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Татар шагыйрҽсе Клара Булатованың тууына 80 ел тулуга багышланган 

«Дулкыннар» Республика бәйгесен уздыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. МАКСАТ. 

Татар шагыйрҽсе Клара Булатованың тормышы һҽм иҗаты ҥрнҽгендҽ 

яшьлҽрдҽ, балаларда Ватанга мҽхҽббҽт һҽм  милли ҥзаң тҽрбиялҽҥ.  

 

2. БУРЫЧЛАР. 

 Татарстан Республикасы һҽм Россия Федерациясенең регионнарында яшҽҥче 

талантлы балаларны һҽм яшьлҽрне ачыклау, аларга ярдҽм итҥ; 

 Иҗатта ҥз-ҥзлҽрен кҥрсҽтҥ ҿчен шартлар тудыру; 

 Иҗади һҽм профессиональ бҽйлҽнешлҽрне ныгыту; 

 Милли мҽдҽниятне һҽм гореф-гадҽтлҽрне торгызу һҽм популярлаштыру; 

 Яшь талантларның иҗатын пропагандалау. 

 

3. БҼЙГЕНЕ УЗДЫРУ ВАКЫТЫ ҺҼМ УРЫНЫ. 

Бҽйге дҥрт этаптан тора: 

I этап – мҽктҽп туры (2015 елның сентябрь-октябрь айлары) мҽктҽпнең оештыру 

комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн вакытка кадҽр уздырыла. Җиңҥчелҽрне 

урында оешкан жюри сайлап ала.  

II этап – район туры (2015 елның ноябрь-декабрь айлары) райондагы оештыру 

комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн вакытка кадҽр уздырыла. 

Катнашучыларны сайлап алу мҽктҽп туры нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып тормышка 

ашырыла.  

III этап – Республика туры (2016 елның февраль-март айлары) республика 

оештыру комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн вакытка кадҽр  уздырыла.  

Бәйгенең Республика этабында район турының «Вокал», «Нәфис сүз», 

«Оркестрлар һәм инструменталь ансамбльләр» номинацияләрендә I, II, III  

урын алучылар  катнашачак. «Рәсем» номинациясендә катнашучылар саны 

чикләнмәгән. Республика турында катнашу өчен заявкалар район 

оешмаларыннан якынча 2016 елның  15 февраленә кадәр түбәндәге адрес 

буенча кабул ителә: 

Казан шәһәре,  Г.Тукай ур., 58, 307 нче офис;  

тел/факс: (843) 231-81-54  

е-mail: mc-idel@yandex.ru  

http://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%B9%D1%80%D1%8C
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IV этап – Гала-концерт Казан шҽһҽрендҽ фестивальнең республика оештыру 

комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн вакытта  (2016 елның март ае) уздырыла.  

Игътибар! Республика турын уздыруның тҿгҽл вакыты www.mc-idel.ru 

«Идел» яшьлҽр ҥзҽгенең рҽсми сайтында кҥрсҽтелҽчҽк.   

 

4. БҼЙГЕНЕҢ ОЕШТЫРУЧЫЛАРЫ. 

 Татарстан Республикасы яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт министрлыгы; 

 Дҽҥлҽт бюджет оешмасы «Идел» яшьлҽр ҥзҽге. 

 

5. БҼЙГЕДҼ КАТНАШУЧЫЛАР 

«Дулкыннар» бҽйгесендҽ Казан шҽһҽренең, Татарстан Республикасының, 

Россия Федерациясенең урта белем бирҥ мҽктҽбе укучылары,  башлангыч, урта һҽм 

югары белем бирҥ оешмаларында белем алучылар катнаша ала.  

Яшь категориялҽре: 

  Кече тҿркем – 1-6 сыйныфлар; 

  Урта яшьтҽгелҽр тҿркеме – 7-11 сыйныфлар; 

  Ҿлкҽн тҿркем – урта һҽм югары белем бирҥ оешмалары 

студентлары. 

 

6. БҼЙГЕНЕ ОЕШТЫРУНЫҢ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ТҼРТИБЕ. 

«Дулкыннар» бҽйгесе тҥбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча уздырыла:  

 вокал – Клара Булатова сҥзлҽренҽ язылган җырларны башкару. Номинациялҽр: 

вокал-соло, вокаль ансамбльлҽр. Жюри, катнашучының вокал буенча сҽлҽтен 

тикшерҥ максатында кабат җырлатып карау (акапелла) мҿмкинлегенҽ ия. 

 рәсем – Клара Булатованың тормышын һҽм иҗатын рҽсемдҽ чагылдыру. 

Авторларның ҥзлҽре мҿстҽкыйль рҽвештҽ ясаган, башка авторлардан кҥчереп 

алынмаган эшлҽре генҽ кабул ителҽ. Эшлҽрнең  кҥлҽме А3 форматыннан да 

кечерҽк булмаска тиеш. Эшлҽрнең икенче ягында ҽлеге эшнең исеме, авторның 

исем-фамилиясе, яше, районы, адресы, мҽктҽбе, сыйныфы һҽм элемтҽлҽр ҿчен 

телефон номеры кҥрсҽтелгҽн булырга тиеш.  

 оркестрлар һәм инструменталь ансамбльләр –  Бҽйгедҽ катнашу ҿчен ике (!) 

композиция тҽкъдим итҽргҽ кирҽк булачак: 1. Клара Булатова сҥзлҽренҽ 

язылган җырларга нигезлҽнгҽн фантазия яисҽ тезмҽ (солистлар, инструменталь 

ансамбльлҽр, оркестрлар); 2. Халык кҿйлҽренҽ тезмҽ. 

 нәфис сүз, конферанс – Клара Булатова язган һҽм аңа багышлап язылган 

ҽсҽрлҽрне башкару (номинациялҽр: нҽфис сҥз – конферанс). 

Фонограммалар  CD яки USBда китерелергҽ тиеш. Чыгыш номерларының 

фонограммасы тҽртип буенча яздырылган булу шарт. Барлык CD һҽм USBда 

башкаручы яисҽ коллективның исеме, чыгышның исеме, трек саны кҥрсҽтелгҽн 

булырга тиеш.  

 «-1» фонограммалары һҽм инструментларга кушылып җырлау гына рҿхсҽт 

ителҽ. 

Бҽйгенең финал ҿлешенҽ узган вокалист-катнашучыларга сҽхнҽ киеме һҽм 

кҿйлҽрнең сыйфатлы итеп 2 экземплярда яздырылган булуы мҽҗбҥри. 

Катнашучыларның барлык фонограммаларында катнашучы шҽһҽре  (районы), 

башкаручының фамилиясе, исеме, номинациясе, ҽсҽр исеме һҽм трек номеры 

кҥрсҽтелгҽн булу шарт.  

«Дулкыннар» бҽйгесендҽ узган елларда Гран-при алучылар  катнаша алмый! 

http://www.mc-idel.ru/


Реквизит. Бҽйгенең оештыру комитеты коллективларны һҽм 

башкаручыларны сҽхнҽнең стандарт реквизит җыелмасы белҽн генҽ тҽэмин итҽ: бу 

– ҿстҽллҽр, урындыклар. 

 

7. НҼТИҖҼЛҼР ЯСАУ ҺҼМ ҖИҢҤЧЕЛҼРНЕ БИЛГЕЛҼҤ. 

Жюри яшь категориялҽре буенча һҽрбер юнҽлештҽ лауреатларны билгели 

һҽм бҥлҽклҽрнең кҥлҽме, формасы, саны буенча карарлар кабул итҽ. 

 «Дулкыннар» бҽйгесе лауреатлары дипломнар һҽм кыйммҽтле бҥлҽклҽр 

белҽн бҥлҽклҽнҽ. 

Кҥрсҽтелгҽн бҥлҽклҽрдҽн тыш: 

- профессиональлек һҽм актерлык осталыгы ҿчен;  

- Клара Булатова иҗатын югары дҽрҽҗҽдҽ гҽҥдҽлҽндергҽн ҿчен; 

- иганҽчелҽр тарафыннан билгелҽнгҽн башка тҿрле махсус бҥлҽклҽр тапшырыла. 

 

8. ФИНАНСЛАУ. 

Финанслау бҽйгене оештыручыларның иганҽчелҽр һҽм реклама бирҥчелҽрне 

җҽлеп итҥ юлы белҽн тормышка ашырыла.  

Башка шҽһҽрлҽрдҽн килгҽн катнашучыларның ике якка да юлын тҥлҽҥ, ашау 

һҽм яшҽҥ урыны белҽн тҽэмин итҥ командировкалаган як тарафыннан башкарыла. 

 

9. ОЕШТЫРУ КОМИТЕТЫ. 

 Оештыру комитеты Казан шҽһҽре, Г. Тукай урамы, 58, 307нче офис адресы 

буенча урнашкан.  

Е-mail: mc-idel@yandex.ru  

Элемтә телефоны: (843) 231-81-54 

Рәсми сайт: www.mc-idel.ru  
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