ТФА Ш.Мəрҗани ис. Тарих институты
Татарстан Республикасы мəдəният министрлыгы
Татарстан Республикасы Милли китапханəсе

Конференция программасы
«Ə НВƏР Х ƏЙРИ УКУЛАРЫ:
МИЛЛИ-МƏДƏНИ МИРАСНЫ БАРЛАУ,
ӨЙРƏНҮ ҺƏМ ПРОПАГАНДАЛАУ ЮЛЫНДА»

27 ноябрь 2015 ел
Казан

Хөрмəтле _________________________________________!
Сезне 2015 елның 27 ноябрендə Татарстан Республикасы Милли
китапханəсенең төп бинасындагы Зур уку залында узачак «ƏНВƏР
ХƏЙРИ УКУЛАРЫ: Милли-мəдəни мирасны барлау, өйрəнү
һəм пропагандалау юлында» исемле фəнни-практик конференциядə катнашырга чакырабыз.
Конференцияне уздыру урыны:
Казан шəһəре, Кремль урамы, 33 йорт.
Конференциянең эш тəртибе:
9.30–10.00. Регистрация
10.00–12.00. «Əнвəр Хəйри укулар»ын ачу, Беренче сессия
12.00–13.00. Төшке аш
13.00–16.00. Икенче сессия
16.00–16.30. Конференциягə йомгак ясау
Регламент:
Докладлар – 15 минут
Чыгышлар – 5 минут
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2015 елның 27 ноябре, җомга көн
Татарстан Республикасы Милли китапханəсенең
төп бинасындагы Зур уку залы

10.00–10.20. «Əнвəр Хəйри укулар»ын ачу
Рафаил Сибгат улы ХƏКИМОВ, тарих фəннəре докторы,
Ш.Мəрҗани ис. Тарих институты директоры, ТФА академигы, ТФА
вице-президенты
Гүзəл Азатовна НИГЪМƏТУЛЛИНА, Татарстан Республикасы
мəдəният министры урынбасары
Разил Исмəгыйль улы ВƏЛИЕВ, Татарстан Республикасы Дəүлəт
советының Мəгариф, мəдəният, фəн һəм милли мəсьəлəлəр комитеты рəисе
10.20–12.00. БЕРЕНЧЕ СЕССИЯ.

«Əнвəр Хəйри хезмəттəшлəре истəлеклəрендə»
Модераторлар: Индус Таһиров, Җəүдəт Сөлəйманов
Индус Ризак улы ТАҺИРОВ, тарих фəннəре докторы, профессор,
ТФА академигы
Əнвəр Хəйри һəм татар мəдəните язмышы
Фəрит Мирза улы СОЛТАНОВ, фəлсəфə фəннəре докторы, ТФА
аспирантура бүлеге мөдире
Əнвəр Хəйринең Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм тарих институтында эшлəгəн еллары
Җəүдəт Шəүкəт улы СӨЛƏЙМАНОВ, техник фəннəр докторы,
профессор, «Гамəли семиотика» институты директоры, ТФА
академигы
Галим һəм остаз Əнвəр Хəйри «Сəлəт» аланында
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Лена Кəлимулла кызы ТАҖИЕВА, филология фəннəре кандидаты
Галимнең иҗат лабораториясе
Дилəрə Габделкави кызы ГЫЙМРАНОВА, тарих фəннəре
кандидаты, Ризаэддин Фəхреддин мемориал музее директоры
Əнвəр Хəйри – остаз һəм тəрбияче
Заһир Рəхмəтулла улы ШƏЙХЕЛИСЛАМОВ, филология фəннəре
кандидаты, ТФА Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм сəнгать институтының Язма һəм музыкаль мирас үзəге əйдəп баручы фəнни
хезмəткəре
Гыйлем мəгарəсенең Əнвəре – миллəт хадиме Хəйри
Фəймə Гариф кызы ГАТИНА, «Аксубай җирлекара үзəк китапханəсе»нең китап укучыларга хезмəт күрсəтү бүлеге мөдире
Тарихыбыз, мəдəниятебез күрке – галим Əнвəр Хəйри
12.00–13.00. Төшке аш
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13.00–16.00. ИКЕНЧЕ СЕССИЯ

«Язма мирасны өйрəнүнең кайбер мөһим мəсьəлəлəре»
Модераторлар: Айрат Заһидуллин, Данияр Гыйльметдинов
Рəшит Габделфəрт улы ГАЛЛƏМ, тарих фəннəре кандидаты,
Ш.Мəрҗани ис. Тарих институтының яңа тарих бүлеге өлкəн фəнни
хезмəткəре
X гасыр гарəп илчесе һəм сəяхəтчесе Ибн Фадлан (Фазлан)
язмаларының тарихи əһəмияте
Илнур Мидхəт улы МИРГАЛИЕВ, тарих фəннəре кандидаты,
Ш.Мəрҗани ис. Тарих институтының М.Г.Госманов ис. Алтын
Урда һəм татар ханлынлыкларын өйрəнү үзəге мөдире
Əбүбəкер Калəндəр Руми мирасы
Ильяс Альфред улы МӨСТƏКЫЙМОВ, тарих фəннəре кандидаты,
ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Баш архив идарəсенең
архив документларын гыйльми файдалану һəм халыкара элемтəлəр
секторы мөдире
«Гали хан»мы, «Илһам хан»мы, «Əдһəм хан»мы?
Марсель Ибраһим улы ƏХМƏТҖАНОВ, филология фəннəре
докторы, ТФА Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты
баш фəнни хезмəткəре
Халык медицинасын өйрəнү өлкəсендə Əнвəр Хəйринең
табышлары
Альта Хаҗи кызы МƏХМҮТОВА, тарих фəннəре кандидаты,
доцент
Бəзəкə авылына ничə ел?
Лилия Фəрит кызы БАЙБУЛАТОВА, тарих фəннəре кандидаты,
Ш.Мəрҗани ис. Тарих институтының М.Г.Госманов ис. Алтын
Урда һəм татар ханлынлыкларын өйрəнү үзəге өлкəн фəнни
хезмəткəре
Р.Фəхреддин мирасын кайтаруда Ə.Хəйри роле
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Илһам Госман улы ГОМƏРОВ, филология фəннəре кандидаты,
ТФА Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм сəнгать институтының Язма
һəм музыкаль мирас үзəге мөдире
Тарихи чыганак буларак Морад Рəмзинең «Тəлфикъ əл-əхбар
фи вакаигъ Казан вə Болгар вə Мулүк əт-татар» хезмəте
Айдар Гарəфетдин улы ХƏЙРЕТДИНОВ, фəлсəфə фəннəре
кандидаты, Ш.Мəрҗани ис. Тарих институты өлкəн фəнни хезмəткəре
Муса Җаруллаһ Бигиевнең куен дəфтəрлəре
Илдус Котдус улы ЗАҺИДУЛЛИН, тарих фəннəре докторы,
Ш.Мəрҗани ис. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире
Мөселманнарның 1905 елгы петициялəрендə ижтимагый фикер
чагылышы
Айрат Җиһангир улы ЗАҺИДУЛЛИН, Татарстан Республикасы
Милли китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлеге
мөдире
Татарстан Республикасы Милли китапханəсе фондларында
татар мөһаҗирлəре коллекциясе
Рифə Фəтхерахман кызы ХАРРАСОВА, филология фəннəре
кандидаты, ТФА Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм сəнгать
институтының Язма һəм музыкаль мирас үзəге өлкəн фəнни
хезмəткəре
Узган чорлар шигъриятен шəрехлəү проблемасы
Данияр Рөстəм улы ГЫЙЛЬМЕТДИНОВ, тарих фəннəре кандидаты, ТФА Исламны фəнни өйрəнү үзəге бүлек мөдире
Совет мəгърифəтчелəре һəм дини терминология
Əлфия Рəшит кызы НУРМӨХƏММƏТОВА, Аксубай районының
төбəк тарихын өйрəнү музее директоры
«Шəһри Бану-Шəрбан» кыйсасы буенча иҗади эш башкару
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Гүзəл Фəйзрахман кызы ЮНЫСОВА, ТФА Г.Ибраһимов ис. Тел,
əдəбият һəм сəнгать институтының Язма һəм музыкаль мирас үзəге
өлкəн фəнни хезмəткəре
Татарстанның музыкаль мəдəниятен өйрəнү мəсьəлəлəре
Эльмира Кадим кызы СƏЛАХОВА, тарих фəннəре кандидаты,
Ш.Мəрҗани ис. Тарих институты өлкəн фəнни хезмəткəре
Беренче бөтендөнья сугышы фронтларыннан язылган татар
солдатлары хатларын өйрəнү тəҗрибəсе һəм проблемалар

16.00–16.30. Конференциягə йомгак ясау
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