
17.10.2018 

Сине данлыйм, Башкортстаным! 

Республиканың 100 еллыгына әзерләнү 

кысаларында Октябрьский шәһәренең үзәк 

китапханәсе шигырь укучылар бәйгесе үткәрде.  
Аның 11 октябрь — Республика көне алдыннан 

оештырылуы аеруча тантаналы рух өстҽде. Мондый 

күлҽмдҽге бҽйгедҽ жюри булу үзе зур осталык һҽм 

түземлек сорый. Һҽрберебезнең дҽ шигырь бҽйгелҽрендҽ 

катнашканы булгандыр, без укыганда, мҽсҽлҽн, 

олимпиадаларның бер өлеше яттан шигырь сөйлҽүгҽ 

багышлана иде. Шигырьне сайлаганда темасын, нинди 

мҽгънҽ салынуын өйрҽнеп, катлаулырагын ятларга 

тырышабыз, балл күбрҽк куела бит! 

4 сҽгатькҽ якын шигырь тыңлагач, өйгҽ кайткач та 

кайбер шигырьлҽрдҽн өзеклҽр колакта чыңлап торды. 

Барлыгы дүрт яшь төркемендҽ 80лҽп катнашучы чыгыш ясады. Чыгышларны түбҽндҽге 

критерийлар буенча бҽялҽдек: башкару осталыгы, тавышның көчлелеге (диапозоны), 

сөйлҽү сҽнгате, тавыш тембры (чисталыгы), дикциянең яхшылыгы. Катнашкан барча 

балаларга, өлкҽннҽргҽ зур рҽхмҽт, һҽм жюрида утыргач, кайбер ҽйберлҽр турында 

ҽйтмичҽ дҽ булмый. Бу бҽйгедҽ балалар бакчаларыннан катнашучылар югары осталык 

белҽн аерылып торды. Мҽктҽп укучыларына алар лаек үрнҽк була ала. Кечкенҽлҽр 

чатнатып сөйли, ҽ мҽктҽп укучылары сүзлҽрен оныта, телефоннан гына карап укыган 

очраклар да булды. Бҽйгедҽ катнашырга иң-иңнҽр килҽ дип уйлыйбыз бит инде, шуңа да 

бераз ҽзерлек белҽн килергҽ кирҽк булгандыр. Бер үк авторның бер үк шигырен тыңлавы 

да бик үк күңелле булмады, аеруча бер- бер артлы укыганда. Кайберлҽрен ятлап та 

бетердем, килҽсе бҽйгедҽ үзем дҽ катнашырмын, бҽлки... Авторларга кытлык юк бит, яки 

шул ук авторның башка шигырьлҽре дҽ бардыр инде. Эзлҽнергҽ, уйланырга гына кирҽк. 

Балалар арасында чын артистларча сөйлҽүчелҽр булуга чын күңелдҽн шатланып утырдым. 

Ничҽ бҽйге инде 22нче мҽктҽп укучысы Вилданов Илназ җиңү яулый. Аны ҽзерлҽгҽн 

педагогларга, ата-анасына зур рҽхмҽтемне белдерҽм! 

Шулай итеп, җиңүчелҽрне атауга керешик. Аларның һҽрберсенҽ китапханҽ диплом 

һҽм бүлҽклҽр ҽзерлҽгҽн иде. 

8 яшькәчә булган төркемдә: 
1 нче урында — Сҽлахов Аяз, 6 яшь — 15нче «Каенкай» балалар бакчасы; 

2 нче урында — Ҽхмҽтова Эмилия, 6 яшь — 27нче балалар бакчасы; 

2 нче урында — Шиһапов Риналь, 6 яшь — 14нче «Шатлык» балалар бакчасы; 

3 нче урында — Хҽйруллина Сҽфинҽ, 6 яшь — 20нче «Кояшкай» балалар бакчасы; 

3 нче урында — Ковалева Вероника, 6 яшь — 27нче балалар бакчасы. 

8 яшьтән 12 яшькә кадәр: 
1 нче урында — Антонова Аделина — 8нче мҽктҽп, 4 А сыйныф укучысы; 

2 нче урында — Вахрамова Мария — 22нче мҽктҽп, 5 Г сыйныф укучысы. 

3 нче урында — Мирошниченко Всеслав — 22нче мҽктҽп, 2 Д сыйныф укучысы 

3 нче урында — Ртищева Оксана — 8нче мҽктҽп, 4 В сыйныф укучысы. 

12 яшьтән 18 яшькә кадәр: 
1 нче урында — Вилданов Илназ — 22нче мҽктҽп, 10 А сыйныф укучысы 

2 нче урында — Орлов Алексей — Октябрьский коммуналь-төзелеш колледжы (1нче 

курс); 

2 нче урында — Башмакова Карина — Октябрьский нефть колледжы, (1нче курс); 



3 нче урында — Галлҽмова Лия — «2нче гимназия» укучысы; 

3 нче урында — Шакиров Вадим — 22 мҽктҽп, 7 Б сыйныф укучысы. 

18 яшьтән өлкәнрәкләр: 
1нче урында — Вноровская Ольга Сергеевна — 26нчы «Почемучка» балалар бакчасы 

тҽрбиячесе; 

2нче урында — Захарова Наталья Евгеньевна — 9нчы китапханҽнең ҽйдҽүче 

китапханҽчесе; 

3нче урында — Бычкова Светлана Васильевна — 34нче «Радуга» балалар бакчасы 

тҽрбиячесе; 

Шулай ук 20нче «Кояшкай» балалар бакчасы тҽрбиячесе 

Габидуллина Альбина Илгис кызына махсус бүлҽк тапшырылды. 

Бҽйгедҽ катнашучыларның иң кечкенҽсе һҽм иң өлкҽне дҽ билгелҽнде. Иң кечкенҽ 

катнашучы 4 яшьлек Вирджиния Ҽхмҽтшина 20нче балалар бакчасыннан, ҽ иң өлкҽне 70 

яшьлек Надежда Рҽхим кызы Щукарева булды. Алар да китап һҽм мактау кҽгазе белҽн 

бүлҽклҽнде. 

Игътибар иткҽнсездер, шҽһҽр мҽктҽплҽренең һҽм балалар бакчаларының барысы да 

актив катнашты дип ҽйтеп булмый. Мҽктҽплҽр арасында 22нче, 20нче, 12нче, 10нчы, 

18нче, 9нчы, 8нче, 15нче, 2нче гимназия укучылары, ҽ тҽрбиялҽнүчелҽр 9нчы, 34нче, 

15нче, 27нче, 20нче, 14нче бакчалардан катнашты. Милли мҽктҽплҽребездҽн — 4нче 

гимназия, 11нче гимназия укучыларының саф башкорт һҽм татар телендҽ шигырь 

ятлауларын тыңлыйсы килгҽн иде дҽ... 2019 елдагы бҽйгегҽ ҽзерлҽнҽ алар, күрҽсең. Ярар, 

без көтҽргҽ ҽзер.  

Ю. Дәүләтбаева,  автор фотолары. 

 


