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• «Белем җәүһәрләре» Бөтендөнья интернет-
проектлар бәйгесенең "туган көне" булып

2010 елның 5 нче феврале 

(иң беренче бәйге ачылу көне) санала.



Бәйгенең максатлары һәм бурычлары:

• интернет челтәрендә фән, мәгариф һәм мәдәният
өлкәсендә җәүһәр дип саналырлык татар телендә
ясалган интернет-ресурсларны эзләп табу һәм
аларны популярлаштыру;

• Татарстан Республикасында һәм аннан читтә яшәүче
татарларга куллану өчен файдалы интернет-
ресурсларны бер урынга туплау;

• фән, мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге татар
телле интернет-ресурсларның сыйфатын яхшыртуда
консультацион ярдәм күрсәтү;

• интернет челтәрендә фән, мәгариф һәм мәдәният
өлкәсендәге интернет-ресурсларны булдыру
юнәлешендә эшләүче белгечләргә ярдәм күрсәтү,
таныту, аларның бергәлеген булдыру.



• Бәйгенең учредителе һәм төп оештыручысы –
Татнетны үстерү фонды (http://tat-i.net).

• БӘЙГЕНЕҢ ТӨП ОЕШТЫРУЧЫ-ПАРТНЕРЛАРЫ:

• Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән
министрлыгы,

• Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы,
• Җаваплылыгы чикләнгән "Белем.ру" җәмгыяте,
• "Таттелеком" ачык акционерлык җәмгыяте.
• Үзара килешү нигезендә бәйгенең ярдәмче

оештыручы-партнёрлары да (юридик һәм физик
затлар) булырга мөмкин.

• Бәйгенең рәсми сайты адресы -
http://konkurs.belem.ru

http://konkurs.belem.ru/


Бу бәйгегә очраклы рәвештә генә тап булдым. Милли
темаларга материаллар туплаганда, татар телле
сайтларда әледән-әле күземә чалынган грамоталар
белән кызыксындым. Баксаң, татар телле сайтлар
бәйгесе бар икән ич! Әле дәрәҗәсе нинди - дөньякүләм!
Сайтны эзләп таптым, бәйге нигезләмәсе белән
таныштым да, үз-үземә: “Менә, Кәүсәрия, сиңа яңа эш
фронты. Эзлә, өйрән, булдыр,”- дип дәштем. Җавабын
да тиз ишеттем: “Каптың, Кәүсәрия, син бу бәйгегә
“пропискага керәсең икән инде”, - диде эчке тавышым.
Календарьда 2013 ел. Утырдым да, беренче татарча
сайтым барлыкка килде, ул “Дустым –китап” сайты
иде. 2013 елгы бәйгедә ул 3 урынны алды. Башым күккә
тиде, күңелем үсте... Татар телендәге яңадан-яңа
проект -сайтлар дөньяга килде...
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