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2022 елның 4 гыйнварын-
да 100tatar.ru сайтында «XX га-
сырның 100 татар җыры» проек-
ты эшли башлады. Сайтта татар 
мәдәнияте тарихын милли музыка 
аша өйрәнергә мөмкинлек туды-
рылган, әлеге юнәлештәге матери-
аллар унар еллык чорларга бүлеп 
тәкъдим ителгән. Композицияне 
теге яки бу чорга керткәндә, аның 
иҗат ителү, яздырылу яки эфирга 
чыгу вакыты, яки шул чорга нин-
дидер мөнәсәбәте булуы игътибар-
га алынган, җырларга сылтамалар 
ачык чыганаклардан тупланган. 

2022 елның 10 гыйнварында 
Казан федераль университетының 
Филология һәм мәдәниятара баг-
ланышлар институтында «Бу кыр-
лар, бу үзәннәрдә минем, үзем генә 
белгән җырлар бар» дип исемлән-
гән әдәби-музыкаль кичә үткәрел-
де. Ул күренекле татар шагыйре, 
публицист, җәмәгать эшлеклесе, 
Татарстанның Габдулла Тукай исе-
мендәге Дәүләт премиясе лауреа-
ты Сибгат Хәкимнең (Сибгат Таҗи 
улы Хәкимов) тууына 110 ел тулу-
га багышланган иде.

2022 елның 12 гыйнварында 
Казан Кремлендә Идел буе Болгар 
дәүләтендә Ислам кабул ителүнең 
1100 еллыгын бәйрәм итү буенча 
республика оештыру комитеты 
утырышы узды. Утырышны Та-
тарстан Республикасы Президен-
ты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. 
Комитет утырышында Татарстан 
Республикасы Премьер-министры 
урынбасары, Бөтендөнья татар 
конгрессының Милли Шура рәисе 
Васил Шәйхразыев чыгыш ясады. 
Утырышта шулай ук ТР мөселман-
нары Диния нәзарәте рәисе урын-
басары, «Хозур» нәшрият йорты 

директоры Ришат Хәмидуллин 
тәкъдим иткән Ислам кабул итү-
нең 1100 еллыгы логотибы проек-
ты хупланды.

2022 елның 15 гыйнварында 
Мамадыш шәһәрендә һәм район-
ның Тулбай авылында күренекле 
язучы Шәйхи Маннурны искә алу 
кичәләре оештырылды һәм әдип 
исемендәге премияләр тапшырыл-
ды. Әлеге премиягә быел «Мин 
дә китәрмен әле» (2019) китабы 
өчен шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтша, 
күпьеллык әдәби эшчәнлеге һәм 
«Мои мечты», «Мне снится край 
любимый» (2020) китаплары өчен 
шагыйрь Владимир Калашников 
лаек булды.

2022 елның 8 февралендә Рос-
сия фәне көне уңаеннан Татарстан 
Республикасы Фәннәр академия-
сендә Татарстан Респуб ликасы 
Дәү ләт Советы Рәисе Ф.Х. Мө хәм-
мәт шин катнашында Гомуми отчет 
җые лышы узды. Җыелышның көн 
тәр тибенә, төп мәсьәлә буларак, 
Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясе президенты М.Х. Са лә-
ховның 2021 ел нә ти җәләре буенча 
хисабы кертелгән иде. Чара кысала-
рында югары хезмәт нәти җә лелеге 
күрсәткән галимнәргә Татарстан  
Рес публикасы дәүләт һәм ведом-
ство бүләкләре, Татарстан Рес-
пуб ликасы Фәннәр академиясенең 
исемле премияләре тапшырылды.

2022 елның 11 февралендә 
Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясе Ш. Мәрҗани исе-
мендәге Тарих институты «Та-
тарларның Урта гасыр тарихына 
кагылышлы госманлы чыганакла-
рын өйрәнү перспективалары» ди-
гән темага Халыкара түгәрәк өстәл 
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уздырды. Әлеге фәнни чарада 
И.В. Зайцев (Мәскәү), Ильяс Ке-
малоглу (Истанбул, Төркия), 
И.М. Мир галиев, Д.М. Исхаков, 
И.А. Мөстәкыймов, И.Л. Измай-
лов, М.М. Гибатдинов, А.А. Зәби-
ров (Казан) кебек күренекле та-
рихчы галимнәр катнашты. Чыгыш 
ясаучылар күтәргән проблемалар 
түгәрәк өстәлдә катнашучыларда 
зур кызыксыну һәм яңа фикерләр 
уятты, чара бик җанлы узды. 

2022 елның 17 февралендә 
Татарстан Республикасы Язучылар 
берлегендә Татарстан Республика-
сы Фәннәр академиясе Г. Ибраһи-
мов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты хезмәткәрләре 
сигез томлы «Татар әдәбияты та-
рихы»н тәкъдим итте. Чарада Та-
тарстан Язучылар берлеге әгъзала-
ры, танылган әдәбият галимнәре, 
массакүләм мәгълүмат чаралары 
вәкилләре катнашты.

Күптомлык Татарстан Респуб-
ликасының «2014  –  2022 елларга 
Татарстан Республикасында дәүләт 
телләрен һәм башка телләрне сак-
лау, өйрәнү һәм үстерү» Дәүләт про-
граммасын тормышка ашыру кыса-
ларында Татарстан Республикасы 
Фән һәм мәгариф министрлыгы 
заказы белән нәшер ителде. Чарада 
Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясе вице-президенты, фи-
лология фәннәре докторы, профес-
сор Дания Заһидуллина, ТӘһСИнең 
әдәбият бүлеге мөдире, фиология 
фәннәре докторы Әлфәт Закирҗа-
нов, басманың төзүчесе, филоло-
гия фәнннәре кандидаты, шагыйрь 
Равил Рахмани чыгыш ясадылар, 
катнашучыларның күпсанлы сорау-
ларына җавап бирделәр. 

2022 елның 21 февралендә 
Татарстан Республикасы Фәннәр 

академиясендә Г. Ибраһимов исе-
мендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты тарафыннан татар лек-
сикографиясенең актуаль пробле-
маларына багышланган түгәрәк 
өстәл уздырылды. Чарада Татар-
стан Фәннәр академиясе, Казан 
федераль университеты, Яр Чаллы 
дәүләт педагогика университеты 
галимнәре, Баш корт стан Респуб-
ликасы фәнни җәмәгатьчелеге, 
Татарстан Респуб ликасы Дәүләт 
Советы, Татарстан Республика-
сы Президенты Аппараты вәкил-
ләре, Татарстан китап нәшрияты 
мөхәррирләре, шулай ук респуб-
лика вакытлы матбугат басмала-
ры журналистлары, укытучылар, 
республика районнары башкар-
ма комитетлары тәрҗемәчеләре 
катнашты. Махсус оештырылган 
күргәзмәдә Г. Ибраһимов исе-
мендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты галимнәре тарафын-
нан төзелгән һәм бастырылган  
сүз лекләр тәкъдим ителде. Алар 
арасында 2014   –  2021 елларда 
 дөнья күргән алты томлы «Татар 
теленең аңлатмалы сүзлеге»; шул 
ук сүзлекнең Татарстан китап нәш-
риятында чыккан икенче басмасы 
(өч том); ике томлык русча-татарча 
сүзлек; татар теленең кыенлыклар 
сүзлеге, орфоэпия, фитонимнар 
сүз лекләре һ.б. аерым урын алды.

2022 елның февралендә Та-
тарстан Республикасы Фәннәр ака-
демиясе Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институ-
ты тарафыннан Халыкара Туган 
тел көненә багышланган күптөр-
ле чаралар оештырылды. Г. Ту-
кай исемендәге Арча педагогика 
көллиятендә, Г. Тукай исемендәге 
Әтнә татар дәүләт драма театрын-
да «Габдулла Тукай: тормышы 
һәм иҗаты (Габдулла Тукайның 
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 тормышы һәм иҗаты хроникасына 
материаллар)» дип аталган өч том-
лык фәнни хезмәт тәкъдим ителде; 
6 томлы «Татар теленең аңлатма-
лы сүзлеге» басылып чыгу уңаен-
нан «Татар-информ» мәгълүмат 
агентлыгында матбугат конферен-
циясе үткәрелде; Казанның төрле 
мәктәпләренә фәнни десант оеш-
тырылды; Институт хезмәткәрләре 
Башкорт дәүләт университетын-
да татар теленнән IX–XI сыйныф 
укучылары арасында узган рес-
пуб лика дистанцион олимпиада-
сында актив катнашты һ.б. 

2022 елның 18 февралендә 
«Окно» заманча сәнгать галерея-
сында «Кушылу ноктасы» («Точ-
ка прикосновения») дип аталган 
заманча скульптура күргәзмәсе 
ачылды. Күргәзмәдә Татарстанның 
алты яшь скульпторыннан торган 
иҗади төркем – Н. Фешин исе-
мендәге Казан сәнгать училище-
сын һәм В.И. Суриков исемендәге 
Мәскәү дәүләт академия сәнгать 
институтының Казандагы филиа-
лын тәмамлаган Зөлфия Мөхәммә-
дьянова, Артур Давыдов, Ксения 
Зубкова, Тимофей Тюрин, Дамир 
Закиров, Динар Сәлимовларның 
соңгы тугыз елда иҗат ителгән 
эшләре тәкъдим ителде. Академик 
пландагы реалистик, натуралистик 
һәм символикага корылган әсәрләр 
бүгенге чорны һәм вакытка бәйсез 
образларны ача. Экспозициядә, 
экс прес сионистик рухтагы һәм 
декоратив сыннар белән беррәт-
тән, постмодернизмага хас булган 
эскпериментлар да бар. Күргәзмә 
жанрлар төрлелеге белән үзенчә-
лек ле: портрет (ул реалистик та, 
символик та булырга мөмкин), 
сюжетлы композицияләр, анима-
листика, «ню», медаль сәнгате һ.б. 
Биредә скульптурада кулланы-

ла торган төрле материаллардан 
(бронза, гипс, керамик балчык, 
агач, таш) эшләнгән сыннарны, 
шулай ук бүгенге көндә сынлы сән-
гатьтә кулланыла торган заманча 
материалларны да күрергә мөмкин. 

Күргәзмә 15 апрельгә кадәр 
эшләячәк.

2022 елның 21 февралендә 
Санкт-Петербургның Татар мәдә-
нияте үзәгендә Татарстан Рес пуб-
ли касының Санкт- Петербург шә һә-
рен дәге һәм Ленинград өлкә сен дәге 
Даими вәкиллеге тара фын нан 
каһарман-шагыйрь Муса Җә лилгә 
багышлап «Муса Җә лил: үлем-
сезлеккә хөкем ителгән» дип исем-
ләнгән кичә оештырылды. 

2022 елның 22  февралендә 
Идел Болгарстанында рәсми рә-
вештә Ислам дине кабул ителүгә 
1100 ел тулу уңаеннан Татарстан 
Республикасы Фәннәр академиясе 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдә-
бият һәм сәнгать институтының 
Язма һәм музыкаль мирас үзәген-
дә Ачык ишекләр көне үткәрелде. 
Чарада Татарстан Диния нәзарә-
теннән вәкилләр, дини уку йортла-
рыннан белгечләр, журналистлар 
катнашты. Түгәрәк өстәлдә татар 
дини-рухи мирасын җыю, саклау, 
актуальләштерү проблемалары 
хакында сүз барды. Чара кысала-
рында Мирасханә фондларында 
сакланган сирәк ядкярләр, кулъяз-
ма мирас үрнәкләре, шәҗәрәләр, 
әдипләребезнең шәхси архив ма-
териалларыннан, Институт тара-
фыннан әзерләнгән фәнни хезмәт-
ләрдән күргәзмә оештырылды. 
Түгәрәк өстәлдә катнашучыларга 
«Рухи мирас: эзләнүләр һәм табы-
шлар» сериясеннән Институт га-
лимнәре соңгы елларда әзерләгән 
китаплар бүләк итеп тапшырылды. 
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2022 елның 24 февралендә 
Татарстан Республикасы Фән-
нәр академиясендә Татарстанның 
мәдәни мирасын саклау һәм үстерү 
мәсьәләләренә (тасвирый һәм де-
коратив-гамәли сәнгать, театр, 
музыка өлкәсендә) багышланган 
түгәрәк өстәл узды. Ул Г. Ибраһи-
мов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институтының йомгаклау 
чаралары кысаларында Россиядә 
халык сәнгате һәм матди булма-
ган мәдәни мирас елына багышлап 
оештырылган иде. Түгәрәк өстәл 
барышында ТР ФА. Г. Ибраһимов 
исемендәге Тел, әдәбият һәм сән-
гать институты хезмәткәрләренең 
яңа бас малары тәкъдим ителде. 

Чарада Татарстан Республика-
сы Фәннәр академиясе Г. Ибраһи-
мов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты, Ш. Мәрҗани 
исемендәге Тарих институты фән-
ни хезмәткәрләре, Казан дәүләт 
консерваториясе, Казан дәүләт 
мәдәният институты, Н.И. Фешин 
исемендәге Казан сәнгать учи-
лищесы, Казан театр училищесы 
укытучылары, Татарстан Респуб-
ликасында мәдәният өлкәсендә 
инновацияләр кертү һәм тради ция-
ләрне саклау ресурс үзәге, Татар-
стан Республикасы Сынлы сәнгать 
дәүләт музее, Татарстан Республи-
касы Милли музее, Россия сәнгать 
академиясенең Казандагы иҗат 
остаханәсе хезмәткәрләре, сәнгать 
белгечләре, Татарстан рәссамнар 
берлеге, Сәнгать белгечләре ассо-
циациясе әгъзалары (шул исәптән 
Яр Чаллы, Яшел Үзән шәһәрлә-
реннән), республика матбугаты 
вәкилләре катнашты. Түгәрәк 
өстәл кысаларында оештырылган 
күргәзмәдә Г. Ибраһимов исемен-
дәге Тел, әдәбият һәм сәнгать ин-
ституты тасвирый һәм декоратив- 
гамәли сәнгать, театр һәм музыка 

бүлекләре хезмәткәрләренең соң-
гы ун елда дөнья күргән басмала-
ры тәкъдим ителде.

2022 елның 25 февралендә 
«Татар-информ» мәгълүмат агент-
лыгында татар әдәби теле һәм та-
тар теле лексикологиясе тарихы 
турындагы күптомлы басмаларга 
багышланган матбугат конферен-
циясе үткәрелде. Чара Татарстан 
Республикасы Фәннәр академия-
се Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты-
ның телче-галимнәре катнашын-
да узды. Институтның директор 
урынбасары, филология фәннәре 
кандидаты Олег Хисамов, лекси-
кология һәм диалектология бүлеге 
баш фәнни хезмәткәре, КФУ Фило-
логия һәм мәдәниятара багланыш-
лар институтының татар тел беле-
ме кафедрасы мөдире, филология 
фәннәре докторы Гөлшат Галиул-
лина, гомуми лингвистика бүлеге 
мөдире, филология фәннәре кан-
дидаты Бәхтияр Миңнуллин, шул 
ук бүлекнең әйдәп баручы фәнни 
хезмәткәре, филология фәннәре 
кандидаты Рифат Мирхәев өч том-
лы «Татар лексикологиясе» (2014  – 
2018), «Татар әдәби теле тарихы» 
(2014  –  2020) басмалары хакында 
сөйләделәр. 

2021 елның 1 мартында Та-
тарстан Республикасы Фәннәр 
академиясе Ш. Мәрҗани исемен-
дәге Тарих институтында «Коръ-
әннең Казан басмалары: тарих 
һәм тикшеренүләр» темасына тү-
гәрәк өстәл узды. Фәнни чарада 
тарих чылар, ислам белгечләре, 
журналистлар катнашты. Түгәрәк 
өстәлнең төп темалары Россиядә 
Коръән басылу тарихы, Коръән-
нең Казанда дөнья күргән берен-
че басмалары, Азия (Гимназия) 
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 типографиясе эшчәнлеге, мөсел-
ман дөньясында, Казанда нәшер 
ителгән Коръән китаплары, Коръ-
ән басу буенча Азия типографиясе 
эшчәнлеген мәңгеләштерү кебек 
мәсьәләләргә багышланган иде. 

2022 елның 3 мартында 
8 март – Халыкара хатын-кызлар 
көне уңаеннан Татарстан Рес-
пуб ликасы Фәннәр академиясе 
Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих 
ин ститутының Милли мәгариф 
та ри хы һәм теориясе үзәгендә 
«Та тар тарихында хатын-кыз» ди-
гән темага түгәрәк өстәл узды. 
Түгә рәк өстәлдә «Урта гасыр 
төрки-мөселман дәүләтләрендә 
хатын-кыз», «Татар тарихчыла-
ры хезмәтләрендә күренекле ха-
нымнар образлары», «ХХ гасыр 
башында мәгърифәтче хатын- 
кызларның эшчәнлеге», «Та-
тар ханымнары – мөһаҗирәтнең 
күренекле вәкилләре», «Татар ха-
тын-кызларының Гражданнар һәм 
Бөек Ватан сугышы чорларында 
күрсәткән батырлыклары», «Татар 
ханымнары – күренекле җәмәгать 
эшлеклеләре (Совет чоры, хәзер-
ге чор)» һ.б. юнәлешләрдә фикер 
алышулар оештырылды. 

2022 елның 3 мартында 
Һади Атласи исемендәге иҗтима-
гый фонд һәм Бөтендөнья татар 
конгрессы Бөгелмә шәһәренең 
Һади Атласи исемендәге татар 
гимназиясендә күренекле тарихчы, 
милли сәясәтче, мәгърифәтче Һади 
Атласиның тууына 145 ел тулуга 
багышланган «Һади Атласи ми-
расы һәм милли мәгариф: бүгенге 
көн мәсьәләләре, чишү юллары» 
темасына фәнни-методик семи-
нар уздырды. Татар зыялылары, 
галимнәр, язучылар, мәгариф 
хезмәткәрләре катнашкан чарада 

тарихчылар Алсу Мөхәммәтдино-
ва, Искәндәр Гыйләҗев, Фәүзия 
Бәйрәмова, әдәбият галиме Әнвәр 
Шәрипов, Татарстан Республика-
сының Халык укытучысы Камәрия 
Хәмидуллина, Бөтендөнья татар 
конгрессы Башкарма комитеты 
җитәкчесе Данис Шакиров, Милли 
китапханә директоры урынбасары 
Ирек Һадиев һ.б. чыгыш ясады. 

2022 елның 11 мартында Та-
тарстан Республикасы Фәннәр ака-
демиясе Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-
тутында татар әдәбияты классигы 
Галимҗан Ибраһимовның тууына 
135 ел тулуга багышлап уздыры-
ла торган чаралар Уфа шәһәрендә 
башланып китте. Башкорт дәүләт 
педагогика университетында клас-
сикның Татарстан Республикасы 
Фәннәр академиясе Г. Ибраһи-
мов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты тарафыннан 
нәшер ителгән өр-яңа 15 томлы 
академик җыентыгының презента-
циясе оештырылды. Әлеге чарада 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдә-
бият һәм сәнгать институтының 
әдәбият белеме бүлеге мөдире, 
филология фәннәре докторы Әл-
фәт Закирҗанов һәм текстология 
бүлеге фәнни хезмәткәре Фәния 
Фәйзуллина, ТР Язу  чылар берле-
ге рәисенең беренче урынбасары, 
Татарстанның атказанган сәнгать 
эшлеклесе, шагыйрә Илсөяр Икса-
нова катнашты.

2022 елның 12 мартында 
күренекле татар язучысы Галим-
җан Ибраһимовның туган ягын-
да – Башкортстан Республикасы 
Авыргазы районы Солтанморат 
авылында әдипнең тууына 135 ел 
тулуга багышланган «Халкы-
бызның бөек шәхесе» исемле 
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 тантаналы кичә узды. Чарада 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты 
галимнәре дә катнашты. Әдәбият 
белеме бүлеге мөдире, филоло-
гия фәннәре докторы Әлфәт За-
кирҗанов Институт эшчәнлеге, 
әдип тормышын һәм иҗатын өй-
рәнүнең бүгенге торышы турында 
сөйләде. Текстология бүлеге фән-
ни хезмәткәре Фәния Фәйзуллина 
әдипнең Г. Ибраһимов исемендә-
ге Тел, әдәбият һәм сәнгать ин-
ституты тарафыннан әзерләнгән, 
2018 – 2021 елларда Татарстан ки-
тап нәшриятында басылып чыккан 
15 томлык академик басмасының 
эшләнү тарихы һәм аның яңалы-
гы белән таныштырды. Академик 
басма Солтанморат авылындагы 
Г. Ибраһимов музеена бүләк итеп 
тапшырылды. 

Кичәгә Солтанморат авылын-
да яшәүчеләр, Г. Ибраһимов му-
зеен төзүдә зур хезмәт куйган 
шә хесләр, татар һәм башкорт иҗ-
ти магый оешмалары вәкилләре, 
журналистлар, югары уку йорты 
укытучылары, район мәдәният 
хез мәткәрләре, күпсанлы кунаклар 
чакырылган иде.

2022 елның 12 мартында, 
бөек язучы Галимҗан Ибраһимов-
ның туган көнендә, Татарстан 
Республикасы Язучылар берлеге 
вәкилләре катнашында әдипнең 
Казан шәһәренең Мәскәү райо-
нында урнашкан Г. Ибраһимов 
исе мендәге 17 нче татар гимназия-
сендәге бюстына чәчәкләр салу 
оештырылды. 

Моннан тыш, 2022 елның 
14 мартында гимназиядә Татар-
стан Республикасы Фәннәр акаде-
миясе Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-
туты фәнни хезмәткәрләре белән 

очрашу узды. Чара барышында 
гимназия укучыларына һәм укы-
тучыларына Институт эшчәнле-
ге, аерым фәнни проектлар, шул 
исәптән Г. Ибраһимов әсәрләренең 
15 томнан торган академик басма-
сы тәкъдим ителде. Басманың яңа 
гына дөнья күргән 11 – 15 томнары 
Г. Ибраһимов музеена бүләк итеп 
тапшырылды.

2022 елның 15 мартында Яр 
Чаллы дәүләт педагогика универ-
ситетында филология факультеты 
укытучылары һәм студентлары, 
шәһәрнең туган тел укытучыла-
ры, язучылар, журналистлар һәм 
сәнгать эшлеклеләре катнашында 
узган очрашуда Г. Ибраһимов исе-
мендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты хезмәткәрләре инсти-
тутның милли мәгариф өлкәсендә-
ге эшчәнлеген тәкъдим итте. 

Чара Яр Чаллы дәүләт педаго-
гика университеты ректоры, икъ-
тисад фәннәре кандидаты Әлфи-
нур Галиәкбәрованың сәламләве 
белән башланып китте. Г. Ибраһи-
мов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты директоры, филология 
фәннәре докторы, профессор Ким 
Миңнуллин чарада катнашучылар-
ны Институт эшчәнлеге белән та-
ныштырды, галимнәр тарафыннан 
тормышка ашырыла торган проек-
тлар, соңгы елларда дөнья күргән 
фәнни хезмәтләр турында сөйлә-
де. Шуларның берсе – татар әдә-
бияты классигы, XX гасыр башы 
җәмәгать эшлеклесе Галимҗан 
Иб раһимов әсәрләренең 15 томлы-
гы. Татарстан китап нәшриятында 
басылып чыккан академик басма 
белән текстология бүлегенең өл-
кән фәнни хезмәткәре, филология 
фәннәре кандидаты Гөлнара Зәй-
ниева җентекләп таныштырды, ул 
басманың үзенчәлекләрен, яңалы-
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гын аерым билгеләп үтте. Әдәбият 
белеме бүлеге мөдире, филология 
фәннәре докторы Әлфәт Закирҗа-
нов 8 томлы «Татар әдәбияты та-
рихы»н тәкъдим итте; сүзлекләр 
әзерләү һәм бастыру эше турында 
лексикография бүлеге мөдире, фи-
лология фәннәре кандидаты Ринат 
Сәфәров сөйләде. Милли мәгариф 
бүлеге мөдире, филология фәннәре 
кандидаты Гөлназ Мөхәрләмова-
ның Институт галимнәре ФДБСка 
нигезләп эшләгән дәрес лекләр һәм 
дидактик материаллар турындагы 
чыгышы туган тел укытучыларын-
да аеруча зур кызыксыну уятты. 
Барлык тәкъдим ителгән китаплар, 
шулай ук соңгы елларда нәшер 
ителгән басмалар университетның 
китапханә фондына тапшырылды. 

Әлеге чара Татарстан Респуб-
ликасы Фәннәр академиясе һәм Яр 
Чаллы дәүләт педагогика универ-
ситеты арасында хезмәттәшлек ту-
рында килешү кысаларында оеш-
тырылды.

2022 елның 24 мартында 
Рос сиядә Халык сәнгате һәм мат-
ди булмаган мәдәни мирас елына 
багышланган чаралар кысаларын-
да Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институтында 
Россия һәм Татарстан композитор-
лар берлекләре әгъзасы, Татарстан 
Респуб ликасының атказанган сән-
гать эшлеклесе, философия фәннәре 
кандидаты Мәсгудә Шәмсетдинова 
белән «Бишек көйләрендә – Галәм  
аһәңе» темасына очрашу узды.

Чарада Г. Ибраһимов исемен-
дәге Тел, әдәбият һәм сәнгать ин-
ституты фәнни хезмәткәрләре, 
Н.Г. Җи һанов исемендәге Казан 
дәүләт кон серваториясе, Казан 
дәүләт мәдә ният институты укы-
тучылары һәм студентлары, Татар-
стан Республикасы мәдәният өл-

кәсендә инновацияләр кертү һәм 
гореф-гадәтләрне саклау ресурс 
үзәге хезмәткәрләре, журналист-
лар, рәссамнар катнашты.

Очрашуда композитор Япо-
ния, Кытай, Корея һәм башка ил-
ләр вәкилләреннән язып алынган 
аутентик бишек җырларын, шулай 
ук алар нигезендә язылган үз әсәр-
ләрен тәкъдим итте. 

Очрашуда катнашучылар чара 
кысаларында оештырылган күр-
гәзмәдә татар халык җырлары җы-
ентыклары, татар музыкаль мира-
сы буенча фәнни хезмәтләр белән 
танышты.

2022 елның мартында Га-
лимҗан Ибраһимовның тууына 
135 ел тулуга багышланган күп-
санлы чаралар дәвам итте: «Та-
тар-информ» мәгълүмат агент-
лыгында әдипнең Татарстан 
Рес публикасы Фәннәр академия-
се Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты 
тарафыннан әзерләнгән 15 томлы 
академик җыентыгына багышлан-
ган матбугат конференциясе үт-
кәрелде; КФУның Филология һәм 
мәдәниятара багланышлар инсти-
тутында яшь галимнәрнең «Га-
лимҗан Ибраһимов, язучы, тән-
кыйтьче, җәмәгать эшлеклесе» дип 
аталган Халыкара фәнни-гамәли 
конференциясе узды; Г. Тукайның 
Казандагы әдәби музеенда яшь 
тәнкыйтьчеләр катнашында «Та-
тар шагыйрьләре» дигән темага 
түгәрәк өстәл, Татар китабы йор-
тында «Гасырлар киселешендә 
Г. Ибраһимов шәхесе һәм иҗаты» 
дип исемләнгән искә алу кичәсе 
оештырылды; Татарстан Респуб-
ликасы Милли китапханәсендә 
«Галимҗан Ибраһимов – язучы, 
галим, җәмәгать эшлеклесе» дигән 
китаплар күргәзмәсе ачылды һ.б.


