
«Тукай вайбын тот!» иҗади бәйгесе  

 

1. Гомуми нигезләмә 

 

1.1. «Ялкын» журналы Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан 

«Тукай вайбын тот!» иҗади бәйгесе игълан итә. (vibe ингл. кәеф, 

атмосфера, энергетика) Бәйге мәктәп яшендәге балаларның иҗади 

мөмкинлекләрен чынга ашыруга юнәлтелә.   

 

1.2. Бәйгенең максаты: балалар һәм яшүсмерләрне иҗатка тарту, татар 

телен, Г.Тукайның әдәби мирасын популярлаштыру.  

 

1.3. Бәйгенең бурычлары: 

 Татар теленә һәм Габдулла Тукай иҗатына игътибар юнәлтү; 

 Балаларның һәм үсмерләрнең ижади активлыгын куәтләү өчен 

шартлар тудыру; 

 Сәләтле һәм актив катнашучыларның иҗатын бәяләү һәм бүләкләү; 

 Иң камил әсәрләрне туплап, җыентык итеп бастыру. 

 

1.4. Гамәлгә куючы һәм оештыручы: «Ялкын» журналы («ТАТМЕДИА» 

АҖ филиалы – «Ялкын» журналы редакциясе).  

 

2. Катнашучылар 

2.1. Бәйгедә мәктәп укучылары (1-11 сыйныф), урта һөнәри белем бирү 

йорты студентлары (18 яшькә кадәр) катнаша ала.  

 

3. Бәйгенең үткәрелү вакыты һәм тәртибе 

3.1. Бәйге 2021 елның 1 февраленнән алып, 2021 елның 31 маена кадәр дәвам 

итә.  

 



3.2. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар һәм иҗади эшләр 2021 елның 1 

февраленнән башлап, 2021 елның 15 апреленә кадәр yalkin@bk.ru электрон 

адресына кабул ителә. (Гариза үрнәге Кушымтага беркетелгән)  

 

3.3. Әсәрләр номинациясе. Бәйгегә Габдулла Тукай иҗат иткән бер әсәрне 

сайлап алып, аны бүгенге көн күзлегеннән чыгып, үзгәртеп, 

заманчалаштырып язарга кирәк. Язылачак әсәрнең форматына карата 

таләпләр юк. Иң мөһиме: әсәрнең нигезенә салынган мәгънәнең саклануы.    

 

3.4. Видеоролик / фильм номинациясе. Габдулла Тукай иҗат иткән бер 

әсәрне сайлап алып, бүгенге көн күзлегеннән чыгып, үзгәртеп, 

заманчалаштырып, аның буенча видеоролик яки фильм төшерергә кирәк. 

Форматына карата таләпләр юк. Иң мөһиме: әсәрнең нигезенә салынган 

мәгънәнең саклануы.     

 

3.5. Бәйгегә килгән эшләр түбәндәге критерийлар буенча бәяләнәчәк: 

 оригинальлек 

 иҗадилык 

 әдәби телне камил куллану  

 теманың ачылуы  

 

3.6. Бәйгегә (әсәрләр номинациясе) әлеге стандартларга туры китереп 

башкарылган эшләр кабул ителә: Microsoft Word, Times New Roman, 14 

кегль, 1,5 интервал.  

 

 3.7. Бәйгегә татар телендә язылган эшләр генә кабул ителә.  

 

3.8. Катнашучыларның эшләре «Ялкын» журналында, http://yalkyn.ru 

сайтында һәм иҗади җыентыкта урын алырга мөмкин.    
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4. Бүләкләү 

4.1. Барлык укучыларга һәм аларның җитәкчеләренә бәйгедә катнашулары 

турында электрон сертификатлар җибәреләчәк.  

4.2. Җиңүчеләргә дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак.  

4.3. Иң яхшы дип табылган әсәрләр иҗади җыентыкта урын алачак.  

4.4. Җиңүчеләр исемлеге һәм бүләкләү тантанасының төгәл көне һәм вакыты 

http://yalkyn.ru сайтында хәбәр ителәчәк.  

6. Оештыручыларның контактлары 

 

6.1. Телефон: 8(843) 222-06-01, 222-09-84 (1570, 1542). 

6.2. Электрон почта: yalkin@bk.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yalkin@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

«Тукай вайбын тот!» иҗади бәйгесенең нигезләмәсе 

 Кушымта 

 

Катнашучы гаризасы  

 

Тулы исеме   

Катнашучының яше  

Яшәү урыны  

Уку йорты,сыйныфы/курсы  

Телефон номеры  

Электрон почтасы  

Җитәкчесенең тулы исеме  

Телефон номеры  

Электрон почтасы   

 

 

 

 

 

 



 


