
 

 

 

 
  

 

Встреча с поэтами. 

 
Поэты –  особая категория людей. Это увлеченные своим 

занятием, вечно юные, оптимистичные творцы. Встреча 

именно с  такими  людьми  ждала учащихся Толбазинского 

Лицея. В гости к ребятам  пришли председатель 

Стерлитамакского отделения Всемирного Конгресса татар 

Альберт Ахтямов; поэтесса, Член союза писателей России и 

Башкортостана Земфира  Муллагалиева; заслуженный 

учитель  Башкортостана, представитель учителей татарского 

языка г. Стерлитамак  Резеда Мухамматова; поэт, наш 

земляк, уроженец  д. Султанмуратово,  Расим Рахматуллин, 

поэт, лауреат премии им. Г. Ибрагимова  Варис Акбашев. 

Буквально с первых минут встречи поэты взяли  в магический плен аудиторию. 

Как же приятно осознавать, что мы живем в одно время и ходим по одним и тем же 

улицам с такими  талантливыми  людьми! В зале была оформлена книжная полка с 

новинками и ранее вышедшими произведениями авторов. Ведущая мероприятия, 

учитель Лицея Г. М. Шаяхметова рассказала о мероприятиях с участием писателей, 

поэтов и творческих людей, прошедших в стенах Лицея  и представила очередных 

гостей  на аургазинской  земле. Ведь непосредственное  общение с писателями, 

поэтами – лучший способ развития читательского  интереса, популяризации 

литературы, развития творческих способностей детей.  

      Обычно на презентации принято задавать вопросы авторам, и тут вопросы не 

заставили себя ждать. «Что вас вдохновляет? «Прочитайте самое любимое 

стихотворение»,  «Ваши планы на будущее?», «Интересный случай, происшедший с 

вами».  Гордость нашего района и культуры Варис Акбашев прочитал стих, 

написанный после посещения г. Рига, где собирались именитые поэты, прозаики, 

барды, скульпторы и творческие люди. Было интересно узнать об  успехах 

известного земляка, лауреате литературной премии им. Г. Ибрагимова.   

      Встреча пролетела  как одно мгновение. Учащиеся 8-х классов  порадовали 

гостей инсценировкой комедии Г. Камала «Беренче театр». И это им удалось! Гости 

долго рукоплескали, отметили  яркое выступление Аделины Нафиковой. Самые 



сообразительные и эрудированные старшеклассницы Лицея, поразившие гостей 

своим красноречием,  Ильмира Насырова, Миляуша Акбашева, Аделина Нафикова 

получили от автора Земфиры Муллагалиевой в подарок книги и слова 

благодарности. 

Нашим учащимся повезло узнать  немного больше о людях пера, о некоторых 

моментах  жизни, о творческих успехах и литературных предпочтениях. 

Мероприятие получилось очень увлекательным. Прозвучавшие стихи  никого не 

оставили  равнодушным.  Гостей под бурные аплодисменты не хотели отпускать. В 

благодарность за это, Земфир Муллагалиева  прочитала  еще один стих, гости 

подписали  книги. Как и всегда, и эта встреча надолго останется в памяти учащихся 

прекрасным воспоминанием  детства. 

                                                                             Учитель Лицея Г.М. Шаяхметова 
 

     * Кадерле кунак  
 

        Вәзимә Ишморатова, Башкортстанның атказанган укытучысы. Күп еллар 1нче 

санлы Талбазы урта мәктәбендә укытты. Буш вакытларында ул шигырләр дә иҗат 

итә. Бүгенге көндә дә өлкән коллегабыз  мәктәп тормышы белән кызыксынып яши. 

“Кешеләргә бүләгем” - безнең укучылар яратып укыган шигырьләр җыентыгы.  

        Вәзимә Калимулла кызы иҗатының төп темасы -  – туган җиргә, туган телгә, 

матурлыкка, якыннарга мәхәббәт. Шагыйрә табигатькә бик якын, ул аннан бик күп 

яңа образлар таба, шигырләре якты лиризм, нечкә хисләр белән язылган. 

Шигырьләрендә җылылык һәм яктылык, туган җирнең төсләре һәм хуш исе, 

кешелек өчен  кайгырту  күренеп тора. 

 

Күбәләк кар кунар чәчкә эзли 

 

Кыш айлары үзе бер могҗиза 

Бөтен дөя акка күмелгән 

Агачлар да ефәк ак  юргандай 

 Йомшак бәскә ныклап төрелгә 

                      Бөтен дөнья сихри матурлыкта: 

                      Җем-җем кардан күзләр камаша. 

Баш очында ап-ак күбәләкләр 

Кунар чәчкә эзли. Тамаша!  

                                          Бөтен дөнья әле тынып калган,  

                                          Ыжгыр бураннарга иртәрәк.  

                                          Бурап-бурап карлар явар әле,  

                                          Өй-курага тотар киртәләр  

 

                               Тик булмасын илдә горафа 

 

Иртән торып чыксам йортыбызга 

Яшел каеннарга кар төшкән. 

Җәй өстендә ап-ак карлар яуган 

Аңлый алмыйм ахры - бу төштән?  



Адәм балалары гаугалаша 

Дөнья буталышып маташа.  

Җәй артыннан җиргә кышлар килгән, 

Бу фаҗига шуңа тамаша. 

Кыш килде дип син бик тә борчылма,  

Бу дөнья бит, сердәш, куласа. 

Кышлар үтәр, яз да, җәй дә килеп.  

Кошлар кабат кайтыр, лабаса.  

Гөлләр чәчәчк атар, хуш ис сибеп 

 Бары илдә булсын тыныч тормыш,  

Тик булмасын анда горафа 

            21 нче февраль - Халыкара туган тел  көне 
Берләшкән Милләтләр оешмасы (БМО) карары буенча 21 нче февраль 

Халыкара туган тел көне буларак билгеләп үтелә. 
1999 нчы елның ноябрендә, Бангладеш дәүләте тәкъдиме белән, ЮНЕСКО 

Генераль конференциясе, ЮНЕСКОга кергән илләр һәм Берләшкән 
Милләтләр оешмасы 21 февраль көнен Туган тел көне дип игълан итте. 
Беренче мәртәбә ул 2000 нче елның 21 февралендә Парижда ЮНЕСКО 

штаб-квартирасында тантаналы рәвештә билгеләп үтелде. 
ЮНЕСКО Халыкара Туган тел көнен билгеләп үтүне хуплап чыга. Чөнки бу 
оешма дөнья халыкларының матди булмаган мирасын саклау өчен көрәшә, 
традицион яисә халык музыкасын, биюләрен, гореф-гадәт һәм йолаларны, 
авыз иҗатын һәм җирле халыкларның туган телләрен саклап калу буенча 

зур эшчәнлек алып бара. 
Җир йөзендә бүгенге көндә 6000 тел бар дип исәпләнә. Шулардан иң күп 

санлы кешеләр тарафыннан кулланыла торганы — кытай теле, бу телдә 1,2 
млрд. кеше сөйләшә, инглиз телендә — 478 млн, хинди телендә — 437 млн, 
испанда — 392 млн, рус телендә — 284 млн, гарәптә — 225 млн, португалда 

— 184 млн, француз телендә 125 млн кеше сөйләшә. 
Тел юкка чыктымы, шул телдә сөйләшкән халык та юкка чыга дигән сүз, 
чөнки ул инде башка телдә сөйләшә башлый, шул телдәге мәгълүматны 

үзләштерә, ә аның үз бабаларының йөзләрчә ел үсеп-формалашып килгән 
мәдәнияты тел белән бергә юкка чыга. 

 

 

Безнең лицейда белем алучы балаларны бер гөл бакчасында шаулап үскән 
төрле-төрле чәчкәләргә тиңләргә буладыр. Түтәлдәге аллы-гөлле чәчкәләр 

матурлыгына ничек итеп соклансак, биредәге төрле милләттән булган 
кызлар һәм малайлар дуслыгына да шулай сокланырлык. Бу белем учагын, 

чын мәгънәсендә, “Дуслык лицее” дип атарга булыр иде. Бездә урыс, 
башкорт, татар, чуваш милләтеннән булган балалар кулга-кул тотынышып 
яши, бер-берсенең мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән якыннан танышып 

үсә. Ә иң мөһиме — аларның һәркайсына үз туган телен өйрәнү мөмкинлеге 
бирелгән. 

 

 


