр көнен зурлап 

билгеләп үтте. Ул  быел ТАССРга  –  100, суверенлык турында Дек-
ларация кабул ителүгә 30 ел тулу белән тарихта калыр. ТР Пре-
зиденты Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына Республика көне 
белән  котлавын ирештерде. Илбашы бәйрәм көнне  ТР Милли 
китапханәсенең яңа бинасын карады, аның янында җырчы Идрис 
Газиевкә, шагыйрь Денис Осокинга, «Сөембикә» операсын сәхнәгә 
чыгарган коллективка (Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор 
Герасименко, Гулнора Гатина), язучы Лирон  Хәмидуллинга иҗатта 



284

ирешкән уңышлары өчен Г.Тукай исемендәге Дәүләт премияләрен 
тапшырды. 

15 сентябрь
Бер төркем язучылар татар әдәбиятының күренекле шәхесләре 

Таҗи Гыйззәт, Нәкый Исәнбәт каберләренә чәчәкләр салды. Искә 
алу мәрәсимендә мәшһүрләрнең туганнары да катнашты.

18 сентябрь
Тууына 95 ел тулу уңаеннан Арча районында Татарстанның халык 

язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Гариф Аху-
новны искә алдылар. Язучының Арча зиратындагы каберен зиярәт 
кылдылар. Монда Гарифҗан Ахунҗан улының, җәмәгате Гөлшәһидә 
Габдрахман кызының, аларның уллары Рәшитнең (өчесе дә – Та-
тарстан Язучылар берлеге әгъзалары) рухына Коръән багышланды. 
Аннары кунаклар Г.Ахунов укыган Казанбаш мәктәбендә укучылар 
белән очраштылар, Кечкенә Өчиле авылында Ахун чишмәсендә 
булдылар, районның сәнгать мәктәбендә яшь иҗатчыларга Гариф 
Ахунов премияләрен тапшыру тантанасында чыгыш ясадылар. Бу 
чараларда Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт, «Безнең мирас» журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон, 
«Казан утлары» журналының баш мөхәррир урынбасары Вакыйф 
Нуриев, язучы-прозаик Марат Әмирханов, шагыйрә Ольга Левад-
ная, әдәбият галимәсе Әлфия Галимуллина, галим-тарихчы Азат 
Ахунов, җирле язучы Зиннур Тимергалиев, журналистлар Сөембикә 
Кашапова, Илья Чирков һәм Гариф Ахуновның кызы, шагыйрә 
Наилә Ахунова катнашты.

20 сентябрь
Ульяновск шәһәрендә шагыйрь Шәфикъ Иматдиновка 70 яшь 

тулу уңаеннан юбилей кичәсе үткәрелде. Юбилярны  Язучылар бер-
леге рәисе Данил Салихов, шагыйрьләр Ркаил Зәйдулла, Газинур 
Морат котлады.

21–22 сентябрь
Мөслим районында традицион татар әдәбияты көннәре булып 

узды. Әдәбият, тел, моң, дин, әхлак темаларын күтәргән күпсанлы 
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чараларда, шул исәптән «түгәрәк өстәл»ләрдә Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Зиннур Мансуров, Тәлгат 
Галиуллин, Фәүзия Солтан, Шәмсия Җиһангирова, Ләбиб Лерон, 
Ленар Шәех, Марат Закир, Рифә Рахман, Рәдиф Сәгъди, Фәйрүзә 
Мөслимова, Факил Сафин, Рәфкать Шаһи, Минзифа Әхмәтшина, 
әдәбият галимнәре Хатыйп Миңнегулов, Миләүшә Хәбетдинова, 
дин әһелләре – Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлы-
ев, «Ислам динен кабул итүгә 1000 ел» исемендәге Казан югары 
мөселман мәдрәсәсе ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Казандагы 
Апанай мәчете имамы Нияз хәзрәт Сабиров һ.б. катнашты. 

21–22 сентябрь
Язучылар Марсель Галиев, Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат 

Алтайда булып кайттылар, диңгез өсте тигезлегеннән 3300 метр 
биеклектәге Курай сыртына күтәрелделәр. Бастырак курганнары 
эргәсендә булдылар. Анда борынгы төрки бабаларыбыз рухына 
дога багышланды. Соңыннан әдипләр Барнаул шәһәрендәге милли-
мәдәни мохтарият бинасында милләттәшләребез белән очраштылар.

22 сентябрь
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, әдәбият 

галимәсе Миләүшә Хәбетдинова XX йөз татар әдәбияты классигы, 
Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, тел-әдәбият га-
лиме, фольклорчы Нәкый Исәнбәтнең туган ягы Башкортстанның 
Салават районы Малаяз авылында булып, күренекле шәхеснең туу-
ына 120 ел тулу уңаеннан үткәрелгән чараларда катнаштылар, музе-
ен карадылар.

24 сентябрь
Туган җире – Апас районы Шыгай авылында күренекле дра-

матург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әмир Кама-
лиев (Аманулла) исемендәге музей ачылу тантанасы булды. Чара-
да Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучының 
каләмдәшләре катнашты.

29 сентябрь
Яшел Үзән үзәк китапханәсенең 30нчы номерлы филиалында 
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«Халык юлы белән китап юлы…» дип аталган иҗади очрашу булды. 
ТАССРның 100 еллыгына багышланган иҗади очрашуда Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов, язучылар Йолдыз Шәрәпова, Галина 
Зайнуллина, Эльмира Шәрифуллина катнашты.  

30 сентябрь
Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев «Кәефеңә көя 

төшермә» дигән китабы өчен Татарстан Язучылар берлеге һәм 
Актаныш районы хакимиятенең Гамил Афзал исемендәге әдәби 
премиясенә лаек булды. Бүләкне аңа Актаныш мәдәният йортында 
шул төбәктәге районнарның башлыклары катнашында татар телен 
саклау һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган чарада ТР Дәүләт 
Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов тапшырды. Лауреатны 
Актаныш районы башлыгы Энгель Фәттахов, Татарстан Язучылар 
берлеге рәисе Данил Салихов котладылар.   

30 сентябрь
Төркиядә зур тираж белән чыга торган «Сабах» газетасында 

татар кызы Гөлсем Камалова һәм аның иптәшләренең Балкан су-
гышы вакытында Истанбулга килеп, төрек сугышчыларына ярдәм 
итүләре турында мәкалә басылып чыкты. Ул төрек журналисты 
Гөкан Гөкташ тарафыннан язучы Роза Туфитулова язган «Гөлсем» 
романының төрекчә дөнья күрүе уңаеннан әзерләнгән.

12 октябрь
Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында, юбилее 

уңаеннан, шагыйрә, Әнгам Атнабаев исемендәге әдәби премия 
лауреаты Галия Гайнетдинованың «Күңел – бакча» дип атал-
ган иҗат кичәсе булып узды. Бәйрәмдарны Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов котлады һәм аңа ТР Мәдәният 
министрлыгының күкрәк билгесен, берлекнең Рәхмәт хатын 
тапшырды. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән 
вәкил Әлфия Әхәтова министр Илсур Һадиуллинның котлавын 
ирештерде. Кичәдә  язучылар Галимҗан Гыйльманов, Илзирә 
Вәлиуллина, журналистлар Томас Нигъмәтҗанов, Хәмидә Га-
рипова, Башкортстанның Тәтешле районы ветераннар советы 
рәисе Әнәс Мәгъзумов (ул район башлыгы Фәнур Шаисламов 
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исеменнән котлады), Казандагы 5 нче гимназия директоры Аль-
фред Рәгимшин һ.б. чыгыш ясады.

14, 22 октябрь
Татарстан Язучылар берлегендә татар телен, милли мәгарифне 

үстерү мәсьәләләренә багышланган ике утырыш булды. Анда ТР 
Дәүләт Советы рәисе урынбасары, ТР Президенты каршындагы Та-
тар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, ТР 
Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр 
комитеты рәисе Айрат Зарипов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе 
Данил Салихов, язучылар, әдәбият галимнәре катнашты.

17 октябрь
Әгерҗедә драматург Таҗи Гыйззәтнең тууына 125 ел тулуны 

билгеләп үттеләр. Язучы исемен йөрткән мәктәптә олы юбилейга 
багышланган кичә булды. Әлеге чарада катнашу өчен Казаннан ку-
наклар – Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, язучы 
Амур Фәләх, драматургның туганнары – КФУ профессоры Гүзәл 
Гыйззәтова, КФУ доценты Гөлназ Гыйззәтова кайткан иде. Әдипне 
искә алу кичәсендә Әгерҗе муниципаль районы башлыгы Азат 
Вәлиев чыгыш ясады. Юбилей чарасында катнашучылар Таҗи 
Гыйззәтнең музеенда булдылар, бюстына чәчәкләр салдылар.

17 октябрь
Чаллы шәһәренең «Энергетик» мәдәният сараенда танылган язу-

чылар Николай Алешковка – 70, Вера Хәмидуллинага 60 яшь тулуга 
багышланган әдәби-музыкаль кичә үткәрелде. Кичәдә юбилярларны 
Язучылар берлеге исеменнән галимә Әлфия Галимуллина котлады.

17 октябрь
Татарстанның халык шагыйре, ТР Дәүләт Советы депутаты Рка-

ил Зәйдулла, язучы, «Казан утлары» журналының баш мөхәррире 
Рөстәм Галиуллин Чувашия Республикасында булып кайттылар. 
Аларны Чувашия Республикасы Дәүләт Советының комитет рәисе 
Вячеслав Рафинов кабул итте. ЧР Милли китапханәсендә Ркаил 
Зәйдулланың чуваш телендә (тәрҗемәче – Евгений Турхан) чыккан 
«Ак эт» хикәяләр җыентыгын тәкъдим итү булды. Казаннан килгән 
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кунаклар Чувашия Республикасы Язучылар берлегендә – каләм 
ияләре, Чуваш дәүләт университетының журналистика бүлегендә 
галимнәр, студентлар белән очраштылар.

26 октябрь
«Татнефть» акционерлык җәмгыяте һәм Татарстан Язучылар 

берлегенең С.Сөләйманова исемендәге әдәби премиясе унбишен-
че тапкыр тапшырылды. Быел бу олы бүләккә Сания Әхмәтҗанова 
(«Язмышлар такыясы» китабы өчен), Фәрит Имамов («Эт тырна-
гы»), Ольга Кузмичева («Там, где цветёт шиповник»)  лаек булды.

Кызыксындыру премиясе Рифат Сәлаховка («Ак фәрештә»), 
Роберт Сәлахиевкә («Йөрәгемдә яшисең»), Шәфикъ Иматдиновка 
(«Газаплы мәхәббәт») бирелде.

Шулай ук  КФУда, Әлмәт, Түбән Кама, Алабуга уку йортларында 
белем алучы бер төркем студентлар С.Сөләйманова исемендәге сти-
пендия алачак.

13 ноябрь
Удмуртия Республикасы башкаласы Ижау шәһәрендә Татарстан 

Язучылар берлеге әгъзасы, шагыйрь Ринат Баттал истәлегенә мемо-
риаль такта ачылды. Ул язучы 1994 елдан 2018 елга кадәр яшәгән 
йорт (Гагарин урамы, 37) диварына куелды. Мемориаль тактаны 
ачу чарасында  Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
шагыйрь Рифат Җамал, шәһәрнең татар җәмәгатьчелеге вәкилләре, 
Ринат Батталның туганнары катнашты.

27 ноябрь
Казаннан унлап язучы (аларга Чаллыда яшәп иҗат итүчеләр дә 

кушылды) Тукай районында дистәдән артык авылда булып, очрашу-
лар үткәрделәр. Төп әдәби кичә Чаллыдагы «Энергетик» Мәдәният 
сараенда узды. Чарада Фәннүр Сафин исемендәге әдәби премия 
тапшырылды. Быел бу бүләккә Чаллы каласында яшәп иҗат итүче 
шагыйрьләр Галиәхмәт Шаһи белән Рәзинә Сәетгәрәева лаек булды. 
Премияне Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов белән 
Тукай районы башлыгы Фаил Камаев тапшырды.



289

28 ноябрь
Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт Зур концерт залында ша-

гыйрь, популяр җырлар авторы, Татарстанның атказанган сәнгать 
эшлеклесе Мансур Шиһаповның 80 яшьлегенә багышланган кичә 
булып узды. Анда бәйрәмдарны ТР Дәүләт Советының Мәгариф, 
мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зари-
пов, ТР мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, Татар-
стан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Бөтендөнья Татар кон-
грессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков 
котлады. Кичәне журналист, нәфис сүз остасы Илдар Кыямов алып 
барды.

9 декабрь
Арчадагы «Казан арты» музеенда Татарстанның халык язучы-

сы Мөхәммәт Мәһдиевнең тууына 90 ел тулуга багышланган әдәби 
кичә үткәрелде. Анда район хакимияте вәкилләре, укытучылар, 
Арча педагогия көллияте студентлары, музей хезмәткәрләре, Казан-
баш мәктәбе укучылары катнашты. Кичәгә Казаннан М.Мәһдиевнең 
кызы, тәрҗемәче, прозаик, ТР Фәннәр академиясенең фәнни-
оештыру бүлеге мөдире Гәүһәрия Хәсәнова белән язучы-прозаик, 
«Казан утлары» журналының баш мөхәррир урынбасары Вакыйф 
Нуриев кайткан иде.

27 декабрь
«Казан утлары» журналы хезмәткәрләре Камил Кәримов белән 

Вакыйф Нуриев Ульяновскида Татар мәдәнияте үзәгендә татар 
җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очраштылар. Аларны редакциянең 
2021 елга эш планнары белән таныштырдылар, киләчәктә басылып 
чыгачак яңа әсәрләр турында сөйләделәр. Чарада ТР Президенты 
тарафыннан игълан ителгән Татарстанда Туган телләр һәм халык-
лар бердәмлеге елында үзара хезмәттәшлек, милли чаралар үткәрү, 
мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләләре күтәрелде.   

Очрашуны Ульяновск өлкәсе татар милли-мәдәни автономиясе 
рәисе, «Татарстан – Яңа гасыр» телевидениесенең Ульяновскидагы 
корпункты җитәкчесе Рәмис Сафин алып барды.   
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15 гыйнвар
Мамадышта шагыйрь, прозаик Шәйхи Маннурның тууына 116 

ел тулу уңаеннан искә алу чаралары үткәрелде. Бәйрәмдә катна-
шучылар әдипнең шәһәр үзәгендәге һәйкәленә чәчәкләр салды, 
шушында ук митинг булды. Анда Шәйхи Маннур исемендәге пре-
мия лауреатлары игълан ителде. Быел бу олы бүләккә язучы-проза-
ик Камил Кәримов ия булды. Күптән түгел генә 70 яшен, иҗатына 
40 ел тулуны билгеләп үткән әдип бу премиягә 35 ел элек тәкъдим 
ителгән иде. Әмма оештыру мәсьәләсендәге кайбер сәбәпләр арка-
сында бүләкне алмый калды. Тагын бер премия Мамадышта туган, 
Әл-Фәрит ибн Габделбарый тәхәллүсе белән туган авылы тарихын 
язган Фәрит Хисмәтовка  бирелде.

Искә алу чаралары Ш.Маннурның туган авылы Тулбайда дәвам 
итте. Монда кайткан кунаклар әдипнең каберенә чәчәкләр салды, 
аның рухына дога багышладылар. Язучы үзе салдырган китапханәдә 
(хәзер музей-китапханә) булдылар. Монда мәктәп укучылары 
Шәйхи Маннурның шигырьләрен укыды. Искә алу чараларында 
язучылар Зиннур Мансуров, Камил Кәримов, Рафаил Газизов, Ма-
рат Закир, Вәрис Гали, Амур Фәлахов, Мансур Сафин, Рәкит Алла-
бирде, җырчы Миңгол Галиев һ.б. катнашты.

15 гыйнвар
Азнакай төбәгендә Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы 

хезмәткәре, шагыйрь, Һ.Такташ исемендәге әдәби премия лауреа-
ты Илдус Гыйләҗевнең тууына 75 ел тулуга багышланган искә алу 
чаралары булып узды. Әдипнең туган авылы Туйкәдәге мемориаль 
тактага чәчәкләр салынды, кабере янында аның рухына дога багыш-
ланды. Искә алу чаралары Илдус Гыйләҗевнең яңа чыккан «Яшәү –  
сөю» китабын тәкъдим итүгә багышланган тантаналы кичә белән 
тәмамланды. Аны Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель 
Шәйдуллин ачты. Кичәдә Татарстан Язучылар берлеге  рәисе Данил 
Салихов, язучылар Марсель Галиев, Фоат Садриев, Факил Сафин, 
Рифкать Шаһиев, Нур Әхмәдиев һ.б. катнашты.

20 гыйнвар
Арчадагы «Казан арты» тарих-этнография музеенда шагыйрь, 

галим, мөгаллим, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, 
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М.Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты Хәнәфи 
Бәдигыйның тууына 80 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе бул-
ды. Анда әле күптән түгел генә гүр иясе булган Габделбәр улы 
Канәфи рухына дога багышланды. «Казан арты» тарих-этногра-
фия музее җитәкчесе урынбасары Шәфигулла Гарипов язучының 
күпкырлы иҗат эшчәнлеге турында сөйләде. Татарстан Язучы-
лар берлеге әгъзасы, шагыйрә Йолдыз (Йолдыз Шәрапова), Казан 
төзелеш-архитектура университеты укытучысы, электрон-хисап-
лау җиһазлары лабораториясе мөдире, әйдәп баручы инженер, 
Бәдигыйның якташы Фәрит Хуҗин, мөгаллимнәр, китапханәчеләр, 
Хәнәфи аганың авылдашлары, туганнары үзләренең истәлекләре 
белән уртаклаштылар. Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллияте 
студентлары шагыйрьнең шигырьләрен укыды, җырларын җырлады. 
Хәнәфи Бәдигыйның туганнан туган сеңлесе Альмира Зәйнуллина 
«Казан арты» тарих-этнография музее җитәкчесе Гөлназ Камало-
вага туганының китапларын, шәхси әйберләрен тапшырды. Кичәне 
Арчадагы «Әлифба» музее җитәкчесе Дамир Таҗиев алып барды. 

25 гыйнвар
Арчаның мәдәният йортында ТР Президенты тарафыннан игъ-

лан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын ачу тан-
танасы булды. Бу чара шулай ук татар әдәбияты классигы Гомәр 
Бәшировның тууына 120 ел уңаеннан искә алу кичәсе дә иде. Ике 
чараны бергә үткәрү символик мәгънәгә ия. Арчалыларның якташ 
әдибе гомер буена туган телебез сагында булды, аның чисталы-
гын, сафлыгын кайгыртып яшәде. Тантанага килүчеләр мәдәният 
йортының фойесында Арча әдәбият һәм сәнгать музее (җитәкчесе 
Шәфигулла Гарипов) хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән, Гомәр 
Бәшировның тормышы һәм иҗаты турындагы күргәзмәне карады-
лар. Икенче катта районның балалар бакчаларындагы милли поч-
маклар белән таныштылар.

Бәйрәмдә Арча муниципаль районы башлыгы Илшат Нуриев, 
ТР Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык ко-
митеты рәисе Лотфулла Шәфигуллин чыгыш ясады. Тантанага як-
таш язучылар да чакырылган иде. Шагыйрь, галим Рифат Җамал, 
прозаик, галимә Гүзәл Әдһәм, «Казан утлары» журналының баш 
мөхәррире Рөстәм Галиуллин, аның урынбасары Вакыйф Нури-
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ев, шушы районда яшәп иҗат итүче каләм иясе Зиннур Тимерга-
лиев арчалыларны бәйрәм белән котлады, Гомәр Бәширов турында 
истәлекләре, әсәрләре турында уй-фикерләре белән уртаклашты-
лар. Чыгышлар Арчаның үзешчән сәнгать осталары, җырчылары, 
биючеләре, күршеләре Кукмарадан – мари, Балтач районы Көш-
кетбаш авылыннан удмурт җыр һәм бию ансамбльләре чыгышлары 
белән үрелеп барды.

26 гыйнвар
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татар әдәбияты 

тарихы музее һәм Шәриф Камал мемориаль фатиры («Татар кита-
бы йорты») яшь язучылар өчен «Проза» һәм «Әдәби тәрҗемә» но-
минацияләрендә Шәриф Камал исемендәге әдәби премия булдырды. 

Премия Шәриф Камалның әдәби мирасын популярлаштыру, 
прозаның кече жанрларында  иҗат итүче талантлы яшь авторларны 
барлау, әлеге жанрны үстерү, киң җәмәгатьчелек игътибарын әдәби 
процессның феноменына җәлеп итү, тәрҗемә мәктәбен активлаш-
тыру максатыннан гамәлгә куелды. 

Эшләрне 2020 елның 15 нче декабренә кадәр тапшырырга була 
иде. «Проза» номинациясенә – 18 автордан, «Әдәби тәрҗемә» 
номинациясенә 33 автордан эш кабул ителде. Алар Шәриф Камал 
премиясе экспертлар комиссиясенә тапшырылды һәм укылды. 

Быел Шәриф Камал премиясенә проза буенча – Алинә Хәби-
буллина, тәрҗемә номинациясендә Азат Якупов лаек булды. 

28 гыйнвар
Татарстан Язучылар берлеге идарәсе утырышы булды. Аны бер-

лек рәисе Данил Салихов алып барды. Утырышта Ләбиб Лерон, 
Факил Сафин 2021 елда Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә 
тәкъдим ителде. Идарә әгъзалары шулай ук әдәби премияләргә дә 
кандидатларны расладылар. Соңгы елларда басылып чыккан ки- 
таплары өчен Равил Рахмани – Г.Исхакый, Вакыйф Нуриев – 
Ф.Хөсни, Халисә Мөдәррисова – Һ.Такташ, Әнвәр Шәрипов –  
Җ.Вәлиди, Булат Сәлахов – Т.Миңнуллин, Азалия Бадюгина 
М.Горький исе-мендәге әдәби премияләргә тәкъдим ителде.

Утырышта Натан Солодухо, Олеся Феоктистова, Гөлчирә Нәҗ-
метдинова Татарстан Язучылар берлегенә кабул ителде.
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ТАТАРСТАН ЯЗУЧЫЛАР БЕРЛЕГЕНЕҢ ӘЛМӘТ БҮЛЕГЕ

(Җитәкчесе – Рәфкать Шаһиев) _________________________

Кара алтын башкаласында ǝдǝбият-сǝнгатькǝ тартылган яшьлǝр ини-
циативасы белǝн ǝдǝби түгǝрǝктǝн оешып киткǝн бүлек, Совет чорының 
кайнарлыгын саклый алмаса да, заман белǝн бергǝ атлый. Бүгенге көн 
сулышы ǝдǝби эшчǝнлеккǝ үз төзǝтмǝлǝрен кертǝ. Туган телебезгǝ 
булган тискǝре мөнǝсǝбǝт, профессиональ ǝдǝбият мǝйданында 
һǝвǝскǝрлǝрнең күбǝюе матур ǝдǝбиятның йөзен күлǝгǝлǝде. Әлбǝттǝ, 
бүген Әлмǝт төбǝгендǝ дистǝлǝгǝн яшьлǝр язучы булырга атлыгып тор-
масалар да, сайланып кына булса да килгǝлилǝр. Чөнки бүген ǝдǝби 
иҗат белǝн генǝ гаилǝ тотып, тормыш алып бару мөмкин түгел. Про-
за, зур күлǝмле чǝчмǝ ǝсǝр озаклап утырып эшлǝүне талǝп итǝ. Шу-
лай булса да ике корылтай арасында Лилия Фǝрхетдинова, Марат Мо-
рев, Екатерина Аничкина, Лилия Садриева, Людмила Аланлы, Сǝрия 
Бикмөхǝммǝтова Язучылар берлегенǝ кабул ителделǝр. Бүгенге көндǝ 
Татарстан Язучылар берлегенең Әлмǝт бүлегендǝ 30 язучы бар. Тор-
мыш дǝвам итǝ, берǝүлǝр килǝ, икенчелǝр бакыйга күчǝ. Ике ел элек та-
лантлы шагыйрь, яшьлǝр өчен остаз булган Илдус Гыйлǝҗев арабыздан 
китте. Лǝкин аларның иҗатын, татар ǝдǝбиятына керткǝн хезмǝтлǝрен, 
исемнǝрен мǝңгелǝштерергǝ тырышабыз. Дүрт ел эчендǝ фронтовик-
язучыбыз Рафаил Төхфǝтуллин яшǝгǝн йортка, Әлмǝт районы Елхо-
вой авылында Лǝбиб Гыйльми туган нигезгǝ, Азнакай районы Туйкǝ 
мǝдǝният йортына Илдус Гыйлǝҗевкә истǝлек такталары куелды.

Үткǝрелǝ торган кайбер чаралар инде традициягǝ ǝйлǝнсǝ дǝ, алар 
һǝр елны яңа форматта уза, яңа чаралар-элементлар белǝн баеты-
ла. «Шагыйрь җаны җырлап туймас» дип аталган Г.Тукай туган көне 
шǝһǝрдǝ заманча төс алды. Башта шǝһǝрнең Р.Төхфǝтуллин исемендǝге 
балалар китапханǝсендǝ фронтовик язучының музей бүлмǝсе ачыл-
ды. Тантана кунакларын Шүрǝлеле Тукай янында бакча балалары, 
мǝктǝп укучылары үзлǝренең чыгышлары белǝн каршы алдылар. Шул 
вакыт студент-волонтерлар велосипедларда эстафетаны төп Г.Тукай 
һǝйкǝленǝ илттелǝр. Шигърият бǝйрǝме шǝһǝр хакимияте вǝкиллǝре, 
язучылар, шагыйрьлǝр, ǝдǝбият сөючелǝр катнашында дǝвам итте. Һǝм 
үткǝн ел өчен шǝһǝр хакимиятенең Р.Төхфǝтуллин исемендǝге пре-
миясе тапшырылды. 
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М.Җǝлилнең туган көнендǝ, гадǝттǝгечǝ, тантана ватанпǝрвǝрлек 
рухында барса, Җǝлил, Тукай көннǝренең дǝвамы традицион рǝвештǝ 
язучылар һǝм иҗат итүче мǝктǝп укучылары белǝн берлектǝ шǝһǝр үзǝк 
паркының «Ассоль» кафесында дǝвам итǝ.

Дистǝ еллар инде Әлмǝт С.Сөлǝйманова көннǝрендǝ көзге шигырь 
бǝйрǝмен үткǝрǝ. Премия тапшыру тантанасы Әлмǝт татар дǝүлǝт дра-
ма театрында гөрлǝп уза. Башлап, кунакларны язучылар каршы ала. 
Очрашу шагыйрǝ исемен йөрткǝн китапханǝдǝ башланып китǝ. Ике 
корылтай арасында ǝлеге чаралар форматын, маршрутын үзгǝртте. 
«Түгǝрǝк өстǝл»лǝр, «Шигъри батл», «Әдǝби таган» (бǝхǝс клубы) фор-
малары бер С.Сөлǝйманова иҗаты белǝн генǝ чиклǝнми. Анда көнүзǝк 
мǝсьǝлǝлǝрнең ǝдǝбиятта чагылышы карала. Урыны да ел саен үзгǝреп 
тора: китапханǝ, театрның кунак залы, «Алтын алма» арт-проект кыса-
лары нигезендǝ шǝһǝргǝ экскурсия һ.б. Чаралар «Татнефть» ГАҖнең 
«Рухият» хǝйрия программасы, мǝдǝният идарǝсе белǝн берлектǝ баш-
карыла. Әлеге чаралар, бǝхǝс клублары ǝдǝбиятны популярлаштыруның 
бер формасы булып тора. Үзǝк паркта эшлǝп килүче «Ассоль» кафе-
сы язучыларыбызның иҗат кичǝлǝрен, укучылар белǝн ǝдǝби чара-
лар үткǝрү урынына ǝйлǝнде. Тукай һǝм Җǝлил көннǝреннǝн тыш, 
өлкǝннǝр көне, Р.Шаһиев, И.Нǝбиуллина, Н.Әхмǝдиевларның юбилей 
тантаналары да шунда узды.

Шǝһǝрнең мǝдǝни чаралары кысаларында узучы «Әдǝби ишегалды», 
«Шǝмсенур паркы» проектларында язучылар М.Әхмǝтшина, Лилия 
һǝм Резедǝ Фǝрхетдиновалар, З.Захарова, Н.Сабирҗанова, Р.Шаһиев, 
Р.Шǝрипова, Л.Аланлы, Т.Шǝмсуаровлар актив чыгыш ясыйлар. 

Әлмǝт бүлеге үз эшен планлы нигездǝ алып бара. Традицион рǝвештǝ 
ул эшлǝр район мǝгариф, мǝдǝният идарǝлǝре, китапханǝлǝр, «Тат-
нефть» җǝмгыятенең «Рухият» программасы белǝн берлектǝ эшлǝнǝ.

Ел саен ноябрь – декабрь айларында шǝһǝрнең «Иске Әлмǝт» 
мǝдǝният йортында китап сөючелǝргǝ «Рухият» нǝшриятында ба-
сылган китапларны тǝкъдим итү була. Әлмǝт татар дǝүлǝт драма те-
атры артистлары һǝр яңа китап эчтәлеген кечкенǝ бер спектакль итеп 
китап сөюче тамашачыларга җиткерǝлǝр. Китап сөючелǝр дǝ, язу-
чылар да театр артистларына, нефтьчелǝргǝ бик рǝхмǝтле. Язучылар 
китап укучылар белǝн очраша, үзлǝренең култамгалары белǝн ки-
тап өлǝшǝлǝр. «Рухият» хǝйрия программасы һǝр авторга, китапны 
бизǝүчегǝ, гомумǝн, китап укучыларга зур хөрмǝт күрсǝтǝ. 2016 елның 
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июнендǝ К.Алтайскийның Татарстанның халык язучысы Фоат Садриев 
тǝрҗемǝсендǝ басылган «Батырлык» китабын тǝкъдим итү чын батыр-
лык дǝресенǝ ǝверелде. 

Өлкǝн ǝдибебез Ә.Салаховның үзе катнашында, Әлмǝт районы Ел-
ховой авылында инде дүртенче ел, май аенда, «Сезнең өчен язам...» 
исемле Ә.Салах исемендǝге премия тапшыру тантанасы уза. Автор 
татар һǝм чуваш теллǝрендǝ иҗат итүче мǝктǝп укучылары арасында-
гы бǝйгедǝ җиңүчелǝргǝ премияне үзе тапшыра. Үткǝн тантаналарда 
калǝмдǝшлǝре И.Нǝбиуллина, Р.Шаһиев, М.Әхмǝтшина, З.Захарова, 
Н.Сабирҗанова, матбугат һǝм мǝгариф хезмǝткǝрлǝре катнашты.

Әлмǝт дǝүлǝт муниципаль хезмǝт институты дистǝ елга якын 
К.Булатова исемендǝге премия булдырып, иҗади һǝм фǝнни эшǝүче 
укучыларга, студентларга тапшыра килде. Ел саен ул эшлǝрне туплап 
җыентык чыгарды.

Әлбǝттǝ, иң төп эшлǝребезнең берсе – ул балалар бакчалары, 
мǝктǝплǝр белǝн эшлǝү. Чөнки ǝдǝбиятның килǝчǝге алар кулында. 
Шуңа да ел дǝвамында, мǝгариф идарǝсе белǝн килешенгǝн график бу-
енча, һǝр язучы төрле очрашуларда катнаша, татар ǝдǝбиятын, язучы-
лар иҗатын пропагандалый. Очрашулар, гадǝттǝ, нефть төбǝген тулы-
сынча үз эченǝ ала. Аннан тыш, язучыларыбыз Әлмǝттǝ, Лениногорск, 
Чистай шǝһǝрлǝрендǝ узган «Без – Тукай оныклары», «Илһам канатын-
да», «Илһам», «Дулкыннар» иҗат бǝйгелǝренең жюри составында кат-
нашалар. 

Әдǝби очрашулар Әлмǝт шǝһǝре һǝм муниципаль районы 
китапханǝлǝре, мǝктǝп һǝм балалар бакчаларыннан тыш, Бөгелмǝ, Бау-
лы, Ютазы, Азнакай, Мөслим, Сарман, Лениногорск, Чирмешǝн, Нор-
лат, Яңа Чишмǝ, Чистай районнарында узды. Язучылардан Р.Шаһиев, 
К.Булатова, Ф.Садриев, М.Әхмǝтҗанов, Р.Хǝбибуллина, М.Гарипов, 
Р.Шǝрипова, Т.Шǝмсуаров, Н.Шǝрифуллин, Р.Габделхакова, 
М.Әхмǝтшина, Н.Сабирҗанова, З.Захарова, Е.Аничкина, Ә.Салахов, 
И.Нǝбиуллина, Р.Фǝрхетдинова, Л.Фǝрхетдинова, Д.Гарифуллин, 
Р.Ахунҗановалар ǝлеге очрашуларда үзлǝренең иҗади тормышлары 
белǝн таныштырдылар, шулай ук калǝмдǝшлǝренең иҗатларын да 
укучыларга җиткерделǝр. Районнарда яшǝп иҗат итүче язучыларыбыз 
ǝдǝбиятка яшьлǝрне тартуда максатчан эш алып баралар.

Иң сөендергǝне: шушы дүрт ел эчендǝ чичǝн шагыйрǝбез Клара 
Булатова Г.Тукай исемендǝге дǝүлǝт премиясенǝ һǝм «Халык шагый-
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ре» дигǝн мактаулы исемгǝ лаек булды. Шулай ук, ике корылтай ара-
сында М.Әхмәтшина һәм Р.Хәбибуллинага «Татарстанның атказанган 
мәдәният хезмәткәре» исеме бирелде. Р.Шаһиев – С.Сөлǝйманова, 
Р.Габделхакова – С.Сөлǝйманова, Г.Утыз-Имǝни; Минзифа Әхмǝтши-
на – К.Тимбикова; Лилия Фǝрхетдинова Р.Төхфǝтуллин исемендǝге 
премиялǝргǝ лаек булдылар. А.Хǝсǝнов, Р.Габделхакова, Р.Шаһиев, 
Р.Хǝбибуллина, З.Захарова ǝсǝрлǝре «Казан утлары» журналы үткǝргǝн 
бǝйгелǝрдǝ призлы урыннар алдылар. 

21 февраль – Туган тел көнендǝ, өченче ел инде, «Язучылар дǝрес 
бирǝ» флешмобы уза. Бу көнне язучылар югары уку йортларында, 
техникум, көллиятлǝрдǝ, мǝктǝплǝрдǝ дǝреслǝр алып баралар. Әсгать 
Салахов, Илүсǝ Нǝбиуллина, Рǝфкать Шаһиев, Минзифа Әхмǝтшина, 
Зинаида Захарова, Нǝфисǝ Сабирҗанова, Клара Булатова, Сǝрия 
Бикмөхǝммǝтова, Таһир Шǝмсуаров, Резедǝ Шǝрипова, Дамир Га-
рифуллин, Рухия Ахунҗанова, Марсель Гарипов, Резедǝ һǝм Лилия 
Фǝрхетдиновалар яшьләребез белән телебезнең, ǝдǝбиятыбызның 
үткǝне, бүгенгесе һǝм килǝчǝге турында сөйлǝшǝлǝр. 

Мөслимдǝ узучы – Ф.Садриев, Әлмǝттǝ – Р.Фǝхретдинов, Чистайда – 
К.Тимбикова, Г.Исхакый, Лениногорскида Җ.Рǝхимов укулары укыту-
чыларда һǝм укучыларда ǝдǝбиятка фǝнни күзлектǝн карау мөмкинлеге 
бирǝ, ǝдǝбият теориясе белǝн таныштыра. Дүрт ел эчендǝ М.Җǝлил, 
Р.Фǝхретдин, Җ.Рǝхимов, Р.Төхфǝтуллин иҗатлары буенча фǝнни-
гамǝли конференциялǝрдǝ Р.Шаһиев, Р.Габделхакова, М.Әхмǝтшина, 
З.Захарова, Н.Сабирҗанова, Ә.Салахов, А.Хǝсǝнов, Резедә һǝм Лилия 
Фǝрхетдиновалар катнашты. 

Күп кенǝ язучылар соңгы арада төбǝк тарихы белǝн кызыксына 
башладылар. И.Гыйлǝҗев, М.Гариповның Азнакай районнары авылла-
ры тарихын яктырткан күп кенǝ саллы хезмǝтлǝре дөнья күрде. 2019 
елның августында М.Гарипов, М.Әхмәтшина, бер төркем журналист-
лар, язучылар, тарихчылар белǝн, Себер якларында – Омск, Томск, Но-
восибирск шǝһǝрлǝрендǝ булып кайттылар. 

Ике корылтай арасында Сарманда Дамир Гарифуллинның – 80, 
Чистайда Минзифа Әхмǝтшинаның – 60, Казанда, Әлмǝттǝ Клара 
Булатованың – 80, Нǝфисǝ Сабирҗанованың – 55, Чирмешǝндǝ, Ле-
ниногорскида Рǝмзия Габделхакованың – 60, Лениногорскида Таһир 
Шǝмсуаровның – 65, Азнакайда Илдус Гыйлǝҗев һǝм Марсель 
Гариповның – 70, Резедǝ Шǝрипованың – 55, Роза Хǝбибуллинаның – 



297

85, Фоат Садриевның – 75, Мөҗǝһит Әхмǝтҗановларның 65 яшьлек 
юбилей кичǝлǝре югары дǝрǝҗǝдǝ узды. Һǝркайсында чыгыш ясадык. 

Сарман мǝдǝният йорты апрель аенда галим, язучы Х.Миңнегулов-
ның 80 яшьлек юбилеен зурлап уздырды. Язмышларын ǝдǝбият белǝн 
бǝйлǝгǝннǝрнең күпчелеге – Хатыйп абыйның шǝкертлǝре. Әлеге ча-
рада Әлмǝт бүлегеннǝн Р.Шаһиев һǝм Мөслимдǝ яшǝп иҗат итүче 
М.Әхмǝтҗановлар катнашты.

Бөек Ватан сугышы ветераны, Г.Тукай премиясе лауреаты Хисам 
Камаловның 90 яшьлеге уңаеннан туган авылы Кама-Исмǝгыйльдǝ оч-
рашу якташларының җылы истǝлеклǝре һǝм җыр-моңга уралып барды. 
Шундый язучыбызның безнең якташ булуы горурлык хислǝре уята.

Ел саен көз көнне Мөслимдǝ узучы ǝдǝбият көннǝрендǝ укучылар-
ның дистǝдǝн артык башкала язучылары белǝн аралашу мөмкинлеге 
булу да – татар ǝдǝбиятын пропагандалауның бер чарасы. Әдǝбият 
көннǝре һǝр елны бер авторны искǝ алуга – Харрас Әюпов, Наис Гамбǝр, 
Зөлфǝт һ.б. багышланды. Әлмǝт сǝүдǝ техникумы базасында «Идел» 
журналы редакциясе белǝн берлектǝ үткǝргǝн «Әдǝби суд» яшьлǝрдǝ 
кызыксыну уятты. Шǝһǝр һǝм район күлǝмендǝ үткǝрелǝ торган мил-
ли, сǝяси чараларда язучыларыбыз үзлǝренең сүзлǝрен ǝйтǝлǝр, калǝм 
ǝһеллǝре исеменнǝн чыгыш ясыйлар.

Ә.Маликов, С.Сөлǝйманова, Ю.Әминов, Г.Афзал һ.б. каберлǝрен 
чистартып тǝртиплǝп торабыз. Р.Вǝлиуллин, Р.Төхфǝтуллин, 
Э.Мөэминова (Әлмǝт), Җ.Рǝхимов (Лениногорск), Ә.Габиди (Сарман) 
һ.б. язучыларыбызның искǝ алу кичǝлǝре китапханǝлǝрдǝ, төбǝк музей-
ларында узды. Гомумǝн, ǝдǝби очрашулар, искǝ алу кичǝлǝре шǝһǝрнең 
С.Сөлǝйманова исемендәге үзǝк китапханǝсендǝ, 2 нче китапханǝдǝ да-
ими булып тора. Р.Төхфǝтуллинның 95 еллыгы уңаеннан Чаллыда яшǝп 
иҗат итүче язучы М.Яһудин һǝм язучының улы Рөстǝм Төхфǝтуллин 
белǝн 2 нче китапханǝдǝ узган «Фронт язмалары, сугыш истǝлеклǝре» 
исемле очрашу аеруча истǝ кала торган булды. Язучы улларының Ин-
тернет ярдǝмендǝ бер-берсен эзлǝп табып очрашулары китап укучы-
ларда, ǝдǝбият сөючелǝрдǝ зур кызыксыну уятты. Г.Тукай премиясе 
лауреаты, Мǝскәүдǝ яшǝүче язучыбыз Р.Мөхǝммǝдиев, Мөслимнǝн 
Ф.Садриев, Казаннан Ф.Бǝйрǝмова, Г.Гыйльманов, Ә.Мушинский һәм 
милли китапханә хезмәткәре белǝн узган очрашулар да эчтǝлекле һǝм 
үзенчǝлекле, истǝ калырлык. 

2017 елның җǝендǝ, оешмадагы бөтен язучылар җыелып, «Әдǝби 
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пленэр»га чыктык. Р.Фǝхретдиннең туган авылы Кичүчат табигатендǝ 
булып, иҗади лǝззǝт алып кайттык. Чарада берлек рǝисе Д.Х. Салихов 
та катнашты. 

Әлмǝт бүлеге оешуның 55 еллыгы уңаеннан 2018 елның 1 мартын-
нан 31 июленǝ кадǝр барган «Туган яктан илһам алып» – «Вдохно-
венные краем родным» бǝйгесендǝ Татарстанның 7 районыннан һǝм 
Самара өлкǝсеннǝн 17 яшьтǝн 65 яшькǝ кадǝрге 63 автор катнашты, 
татар һǝм рус теллǝрендǝ 300дǝн артык эш керде. Монда профессионал 
авторлар да, иҗат белǝн мавыгучылар да бар иде. Җиңүчелǝргǝ «Тат-
нефть» ГАҖнең «Рухият» программасы ярдǝме белǝн барлыгы 75 мең 
сум күлǝмендǝ акчалата премиялǝр тапшырылды. Бүлǝклǝү тантанасы 
С.Сөлǝйманова исемендǝге үзǝк китапханǝдǝ Язучылар берлеге рǝисе 
Д.Х.Салихов, «Татнефть» ГАҖ вǝкиллǝре катнашында узды.

«Библионочь» – «Китапханǝ төне» шǝһǝрнең 2 нче китапханǝсенǝ 
нигездǝ рус телендǝ иҗат итүче яшьлǝрне җыя. Яшьлǝр гитара кылла-
ры чыңы астында үзлǝренең иҗатлары белǝн уртаклашалар. Рус телле 
иҗатташларыбызны яшь шагыйрǝ Е.Аничкина үз канаты астына алды. 
Мөмкинлеге чиклǝнгǝн булса да, иҗатта үзен чын батырларча тоеп 
яши. 

Язучыларның туган төбǝклǝрендǝ яшǝүче укучылар үз якташлары-
ның иҗатларын һǝрдаим күз уңында тоталар. Шуңа да Н.Сабирҗано- 
ва – Актанышта, М.Әхмǝтшина – Чистайда, Р.Габделхакова Чирмешǝн-
дǝ ǝдǝбият сөючелǝрнең көтеп алынган авторлары.

Август аенда «Татнефть» ГАҖнең «Рухият» программасы уздыр-
ган бǝйгедǝ Татарстан АССР төзелүгǝ 100 ел тулуга багышланган 
«Үткǝннǝрне барлап, килǝчǝккǝ карап» дигǝн, ел ярымга төзелгǝн 
проект «Татнефть» грантына ия булды. 17 февральдǝ шǝһǝребезнең 
«Яшьлǝр үзǝ»гендǝ Татарстан Язучылар берлегенең Әлмǝт бүлеге 
мǝгариф идарǝсе белǝн берлектǝ «Тере классика» дип аталган, 
сǝнгатьле укучыларның төбǝк конкурсы узды. Конкурсны финанслау 
ТР Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге откан «Татнефть» ГАҖ гран-
ты хисабына гамәлгә ашырылды. Чара Татарстан Язучылар берлегенең 
Әлмǝт бүлеге җитǝкчесе Р.Ш. Шаһиевның сǝламлǝү сүзе белǝн баш-
ланып китте. Сүзне дǝвам итеп, «Татнефть» ГАҖенең «Рухият» про-
граммасы җитǝкчесе Ф.Ә. Шǝйхетдинова катнашучыларга үзенең 
хǝер-фатихасын бирде, җǝмǝгать эшендǝ һǝм иҗатта актив язучыларга 
«Рухият»нең Рǝхмǝт хатларын тапшырды.



Конкурста Әлмǝт, Азнакай, Мөслим, Сарман, Лениногорск, Бөгел- 
мǝ, Чистай, Зǝй, Актаныш районы мǝктǝплǝреннǝн 5 – 11 сыйныфта уку-
чы 75тǝн артык укучы катнашты. Катнашучылар мǝктǝп программасына 
кермǝгǝн, нигездǝ нефть төбǝгендǝ яшǝп иҗат иткǝн язучыларның про-
за ǝсǝрлǝреннǝн татар телендǝ яттан өзек укыдылар. Укучыларның чы-
гышын профессионаллар: Татарстанның халык артисты С.Минханова, 
Татарстанның атказанган артисты Р.Гайсина, артист И.Агиев, язучы-
лар З.Захарова, Т.Шǝмсуаров, укытучы Э.Мǝүлетбаевалар бǝялǝде. Һǝр 
катнашучы диплом һǝм китаплар белǝн бүлǝклǝнде.

Әлбǝттǝ, язучы өчен иң куанычлы вакыйга – китабы басылып чыгу.  
Бу җǝһǝттǝн Әлмǝт бүлеге язучыларының Татарстан китап нǝшрия-
тында, «Рухият» һ.б. нǝшриятларда Фоат Садриев, Клара Булато-
ва, Мөҗǝһит Әхмǝтҗанов, Таһир Шǝмсуаров, Рǝмзия Габделхакова,  
Зинаида Захарова, Рǝфкать Шаһиев, Резеда һǝм Лилия Фǝрхетдиновалар, 
Нур Әхмǝдиев, Резедǝ Шǝрипова, Илдус Гыйлǝҗев, Марсель Гари-
пов, Альберт Хǝсǝнов, Әсгать Салахов, Дамир Гарифуллин, Рухия 
Ахунҗанова, Илүсǝ Нǝбиуллина, Әхǝт Хǝбибуллин, Екатерина Анички-
на, Мөҗǝһит Әхмǝтҗанов, Роза Хǝбибуллиналарның яңа җыентыклары 
дөнья күрде.

Яшǝү дǝвам итǝ. Әлмǝт бүлеге язучылары тел, миллǝт язмышына 
битараф булмыйча, укучыга үз фикерен җиткереп яшилǝр, иҗат итǝлǝр.
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ТАТАРСТАН ЯЗУЧЫЛАР БЕРЛЕГЕНЕҢ ЧАЛЛЫ БҮЛЕГЕ

(җитәкчесе – Факил Сафин) _____________________________

Ике съезд арасын Чаллы язучылар оешмасы тынгысыз иҗат һәм 
актив җәмәгать эшчәнлеге белән үткәрде. Халкыбыз, әлбәттә, язу-
чыларыбыз өчен зур сынау еллары булды бу. Оешма тарихына кагы-
лышлы истәлекле даталарны да нәтиҗәле эшләр белән каршыладык. 
Чаллы Язучылар оешмасы төзелүгә 40 ел тулды. Әлеге истәлекле да-
таны ныклы хезмәт белән каршы алдык, мәктәпләрдә, китапханәләрдә, 
төрле оешма-учреждениеләрдә йөзләрчә очрашу үткәрелде, йомгак 
рәвешендә шушы елның 28 февралендә зур бәйрәм үткәрдек. Чал-
лы хакимияте, Татарстан Язучылар берлеге ярдәме белән шәһәрдә 
әдәби чаралар үткәрелде. Бәйрәмгә Казаннан, Башкортстаннан, 
республикабызның башка төбәкләреннән күп кунаклар килде. Бер көн 
эчендә күренекле әдипләр катнашында 19 мәктәптә укучылар белән оч-
рашулар үткәрелде.

Соңгы елларда традициягә кергәнчә, Чаллы бүлеге язучылары ел 
саен республиканың бер төбәгенә иҗади сәяхәткә чыгабыз. Түбән 
Кама, Мөслим, Азнакай район-шәһәрләре белән таныштык, район 
җитәкчеләре, үзәк китапханә хезмәткәрләре безне үзләре каршы алып, 
көне буе озатып йөрделәр. Чаллы бүлеге язучылары Татарстанның 
төрле төбәкләрендә, республикадан читтә дә, хәтта чит илләрдә дә 
әдәби очрашулар, конференцияләр, мастер-класслар үткәрәләр.

Ике съезд арасында Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулу уңаеннан 
фәнни-гамәли конференция (2016), 29 нчы гимназия базасында Ри-
заэтдин Фәхретдин, Туфан Миңнуллин исемендәге фәнни-гамәли 
конференцияләр үтә. Шулай ук Кадыйр Сибгатуллин, Айдар Хәлим 
укулары, күптеллелек шартларында әдәбиятны һәм туган телне укы-
ту мәсьәләләренә багышланган республика конференциясе, Габдулла 
Тукайның тууына 130 ел тулу уңаеннан төбәктәге конференция, фести-
валь, бәйгеләрне санап чыгу да күп вакыт сорар иде. Шуларның бер-
сен генә әйтеп үтәм: «Күңел» радиосында Татарстан Язучылар берле-
ге Чаллыдагы, Башкортстандагы, башка төбәкләрдәге язучылар белән 
радиофестиваль үткәрде. Ул иртәнге җидедән алып кичке алтыга кадәр 
дәвам итте, анда дистәләгән күренекле язучылар, әдәбият сөючеләр 
катнашты. Шәһәрдә үткән китап фестивале дә күңелдә матур тәэсир 
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калдырды. Түбән Кама үзәк китапханәсендә Шиһабетдин Мәрҗанинең 
тууына 200 ел тулу уңаеннан фәнни-гамәли конференция, Алабугада 
яшь иҗатчылар фестивале, Марсель Гыймазетдинов иҗатына багыш-
ланган фәнни-гамәли конференция оешкан төстә үтте. «Без – татар 
балалары», «Чулман йолдызы», «Тылсымлы каләм», «Кызыл төлке», 
«Иҗат сулышы», «Лебеди над Челнами» иҗат фестивальләре дә яшь 
иҗат көчләрен барлау өчен эшләнә. 

Һәр җәйне Татарстан Язучылар берлеге һәм Мәдәният министрлы-
гы гамәлгә куйган «Мәдәниятле җәй», «Әдәби бульвар» кебек про-
ектларда актив катнашабыз. Язучыларның юбилей кичәләре өзлексез 
үтә дисәк тә, ялгышмам. Шушы елларда Кадыйр Сибгатуллин, Шамил 
Шәйдуллин, Газиз Кашапов, Рахмай Хисмәтуллин, Ирек Диндаров, 
Заһирә Гомәрова, Хәниф Хөснуллин, Мәхмүт Газизов, Ямаш Игәнәй, 
Нәҗип Мәдияров, Марсель Гыймазетдинов, Фазыл Шәехны искә алу 
кичәләре; Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Айдар Хәлим, Клара Бу-
латова, Әлфия Ситдыйкова, Гөлзадә Әхтәмова, Лилия Гыйбадуллина, 
Факил Сафин, Мансур Сафин, Фәнәвис Дәүләтбаев, Фәтхулла Абдул-
лин, Рифкать Имаев, Рәшит Бәшәр, Рәмис Аймәт, Рафис Корбан, Айрат 
Суфиянов, Илсөяр Иксанова, Айгөл Әхмәтгалиева, Галиәхмәт Шаһи, 
Рахман Шәфигуллин, Нурзия Мирхазованың иҗат кичәләре гөрләп 
үтте. Тукай районында Фәннүр Сафинның тууына 70 ел тулу уңаеннан, 
район тарихында беренче тапкыр, Казаннан, башка төбәкләрдән 
күпсанлы язучылар катнашында «Әдәбият көне» үткәрелде. Шушы ук 
тантана чараларында беренче тапкыр Татарстан Язучылар берлеге һәм 
Тукай районы хакимияте Фәннүр Сафин исемендәге әдәби премия бул-
дырды. Хәзер Фәннүр Сафин исемен алган мондый әдәби чаралар рай-
онда ел саен үткәрелә. Шунсын да әйтеп узарга кирәк, Чаллы бүлегенә 
караган төбәкләрдә әдәбият көннәре һәр районда диярлек үткәрелә 
башлады. Бу чараларда төбәкнең Татарстан Язучылар берлеге белән 
бергә булдырылган әдәби премияләр дә тапшырыла. Актанышта – Га-
мил Афзал, Чаллыда «Мәйдан» журналы белән берлектә Илдар Юзеев 
исемендәге әдәби-иҗтимагый премия, «Көмеш кыңгырау» газетасы 
белән берлектә Шәүкәт Галиев исемендәге әдәби-иҗтимагый премия 
булдырылды. Без хәзер Чаллыда – Эдуард Касыймов, Менделеевски-
да – Егор Уткин, Алабугада – Фазыл Шәех, Минзәләдә – Рәшит Гәрәй 
исемендәге әдәби премияләрне кабат булдыру мәсьәләсен хәл итәбез. 
Язучыларга гонорар түләүнең ничек икәнен сөйләп торасы юк, шуңа 
күрә бу әдәби премияләр каләм ияләрен иҗатка тагын да дәртләндерер, 
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дигән өмет белән яшибез. Бу мәсьәләдә район-шәһәр хакимиятләре дә 
активлык күрсәтә ала. Мисал өчен, ел саен Чаллы хакимияте, актив 
эшләп, бәйгедә җиңү яулаган бер язучыга 50 мең күләмендә әдәби пре-
мия тапшыра. Аның өчен шәһәр хакиме Наил Гамбәр улы Мәһдиевкә 
зур рәхмәтебезне җиткерәбез. 

Бүлек каршында «Ләйсән» (җитәкчесе Роза Хәмидуллина), «Кама 
таңнары» (җитәкчесе Рәсимә Нәбиуллина), «Агыйдел дулкыннары» 
(җитәкчесе Лилия Гыйлем) актив эшлиләр. Язучыларның әсәрләрен 
халыкка җиткерүдә район-шәһәрләрнең үзәк китапханәләре игътибар-
га лаеклы эш алып баралар. Чаллыда Фәүзия Бәйрәмованың «Һиҗрәт», 
«Гөләйза», Айдар Хәлимнең «Татар солдаты», Рафис Сәлимҗановның 
«Великий язык тюрков», Факил Сафинның «Әйдәгез, дуслашыйк», 
Николай Алешковның поэмалар китабын, Актанышта Әлфия 
Ситдыйкованың «Дөнья тәгәрмәче», Алабугада Фирдәвес Хуҗинның 
«Без белмәгән сугыш», Булат Сәлаховның «Яратылмый калган ярлар» 
китапларын тәкъдим итү истә калырлык итеп оештырылган иде. Әнвәр 
Шәриповның «Литература народов Поволжья и Приуралья» кита-
бын тәкъдим итү Чаллы дәүләт педагогия университетында үтте. Бу 
чараларның барысында да язучыларыбыз актив катнаша.

Түбән Кама шәһәренең үзәк китапханәсе «Чакырылган кунак», 
«Татарстанның әдәби әлифбасы» проекты кысаларында язучылар 
белән даими, эчтәлекле очрашулар үткәреп тора. Алабуга, Минзәлә, 
Актаныш, Менделеевск үзәк китапханәләре белән берлектә әдәби ча-
ралар еш үткәрәбез.

Чаллы төбәге язучылары актив иҗат белән яшиләр. Ике съезд ара-
сында каләм осталары тарафыннан төрле нәшриятларда 50дән ар-
тык китап дөнья күрде (үткән ике съезд арасында 40 иде). Үрнәкне, 
гадәттәгечә, өлкән яшьтәге каләмдәшләребез күрсәтә. Шушы дүрт елда 
Айдар Хәлим – 5, Фәүзия Бәйрәмова 6 китап чыгаруга ирештеләр. 
Яшьләр дә сынатмыйлар. Айгөл Әхмәтгалиева – 7, Әлфия Ситдыйкова 
– 5, Факил Сафин, Фирдәвес Хуҗин, Роберт Сәлахиев, Рәшит Бәшәр, 
Лилия Фәттахованың 2 шәр китаплары чыкты. 25 китап – Татарстан 
китап нәшриятында, 3 китап «Рухият» нәшриятында дөнья күргән. 
Калган каләм ияләре китапларын үз хисапларына чыгарган. Мәсәлән, 
Фәүзия Бәйрәмова 6 китабын да үзе акча табып чыгарган... Айдар 
Хәлим, Фәүзия Бәйрәмова романнарын, Факил Сафинның, Рәшит 
Бәшәр, Нурзия Мирхазова, Вәсимә Хәйруллинаның балалар өчен дөнья 
күргән китапларын, Фирдәвес Хуҗинның документаль әсәрләрен, 



Айгөл Әхмәтгалиеваның «Туташ» романын, повестьларын, Лилия 
Гыйбадуллинаның «Кайту» китабын, Николай Алешковның «Мои по-
эмы» җыентыгын, Әлфия Ситдыйкованың «Дөнья тәгәрмәче» повес-
тен, «Яшәр өчен килдем» нәсерләр китабын, Рәкит Әбделмәновның 
«Сулыш» повестен, Айдар Хәлим, Роберт Сәләхиев, Рифкать Има-
ев, Рәзинә Мөхияр, Лилия Фәттахова, Вера Хәмидуллина, Гөлзадә 
Әхтәмованың шигырь китапларын, Сирень Якупова, Фәрит Имамов, 
Илдар Хәйруллин, Фәтхулла Абдуллин, Лира Ибраһимованың проза ки-
тапларын, Фирдәвес Хуҗинның, Ольга Кузьмичева-Дробышевскаяның 
документаль әсәрләрен, Булат Сәлаховның пьесалар җыентыгын уку-
чылар яратып кабул иттеләр.

Төрле театрлар Булат Сәләхов, Айгөл Әхмәтгалиева, Зөләйха 
Минһаҗеваның драма әсәрләрен сәхнәләштерде.

Ике съезд арасында Вера Хәмидуллина «Татарстанның атказанган 
сәнгать эшлеклесе» исемен алды. Айдар Хәлим – «Фидакарь хезмәте 
өчен» медале, Җ.Вәлиди исемендәге әдәби премия, «Александр Нев-
ский» Бөтенроссия тарихи-әдәби премиясе алды. Әлфия Ситдыйко-
ва, Рәзинә Мөхиярова, Рәшит Бәшәр – С.Сөләйманова исемендәге 
премия, Рәфкать Имаев, Фәнәвис Дәүләтбаев, Лира Ибраһимова –  
С.Сөләйманова исемендәге кызыксындыру премиясе, Зимфира Ис-
ламова, Рубис Зарипов – Ф.Сафин исемендәге, Айрат Суфиянов – 
И.Юзеев исемендәге, Рәшит Бәшәр – Ш.Галиев исемендәге, Факил 
Сафин – А.Алиш исемендәге әдәби премияләр алдылар. Әлфия Сит-
дыйкова, Галиәхмәт Шаһи – «Мәдәнияттәге казанышлары өчен», 
Рәшит Бәшәр – «Мәгарифтәге казанышлары өчен» билгеләренә лаек 
булдылар. Сирень Якупова, Айрат Суфиянов – Татарстан Республика-
сы Мәдәният министрлыгының Мактау грамотасын алдылар. Әлфия 
Ситдыйкова, Рәзинә Мөхияр Чаллы шәһәре хакиме премиясенә лаек 
булдылар. «Ел китабы» бәйгесендә Айгөл Әхмәтгалиева, Факил Са-
фин, Фәтхулла Абдуллин китаплары төрле номинацияләрдә җиңүчеләр 
исемлегендә тордылар.

Шушы чорда Марс Яһудин, Зимфира Исламова, Нурзия Мирхазо-
ва, Роберт Сәлахиев, Рәкит Әбделманов, Лилия Фәттахова Язучылар 
берлегенә кабул ителделәр. 

Алга таба да Татарстан Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге әдипләре 
кулларыннан каләмнәрен төшермәсләр, яңадан-яңа матур әсәрләр язар-
лар, дигән ышаныч белдерәм.
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ШИГЪРИЯТ ОСТАХАНӘСЕ

(җитәкчесе – Фәйрүзә Мөслимова)_______________________

«Шигърият – әдәбиятның әнкәсе», – дип кабатларга ияләшкәнбез. 
Әллә шуңа күрә дә инде, бүгенге көндә шигърияткә күбрәк кызлар 
килә. Дөресрәге, егетләр дә еш кына үз иҗатларын шигырь язудан баш-
лый, әмма тора-бара «авыр артиллериягә» – прозага, драматургиягә 
күчә. Сүземне болай башлавым юкка түгел, безнең остаханә утырыш-
ларында да күбрәк кызлар иҗаты каралды. Зурдан кубып, «безнең» дип 
әйтсәм дә, мин анда яңа кеше булдым, моңа кадәр эшләгән егетләребез 
остаханә эше белән вакланып торасы килмәгәнгәме, ә мин, вазгыятьне 
коткарасым килепме, соңгы бер елда бу эшне алып барырга ризалаш-
тым (мәҗбүр булдым).

Шигырь язучы кызлар арасында КФУның филология, журналистика 
факультеты кызлары аерылып тора. Озак еллардан бирле килгән тради-
цияне дәвам итеп, университетта «Әллүки» әдәби берләшмәсе эшләп 
тора, аңа галимә, үзе дә язучы һәм шагыйрә Халисә Ширмән җитәкчелек 
итә. Бу берләшмәдән Гүзәл Закирова, Миләүшә Гафурова, Энҗе 
Хөсәенова укучыларын матбугат аша үз иҗатлары белән таныштырыр-
га өлгерделәр инде. 2019 елның февраль аенда остаханә утырышында 
Миләүшә Гафурова иҗаты каралды. Миләүшә инде «Глаголица»да үзен 
күрсәтергә, «Иделем акчарлагы»нда гран-при алырга өлгергән. Иҗат 
формасы өлкәннәргә хас традицион шигърияттән шактый аерылса да, 
ул үз фикерен дәлилли, яклый белә. Утырыш Миләүшәгә шигырьләрен 
кабат редакцияләргә һәм китабын Татарстан китап нәшриятында чы-
гару өчен әзерләргә тәкъдим итте. Миләүшәгә бу утырышта Мар-
сель Галиев, Ркаил Зәйдулла, Илсөяр Иксанова, Нәҗибә Сафина үз 
киңәшләрен һәм тәкъдимнәрен әйттеләр.

20 мартта остаханәнең Арчада күчмә утырышы булды. Арча язучы-
сы (прозаик) Зиннур Тимергалиев оештырган «Ызандашлар» компью-
тер клубы (7 районны үз эченә алган әдәби иҗат берләшмәсе) белән 
очрашу иде бу. Анда Казаннан Рифат Җамал, Шәмсия Җиһангирова 
һәм мин – өчәү барган идек. Безгә кадәр иҗатташларның язмаларын 
Сания Әхмәтҗанова тәфсилләп укып, үз бәясен язып калдырган иде 
инде. Очрашу бик мәгънәле, катнашучылар үзләре әйтүенчә, файдалы 
булды. Энҗе Хөсәенова, Илшат Сибгатов, Адилә Әхмәтҗанова, Ли-
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лия Гарифуллина, Алмаз Әхмәтгалиев, Айгөл Имамиевага, уңышлы 
шигырьләрен сайлап, әлегә «Казан утлары» журналына, «Мәдәни 
җомга» газетасына юлларга тәкъдим ителде.

Апрель ае – Тукай ае. Марат Закиров һәм мин Балтач районының 
Салавыч мәктәбендә укучылар белән очрашып, аларның иҗаты белән 
танышып кайттык.

Май аенда Саба районыннан Илмира Гимаева иҗаты каралды. Уты-
рышка шактый күп язучылар килгән иде: Р.Аймәт, Ш.Җиһангирова, 
Р.Җамал, Р.Сәлах, Р.Нуруллин, Х.Ибраһим, А.Юнысова, Н.Сафина, 
М.Закир, Г.Закирова... Гөлзада Бәйрәмова күптән түгел генә «Идел» 
журналының чираттагы «Әдәби суды» бу ханымның иҗаты буенча оеш-
тырылуы турында сөйләде. Аның инде өч китабы бар. Проза да яза, 
балалар өчен дә иҗат итә. Утырышта Сабадан килгән иҗатташлары да 
катнашты. Илмира Гимаева Саба районының «Мишә дулкыннары» иҗат 
берләшмәсенә 3 класста укыган чагыннан ук йөрүен әйтте. Шушы өч 
китабын берләштереп, яңа китап чыгарырга теләге булуын белдерде. 
Шигырьләр турында иркенләп сөйләшкәч һәм фикер алышкач, өч китап-
ны берләштереп түгел, яңа китап әзерләп, Татарстан китап нәшриятына, 
ә үзен Язучылар берлегенә тәкъдим итәргә дигән карар кабул ителде.

Сентябрь аенда яңа сезон Гөлназ Газизова иҗатын караудан башла-
нып китте. Утырышта Р.Аймәт, Е.Турхан, А.Галимҗанов, Р.Рахмани, 
Г.Морат, Р.Рахман, Х.Ширмән, Җ.Әхтәмова, Р.Сәлах, Х.Ибраһим, 
Ф.Гыйләҗев, Ш.Җиһангирова, Л.Янсуар, Г.Гайнетдинова катнашты. 
Гөлназ 1991 елда Яр Чаллы шәһәрендә туган, Азнакай районында 
үскән. Радио, ТВда эшләгән. Хәзер Казанда яши, банк системасында 
эшли. «Мин татфакта укымадым, «Сәләт»тә булмадым. Шигырьлә-
рем – җанда ургып торган хисләрне чыгару», – дип сөйләде ул үзе 
турында. Алабугада «Сандугач сайрар илем» фестивалендә Луиза Ян-
суар белән танышуы аның иҗатына үзенчәлекле этәргеч булган, һәм 
ул хәзер дә аның киңәшләренә таянырга омтыла. Утырыш, Гөлназның 
шигырьләренә бәя бирү белән беррәттән, чын шигърият дәресенә 
әверелде. Аерым алганда, Г.Морат мондый фикер белдерде: «Гөлназ 
татар теле-әдәбияты факультетында укып бозылмаган, шигырь тео-
риясен өйрәнмәгән, анда – табигый талант. Кимчелекләр кайсыбызда 
юк? Иң мөһиме – талант бар. Әйбәт редактор белән эшләп, хатын-кыз 
мәхәббәте турында матур китап чыгарырга була», – диде. Газинурның 
фикере утырышның карары буларак кабул ителде.
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Октябрь аенда күчмә утырыш Биектау районы үзәк китапханәсендә 
уздырылды. Катнаштылар Рафис Корбанов, Ләлә Гыймадиева һәм мин. 
Китапханә каршында эшли торган «Каләмдәшләр» клубына (җитәкчесе – 
Диләрә Әхмәдуллина) төрле авылларда яшәүче иҗатташлар килеп йөри. 
Аларның шигырьләре сайлап алынып, аерым җыентыкта дөнья күргән 
инде (Зөһрә Хәкимуллина, Гомәр Гыйниятов, Алисә Сәгыева, Гөлнар 
Ибраһимова). Бу юлы игътибар үзәгенә Мәмдәлдән укытучы Фирая Аб-
дуллина иҗаты куелган иде. Аның Шәмсия Җиһангирова редакторлы-
гында «Гомерем мизгелләре» дигән китабы басылып чыккан булган. Аңа 
Татарстан китап нәшриятында чыгарыр өчен яңа җыентык әзерләргә һәм 
Язучылар берлегенә керү максатын куеп эшләргә тәкъдим ителде.

30 октябрьдә Яр Чаллы үзәк китапханәсендә каләмдәшебез Нияз 
Акмалны искә алу булды. Аны университетның журналистика факуль-
тетында бергә укыган сабакташыбыз Наилә Вилданова әзерләгән иде. 
Кичәдә Ф.Сафин, Л.Лерон, Р.Корбан, М.Закир, Р.Мөхияр, З.Минһаҗева, 
Р.Сәлимҗанов катнашып, Нияз белән бәйле истәлекләрен яңарттылар. 

Ноябрь аенда Актаныш районыннан пенсиядәге укытучы ханым 
Рәмзия Әхмәтованың «Моңнар булып калыйм» дигән кулъязма китабы 
каралды. Катнаштылар: З.Мансуров, Р.Аймәт, Р.Мәннән, Г.Бәйрәмова, 
Ф.Гыйләҗев, Ф.Зыятдинов. Шигырьләр турында Зиннур Мансуровның 
фәһемле, тәфсилле һәм тәэсирле чыгышы тыңланды: «Матбугатта чыккан 
шигырьләре аша Рәмзия ханымны белә идем инде. Аның шигырьләрендә 
поэтика кагыйдәләрен, техникасын белү сизелеп тора. Асылда җөмләләре 
төзек. Әмма шагыйрь, юлында нәрсә очрый, шул турыда гына язарга 
тиеш түгел. Шигърият ул хикмәт булырга тиеш», – диде Зиннур абый. 
Башка катнашучылар да шагыйрәнең уңышларына тукталып, тематика-
ны киңәйтергә, кулъязманы кабат карап чыгып, китапка кызыклы исем 
сайларга һәм әйбәт редактор белән аны китап нәшриятына әзерләргә 
тәкъдим иттеләр. Утырышның карары да шундый булды.

2020 елның 23 гыйнварында барлык остаханәләрнең берләштерелгән 
утырышы булды. Беренче көн тәртибендә прозаик Ландыш Әбүдәрова 
Язучылар берлегенә тәкъдим ителде. Икенче көн тәртибендә әдәби 
премияләрне кемгә бирүне ачыклау иде. Шигърият остаханәсеннән 
Рифат Сәлах белән Ринат Мәннән – Һ.Такташ премиясенә, Илсөяр Ик-
санова белән Рәниф Шәрипов Г.Тукай премиясенә тәкъдим ителделәр.

26 мартта Арчада яшәп иҗат итүче ике егет – Марсель Шәрәпов 
белән Дамир Нуриәхмәтов иҗатлары каралды.
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БАЛАЛАР ӘДӘБИЯТЫ ОСТАХАНӘСЕ

(җитәкчесе – Ләбиб Лерон) ______________________________

Бүгенге балалар әдәбияты турында сүз алып барганда, классиклары-
бызны искә алмасак, бу бер дә дөрес булмас иде. Менә инде ничәмә буын 
мәшһүр Тукаебызның үлмәс әсәрләрен, Һ.Такташ, М.Җәлил, А.Алиш, 
Ф.Кәрим, Н.Исәнбәт, Г.Кутуй, Ә.Фәйзи, Д.Аппакова, Б.Рәхмәтләрнең 
балаларга адресланган үзенчәлекле иҗат үрнәкләрен укып үсте. 
Х.Туфан, Ш.Маннур, М.Әмир, Ф.Шәфигуллин, И.Юзеев, Ш.Галиев, 
А.Тимергалин, Ә.Бикчәнтәева, З.Гомәрова, Э.Мөэминова, Р.Миңнуллин, 
М.Әгъләмов, Р.Хафизова, Җ.Тәрҗеманов, И.Туктар, М.Мазунов, 
Ү.Саттаров, Г.Латыйп, Ә.Кари, Газиз Мөхәммәтшин, Ф.Яруллин, 
Г.Сабитов, Җ.Дәрзаман, Р.Мингалим кебек әдипләребезнең дә балаларга 
нисбәтле әсәрләре һәрдаим укучылар игътибарында булды. 

Шөкер, балалар өчен иҗат итүче язучыларыбыз бүген дә бар. 
Каләмдәшләребез Р.Батулла, Р.Бәшәр, Р.Вәлиев, З.Мансуров, Г.Рәхим, 
Р.Харис, Р.Вәлиева, Ф.Бәйрәмова, Р.Фәйзуллин, М.Галиев, Д.Гарифуллин, 
Г.Морат, В.Нуриев, Ә.Гаффар, Э.Шәрифуллина, Ф.Мөслимова, Факил 
Сафин, К.Булатова, Н.Әхмәдиев, Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Й.Шәрәпова, 
А.Гыймадиев, Р.Галиуллин, Н.Сафина, С.Рәхмәтулла, А.Юнысова, 
Г.Гыйльманов, Л.Сабирова, Р.Мулланурова, Л.Шәех, Н.Каштан, 
Р.Мәннән, Р.Нуруллин, Р.Корбан, Ш.Мостафин, Х.Бәдигый, Р.Газизов, 
С.Сәүбанова, Р.Сәлах, М.Әхмәтшина, Н.Сәйяр, Р.Ахунҗанова, 
С.Гаффарова, Г.Гайнетдинова, Л.Әмирханова, И.Нәбиуллина, 
З.Захарова, Р.Фәрхетдинова, Р.Арсланова һәм башкаларның әсәрләре 
көндәлек басмаларда, аерым алганда, «Көмеш кыңгырау» газетасында 
һәм «Сабантуй», «Ялкын», «Салават күпере» журналларында, социаль 
челтәрләрдә, сирәк-мирәк булса да, күренгәләп тора. 

Форсаттан файдаланып, 2016 – 2019 елларда Татарстан китап 
нәшриятында басылган «балаларча» китапларның кайберләрен искә 
төшереп үтик. Менә алар: 2016 елда – «Керпенең шәһәргә сәяхәте» 
(Ф.Сафин), «Былбыл оясы» (Р.Бәшәр), «Китап яратучы малай» 
(Л.Әмирханова), «Нарат нигә энәле» (Н.Сафина), «Аппак белән Шапшак» 
(Й.Шәрапова), «Бәхет юлы» (Мөҗәһит Әхмәтҗанов), «Фокуслар энци-
клопедиясе» (А.Гаделша), «Зирәк куян» (З.Захарова), «Әкиятче малай» 
(Л.Лерон), «Песи төш күргән» (Р.Вәлиев), «Акыллы туп» (Х.Бәдигый), 



«Куда уходит ночь?» (Р.Корбан), Г.Тукай һәм Ә.Гаффарның сайланма 
әсәрләре; 2017 елда – «Әтәч менгән киртәгә» (Н.Сәйяр), «Сандыктагы 
хәзинә» (С.Рәхмәтулла), «Ветерки» (Н.Каштанов), «Җирдә елмаюлар 
күбәйсен!» (Ш.Мостафин), «Телбизәк» (З.Мансуров), «Батыр керпе» 
(Н.Нәбиуллина), «Сары кирмән хәзинәсе» (Р.Зәйдулла); 2018 елда – 
«Иске самавыр торбасы» (Г.Рәхим), «Колакчын Тафи» (Р.Батулла), 
«Китаплы кич» (Й.Шәрапова), «Тешле карандаш» (Ф.Җамалетдинова), 
«Болыт кызы» (М.Сафина), «Мин болай тырыш малай» (Р.Сәләхиев), 
«Сабантуй» (Р.Шәрәпова); 2019 елда – «Мырау батыр» (Н.Исәнбәт), 
«Тургай» (Ф.Садриев), «Акбай һәм Карабай» (Ф.Шәфигуллин), «Ка-
чышлы уйный тургай» (Р.Бәшәр), «Әкиятләр» (А.Алиш), «Татар 
таҗы» (Р.Зәйдулла), «Селфи таягы» (А.Гыймадиев), «Беренче дәрес» 
(М.Җәлил), «Юкмыш бабай әкияте» (Х.Туфан), «Йолдыз яктысы» 
(Г.Сабитов), «Татар әлифбасы» (Ф.Мөслимова) һәм башкалар. 

Балалар әдәбияты остаханәсе утырышлары, гадәттә мөһим 
мәсьәләләргә бәйле рәвештә, даими уздырылды. Язучыларыбыз 
каләмдәшләрбезгә нисбәтле юбилей чараларында, мәктәпләрдә оеш-
тырылган төрле очрашуларда актив катнашты. 

Балалар әдәбиятына һәм язучыларыбызга турыдан-туры кагылышы 
булган кайбер чараларны хәтергә төшереп узам.

2017 елның 6 октябрендә шагыйрә, Татарстанның атказанган 
сәнгать эшлеклесе, А.Алиш исемендәге әдәби премия лауреаты Йол-
дыз Шәрапованың юбилее уңаеннан, Татарстан Язучылар берлегенең 
Г.Тукай клубында әдәби кичә үткәрелде. Юбилярны Татарстан Язучы-
лар берлеге рәисе Данил Салихов, Татарстанның халык шагыйре Ро-
берт Миңнуллин, шагыйрьләр Ркаил Зәйдулла, Шәмсия Җиһангирова, 
якташлары – Буадан килгән кунаклар котлады. Йолдыз Шәраповага ТР 
Министрлар Кабинетының Рәхмәт хаты тапшырылды.

2018 елның 25 апрелендә Әтнә районында балалар шагыйре 
Хакимҗан Халиковның тууына 85 ел тулуга багышланган әдәби-
музыкаль кичә булды. Кичәдә Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, 
Башкортстанның халык шагыйре Равил Бикбаев, Йолдыз Шәрапова, 
Эльмира Закирова, Флера Мәрданова, Ләйлә Минһаҗева, Хакимҗан 
Халиковның хатыны Нурия Халикова катнашты.

2018 елның 30 ноябрендә Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай 
исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Шәүкәт Галиевның туган ягы 
Апаста шагыйрьнең тууына 90 ел тулуга багышланган чаралар узды. 
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Әлеге чараларда Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис 
Аймәт, язучылар Факил Сафин, Ленар Шәех, Рәшит Бәшәров, Йолдыз 
Шәрапова, Фоат Галимуллин, Гөлзада Бәйрәмова, Рәсимә Гарифулли-
на, Рифат Җамал, Хәбир Ибраһим, Абдулла Алишның туганнары Азат 
Сөнкишев һәм Гөлшат Сөнкишева катнашты.

2018 елның 14 декабрендә Татарстан Язучылар берлегендә балалар 
әдәбияты остаханәсенең чираттагы утырышы үткәрелде. Утырышта 
яшь язучы Айсылу Имамиева иҗаты тикшерелеп, югары бәяләнде һәм 
ул бертавыштан берлеккә әгъза итеп тәкъдим ителде. 

2019 елның 29 апрелендә балалар әдәбияты остаханәсенең чиратта-
гы утырышы үткәрелде. Утырышта балалар шагыйрәсе Рәхимә Арс-
ланова иҗаты тикшерелде. Рәхимә Арсланова иҗаты уңай бәяләнеп, 
язучылар берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.

2019 елның 5 ноябрендә Язучылар берлегенең конференц-залында 
балалар әдәбияты остаханәсенең чираттагы утырышы үткәрелде. Уты-
рышта Арча районында яшәп иҗат итүче балалар шагыйрәсе Гөлчирә 
Нәҗметдинованың иҗаты тикшерелде. Шагыйрәнең иҗаты уңай 
бәяләнеп, ул Татарстан Язучылар берлегенә әгъза итеп тәкъдим ителде.

2016 – 2019 еллар аралыгында дүрт каләмдәшебез (Хәлим Җәләй, 
Ленар Шәех, Факил Сафин, Нурия Сәйяр) А.Алиш исемендәге әдәби 
премиягә лаек булды.

Балалар әдәбиятында барысы да ал да гөл дип булмый, әлбәттә. Язу-
чылар эзләнә, заманча рухтагы әсәрләр иҗат итәргә тырыша. Мин ыша-
нам: безнең әдәбиятыбызда да күтәрелешләр булыр, алтын хәзинәбезгә 
әверелердәй әсәрләр язылыр, Чипполино, Мойдодыр, Маугли, Айбо-
лит, Шәвәли, Кирлемән, Чикыл кебек киң танылу алган әдәби геройлар 
янәшәсендә яңалары – тагы да кызыклы образлар пәйда булыр. Алар-
ны барлыкка китерүдә, әлбәттә, безнең татар балалар язучылары да үз 
өлешен һичшиксез кертәчәк.
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ӘДӘБИ ТӘНКЫЙТЬ ОСТАХАНӘСЕ

(җитәкчесе – Әлфәт Закирҗанов)________________________

Ике корылтай арасында әдәби тәнкыйть остаханәсе җитәкчеләре 
булып Рифә Рахман һәм Фәрит Яхин эшләп алды. Әдәбиятның баш-
ка төрләрендә дә уңышлы хезмәт итүче каләмдәшләрнең матур баш-
лангычы хәзер дә дәвам итә. Әдәби тәнкыйть хәзерге әдәби барыш-
ны анализлый, шул ук вакытта ул үткән чорлар мирасына заман 
биеклегеннән торып бәя бирә, нәтиҗәләр ясый. Шуңа да бу өлкәгә 
Г.Ибраһимов исемендәге ТӘһСИ хезмәткәрләре, Казан Федераль 
университеты, аның Чаллыдагы һәм Алабугадагы институты, Чал-
лы педагогика университеты укытучы-профессорлары тартылып, 
аеруча Т.Галиуллин, Ф.Галимуллин, Х.Миңнегулов, Д.Заһидуллина, 
Ә.Закирҗанов, Ф.Яхин, Ә.Шәрипов, В.Макарова, Р.Рахмани, 
Н.Йосыпова, Л.Минһаҗева, Г.Гайнуллина, Г.Даутов һ.б. актив чыгыш 
ясады. Бу елларда язучыларның бер өлеше каләмдәшләре иҗатына игъ-
тибарлы булып, аерым алганда, остаханә утырышларында һәм матбугат 
битләрендә А.Хәлим, З.Мансуров, Р.Батулла, В.Имамов, Р.Шәрәфиев, 
Р.Гаташ, Р.Рахман, Ә.Сафиуллин, Мөд.Вәлиев һ.б. тәнкыйди язмалары 
даими чыгып торды. Соңгы елларда әдәби тәнкыйтькә килүчеләр, аның 
белән махсус шөгыльләнүчеләр бермә-бер кимеде. Бу, бер яктан, югары 
уку йортларында тел-әдәбият укыту, димәк, укытучылар саны кимүенә 
бәйле булса, икенче яктан, гомумән китап укучылар саны азаю белән 
аңлатыла. Әлеге хәл әдәби тәнкыйтьнең йомшаруына, көч-куәтен 
югалтуына китерде. Чор-заман үзгәреше, яңа технологияләр тормыш-
ка керү әдәби әсәрләргә Интернет челтәре аша укучыларга тиз арада 
килеп ирешү мөмкинлеге бирде. Шуңа бәйле социаль челтәрләрдә 
әдәби тәнкыйтьнең «фикер алышу» формасы барлыкка килде. Монда 
бер нәрсәне искә алырга кирәк: бер яктан, теге яисә бу әсәр турын-
да кыска гына фикер әйтеп, аны киң җәмәгатьчелеккә танытуга юл 
ачылды; икенче яктан, һәркем үзенең язганнарын урнаштырып, алар 
турында шактый беркатлы, аңлатмыйча-дәлилләмичә генә мактау 
фикерләре күпләп урын алды. Билгеле, Р.Миңнуллин, М.Кәбиров кебек 
талантлы әдипләребезнең әсәрләре таралыш алган кебек, һәвәскәрлек 
дәрәҗәсендәге шигырь-хикәяләр дә күпләп урын ала һәм соңгылары 
бик мактала да. Профессиональ тәнкыйтьнең әлеге тармакка үтеп 



кергәне һәм объектив бәя белән шөгыльләнгәне юк. Ә бит бик күпләр 
такмак кына булып саналырга тиешле язмаларны «шәп шигырь» дип 
кабул итә, һәм ул шулай таралыш ала. 

Алдагы елларда әдәби тәнкыйть өлкәсендә аз булса да яңа исемнәр 
пәйда булу сөендерә. Болар: фән докторы Нурфия Йосыпова, фән 
кандидатлары Миләүшә Хәбетдинова, Рамил Ханнанов, Гөлфия Гай-
нуллина, Айгөл Ганиева, Лилия Хөснетдинова. Әдәби тәнкыйть 
остаханәсеннән тәкъдим ителеп, Р.Ханнанов язучылар берлегенә кабул 
ителде, ә башкаларның тәнкыйть җыентыкларын чыгару һәм берлеккә 
кабул итү тәнкыйтьне җанландыруга да ярдәм итәр иде.

Тәнкыйть остаханәсе утырышларында яшь авторлар иҗатын 
тикшерү, басылып чыккан аерым әсәр яисә җыентыкларны бәяләү, 
Г.Тукай исемендәге бүләккә тәкъдим ителүче авторлар белән очрашу, 
әле яңа гына әдәби журналларда дөнья күргән әсәр турында фикер алы-
шу һ.б. каралды. Алар «Казан утлары»ның хәбәрләр бүлегендә, «Татар-
информ» мәгълүмати агентлыгы битләрендә даими рәвештә чагылыш 
тапты. Мисал өчен, үткән корылтай уңаеннан язылып, аерым җыен- 
тыкта басылып чыккан мәкаләләр буенча фикер алышуга багышланган 
утырышны күпләр хәтерлидер әле. Проза һәм тәнкыйть остаханәләре-
нең уртак утырышында «Хәзерге татар прозасы» дигән темага 
үткәрелгән «түгәрәк өстәл» күпләрдә зур кызысыну уятып, фикер алы-
шу Интернеттагы социаль челтәрләргә күчте. Ә менә Әтнә районында 
яшәүче Г.Батталова иҗаты турында җитди сөйләшү әдәбиятның бурыч-
вазыйфалары, бүгенге тормышта язучының роле мәсьәләсен ачыклау-
га үсте. Кулъязма китабы нәшриятка тәкъдим ителгән шагыйрә бүген 
инде әдәби журналларның актив авторы булып тора. Р.Мөхәммәдиев 
һәм А.Әхмәтгалиева романнары буенча үткәрелгән утырышлар әдәби 
җәмәгатьчелектә зур кызыксыну тудырды, һәм әлеге китапларга бәйле 
бәхәсләрнең әлегәчә тынып торганы юк. Ә инде Казан Федераль уни-
верситеты каршында эшләп килүче «Әллүки» иҗат түгәрәге (җитәкче-
се – Х.Х. Кузьмина) әгъзалары иҗаты турындагы сөйләшү дә, үзенең 
эчкерсезлеге белән, яшь авторлар иҗатына ихтирамлы һәм игътибарлы 
якын килүнең бер үрнәге булды. 

Әдәби тәнкыйть остаханәсе әгъзалары тарафыннан «Әдәби ел 
йомгаклары»на ел саен докладлар әзерләнде. Г.Гыйльманов, Р.Ханна-
нов язмалары утырышларда тикшерелеп, киңәш-тәкъдимнәр белән 
тулыландырылды. Тәнкыйтьне үстерү һәм җанландыруга зур өлеш 
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керткән язучыларга ел саен Җ.Вәлиди исемендәге әдәби премия 
бирелә. Әлеге вакыт эчендә бу дәрәҗәле бүләккә Р.Рахман, Ф.Яхин, 
Л.Минһаҗева лаек булды. 

Әдипләрнең юбилейларын, иҗат кичәләрен үткәрүдә остаханә 
әгъзалары актив катнашты. Әдәби тәнкыйть остаханәсенең эшчәнлеген 
тагы да активлаштыру сорала. Шул максатта берлеккә кабул ителүчеләр 
иҗаты турында фикер алышу, остаханәнең күчмә утырышларын «Ка-
зан утлары», «Идел» журналлары редакцияләрендә, КФУ студентлары, 
Г.Ибраһимов ис. ТӘһСИ хезмәткәрләре белән берлектә үткәрү, шулай 
ук әдипләрнең кулъязмаларын тикшереп бәяләү кебек эш төрләрен 
кертү уңышлы булыр дип уйлыйм.
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ДРАМАТУРГИЯ ОСТАХАНӘСЕ

(җитәкчесе – Рәдиф Сәгъди)_____________________________

Ике съезды арасындагы яңалыклар җитәрлек булса да, шулар 
арасында кайгылылары да күп. Күренекле драматургыбыз Туфан 
Миңнуллин, ул да түгел, татарның Чеховы – аксакалыбыз Ризван 
Хәмит тә, әле җиң сызганып эшлисе Гафур Каюмов, Әмир Камалиев-
лар да безнең арадан китеп барды. Шулай ук, Язучылар берлеге әгъзасы 
булмавына карамастан, драма әсәрләре язып халкыбызны куандырган 
Исламия Мәхмүтова да каты авырудан соң мәңгелеккә күзләрен йом-
ды. Әле алдагырак елларда радио-телевидениедәге чыгышларымда: 
«Безнең утыздан артык исән драматургыбыз бар!» – диеп горурланып 
сөйли идем. Сан кимегәннән-кими бара. Әлбәттә, Татарстан Язучылар 
берлегендә Мәгариф һәм фән министрлыгы белән төрле конкурслар, 
чаралар ел әйләнәсендә диярлек үткәрелә. Тик талантлы балалар ара-
сында пьеса язарлыклары бик аз, дөресен әйткәндә, ул әсәрләрне, ягъ-
ни язылган диалогларны, берничек тә драма диеп санап булмый. Моңа 
үсмерләрнең гаебе юк! Драма жанры – иң четереклеләрнең берсе, иң 
авыры булмаса әле. Аннан, бу иҗатка тотыныр алдыннан, театраль 
тәҗрибәң булуы, әйтик, актерлыкка, режиссерлыкка укыганда, сәхнә 
кануннарын, язу-сызу эшләрен белү, төрле спектакльләрдә уйнау, 
пьесаларга режиссер белән анализ ясаулар гына без көткән нәтиҗәгә 
китерә. Елдан-ел үткәрелгән курс-чаралардан күп кенә профессиональ 
язучылар үсеп чыкты. Аларның күпчелеге шагыйрьләр, прозаиклар, 
арада бер генә драматург – ул да булса, И.Зәйниев. Әлеге шәхесебез 
«Иделем акчарлыгы» бәйгесеннән күтәрелеп китте. Аның да язмышы 
нинди юлдан тәгәрәгән булыр иде, әгәр дә күренекле режиссерыбыз 
Ф.Бикчәнтәев җыйган курска керә алмаган булса. Киләчәктә актерлык-
ка, режиссерлыкка шәкертләр җыйганда, ике-өч кенә булса да, каләм 
тота белүчене дә шәкертлеккә алырга кирәк. Әгәр дә театр сәнгатенең 
киләчәген ныгытасыбыз килсә! Җырлый белүенә, музыка коралында 
уйный белүенә игътибар итәбез бит! 

...Каләм тота белүчеләрнең кайберләреннән искитмәле актерлар – 
режиссерлар чыкмаса да, менә дигән драматурглар, тәнкыйтьчеләр, 
аналитиклар буларак, үз урыннарын табачаклар. Бүгенге көндә, ни 
кызганыч, шул тарафта профессиональ дәрәҗәдә эшли алырлык зат-
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ларыбыз калмады, юк. Булганнары китеп бетте, кайберләре олыгай-
ды. Гомерендә хикәя, повесть, роман, шигырь, драма әсәрләре язал-
маган адәмнәр, зур-зур матбугат битләрендә сине ничек иҗат итәргә 
өйрәтеп, әсәрләреңне тәнкыйть итсен әле?! Тәнкыйть ул чиста булыр-
га тиеш!!! Ягъни, менә бу җирен мин шулайрак күрер идем, әгәр дә 
теге күренешне, образны болайрак итсәгез, дип, үзенең фикерен генә 
тәкъдим итәргә тиеш. Совет чорында нәкъ шулай иде.

...Инде төрле бәйгеләрдә катнашкан үсмерләр иҗатына килгәндә, 
соңгы елларда Түбән Камадан Егоров Айнур унберенче сыйныфта 
укый, Чирмешәннән Гыймранова Айсылу – унынчы сыйныфта, Ак-
таныштан Баһаветдинова Камилә – тугызынчыда, Яшел Үзән кызы 
Усманова Ләйсән – сигезенчедә, Балтачтан Рәхмәтуллина Әдинә ту-
гызынчыда, Алабугадан Борһанов Алмаз унберне тәмамлый, Балтач-
тан Гарифуллина Айгөл – унны, Арчадан Мостафина Фирүзә унынчы 
сыйныф укучысы. Менә шулар ел да актив катнаша. Саный китсәң 
бар алар – язып караучылар, тырышлары гына бармак белән санар-
лык. Киләчәктә әлеге шәкертләр сәнгать ягына омтылыш ясый икән, 
ярдәм кулын һәрьяклап һәм даими сузарга тиешбез! Шул чакта гына 
нәтиҗәләребез күзгә күренәчәк! Инде танылган язучыларыбызга 
килгәндә, З.Хәким, И.Зәйниев, Х.Ибраһимов, Б.Сәлахов, Р.Зәйдулла 
театр афишасында еш күренәләр. З.Хөснияр белән К.Кәримнәр дә 
әлеге жанрда үзләрен сынап карарга өлгерделәр, дәвамлы булсын. 
Шул ук вакытта инсцинировка язучылар да җитәрлек. Х.Ибраһимов, 
Р.Зәйдулла, Л.Янсуар, Р.Мөхәммәтшин һ.б. үз өлешләрен кертәләр. 
Бүгенге көндә профессиональ театрларга капма-каршы күренеш – ха-
лык театрлары зур үсеш кичерә, чөнки алар театр сәнгатендә барлык-
ка килгән вакуумга иҗат һавасы өрдерәләр. Татар драматургларының 
затлы әсәрләре күпчелек очракта мәдәният сарайларында күбрәк ча-
гыла. Инде егерме елдан артык дәүләт тарафыннан финанслана килгән 
иҗат йортлары, экспериментлар үткәрә торгач, төрле фестивальләргә 
туй генераллары чакыртып, миллионнарны җилгә ыргыта торгач, та-
тар халкының «ах!» итеп карарлык спектакльләре үткәндәге истәлек 
булып кына калды. «Му-му!»га әйләнеп бетте театр иҗаты. Бу 
сазлыкның үсешенә чик куярга вакыт та, ни кызганыч, ошбу хәлләрне 
анализлатырга, контрольдә тотарга тиешле органнар йә сәләтсез, йә 
битараф. Ул чара-фестивальләрдә алып барылган остаханәләр театр 
училищесының беренче-икенче курсында болай да үтелә. Һәрбер 
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студент музыкаль композициядән өзекләрне иптәшләре белән кую-
ны үзе оештыра, үзе яза. Ялганлый-алдый торгач, «Яңа татар пьеса-
сы» конкурсының иманы да, күпчелек әйдәп баручы драматургларга 
кирәге дә бетте. Алдагы чорда әгәр дә без нәрсә дә булса үзгәртергә 
телибез икән, җитәкчелек тарафыннан юнәлешләр катгый куелырга 
тиеш, югыйсә, зур-зур театрларыбыз, халыкка хезмәт итәсе урын-
га, режиссерларыбызның, кайбер очраклы куелган директорларның 
шәхси кыланмышларын гына канәгатьләндерүче сәер йортларга гына 
әверелеп калачак! 

Ике корылтай арасында Язучылар берлегенең драматургия 
остаханәсе белән берлектә үткәргән иң җитди чараларның бер-
се, мөгаен, Т.Миңнуллин исемендәге Бөтенроссия драматурглар 
семинары булгандыр. Аның беренчесе 2017 елның 21 – 23 июль 
көннәрендә уздырылды. Үзенә күрә зур киңәшмә, төрле халык-
лар драматургиясенә күзәтү кебегрәк файдалы җыен булды ул. 
Биектау районының Ашыт елгасы буендагы иҗат йортында Язу-
чылар берлегенең рәисе, драматург Д.Салихов, аксакал язучыбыз 
Р.Батулла, драматург Р.Корбан, Башкортстаннан С.Сурина, режис-
сер Р.Галимовның чыгышлары тыңланды. Семинарда тәнкыйтьче 
Н.Игъламов, А.Габәши, драматурглар Н.Гыйләҗев, Г.Каюмов, 
Ә.Гаффар, Б.Сәлахов, З.Хөснияр, Башкортстаннан А.Зәкиев, 
М.Кунафин, Ижаудан С.Антонов, Чувашиядән М.Карягина катнаш-
ты, пьесалар укылды, фикер алышулар булды. 

Семинарның чираттагы җыены, шул ук Кече Битаман җирлегендә, 
2019 елның 6 – 7 июль көннәрендә кабат оештырылды. Укыр, анализ-
лар өчен теркәлү узган дистәләгән әсәр тикшерелде. Шулар арасында 
М.Гыйләҗевның «Микулай», С.Юзеевның «Шау-шулы никах» пьеса-
лары кызыксыну уятты. Башкортстанда яшәүче Х.Мөдәррисованың 
«Соңгы сер», Ф.Галимовның «Прометей, Олимпның төшүе» әсәрләре, 
рус драматургы Б.Вайнерның балалар өчен язылган «Про Машу, 
мишу и кашу» әкияте дә тикшерелеп, үз бәясен алды. И.Иксанова 
белән Г.Хәмидуллина «Хыял артыннан» дигән язма белән драматур-
гия ягына омтылыш ясап карадылар. А.Гаделшинның «Төш юраучы», 
Х.Ибраимовның «Данәгөл» әсәрләре дә тикшерелеп, кайбер җитешсез 
яклары әйтелеп, теләк-тәкьдимнәр җиткерелде. Семинарда Удмуртия 
драматурглары Н.Захаровның «Кылдысын», В.Ушаковның «Дон Жуан 
өйләнә» пьесалары да укылды. 
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Профессиональ тәнкыйтьчеләр командасында Россиянең атказан-
ган сәнгать эшлеклесе Ильтани Илялова, филология фәннәре докторы 
Әлфәт Закирҗанов, театр белгече Гөлшат Фәттахова да бар иде.

Т.Миңнуллин исемен йөртүче III драматурглар семинарының чират-
тагысы 2021 елда узарга тиеш. Ләкин дәүләт тарафыннан рәтле-башлы 
тәртип ясалмый икән, экспериментлар дәвам итәчәк, татар театры 
тарихында мәзәк хәл буларак «му-му»лар үрчи, һәм милли театрлар 
җимерелә барачак!
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СЕКЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

(Руководитель – Алексей Остудин)_______________________

Последние четыре года работы секции русскоязычной литературы и 
художественного перевода нельзя назвать легкими, потому что в пери-
од с 2016 по 2020 год дважды менялся ее руководитель. В 2016 году Ли-
лию Газизову сменил Ахат Мушинский, с конца 2018 года руководство 
секцией осуществляет Алексей Остудин. Отсутствие стабильности не 
могло не сказаться на эффективности работы русскоязычной секции, 
однако стратегия индивидуальной творческой реализации, выработан-
ная многими из ее членов, позволила сохранить на должном уровне 
меру участия русскоязычных литераторов в культурной жизни респу-
блики. 

Положение об активном участии в духовной и общественно-поли-
тической жизни Татарстана и Российской Федерации, прописанное в 
уставе СП РТ, является предметом деятельности членов нашего Сою-
за. Многие члены русскоязычной секции и художественного перевода 
об этом помнят: посещают ежемесячно заседания секции, принимают 
участие в городских, республиканских и общероссийский мероприяти-
ях, таких как «литературные дворики», Всемирный день поэзии, День 
родного языка. Как наиболее активных, соблюдающих устав писатель-
ской организации можно назвать Веру Хамидуллину, Ольгу Кузьмиче-
ву-Дробышевскую, Эдуарда Учарова, Рустема Сабирова, Галину Була-
тову, Альбину Абсалямову. 

Отдельного упоминания заслуживают Александр Аввакумов и Оль-
га Левадная. В марте 2016 года ими был образован литературно-по-
этический театр «Диалог», основной задачей которого являлась про-
паганда творчества казанских поэтов, в том числе и поэтов участников 
Великой Отечественной войны. Театр много гастролировал по респу-
блике со спектаклями «Салют, Эдит», «Любим и помним», «Вокзал», 
сделав свыше 100 показов в городах республики: Чистополе, Камском 
Устье, Верхнем Услоне, Зеленодольске, Рыбной Слободе и др. Театр 
стал лауреатом республиканского фестиваля «Балкыш». В декабре 
2019 года «Диалог» распался на два коллектива, образовался новый ли-
тературно-музыкальный театр «Реплика» при доме-музее Аксенова и 
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городском совете ветеранов города Казани, в него перешел Аввакумов, 
он задействован в постановке «Чистопольская тетрадь». 

Доказательством успешности творческой реализации русскоязыч-
ных писателей, проживающих в национальной республике, является 
востребованность их поэтических, прозаических и литературно-кри-
тических произведений на общероссийском уровне. Среди членов 
русскоязычной секции, чьи имена звучат за пределами региона явля-
ются Николай Алешков, Алексей Остудин, Вера Хамидуллина, Эдуард 
Учаров, Галина Булатова, Гузель Яхина, Альбина Нурисламова, Оль-
га Кузьмичева-Дробышевская. Наиболее эффективны в установлении 
партнерских отношений с общественными и иными организациями 
местного, регионального и межрегионального уровней в Российской 
Федерации, а также с зарубежными организациями с целью обмена 
опытом и использования практического опыта в создании литератур-
ных произведений Вера Хамидуллина, Лилия Газизова, Эдуард Учаров 
и Галина Булатова. 

За четыре года новыми членами Союза писателей Татарстана ста-
ли 8 русскоязычных литераторов: поэты Ольга Овчинникова, Светлана 
Грунис, Ольга Кузьмичева-Дробышевская, Галина Булатова, Эдуард 
Учаров, прозаики Николай Сорокин, Ольга Иванова и литературный 
критик Галина Зайнуллина. Прошли обсуждение и были рекомендова-
ны приемной коллегии для рассмотрения поэты Людмила Уфимцева, 
Наталья Михеева, Олеся Феоктистова, Искандер Абдуллин, прозаик 
Адель Хаиров и драматург Алексей Егоров. 

К сожалению, среди желающих пополнить ряды писательской ор-
ганизации республики нет молодых литераторов до 35-лет. Хотя Союз 
писателей проводит работу по их привлечению, а члены русскоязычной 
секции поддерживают участием в жюри и коллегии экспертов такие 
мероприятия, как конкурс молодых поэтов (2019) и Республиканский 
семинар молодых писателей (2020). Наиля Ахунова и Ольга Кузьми-
чева-Дробышевская воспитывают творческую смену в литературных 
объединениях имени Г.Ахунова (Казань) и «Лебедь» (Набережные Чел-
ны). 

По инициативе руководства Союза писателей, горячо поддержанной 
русскоязычной секций, была проделана большая работа по составле-
нию сборника молодых писателей Татарстана для Татарского книжно-
го издательства. В нее вошли 15 поэтов и 5 прозаиков из Казани, На-
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бережных Челнов и Елабуги. Составители сборника «Около нулевых» 
Галина Зайнуллина и Галина Булатова отмечают, что Интернет оказал 
большое влияние на творчество молодых авторов: они недооценивают 
важность живой литературной среды и включенности в традицию. В 
дальнейшем помощь начинающим литераторам необходимо сделать 
приоритетным направлением работы. 

Успешно решается задача по оказанию всемерной заботы о памя-
ти ушедших из жизни членов СП и о правах их наследников. К 95-ле-
тию известного фантаста, автора бестселлера «Тайна реки злых духов» 
Владимира Корчагина в октябре 2019 года был проведен вечер памя-
ти в литературном кафе «Калитка». В нем приняли активное участие 
Галина Зайнуллина, Альфия Галимуллина, Людмила Уфимцева, Ната-
лья Михеева, Эдуард Учаров, также сын и внук писателя. Видеозапись 
вечера памяти выложена на канале YouTube. В журнале «Идель» был 
опубликован творческий портрет писателя «Владимир Корчагин: фан-
таст в эпоху перемен»; в ноябре Г.Зайнуллина выступила с докладом 
«Жанровое разнообразие прозы В.Корчагина» на IV Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспек-
тивы развития русскоязычной литературы в контексте национальных 
литератур» (организаторы – Маргарита Небольсина и Альфия Гали-
муллина). В марте 2020 года была оказана помощь дочери писателя На-
талье Корчагиной в определении судьбы архива В.Корчагина, вместе  
с коллекцией минералов и личными вещами писателя он был передан 
в музей истории КФУ. Совместно с советником президента РТ Оле-
сей Балтусовой предпринимаются шаги к переизданию произведений  
В. Корчагина.

Ведется подготовка к празднованию 100-летия писателя-фронтови-
ка, бывшего литературного консультанта СП РТ, Геннадия Паушкина. 
В марте 2020 года Людмила Уфимцева провела вечер памяти писателя 
в Казанском литературном кафе «Калитка». При поддержке руковод-
ства СП РТ и литературного консультанта русскоязычной секции, она 
занимается вопросом установки мемориальной доски на доме, где про-
живал Г.Паушкин, на основе архивных изысканий пишет книгу о его 
творческом пути. 

К сожалению, членами секции русскоязычной литературы и худо-
жественного перевода в должной мере не осознается задача всемерной 
помощи ветеранам – членам Союза. Необходимо выявить русскоязыч-
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ных писателей и переводчиков, которые не имеют возможности, в силу 
возраста и состояния здоровья, посещать заседания секции и участво-
вать в мероприятиях, систематически оказывать им внимание и под-
держку.

Эффективным направлением деятельности секции русскоязычной 
литературы и художественного перевода является оказание содействия 
пропаганде и развитию татарского языка, литературы и искусства на 
территории Российской Федерации. Активно переводят поэзию и про-
зу татарских литераторов Галина Булатова, Наиль Ишмухаметов, Рауза 
Хузахметова, Вера Хамидуллина. Много внимания вопросам художе-
ственного перевода в последние годы уделяет Ахат Мушинский; «Ка-
занский альманах», главным редактором которого он является, можно 
назвать творческой лабораторией переводчика. Галина Зайнуллина 
в качестве литературного редактора участвует в переводе со старота-
тарского трудов Ризаэтдина Фахретдина из серии «Знаменитые мужи» 
(проект региональной общественной организации «Культурно-про-
светительский центр «Форум»). Для перевода арабоязычной поэзии к 
сотрудничеству ей привлечен А.Саломатин, известный поэт, критик и 
переводчик, руководитель Лаборатории многофакторного гуманитар-
ного анализа и когнитивной филологии ФИЦ КазНЦ РАН.

В 2019 году перед руководством секции русскоязычной литературы 
и художественного перевода встало трудность осуществления одной 
из уставных задач, каковой является бережное отношение к духовному 
наследию народов РТ и РФ. С принятием в члены СП РТ Николая Со-
рокина в секции русскоязычной литературы стало уже два чувашских 
писателя, изъявляют желание вступить еще три. Между тем у русско-
язычных членов секции имеются трудности с объективной оценкой их 
творчества. В связи с этим Евгений Турхан ставит правомерный вопрос 
об образовании отдельной секции чувашской литературы, так как чу-
ваши являются третьим по численности народом Татарстана. Считаем, 
необходимо пойти навстречу этому требованию.

В 2019 году было осуществлено улучшение системы взаимообмена 
информацией между членами Союза – в социальной сети «Фейсбук» 
открылась группа секции русскоязычной литературы. Основателем и 
администратором группы является Ольга Журавлева. В группе публи-
куются новости литературной жизни, объявления о мероприятиях и за-
седаниях секции. К сожалению, не все участники группы ведут себя 
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корректно по отношению друг к другу. Администратору группы в бу-
дущем следует более строго следить за правилами поведения в группе. 
Приучить коллег указывать на недостаток информированности, твор-
ческие просчеты и иные недостатки исключительно в корректной фор-
ме.

В дальнейшем руководству секции русскоязычной литературы сле-
дует шире использовать возможности, предоставляемые Интернетом, 
для улучшения системы взаимообмена информацией. Целесообразно 
наладить проведение заседаний секции в режиме скайп-конференций, 
чтобы члены секции проживающие за пределами Казани могли влиять 
на принятие важных решений.
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ӘДӘБИ ИҖАТ БЕЛӘН ШӨГЫЛЬЛӘНҮЧЕЛӘРНЕ 
ТАТАРСТАН ЯЗУЧЫЛАР БЕРЛЕГЕНӘ 
КАБУЛ ИТҮ КОЛЛЕГИЯСЕ ______________________________

XVIII корылтайдан соң әдәби иҗат белән шөгыльләнүчеләрне Та-
тарстан Язучылар берлегенә кабул итү коллегиясенә түбәндәге каләм 
әһелләре сайланды:

1. Тәлгат Галиуллин – коллегия рәисе, академик, әдәби тән-
кыйтьче, прозаик, Татарстан Республикасының Г.Тукай исе- 
мендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Г.Исхакый, Кол Гали исе-
мендәге әдәби бүләкләр иясе, Татарстанның атказанган фән эш-
леклесе.

Коллегия әгъзалары:
(алфавит тәртибендә)

2. Рәмис Аймәтов – шагыйрь, Татарстан Язучылар берлегенең 
иҗат эшләре буенча рәис урынбасары, М.Җәлил исемендәге 
республика, Һ.Такташ исемендәге әдәби премияләр лауреаты, 
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе.

3. Мөдәррис Вәлиев – шагыйрь, әдәби тәнкыйтьче, М.Җәлил, 
Г.Державин исемендәге республика, Җ.Вәлиди исемендәге 
әдәби премияләр лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният 
хезмәткәре.

4. Илсөяр Иксанова – шагыйрь, прозаик, драматург, Һ.Такташ, 
С.Сөләйманова исемендәге әдәби премияләр лауреаты, Татар-
станның атказанган сәнгать эшлеклесе.

5. Камил Кәримов – прозаик, Татарстан Республикасының 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт, Ф.Хөсни, Г.Афзал исемендәге әдәби 
премияләр лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекле-
се.

6. Әхәт Мушинский – прозаик, Г.Державин исемендәге әдәби 
премия лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе.
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7. Равил Рахмани – шагыйрь, әдәби тәнкыйтьче, А.Алиш 
исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстанның атказанган 
мәдәният хезмәткәре.

8. Факил Сафин – шагыйрь, прозаик, Г.Исхакый һәм А.Алиш 
исемендәге әдәби премияләр лауреаты, Татарстанның атказан-
ган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Язучылар берлегенең Чал-
лы бүлеге рәисе.

9. Фирүзә Җамалетдинова – шагыйрь, прозаик, Һ.Такташ һәм 
Ф.Хөсни исемендәге әдәби премияләр лауреаты.

10.  Рәфкат Шаһиев – прозаик, С.Сөләйманова исемендәге әдәби 
премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге 
рәисе.

11. Луиза Янсуар – шагыйрә, драматург, М.Җәлил исемендәге 
республика, Һ.Такташ исемендәге, «Белла» халыкара әдәби 
премияләр лауреаты.

Ике корылтай арасында Татарстан Язучылар берлегенә кабул итү 
коллегиясе утырышлары даими үткәрелде. Барысы 30лап авторның 
иҗаты тикшерелде. Шуларның 22е яшерен тавыш бирү юлы белән 
Татарстан Язучылар берлеге идарәсе утырышларында раслауга 
тәкъдим ителде. Идарә утырышында аларның күпчелеге Татарстан 
Язучылар берлегенә кабул ителде.

Бүгенге көндә Татарстан Язучылар берлегендә әгъзалар саны 
330 гә җитте.

Ике съезд арасында 
Татарстан Язучылар берлегенә 

кабул ителгән каләмдәшләребез

1. Садриева Лилия Яссир кызы /2016/
2. Шәмсутова Алсу Атлас кызы /2016/
3. Мөгътәсимова Ләйсән Әлфәт кызы /2016/
4. Овчинникова Ольга Викторовна /2017/
5. Иматдинов Шәфыйк Хасиятулла улы /2017/
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6. Морев Марат Василович /2017/
7. Яхина Наилә Мәгъруп кызы /2017/
8. Мирхазова Нурзия Рәшит кызы /2017/
9. Батталова Гөлүсә Рәшит кызы /2017/
10.  Шәрипов Раушан Тимерҗан улы /2018/
11.  Иванова Ольга Ефимовна /2018/
12.  Фәрхетдинова Лилия Нәсыйх кызы /2018/
13.  Исламова Зимфира Нәсыйх кызы /2018/
14.  Кузмичева-Дробышевская Ольга Владимировна /2018/
15.  Бикмөхәммәтова Сәрия Галиәхмәт кызы /2018/
16.  Сәлахиев Роберт Фәссах улы /2018/
17.  Грунис Светлана Константиновна /2018/
18.  Зарипов Әхтәм Исмәгъҗан улы /2018/
19.  Тимергалиев Зиннур Фирдәвес улы /2018/
20.  Сорокин Николай Михайлович /2019/
21.  Ханнанов Рамил Гомәр улы /2019/
22.  Имамиева Айсылу Зөфәр кызы /2019/
23.  Гилемханов Риман Солтан улы /2019/
24.  Булатова Галина Ивановна /2019/
25.  Учаров Эдуард Раимович /2019/
26.  Әбделманов Рәкит Яүдәт улы (Рәкит Аллабирде) /2019/
27.  Арсланова Рәхимә Минвәли кызы /2019/
28.  Яһудин Марс Нәфикъ улы /2019/
29.  Шәйдуллина Равилә Шамил кызы /2019/
30.  Нәҗметдинова Гөлчирә Мәхмүт кызы /2021/
31.  Солодухо Натан Моисеевич /2021/
32.  Феоктистова Олеся Михайловна /2021/
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МАКТАУЛЫ ИСЕМ, ПРЕМИЯ ҺӘМ БҮЛӘК ИЯЛӘРЕ ________

Татарстан Республикасының 
халык шагыйрьләре

1. Булатова Клара Гариф кызы /2019/
2. Зәйдуллин Ркаил Рафаэль улы (Ркаил Зәйдулла) /2019/

Татарстан Республикасының 
халык язучысы

Хәкимханов Зөлфәт Зөфәр улы (Зөлфәт Хәким) /2020/

Татарстан Республикасының 
Габдулла Тукай исемендәге 

Дәүләт премиясе лауреатлары

1. Маликова Мәдинә Габделхак кызы – «Арыш тәме» дип аталган 
роман, повесть һәм хатирәләр («Ихлас» нәшрияты, Казан, 2014) 
җыентыгы өчен /2017/

2. Шаһиева Розалина Гомәр кызы – Татарстанның милли мәдәни  
мирасы турында татар һәм рус телендәге «Мәңгелек гөлчә-
чәкләре» дип аталган мәкаләләр җыелмасы («Заман» нәшрияты, 
Казан, 2015) өчен /2017/

3. Кәримов Камил Әдһам улы – «Карурманда кара песи» исемле 
повесть һәм хикәяләр җыентыгы (Татарстан китап нәшрияты, 
Казан, 2015) һәм «Игезәкләр йолдызлыгы» дип аталган роман-
нар китабы (Татарстан китап нәшрияты, Казан, 2016) өчен /2018/

4. Галиуллин Тәлгат Нәби улы – «Мөхәммәт Мәһдиев йолдызлы-
гы» роман-эссесы (Татарстан китап нәшрияты, Казан, 2012), 
«Китек көзге» дип аталган повестьлар һәм хикәяләр җыентыгы 
(Татарстан китап нәшрияты, Казан, 2018) һәм «Мы – потомки 
страны «Тартарии» (Татарская поэзия начало ХХ в.в. как еди-
ный философско-эстетический процесс) әдәби-тәнкыйди басма-
сы (Татарстан китап нәшрияты, Казан, 2018) өчен /2019/

5. Хәмидуллин Лирон Хәйдәр улы – «Дәрдемәнд», «Буранлы 
төндә», «Зарницы на горизонте» китаплары өчен /2020/
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«Татарстан Республикасы 
алдындагы казанышлары өчен»  
ордены белән бүләкләнделәр

1. Миңнуллин Роберт Мөгаллим улы /2018/
2. Хәсәнов Әнәс Хәсән улы /2020/

«Татарстан Республикасы 
алдындагы казанышлары өчен» 

ордены медале белән бүләкләнделәр

1. Галимуллин Фоат Галимулла улы /2016/
2. Батуллин Роберт Мөхлис улы (Рабит Батулла) /2018/
3. Мостафин Шаһинур Әхмәтсафа улы /2020/

Татарстан Республикасының 
«Фидакарь хезмәт өчен» медале ияләре

1. Галиев Марсель Баян улы /2016/
2. Тарханова Флера Габдрахман кызы /2016/
3. Вәлиев Разил Исмәгыйль улы /2017/
4. Хәлимов Борис Нәҗметдин улы (Айдар Хәлим) /2017/
5. Леронов Лемон Лерон улы (Ләбиб Лерон) /2017/ 
6. Диндаров Илдус Гали улы /2017/
7. Ибраһимов Илфак Мирза улы /2018/
8. Салихов Данил Хәбибрахман улы /2018/
9. Галиуллин Тәлгат Нәби улы /2018/
10. Нуриев Вакыйф Вәкил улы /2018/
11. Юнысов Рәфикъ Юныс улы /2018/
12. Мансуров Зиннур Мөҗип улы /2019/
13. Гаффаров Габделәхәт Габдрахман улы (Әхәт Гаффар) /2019/
14. Гыйләҗев Искәндәр Аяз улы /2019/
15. Якупова Венера Абдулла кызы /2019/
16. Заһидуллина Дания Фатих кызы /2020/
17. Шиһапов Мансур Әхмәт улы /2020/
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Әдәбият өлкәсендә  
Муса Җәлил исемендәге  

республика премиясе лауреатлары

1. Аймәтов Рәмис Кыям улы (Рәмис Аймәт) /2017/
2. Бадыйков Канәфи Габделбәр улы (Хәнәфи Бәдигый) /2019/
3. Ибраһимов Булат Хәким улы /2021/

Лауреаты республиканской премии  
имени Гавриила Державина в области литературы

1. Харисов Ренат Магсумович (Ренат Харис) /2016/
2. Галимуллина Альфия Фоатовна /2016/
3. Каримова Алия Каюмовна (Алена Каримова) /2016/
4. Нурисламова Альбина Равилевна (Альбина Нури) /2017/
5. Остудин Алексей Игоревич /2018/
6. Валеев Мударрис Харисович /2019/
7. Вайнер Борис Гиршевич /2021/

Марсель Сәлимҗанов исемендәге  
республика премиясе лауреатлары

1. Хәмидуллин Ризван Мирхәбибулла улы (Ризван Хәмид) /2017/
2. Хөснетдинов Зиннур Зыятдин улы (Зиннур Хөснияр) /2019/

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы  
һәм Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге  

әдәби премиясе лауреатлары

1. Маликова Мәдинә Габделхак кызы /2017/
2. Шәрипов Рәниф Шәрип улы /2018/
3. Сәгъдиев Рәдиф Нәҗип улы (Рәдиф Сәгъди) /2019/
4. Ибраһимов Хәбир Кәбир улы (Хәбир Ибраһим) /2020/
5. Рахман Равил Фәйзрахман улы /2021/
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Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы   
һәм Язучылар берлегенең Һади Такташ исемендәге  

әдәби премиясе лауреатлары

1. Касыймов Наил Васыйл улы /2017/
2. Корбанов Рифат Җамал улы (Рифат Җамал) /2018/
3. Гыйззәтуллина Флера Сабирҗан кызы /2019/
4. Юнысова Асия Шәйхеразый кызы /2020/
5. Мөдәррисова Халисә Сәгыйть кызы /2021/

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы  
һәм Язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге 

әдәби премиясе лауреатлары

1. Җәләлов Хәлим Бәдри улы (Хәлим Җәләй) /2016/
2. Шәехов Ленар Миңнемөһим улы (Ленар Шәех) /2017/
3. Сафин Факил Миңнемөхәммәт улы (Факил Әмәк) /2018/
4. Сәярова Нурия Камил кызы (Нурия Сәйяр) /2019/
5. Вәлиева Резеда Тәфкәлүн кызы /2020/

Татарстан Республикасы  
Мәдәният министрлыгы һәм Язучылар берлегенең   

Фатих Хөсни исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Гомәров Госман Гомәр улы /2017/ 
2. Җамалетдинова Фирүзә Ислам кызы /2018/
3. Дәрзаманов Җәүдәт Харис улы /2019/
4. Камалетдинова Ровза Габденур кызы (Роза Мулланурова) /2020/
5. Нуриев Вакыйф Вәкил улы /2021/

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы  
һәм Язучылар берлегенең Җамал Вәлиди исемендәге 

әдәби премиясе лауреатлары

1. Хәмидуллин Лирон Хәйдәр улы /2017/
2. Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы (Рифә Рахман) /2018/



329

3. Яхин Фәрит Зәкиҗан улы /2019/
4. Минһаҗева Ләйлә Ихсан кызы /2020/
5. Шәрипов Әнвәр Мәгъдәнур улы /2021/

Татарстан Республикасы  
Мәдәният министрлыгы һәм Язучылар берлегенең  

Туфан Миңнуллин исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Гыйләҗев Мансур Аяз улы /2016/
2. Сәгъдиев Рәдиф Нәҗип улы (Рәдиф Сәгъди) /2017/
3. Ибраһимов Хәбир Кәбир улы (Хәбир Ибраһим) /2018/
4. Камалиев Әмир Аман улы (Аманулла) /2019/
5. Салихов Данил Хәбибрахман улы /2020/
6. Сәлахов Булат Нуретдин улы /2021/

Лауреаты литературной премии  
имени Максима Горького Министерства культуры  

и Союза писателей Республики Татарстан

1. Бикбулатов Айрат Шамилевич (Айрат Бик-Булатов) /2019/
2. Кожевников Лев Афанасьевич /2019/
3. Учаров Эдуард Раимович /2020/
4. Бадюгина Азалия Исмагиловна /2021/

Лауреат литературной премии  
имени Марины Цветаевой

Хамидуллина Вера Петровна /2020/

«Татнефть» акционерлык җәмгыяте һәм  
Татарстан язучылар берлегенең  

Саҗидә Сөләйманова исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Хаҗиәхмәтова Әлфия Мирзанур кызы (Әлфия Ситдыйкова) 
/2016/ 
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2. Кузьмина Халисә Хатыйп кызы (Халисә Ширмән) /2016/
3. Сулимов Борис Гиршевич (Борис Вайнер) /2016/
4. Гыйльманов Галимҗан Хәмитҗан улы /2017/
5. Мөхиярова Рәзинә Хәйбрахман кызы /2017/
6. Кожевников Лев Афанасьевич /2017/
7. Бәшәров Рәшит Гаффар улы (Рәшит Бәшәр) /2018/
8. Бәйрәмова Гөлзада Әүхәди кызы /2018/
9. Шаһиев Рәфкать Шириаздан улы /2018/
10. Галиуллина Фәүзия Сәйфетдин кызы (Фәүзия Солтан) /2019/
11. Габделхакова Рәмзия Гайсә кызы /2019/
12. Кәримов Тәүфикъ Әкърам улы /2019/
13. Әхмәтҗанова Сания Юныс кызы /2020/
14. Имамов Фәрит Фәйзетдин улы /2020/
15. Кузьмичева-Дробышевская Ольга Владимировна /2020/

Саҗидә Сөләйманова исемендәге  
әдәби премиянең кызысындыру бүләге  

лауреатлары

1. Исхакова Гөлфия Заһит кызы /2016/
2. Имамиев Рәвхат Гаян улы /2016/
3. Вәлиева Лениза Газинур кызы /2016/
4. Захарова Зинаида Кирилловна /2017/
5. Дәүләтбаев Фәнәвис Мирхәйдәр улы /2017/
6. Гыйләҗев Фәнил Фаил улы /2017/
7. Аничкина Екатерина Анатольевна /2018/
8. Турхан Евгений Андреевич /2018/
9. Батталова Гөлүсә Рәшит кызы /2018/
10. Ибраһимова Лира Кадим кызы (Лира Вәлиди) /2019/
11. Ахунҗанова Рухия Фәхразый кызы /2019/
12. Аввакумов Александр Леонидович /2019/
13. Сәлахов Рифат Гали улы /2020/
14. Сәлахиев Роберт Фәссах улы /2020/
15. Иматдинов Шәфикъ Хасиятулла улы /2020/
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Татарстан Республикасының фән һәм техника 
өлкәсендәге дәүләт бүләкләре лауреатлары

1. Гыйләҗев Искәндәр Аяз улы /2016/
2. Хәмидуллин Булат Лирон улы /2016/

Татарстан Республикасының атказанган
сәнгать эшлеклеләре

1. Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы (Рифә Рахман) /2018/
2. Аймәтов Рәмис Кыям улы (Рәмис Аймәт) /2019/
3. Шәехов Ленар Миңнемөһим улы /2020/
4. Җамалетдинова Фирүзә Ислам кызы /2020/

Заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан

1. Хамидуллина Вера Петровна /2016/
2. Кашина Александра Николаевна /2021/

Татарстан Республикасының  
атказанган фән эшлеклесе

Яхин Фәрит Зәкиҗан улы /2020/

Татарстан Республикасының  
атказанган мәдәният хезмәткәрләре

1. Бадыйков Канәфи Габделбәр улы (Хәнәфи Бәдигый) /2016/
2. Әхмәтшина Минзифа Хәйретдин кызы /2017/
3. Хәбибуллина Роза Шакир кызы /2018/
4. Хаҗиәхмәтова Әлфия Мирзанур кызы (Әлфия Ситдыйкова) 

/2020/
5. Фәләхов Амур Нур улы /2020/
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Татарстан Республикасының  
атказанган матбугат һәм коммуникация хезмәткәре

Шәрипова Резедә Сәрвәр кызы /2018/

Татарстан Республикасы президентының  
рәхмәт сүзе белән бүләкләнүчеләр

1. Садриев Фоат Миңнеәхмәт улы /2017/
2. Әхмәдуллин Азат Гыйльмулла улы /2018/
3. Аймәтов Рәмис Кыям улы (Рәмис Аймәт) /2018/
4. Сафин Факил Миңнемөхәммәт улы (Факил Әмәк) /2019/

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
Рәхмәт сүзе белән бүләкләнүчеләр

1. Сафиуллин Юныс Габдулла улы /2017/
2. Әхмәтҗанова Сания Юныс кызы /2017/
3. Шәрәпова Йолдыз Әдип кызы /2017/

Поощрен благодарностью Кабинета министров  
Республики Татарстан

Кожевников Лев Афанасьевич /2017/

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең 
Рәхмәт хаты белән бүләкләнүчеләр

1. Гомәров Госман Гомәр улы /2018/ 
2. Шәрифуллина Эльмира Мөхәммәт кызы /2018/
3. Сибгатуллин Шәүкәт Гаделша улы (Шәүкәт Гаделша) /2019/
4. Касыймов Наил Васыйл улы /2019/
5. Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы (Рифә Рахман) /2019/

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының  
«Мәдәнияттәге казанышлары өчен»  

күкрәк билгесе белән бүләкләнүчеләр

1. Зыятдинов Фарсель Сәхап улы /2017/
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2. Сафин Факил Миңнемөхәммәт улы /2017/
3. Гарифуллина Рәсимә Әхмәтзакир кызы /2018/
4. Хәсәнов Альберт Бари улы /2018/
5. Фәтхетдинова Фирүзә Ислам кызы (Фирүзә Җамалетдинова) / 

2018/
6. Хаҗиәхмәтова Әлфия Мирзанур кызы (Әлфия Ситдыйкова) / 

2018/
7. Шәехов Ленар Миңнемөһим улы (Ленар Шәех) /2018/
8. Галимуллина Әлфия Фоат кызы /2018/
9. Измайлова Ольга Георгиевна (Ольга Левадная) /2018/
10. Закирҗанов Әлфәт Мәгъсүмҗан улы /2019/
11. Мәхмүдов Заһит Борис улы (Заһит Мәхмүди) /2019/
12. Минһаҗева Ләйлә Ихсан кызы /2019/
13. Шаһиәхмәтов Галиәхмәт Шаһиәхмәт улы /2019/
14. Сибгатуллин Шәүкәт Гаделша улы (Шәүкәт Гаделша) /2019/
15. Зарифуллин Фирдәвес Зәбихулла улы /2019/
16. Гайнетдинова Галия Михеевна /2020/

«Мәгарифтәге казанышлары өчен»
күкрәк билгесе белән бүләкләнүчеләр

1. Әхмәтҗанова Сания Юныс кызы /2016/
2. Бәшәров Рәшит Гафар улы (Рәшит Бәшәр) /2019/

Россия Язучылар берлеге һәм  
«Бийский вестник» журналының   

Василий Шукшин медале белән бүләкләнде

Харисов Ренат Мәгъсум улы (Ренат Харис) /2016/

Россия Язучылар берлегенең 
М.А.Шолохов медале белән бүләкләнделәр

1. Харисов Ренат Мәгъсум улы (Ренат Харис) /2020/
2. Фәйзуллин Равил Габдрахман улы /2020/
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«Дөнья генераллары тынычлык өчен»  
халыкара иҗтимагый ассоциациясенең  

«Тынычлык күгәрчене» медале белән бүләкләнде

Шәехов Ленар Миңнемөһим улы /2019/

Медалью «Роза мира»  
международной гуманитарной академии  

«Европа–Азия» и института культуры мира (ЮНЕСКО)  
награждена

Якупова Венера Абдулловна /2019/

Лауреат международной премии  
имени Фазиля Искандера российского отделения 
международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр»  

в области литературы

Остудин Алексей Игоревич /2019/

XII Халыкара төрки шигърият фестиваленең  
Хөсәен Байкара исемендәге  

әдәби премиясе лауреаты

Аймәтов Рәмис Кыям улы (Рәмис Аймәт) /2018/

«Халыкара Евразия премиясенең алтын лауреаты»  
дигән бүләккә лаек булды

Шәехов Ленар Миңнемөһим улы /2019/

Александр Невский бөтенроссия тарихи-әдәби  
премиясе дипломы белән бүләкләнде

Хәлимов Борис Нәҗметдин улы (Айдар Хәлим) /2018/
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Татарстан Республикасының  
Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле  

вәкиленең Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулу  
уңаеннан истәлек медале белән бүләкләнүчеләр

1. Аймәтов Рәмис Кыям улы /2016/
2. Галиуллин Рөстәм Госман улы /2016/
3. Гыйматдинова Нәбирә Минәхмәт кызы /2016/
4. Зәйдуллин Ркаил Рафаэль улы (Ркаил Зәйдулла) /2016/
5. Ибраһимов Илфак Мирза улы (Мөхәммәт Мирза) /2016/
6. Леронов Лемон Лерон улы (Ләбиб Лерон) /2016/
7. Моратов Газинур Васик улы (Газинур Морат) /2016/
8. Шарова Луиза Николаевна (Луиза Янсуар) /2016/
9. Вәлиев Разил Исмәгыйль улы /2017/
10. Мөхәммәтшин Рүзәл Фәиз улы /2017/
11. Сабиров Ирек Нәгыйм улы /2017/
12. Хөснетдинов Зиннур Зыятдин улы (Зиннур Хөснияр) /2017/
13. Бәйрәмова Гөлзадә Әүхәди кызы /2017/
14. Гатауллин Рәдиф Кәшфулла улы (Рәдиф Гаташ) /2017/
15. Мансуров Зиннур Мөҗип улы /2017/
16. Мостафин Шаһинур Сафа улы /2017/
17. Корбанов Рифат Җамал улы (Рифат Җамал) /2017/
18. Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы (Рифә Рахман) /2017/
19. Ибраһимова Саимә Ибраһим кызы /2018/

Бөтендөнья Татар конгрессының  
«Татар милләтенә олы хезмәтләре өчен»  

медале иясе

Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы (Рифә Рахман) /2017/

Татарстан Республикасы  
Аксакаллар шурасы медале белән бүләкләнде

Мансуров Зиннур Мөҗип улы /2019/
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Татарстан Республикасы  
Мәдәният министрлыгының

Мактау грамотасы белән бүләкләнүчеләр

1. Хәмидуллин Лирон Хәйдәр улы /2017/
2. Якупова Сирень Мөхибулла кызы /2017/
3. Зарифуллин Фирдәвес Зәбихулла улы /2017/
4. Шаһиев Рәфкать Шириаздан улы /2018/
5. Архипов Ринат Николаевич (Ринат Мәннән) /2018/
6. Сираева Лилия Фәис кызы (Лилия Гыйбадуллина) /2018/
7. Шарова Луиза Николаевна (Луиза Янсуар) /2018/
8. Суфиянов Айрат Тәлгат улы /2018/ 
9. Шәрифуллин Наил Искәндәр улы /2019/
10. Фатыйхов Минневазыйх Хаҗип улы /2019/
11. Вәлиев Мансур Хаҗи улы /2019/
12. Корбанова Гөлнур Равил кызы /2019/
13. Иматдинов Шәфикъ Хасиятулла улы /2019/

Почетной грамотой Министерства культуры  
Республики Татарстан награждался

Турхан Евгений Андреевич /2019/

Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең  
гуманитар фәннәр өлкәсендә  

Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге  
премия лауреаты

Миңнегулов Хатыйп Йосыф улы /2018/

Бөгелмә шәһәре Һади Атласи исемендәге 
Хәйрия фондының Һади Атласи исемендәге  

премиясе  лауреатлары

1. Миңнегулов Хатыйп Йосыф улы /2017/
2. Шәрипов Әнвәр Мәгъдәнур улы /2019/
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Татарстан Язучылар берлеге  
һәм Актаныш муниципаль районы хакимиятенең  

Гамил Афзал исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Леронов Лемон Лерон улы (Ләбиб Лерон) /2016/
2. Салихов Данил Хәбибрахман улы /2017/
3. Гыйсметдинов Дамир Минсәгыйр улы /2018/
4. Галиев Марсель Баян улы /2020/

Татарстан Язучылар берлеге һәм  
Тукай муниципаль районы хакимиятенең  

Фәннур Сафин исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Исламова Зимфира Нәсыйх кызы /2018/
2. Зарипов Рубис Таҗиәхмәт улы /2019/
3. Хәмзин Алмаз Наил улы /2019/

Татарстан Язучылар берлеге һәм  
Мамадыш муниципаль районы хакимиятенең  

Шәйхи Маннур исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Сафин Факил Миңнемөхәммәт улы (Факил Әмәк) /2017/
2. Нуруллин Ринат Гали улы /2017/
3. Гыйльманов Галимҗан Хәмитҗан улы /2019/
4. Сәгъдиев Рәдиф Нәҗип улы (Рәдиф Сәгъди) /2020/
5. Әбделманов Рәкит Яүдәт улы (Рәкит Аллабирде) /2020/
6. Мәхмүтов Хуҗиәхмәт Шаһиәхмәт улы /2020/

Татарстан Язучылар берлеге һәм  
Чистай муниципаль районы хакимиятенең  

Кояш Тимбикова исемендәге  
әдәби премиясе лауреаты

Әхмәтшина Минзифа Хәйретдин кызы /2017/
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Татарстан Язучылар берлеге һәм  
Әлмәт муниципаль районы хакимиятенең  

Рафаил Төхфәтуллин исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Шаһиев Рәфкать Ширияздан улы /2016/
2. Фәрхетдинова Лилия Нәсыйх кызы /2019/

Татарстан Язучылар берлеге һәм  
«Татмедиа» АҖ филиалы «Мәйдан» журналының  

Илдар Юзеев исемендәге әдәби премиясе лауреаты

Суфиянов Айрат Тәлгат улы /2020/

Татарстан язучылар берлеге һәм  
«Татмедиа» АҖ филиалы  

«Көмеш кыңгырау» газетасының  
Шәүкәт Галиев исемендәге  
әдәби премиясе лауреаты

Бәшәров Рәшит Гафар улы (Рәшит Бәшәр) /2020/

Татарстан Республикасы  
Фәннәр Академиясенең  

шәрәфле әгъзалары булып сайландылар

1. Вәлиев Разил Исмәгыйль улы /2016/
2. Шәфыйков Ягъсуф Долмаган улы /2016/

 «Мамадыш шәһәренең мактаулы гражданины»  
исеменә лаек булды

Мостафин Шаһинур Әхмәтсафа улы /2017/
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Башкортстан Республикасының 
«Салават Юлаев ордены» белән бүләкләнде

Харисов Ренат Мәгъсум улы (Ренат Харис) /2020/

Башкортстан Республикасы  
Бәләбәй муниципаль районы хакимиятенең  

Фатих Кәрим исемендәге  
әдәби премиясе лауреатлары

1. Галимуллин Фоат Галимулла улы /2019/
2. Сарчин Рамил Шәүкәт улы /2019/

Лауреат литературной премии  
имени С.Т. Аксакова, учрежденной  

губернатором Оренбургской области

Остудин Алексей  Игоревич /2020/
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ИКЕ СЪЕЗД АРАСЫНДА 
ВАФАТ БУЛГАН КАЛӘМДӘШЛӘРЕБЕЗ _____________________

(2016, июнь – 2020, октябрь)

1. Мусин Чыңгыз Мулламөхәммәт улы 
 /16.07.1934 – 24.10.2016/

2.  Камалов Хисам Нуретдин улы 
 /14.04.1926 – 03.11.2016/

3. Беляев Николай Николаевич 
 /23.09.1937 – 24.12.2016/

4. Зарипов Марсель Харис улы 
 /23.10.1931 – 07.01.2017/

5. Шакирҗанова Лена Галимҗан кызы (Лена Шагыйрьҗан) 
/04.06.1945 – 16.01.2017/ 

6. Мельников Аркадий Михайлович 
 /29.12.1926 – 07.02.2017/

7. Хәмидуллин Ризван Мирхәбибулла улы (Ризван Хәмид) 
 /24.10.1941 – 17.09.2017/

8. Гыйләҗев Илдус Сабир улы 
 /15.01.1946 – 19.03.2018/

9. Галиев Габдулла Гали улы 
 /10.01.1928 – 06.04.2018/

10.  Батталов Ринат Гыймазетдин улы (Ринат Баттал) 
 /17.06.1948 – 04.05.2018/

11.  Мәхмүдов Әмир Гобәйдулла улы (Әмир Мәхмүди) 
 /28.06.1947 – 15.05.2018/

12.  Идиятуллин Рим Зиннәтулла улы 
 /25.02.1945 – 13.06.2018/ 

13.  Саттаров Әхмәт Саттар улы (Әхмәт Саттар) 
 /17.10.1939 – 14.06.2018/

14.  Каюмов Гафур Шәкүр улы 
 /02.03.1959 – 26.07.2018/
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15.  Тарханова Флера Габдрахман кызы  
 /25.05.1947 – 31.07.2018/

16.  Бикбулатова Инга Хак кызы 
 /10.06.1936 – 29.09.2018/

17.  Зәкуанов Рөстәм Газизҗан улы (Рөстәм Зәкуан) 
 /26.05.1957 – 02.12.2018/

18.  Хәбибуллин Мөсәгыйть Мөдәррис улы 
 /25.12.1927 – 04.01.2019/

19.  Дәрзаманов Җәүдәт Харис улы (Җәүдәт Дәрзаман) 
 /13.10.1945 – 25.02.2019/

20.  Камалиев Әмир Аман улы (Аманулла) 
 /29.05.1960 – 30.06.2019/

21.  Исхаков Әнәс Гатуф улы 
 /14.08.1945 – 21.10.2019/

22. Фәтхетдинов Зөфәр Мәгъсүм улы 
 /06.11.1940 – 02.11.2019

23.  Небольсина Маргарита Викторовна 
 /04.01.1955 – 04.01.2020/

24. Вәлиәхмәтов Хөсәен Хәсән улы 
 /22.12.1950 – 27.01.2020/

25. Гомәров Госман Гомәр улы (Госман Гомәр) 
 /10.01.1933 – 03.03.2020/

26. Миңнуллин Роберт Мөгаллим улы 
 /01.08.1948 – 27.03.2020/

27. Вәлиев Равил Вәли улы 
 /20.08.1942 – 01.04.2020/

28. Мостафин Шаһинур Әхмәтсафа улы 
 /12.02.1948 – 06.06.2020/

29. Садыйкова-Сабитова Лена Биньямин кызы (Иделбикә) 
 /19.08.1930 – 14.06.2020/

30. Хәмәдишин Әхмәтҗан Хәсән улы (Әхмәт Дусайлы) 
 /20.08.1949 – 15.06.2020/
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31. Галиев Фәнил Ислам улы 
 /27.07.1939 – 02.07.2020/

32. Хатипов Фәрит Миргалим улы 
 /01.01.1930 – 19.07.2020/

33. Фәйзуллин Рөстәм Габдрахман улы (Акъегет) 
 /05.03.1951 – 19.07.2020/

34. Рысаев Рәфгать Шәмгун улы 
 /01.11.1939 – 25.08.2020/

35. Вәлиев Мөдәррис Харис улы 
 /30.05.1953 – 27.08.2020/

36. Рәшитов Әхмәт Әхмәт улы 
 /25.03.1936 – 24.09.2020/

37. Шәфигуллин Равил Хасият улы 
 /01.12.1941 – 07.10.2020/

38. Галиев Фәйзи Әхмәт улы 
 /02.07.1925 – 12.10.20/

39. Сабиров Ирек Нәгыйм улы 
 /14.04.1950 – 20.10.2020/

40. Хәсәнов Альберт Бари улы 
/01.12.1937 – 08.11.2020/

41. Бадыйков Хәнәфи Габделбәр улы 
/13.01.1941 – 27.11.2020/

42. Краева Наилә Фәрит кызы 
 /05.09.1949 – 27.12.2020/  

43. Гаффаров Габделәхәт Габдрахман улы 
 /01.01.1949 – 01.01.1921/

44. Юнысов Рәфикъ Юныс улы 
 /01.03.1943 – 19.01.2021/

45. Мәхмүтов Хуҗиәхмәт Шаһиәхмәт улы 
 /15.02.1933 – 17.02.2021/
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