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Туган көнең белән, Язучы!=С днём рождения, Юбиляр! 

 

 

 

 

 

Балалар арасында үз кеше = 

Свой человек среди детей 
Татар балалар шагыйре  Рафис Корбанга 65 яшь тулуга багышлап тәкъдим  

ителгән әдәбият исемлеге  

Рекомендательный список литературы к 65- летию татарского детскогго 

поэта Рафиса Курбана 
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Рафис Корбан = Рафис Курбан (1957) 

Кадерле укучылар! 

Татар балалар шагыйре, драматург Рафис 

Корбанның 1 гыйнварында туган көне, быел аңа 65 

яшь тулды.  

Рафис Корбан 1970 елларда ук каләм тибрәтә 

башлый, татар газета һәм журнал битләрендә аның 

беренче шигыре басылып чыга. 1987 елда Рафис 

Корбанның кечкенә балалар өчен «Буран кайда 

йоклый?» исемле беренче шигырьләр китабы дөнья 

күрә. Шуннан соң ике елдан «Җиде төстә кунакта» 

(1989), «Сөзгәк болыт» (1991), «Капкорсак һәм 

Бавырсак» (1993, Ш. Маннур исемендәге әдәби 

премиясе бирелгән китап) һәм башка шигъри җыентыклар нәшер ителә. 2003 елда 

шагыйрь Татарстан Язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге бүләгенә ия 

була. 

Рафис Корбанның балалар драматургиясе юнәлешендә иҗади эшчәнлеге 

игътибарга лаеклы. Казан курчак театрында, Татар дәүләт яшьләр театрында аның 

«Куркуын җиңгән Куян» (1994), «Бардым күлгә, салдым кармак» (1995), «Керпе 

малае дуслар эзли» (1995) «Ак күлмәктә кара елан» (1996) исемле пьесалары 

сәхнәләштерелә.  

 

Дорогие читатели! 

1 января – день рождения татарского детского поэта, драматурга Рафиса 

Курбана. В этом году ему исполнилось 65 лет. 

Рафис Курбан начал печататься на страницах республиканских газет и 

журналов с 1970 года. Первый сборник стихов для детей «Где спит буран? » был 

издан в 1987 году. Затем увидели свет книги: «В гостях у радуги» (1989), 

«Бодливая тучка» (1991), «Толстяк» (1993, за эту книгу поэт получил 

литературную премию имени Шайхи Маннура) и другие. В 2003 году Рафис 

Курбан стал обладателем литературной премии Союза Писателей Татарстана 

имени Абдуллы Алиша. 

Заслуживает внимания творческая деятельность Рафиса Курбана в области 

детской драматургии. На сцене Казанского театра кукол и Татарского театра 

юного зрителя пользовались популярностью среди детских зрителей  пьесы «Заяц, 

победивший страх» (1994), «Закинул я удочку» (1995), «Ежик ищет друзей» 

(1995).  



 

 

Р. Корбанның китаплары = Книги Р. Курбана 

 

Буран кайда йоклый?: шигырьләр. – Казан : Татарстан 

китап нәшрияты, 1987. – 32 б. 

Бу китапны укыган бала оча торган алмалар да 

булганлыгын белер! Китапка мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен 

шигырьләр тупланган. Аның сүрәтләрен  рәссам Лилия 

Золондинова ясаган. 0+ 

Книга стихов для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Җиде төстә кунакта: шигырьләр. – Казан : Татарстан 

китап нәшрияты, 1989. – 32 б. 

Сукмак кая чаба? Кышны ничек җылытырга? Һәр төс 

нәрсәне аңлата? Бу сорауларга җавапны шагыйрь китаптагы 

шигырьләрендә бирә. Рәссам – Лилия Золондинова. 6+   

Книга стихов для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Сөзгәк болыт: шигырьләр. – Казан : Татарстан китап 

нәшрияты, 1991. – 64 б. 

Сөзгәк болыт нинди булганын беләсегез киләме? Ә 

бүреккә нигә ямансу булганын? Китаптагы шигырьләрне укып 

карагыз! Рәссам – И. Галләмов. 6+ 

Книга стихов для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 



 

Капкорсак һәм Бавырсак: шигырьләр. – Казан : 

Татарстан китап нәшрияты, 1993. – 32 б. 

Бу китап – балалар бакчасына йөрүче нәниләр өчен. 

Шигырьләр тиз хәтердә кала торган, гади. Китап рәссам Алсу 

Тимергалинаның сүрәтләре белән бизәлгән. 0+ 

Книга стихов для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

Куркуын җиңгән Куян: шигырьләр, пьесалар. – Казан 

: Татарстан китап нәшрияты, 2000. – 190 б. - (Балалар 

сәхнәсе). 

Рафис Корбанның бу җыентыгына балалар сәхнәсе өчен 

язылган пьесалары, җырлары, шигырьләре тупланды. Алар 

кече яшьтәге мәктәп балаларына. Бу китап “Балалар сәхнәсе” 

сериясеннән. 6+ 

Сборник пьес, песен и стихов для детей младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

Алмалы төн: шигырьләр. – Казан : Татарстан китап 

нәшрияты, 2002. – 95 б. 

        Китапка Рафис Корбанның балалар өчен төрле елларда 

иҗат ителгән шигырьләре кергән. Буран кайда йоклый икән? 

Алмалы төн нинди була? Шагыйрь үзенең иҗаты аша 

балаларны матурлыкны күрергә, туган як табигатенә соклана 

белергә өйрәтә. Китапны билгеле рәссам Алла Айсина 

сүрәтләгән. 6+ 

        Книга стихов для детей младшего школьного возраста. 

 



 

Тапкырларга табышмак: шигырьләр. – Казан : 

Мәгариф, 2003. – 15 б. 

Бу китапка кече яшьтәге мәктәп балалары өчен 

кызыклы табышмаклар тупланган. Китапның рәссамы – 

Илдус Әҗемов.6+ 

Книга с загадками для детей младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

Минем туган көнемдә: шигырьләр. – Казан : 

Татарстан китап нәшрияты, 2007. – 96 б. 

        Шагыйрь үзенең бу китабында кечкенә балалар өчен 

табышмаклы алфавит, шигъри календарь, санамышлар, 

бәйрәм сценарийлары тәкъдим итә. Рәссам – Алла 

Айсина.0+ 

        Сборник стихов и загадок для детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Рафис Корбан шигырьләре. – Казан : Татарстан 

китап нәшрияты, 2007. – 96 б. 

         Китапка мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге мәктәп 

балалары өчен шигырьләр кергән. Китапның рәсемнәрен 

Илдус Әҗемов ясаган. 0+ 

        Стихи для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

 

 



Тимерле чәй: балалар өчен шигырьләр. – Казан: 

Татарстан китап нәшрияты, 2019. – 33 б. 

         Чәй тимерле буламы? Бу турыда китапны укыгач 

белерсез!  Шагыйрьнең бу китабы – “Сабыйларга бүләк” 

сериясеннән. Ул рәссам Миләүшә Вазиеваның искиткеч 

рәсемнәре белән бизәлгән. 0+ 

        Стихи для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

Куда уходит ночь?: стихи для детей. – Казань: 

Татарское книжное издательство, 2007. – 239 с. 

Куда уходит ночь? Где ночует буран? Бывают ли 

рыбки в облаках? Об этом можно узнать , прочитав 

книгу стихов поэта Рафиса Курбана для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Стихи на 

русский язык перевели поэты  Сергей Малышев и 

Сергей Махотин. Художник – Гульгина Хисматуллина. 

0+  

 

Р. Корбан иҗаты турында 

 

Рафис Корбан / Р.Н.Даутов. Балачак әдипләре: биобиблиографик 

белешмәлек. Икенче китап = Писатели нашего детства: биобиблиографический 

справочник. Вторая книга. – Казан : Мәгариф, 2004. -  145 -151 б. 

Рафис Корбан / Әдипләребез : биобиблиографик белешмәлек: 2 томда: 1 том 

/ Төз. Р.Н. Даутов, Р.Ф. Рахмани. – Казан : Татарстан китап нәшрияты, 2009. – 725 

-726 б. 

 

*** 

     Гыйльманов, Г. Балалар күңелен тоеп яшәү, яки Без аны "туры Тукай" дип 

йөртә идек / Г.Гыйльманов // Ватаным Татарстан. – 2015. – № 57 (21 апр.). – 7 б. 

    Балалар шагыйре Рафис Корбан турында. 

 

  Корбан, Р. Битараф язучы буламы? / Р.Корбан; [беседовал] Г. Сәгыйтова // 

Мәдәни җомга. – 2015. – № 15 (24 апр.). – 4 б. 

   Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан белән әңгәмә. 



     Миңнуллина, Й. Рафис Корбан: Фея булырга җыенмыйм! / Й. Миңнуллина 

// Ялкын. – 2014. – № 2.  

     Балалар шагыйре Рафис Корбан белән әңгәмә. 

 

      Рахмани, Р. Нәниләрнең үз шагыйре / Р.Рахмани // Казан утлары. – 2015. – 

№ 4. – 129-131 б. 

     Балалар шагыйре Рафис Корбан иҗаты турында. 

 

     Хәким, З. Иҗат яклауга мохтаҗ түгел. / З. Хәким // Ватаным Татарстан. – 

2016. – № 52 (15 апрель). – 18 б. 

     Шагыйрь Рафис Корбан иҗаты турында. 

    

О творчестве Р. Курбана 

     Валеев, М. Поэзия, согретая солнцем. / М. Валеев // Республика Татарстан. – 

2015. – № 54 (17 апр.). – С.5 

     О творчестве детского поэта Рафиса Курбана. 

    

 Рахмани, Р.  Свой человек среди детей. / Р. Рахмани // Казанские 

ведомости. – 2015. – № 51 (14 апр.). – С.4 

   О детском писателе Рафисе Курбан. 

 

 

 

 

Рафис Курбан в  

Республиканской детской библиотеке 


