
“Хәят” эшен дәвам итә.  
     Бәзәкә китапханәсе каршында эшләп килүче “Хәят” аралашу түгәрәге үзенең эшен 

быел да дәвам итә.  

     2021 ел Татарстанда Президент Р. Минниханов тарафыннан Туган телләр һәм 

халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Шул уңайдан китапханәче эшне 

китаплардан башлады  һәм беренче итеп  “Бу китапны укы!” дигән яңа китап белән 

таныштыру сәгате үткәрде.  

     2020 ел ахырында  авыл китапханәсенә ТАССРның 100-еллыгы уңаеннан татарның 

талантлы шәхесләре турында бастырылган әдәбият кайтты. Китапханәче иң элек алар 

белән таныштырды, ә бөек Тукай һәм аның  якыннары тормышы турында язылган 

“Бибимәмдүдә абыстай” китабына ныграк тукталды. Бу китап язылу турында язучы 

М.Әмирханов менә нәрсәләр яза: “Без Тукайлы халык. Милләтебезнең намусы, йөзек 

кашы булган бу инсаны гали шәхесне һәркем үзенчә кабул итә. Аның күңеле киң, анда 

һәммәбезгә дә урын бар. Берәүләр иҗатына мөкиббән, берәүләрне иҗтимагый 

эшчәнлеге җәлеп итә, бәгъзеләр тәрәккый алгарышын, милләтпәрвәрлеген хуп күрә... 

Шәхсән минем үземне ниндидер сәбәпләр белән әдәбият мәйданыннан читтәрәк калып 

килүче якын даирәсенең язмышы күбрәк кызыксындырды. 

     Шагыйрьне дөньяга китергән Бибимәмдүдә абыстайны гына алыйк. Бөек шәхес, бөек 

милләт анасы, ә аерым шигъри багышламаларны исәпкә алмаганда, тулы канлы әдәби 

образы юк. Бик озак уйланулардан соң, шушы вазифага алынырга җөрьәт иттем. Бәян 

“Казан утлары” журналында басылып чыкты, югары бәя алды. Шуннан соң боз 

кузгалды. Өч ел гомеремне зур дулкынлану белән шагыйрьнең туган-тумачасын, 

яшәгән мөхитен өйрәнүгә багышладым. Нәтиҗәдә, бер-бер артлы “Зиннәтулла хәзрәт”, 

“Саҗидә”,  “Газизә”, “Зәйтүнә”әсәрләре туды, матур әдәбият сөючеләргә барып 

иреште.” Китап чарада катнашучыларда кызыксыну уятты. 

     “Хәят”нең икенче утырышында 2020 елда авыл китапханәсе сугыш чоры балалары 

хатирәләре буенча эшләгән “Йөрәкләрдә сугыш ярасы” исемле видеоязмаларны 

күрсәтүне оештырылды. Бу видеолар “бизяки.рф” сайтында урнаштырылып барылды. 

Ләкин барлык өлкәннәрнең дә аларны карау мөмкинлеге юк иде.  Үзебезнең арада 

яшәгән абый-апаларның күргән авырлыклары авылдашларны тетрәндерде, аларның 

рухый ныклыгы, күңел сафлыгы горурлану хисләре уятты. 

     Ә менә 8 март – Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан “Хәят”челәр ял кичәсе 

оештырдылар. Бу көнне алар талгын көй астында татар шагыйрьләренең әниләргә, 

хатын-кызларга багышлап язылган шигырьләрен укыдылар, “Күңелле кулинар” дигән 

викторина сорауларына җавап эзләделәр, җырлап- биеп күңел ачтылар.  

     “Хәят” түгәрәге яз эшләре башланганчы айга 2 тапкыр эшләячәк. Кушылырга теләге 

булган авылдашларыбызны көтеп калабыз.  

Ф.Башарова  

 



 

 



 

 



 


