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Ижади биҙәктәр 

Ринат Миниғәли улы Сөләймәнов 

Өфө ҡалаһы ҡала округының “68-се лицей”  

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы уҡытыусыһы  

 

   Ижад. Әҙәбиәт. Шиғриәт. Моң. Ялҡынланып ижад итеү үҙе бер матур күренеш булһа, 

ошо рухи усаҡты йәш быуында ҡабыҙа алыу айырым мәртәбәгә лайыҡ. Әҙәби әһелде шәхси 

ҡаҙанында ғына ҡайнап йәшәү биҙәмәй, шуға уның үҙ биҙәктәрен булдырыуы – ижади 

йондоҙсоҡтар ҡабыҙыу – мөһим бурысы.  

   Мин ижади биҙәктәрем менән бәхетлемен. Уҡытыусы булараҡ, әҙәбиәткә мөккибән 

китеп ғашиҡ кеше булараҡ та, балаларҙың күҙҙәрендә илһам осҡоно сағылышын төҫмөрләп, 

уларҙың ҡәләмен һынап ҡарау, һәләтен асыу теләге менән яныуым, белем усағы сиктәрендә 

“Йәш хәбәрсе” түңәрәген ойошторорға батырсылыҡ иттерҙе. Эйе, батырсылыҡ иттем. Сөнки 

был үҙем өсөн дә яуаплы һынау булды. Балаларҙың яңы сәскәләнә башлаған кескәй генә рухи 

донъяларына ҡырау тейҙереп ҡуйыуҙан, быяла кеүек үтәнән-үтә сағылып торған уй-хистәрен 

тетрәтеүҙән һаҡланаһым бар ине.   

   Ижади мөхиткә әле генә тәпәй баҫҡан түңәрәк ағзалары оло теләк менән, бер-береһенең 

уй-фекерҙәрен уртаҡлашып, ҡәләм тирбәтергә тотондо. Тиҙҙән уларҙың тәүге рухи емештәре, 

яҙын ҡалҡҡан бәпкә үләне кеүек, үҙебеҙ үк ойошторған “Тәнәфес” һәм “Перемена” гәзиттәрендә 

үҙ урынын тапты.  

   2011 йылдың декабрендә “Тәнәфес” гәзитенең тәүге һаны нәшер ителде. Хәтерләй 

ҡалһам, мейестән яңы ғына бешеп сыҡҡан баҫманың “еҫе!”... Ул ваҡытта кисергән тойғолар 

йоғонтоһонда әле булһа күңел ҡылдарым зеңләп ҡуя. Балаларҙың саф уйҙарынан, йән 

яҡтылығынан яралған гәзит яҙ нуры бөркә ине. Уларҙың шатлығынан шатлығым тағы ла 

көсәйә, ләкин шул уҡ ваҡытта тулҡынланыуҙар кисерәм. Баҫманы нисек ҡабул итерҙәр? 

Гәзиттең киләсәге ышаныслы булырмы? 

   Балаларҙың ялҡынланып ижад итергә тотоноуҙарын күреп, үҙем дә ныҡлап тоҡанып 

киткәнмен икән. Улар – миңә, мин уларға дәрт һәм илһам өҫтәйем. Белем усағы сиктәрендә 

бермә-бер артлы гәзиттең яңы һандары сыға башланы.   Ҡәләмдәребеҙ ослана биргәс, махсус 

сығарылыштар ҙа әҙерләй башланыҡ. Белем көнөнә, башҡорт теле аҙналығына, Бөтә донъя 

спортҡа, туған телгә, Уҡытыусылар байрамына, Яңы йылға, гүзәл заттарға, әсәйҙәргә, дуҫлыҡ 

темаһына, Бөйөк Еңеүгә, һуңғы ҡыңғырауға, ШОС һәм БРИКСҡа бағышланған махсус 

сығарылыштарыбыҙ бар.  

    Маһирланып ижад итә торғас, һәләтебеҙҙе, әҙәби-мәҙәни эшмәкәрлегебеҙҙе мәктәп 

сиктәренән тыш танытыу теләге уянды. 2013 йылда бер төркөм түңәрәк ағзалары “Йәншишмә” 

республика балалар һәм үҫмерҙәр гәзите ойошторған “Беҙ йәшәгән ер” конкурсында ҡатнашты. 

Иванова Даринабыҙ еңеү яуланы. Шул уҡ йылды Зиннәтуллин Булат Башҡортостан 

Республикаһы көнөнә һәм Тирә-яҡ мөхитте һаҡлау йылына арналған иншалар конкурсында 

“Минең ғаиләм тарихы” номинацияһында ҡала кимәлендә 1-се урынға сыҡты. 

   2014 йылда Мәҙәниәт йылына бағышланған Мостай Кәрим исемендәге “Минең быуын 

күҙлегенән мәҙәниәт” әҙәби-нәфис конкурсында ҡатнашып, Башҡортостан Республикаһы 

Яҙыусылар берлегенең почет грамоталары менән бүләкләндек. Моратшина Екатерина “Йәш 

яҙыусы күҙлегенән донъя” региональ конкурсында ҡәләмен һынап, диплом отто. 

   2014 йылда лицейыбыҙға Мәләүез ҡалаһынан килгән уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр 

алдында “Һәләтле балалар менән уҡытыу-тәрбиә эшен ойоштороу” темаһы сиктәрендә үҙебеҙ 

асҡан “Йәш хәбәрсе” түңәрәге һәм  нәшер иткән гәзиттәр миҫалында ҙур булмаған тәжрибәбеҙ 

менән уртаҡлаштыҡ. 

   Үрҙә һанап үтелгән түңәрәк ағзаларының күптәре үҙ ҡиблаһын тапҡандыр. Ҡайһы 

берҙәре эҙләнеү юлындалыр. Был балалар лицейыбыҙҙың ижади биҙәктәре ине. Уларҙың һәр 

береһенә йөрәгемдә урын бар. Һәр кеме күңел күгемдә йондоҙсоҡ булып балҡый.Уларға 

алмашҡа яңы быуын килә. Яңы уйҙар, яңы фекерҙәр, яңы тәҡдимдәр, яңы һынауҙар...  

 


