
“БАШҠОРТ ТЕЛЕНƏН ХАЛЫҠ-АРА ДИКТАНТ”  
халыҡ-ара белем биреү акцияһын ойоштороу һəм үткəреү тураһында 

МƏҒЛҮМƏТ 

Үткəреү ваҡыты: 2020 йылдың 25 апреле  
Үткəреү урыны: онлайн-форматта, «Башҡортостан  

юлдаш телевидениеһы», «Интернет» селтəре 

Башҡортостан Республикаһы Мəғариф һəм фəн министрлығы Башҡорт 
телен һаҡлау һəм үҫтереү буйынса автономиялы коммерцияға ҡарамаған 
ойошмаһы, «Бөтə донъя башҡорттары ҡоролтайы (конгресы)» йəмəғəт 
берекмəлəренең халыҡ-ара союзы менəн берлектə Башҡортостан 
Республикаһы Хөкүмəтенең 2020 йылдың 18 мартында баҫтырылған 246-р 
һанлы бойороғона ярашлы 2020 йылдың 25 апрелендə “Башҡорт теленəн 
халыҡ-ара диктант - 2020” акцияһын үткəрəсəк. 

Ойоштороу һəм эш комитеттары составы, “Башҡорт теленəн халыҡ-ара 
диктант - 2020” акцияһын ойоштороу һəм үткəреү планы Башҡортостан 
Республикаһы Мəғариф һəм фəн министрлығының 2020 йылдың 1 апреленəн 
402-се приказы менəн раҫланды.  

Диктант-2020 ойоштороусылары: Башҡортостан Республикаһы 
Мəғариф һəм фəн министрлығы Башҡорт телен һаҡлау һəм үҫтереү буйынса 
автономиялы коммерцияға ҡарамаған ойошма, «Бөтə донъя башҡорттары 
ҡоролтайы (конгресы)» йəмəғəт берекмəлəренең халыҡ-ара союзы. 

Илдəге һəм донъялағы эпидемиологик хəлдəргə бəйле башҡорт теленəн 
халыҡ-ара диктантты 2020 йылда беренсе тапҡыр тулыһынса онлайн-
форматта уҙғарыу планлаштырыла.  

Акцияла ҡатнашыу өсөн https://bashkdictant.ru/ сайтында теркəлергə 
кəрəк. 

2020 йылдың 25 апрель көнө 11:00 сəғ. (Өфө ваҡыты) «Башҡортостан 
юлдаш телевидениеһы» телеканалында, «Бəйлəнештə», «Instagram» социаль 
селтəрҙəрендə, «YouTube» видеохостингында диктаторҙар диктант тексын 
тура эфирҙа уҡый башлай: 

сəғəт 11:00-ҙəн сəғəт 11:25-кə тиклем – башҡорт телен башланғыс 
кимəлдə белеүселəр өсөн; 

сəғəт 11:30-ҙан сəғəт 11:55-кə тиклем – башҡорт телендə иркен 
аралашыусылар өсөн; 

сəғəт 12.00-нəн сəғəт 12.20-гə тиклем – башҡорт теленең төньяҡ-
көнбайыш диалектында яҙыусылар өсөн. 

Акцияла һəр ҡатнашыусы диктантты үҙ аллы өйҙə яҙа ала. «Интернет» 
мəғлүмəт-телекоммуникация селтəре аша яҙған ҡатнашыусыларҙың эштəре 

https://bashkdictant.ru/


https://bashkdictant.ru/ сайтындағы шəхси кабинет аша ҡабул ителə. Шулай уҡ 
яҙма эштəрҙең фотоһын, скан вариантын bashkdiktant2020@mail.ru электрон 
почтаһына, +7 (927) 950-02-66  Whatsapp мессенджер номерына 2020 йылдың 
26 апреленə 23:59 сəғ. тиклем ебəрергə мөмкин. 

Шул уҡ ваҡытта диктантты 2020 йылдың 26 апрель 23:59 сəғ. тиклем 
http://bashkdictant.ru рəсми сайтында һəм ойоштороусыларҙың социаль 
селтəрҙəрҙəге сəхифəлəрендə (www.instagram.com, https://vk.com/bash_fond) 
эфирҙың видеояҙмаһын ҡарап яҙырға мөмкин.  

Диктант темаһы һəм тексы ойоштороусылар тарафынан билдəлəнə.  
Диктант тексы ғалим-филологтар, башҡорт теле һəм əҙəбиəте 

уҡытыусылары ярҙамы менəн 3 вариантта əҙерлəнəсəк: башҡорт телен 
башланғыс кимəлдə белеүселəр өсөн, башҡорт телендə иркен аралашыусылар 
һəм башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектында яҙыусылар өсөн. 

Диктантта ҡатнашыусыларға сертификаттар Сайттағы шəхси 
кабинеттары аша йə электрон почтаға ебəрелəсəк. 

Акция ҡатнашыусыһы булып енесенə, расаһына, миллəтенə, теленə, 
сығышына, матди һəм вазифа хəленə, йəшəгəн урынына, дингə мөнəсəбəтенə, 
инаныуҙарына, йəмəғəт берекмəлəренə инеү-инмəүенə, шулай уҡ башҡа 
хəлдəргə ҡарамаҫтан һəр кеше ҡатнаша ала. 

Акцияның рəсми һөҙөмтəлəре 30 көн арауығында https://bashkdictant.ru/ 
сайтында баҫтырылып сығасаҡ.  

Диктаторҙар: 
1. Зəйнетдинов Заһир (мульти-инструменталист, шоумен) - башҡорт 
телен башланғыс кимəлдə белеүселəр өсөн; 

2. Мурзина Флүрə («Хəбəрҙəр» программаһының алып барыусыһы) 
- башҡорт телендə иркен аралашыусылар өсөн; 
3. Сəлимов Марсель (сатирик яҙыусы, шағир, публицист, 
тəржемəсе) - башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектында 
яҙыусылар өсөн. 
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