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ПРОГРАММА  
Межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию Актанышского района  
и 310-летию основания Актаныша 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ ВОСТОЧНОГО ЗАКАМЬЯ» 

_____________________________ 
 

«КӨНЧЫГЫШ КАМА АРЪЯГЫНЫҢ  

ТАРИХИ-МӘДӘНИ МИРАСЫ ҺӘМ БҮГЕНГЕСЕ» 

Актаныш районы төзелүгә 90 ел, Актанышка  
нигез салынуга 310 ел тулуга багышланган 

төбәкара фәнни-гамәли конференция 

ПРОГРАММАСЫ  
 

Актаныш, 15 января 2021 г. 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

 

14 января 2021 г. (четверг) – заезд участников 

 

15 января 2021 г. (пятница) 

 
9.00 Заезд участников  

9.00–10.00 Регистрация участников (Актаныш, ул. Юбилейная, 11,  

Филармония «Агидель»)  

10.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – приветствия  

(Конференц-зал)  

 

10.30–11.20 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – доклады  

(Конференц-зал) 

 

11.20–11.50  ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ (Конференц-зал) 

12.00–13.00 

 

Обед 

13.00–14.30 СЕКЦИОННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

Часть I 

 

(Конференц-зал) 

 

СЕКЦИОННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

Часть I 

(в ЗУМ формате) 

Аудитория 

Техникум 

СЕКЦИОННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

Часть I 

 

Аудитория 

Гимназия 

14.30–14.35 Кофе-брейк 

 

14.35–15.40 СЕКЦИОННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

Часть II 

(Конференц-зал) 

 

СЕКЦИОННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

Часть II 
Аудитория 

Техникум 

СЕКЦИОННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

Часть II  

(в ЗУМ формате) 

Аудитория 

Гимназия 

15.45–17.00 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №4 

(Техникум) 

 

Приветственные выступления – 5 минут 

Пленарные доклады – 10 минут  

Секционные доклады – 10 минут  

Выступления – 5 минут 

Рабочие языки конференции: татарский, русский 
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10.00–11.20 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПЛЕНАР УТЫРЫШ 

(Конференц-зал) 

 

Приветственные выступления 

Сәламләүләр 

10.00–10.30 

 

Модератор: Гибатдинов М.М. 

 

Фәттахов Энгель Нәвап улы, Актаныш муниципаль районы баш-

лыгы, Актаныш муниципаль районы Советы рәисе 

Салихов Радик Рим улы, тарих фәннәре докторы, ТР ФА академи-

гы, ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институты директоры  

Миңнуллин Ким Мөгаллим улы, филология фәннәре докторы, ТР 

ФА мөхбир-әгъзасы, ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм 

сәнгать институты директоры 

 

Пленарные доклады 

Пленар докладлар 

10.30–11.20 

 

Модератор: Хисамов О.Р. 

 

Гибатдинов Марат Мингали улы, педагогика фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институты директоры урынбасары 

(Казан) 

Татар халкы тарихын һәм Көнчыгыш Кама аръягы тарихын 

өйрәнүнең актуаль мәсьәләләре 

 

Хисамов Олег Ришатович, кандидат филологических наук, замес-

титель директора Института языка, литературы и искусства им. 

Г. Ибрагимова АН РТ (Казань) 

Проблемы татарской диалектологии Восточного Закамья 
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Измайлов Искандер Лерунович, доктор исторических наук, заве-

дующий отделом средневековой археологии Института археологии 

им. А.Х. Халикова АН РТ (Казань) 

Археологические памятники Закамья 

 

Габдрахманова Гульнара Фаатовна, доктор социологических на-

ук, заведующая отделом этнологических исследований Института 

истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Макарова Гузель Ильясовна, доктор социологических наук, глав-

ный научный сотрудник отдела этнологических исследований Инс-

титута истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Семейные и трудовые ценности татар Башкортостана (ЗУМ) 

 

Cултанова Рауза Рифкатовна, доктор искусствоведения, заве-

дующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимо-

ва АН РТ (Казань) 

Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство Акта-

нышского района 

 

_______________________ 

 
11.20–11.50 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

научно-исторического справочного издания 
 

«Татары Уфимского уезда 
(материалы переписей населения 1722–1782 гг.)» 

 
(Конференц-зал) 

 
Модератор: Исхаков Р.Р.  

 
 
 

12.00–13.00  Обед – Төшке аш 
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13.00–15.40 

 
I СЕКЦИЯ 

Вехи истории Актанышского района и Восточного Закамья 

Актаныш районы һәм Көнчыгыш Кама аръягы тарихы 

 

(Конференц-зал) 

 

Модератор: Ногманов А.И. 

 

Аксанов Анвар Васильевич, кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и та-

тарских ханств им. М.А.Усманова Института истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ (Казань) 

Тюрко-татарские рода в восточных улусах Казанского ханства 

(ЗУМ) 

 

Сәлахова Эльмира Кадыйм кызы, тарих фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институтының Татарстан Респуб-

ликасы халыкларының тарихи-мәдәни мирасы бүлеге өлкән фәнни 

хезмәткәре (Казан) 

Метрика язмаларында Актаныш төбәге (ЗУМ) 

 

Габдрафикова Лилия Рамилевна, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник отдела историко-культурного наследия 

народов Республики Татарстан Института истории им. Ш. Марджа-

ни АН РТ (Казань) 

Уроженцы Актанышского края на фронтах Первой мировой войны 

и положение Мензелинского уезда в 1914–1917 гг. 

 

Ногманов Айдар Ильсурович, кандидат исторических наук, заве-

дующий отделом историко-культурного наследия народов Респуб-

лики Татарстан Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Ка-

зань) 

Карта родов и деревень «северо-западных башкир»: взгляд со сто-

роны  
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Исхаков Радик Равильевич, доктор исторических наук, руко-

водитель Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и на-

гайбаков Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

«Из татар в башкирцы». Социальная трансформация населения 

татарских деревень Актанышского края в XVIII – первой половине 

XIX вв. (по материалам государственных ревизий)  

 

 

Загидуллин Ильдус Котдусович, доктор исторических наук, заве-

дующий отделом новой истории Института истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ (Казань) 

Особенности проведения Первой всеобщей переписи населения 1897 

года в Мензелинском уезде Уфимской губернии 

 

 

Габдрафиков Ильдар Махмутович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела этнополитологии Института 

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева (Уфа) 

Прошлое Восточного Закамья и Приуралья – свидетельство един-

ства и общей истории народов их населяющих 

 

 

Галлямова Альфия Габдельнуровна, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Института 

истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Татары Башкирии в советский период: факторы социально-эконо-

мического и этнокультурного развития 

 

Галлямов Рушан Рахимзянович, доктор социологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник РИЦ «Социнформ» (Уфа) 

Этническая и языковая идентичность тюркского населения Вос-

точного Закамья: анализ дискуссионных вопросов 

 

Баһаветдинова Халидә Зиннәт кызы, ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. 

Тарих институтының Татарстан Республикасы халыкларының тари-

хи-мәдәни мирасы бүлеге фәнни хезмәткәре (Казан) 

Мәчти (Наратлы) авылы тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүгә яңа 

чыганак 
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Ахметов Венер Рашитович, независимый исследователь (Казань) 

История рода по эпитафии Шахмухамета 1895 года в селе Тунуз 

Краснокамского района (сравнительно с Илишевским и Актаныш-

ским районами)  

 

 

Каримов Тагир Тимергазимович, кандидат исторических наук 

(Казань) 

Как марийцы стали башкирами  

 

 

Масагутов Руслан Фанисович, член Всетатарского общества 

краеведов при Исполкоме Всемирного конгресса татар (Уфа) 

Из истории образования деревни Ижбуляк Федоровского района 

Республики Башкортостан (по материалам Национального архива 

Республики Башкортостан)  

 

 

Имангулов Ильшат Василевич, независимый исследователь 

(Уфа)  

К вопросу идентификации: гэрэи, кереиты, Гирает бий, Гэрэй хан, 

крымские ханы 

 

 

Ахунов Айдар Габделислам улы, төбәкне өйрәнүче (Уфа) 

Уфа каласы атамасы турында 

 

 

Фазылов Фагит Фәнил улы, төбәкне өйрәнүче, (БР Туймазы 

районы) 

Туймазы районы Ык буе авылларының барлыкка килү тарихы 
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13.00–14.30 

 

II СЕКЦИЯ 

Духовная и материальная культура населения  

Восточного Закамья 

Көнчыгыш Кама аръягы халкының рухи һәм матди мәдәнияте 

(Аудитория 1, Техникум)  

Часть I 

(в ЗУМ-формате) 

 

Модератор: Cултанова Р.Р.  

 

 

Гайнетдинов Айдар Марсил улы, филология фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институтының Татарстан Респуб-

ликасы халыкларының тарихи-мәдәни мирасы бүлеге өлкән фәнни 

хезмәткәре (Казан) 

Актаныш районында эпиграфик истәлекләрнең өйрәнелеше (ЗУМ) 

 

Cултанова Рауза Рифкатовна, доктор искусствоведения, заве-

дующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимо-

ва АН РТ (Казань) 

Традиционные промыслы Актанышского района (опыт историко-

культурной реконструкции по материалам экспедиций 2004, 

2009 гг.) 

 

Шкляева Людмила Михайловна, старший научный сотрудник 

отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ 

(Казань) 

Особенности домовой резьбы по дереву у татар Мензелинского 

района Республики Татарстан (по результатам экспедиции 

2017 г.) (ЗУМ) 
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Бурганова Алсу Фагимовна, научный сотрудник отдела изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (Казань) 

Кружево в быту татар Новошешминского района РТ (ЗУМ) 

 

 

Йосыпов Фәрит Йосыф улы, филология фәннәре докторы (Казан)  

Минзәлә сөйләшенең формалашу һәм өйрәнелү тарихы (ЗУМ) 

 

Закирова Илсөяр Гамил кызы, филология фәннәре докторы, 

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

халык иҗаты бүлеге баш фәнни хезмәткәре (Казан) 

Тел, әдәбият һәм тарих институтының 1948 елда Актаныш 

районында узган экспедициясе (ЗУМ) 

 

Мөхәрләмова Гөлназ Нурфат кызы, филология фәннәре кан-

дидаты, ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-

тутының милли мәгариф бүлеге мөдире (Казан) 

1920–1930 еллар татар прозасында Агыйдел хронотобы бирелеше 

(ЗУМ) 

 

Гаттарова Инзилә Илнур кызы, ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, 

әдәбият һәм сәнгать институтының лексикология һәм диалектоло-

гия бүлеге аспиранты (Казан) 

Татар авылы микротопонимиясе (Татарстан Республикасы Акта-

ныш районы Табанлы Күл авылы материалында) (ЗУМ) 

 

Сулейманова Зульфия Явдатовна, учитель истории МАОУ «Ли-

цей 2» г. Альметьевска (Альметьевск) 

Формирование краеведческих знаний на уроках истории и во вне-

урочной деятельности (ЗУМ) 

 

Хисамова Дина Диасовна, кандидат искусствоведения, замести-

тель директора по науке Государственного музея изобразительных 

искусств РТ  

Творчество сульптора Василя Маликова (ЗУМ) 

 

14.30–14.35  Кофе-брейк 

  



10 

14.35–16.00 

 

II СЕКЦИЯ 

Часть II 

(продолжение) 

 

Булатова Әлфия Кәрим кызы, филология фәннәре кандидаты, ТР 

ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

лексикология һәм диалектология бүлеге фәнни хезмәткәре (Казан) 

Тел буенча фәнни сәфәрләр эзләреннән (Г. Ибраһимов исем. Тел, әдә-

бият һәм сәнгать институтының Актаныш төбәгенә оешты-

рылган фәнни экспедицияләре) 

 

Кореева Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, на-

учный сотрудник отдела регионоведения и социокультурных иссле-

дований Института татарской энциклопедии и регионоведения АН 

РТ (Казань) 

Хозяйственная и промысловая деятельность населения на терри-

тории современного Нижнекамского района Республики Татар-

стан в XIX в.  

 

Хусаинова Алина Ямилевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник отдела лексикологии и диалектологии 

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ 

(Казань) 

Фонетические особенности консонантной системы мензелинского 

говора на территории Актанышского района  

 

Мартынычева Гөлфирә Мисхәт кызы, Әлмәт шәһәре М.К. Та-

һиров исем. 1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең туган тел 

һәм әдәбият укытучысы (Әлмәт шәһәре) 

Әлмәт районы музейлары 

 

Нуриева Гөлназ Хамис кызы, Әлмәт шәһәре М.К. Таһиров исем. 

1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең туган тел һәм әдәбият 

укытучысы (Әлмәт шәһәре) 

Әлмәт районы тарихында беренче мәктәп (мәктәп музее 

эшчәнлеге буенча) 
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Мирвәлиева Лилия Кәшиф кызы, Әлмәт шәһәре 2 нче номерлы 

лицейның директор урынбасары, туган тел һәм әдәбият укытучысы 

(Әлмәт шәһәре) 

Яңа Кәшер авылының атамалар тарихы 

 

Ибрагимова Римма Рафаэлевна, педагог-библиотекарь МАОУ 

«Лицей 2» г. Альметьевска (Альметьевск) 

Краеведение в работе школьного библиотечного центра 

 

Сәйфуллин Фәрит Миндияр улы, төбәкне өйрәнүче (Октябрьский 

шәһәре) 

Шәҗәрә төзүнең кайбер мәсьәләләре 

 

 

 

 

13.00–15.30 

 

III СЕКЦИЯ  

Выдающиеся личности Закамья  

Кама аръягы төбәгенең күренекле шәхесләре 

(Аудитория 2, Гимназия) 

 

Модератор: Мортазина Л.Р. 

 

 

Салихова Айгуль Рустэмовна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела театра и музыки Института 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (Казань) 

Актер великих страстей: Мухтар Мутин 

 

Зиннәтуллина Алсу Әнвәр кызы, ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Та-

рих институтының Милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге 

фәнни хезмәткәре (Казан) 

Фатыйма-Фәридә Нәүрүзова истәлегенә ачылачак мәктәпкә нигез 

салу мәрасиме 
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Мортазина Ләлә Рәис кызы, педагогика фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институтының Милли мәгариф 

тарихы һәм теориясе үзәге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре (Казан) 

Мәшһүр татар археографы Альберт Фәтхи 

 

Миннигулова Фарида Муслимовна, кандидат искусствоведения, 

заведующая библиотекой Музея изобразительных искусств РТ (Ка-

зань) 

Васил Маликов и Зильфат Басыров. Судьба и творчество 

 

Гимранова Диләрә Габдлкави кызы, филология фәннәре канди-

даты, Р. Фәхреддин мемориаль музее директоры (ТР Әлмәт районы) 

Р.Фәхреддин: кәгазь өстендә калган исем бетмәс гомердер... 

 

Рәшитова Нәзифә Мохлисулла кызы, филология фәннәре кан-

дидаты, Әлмәт шәһәре 20 нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 

туган тел һәм әдәбият укытучысы (Әлмәт шәһәре) 

Укытучы Фазыл һәм Кәбир Туйкиннарның педагогик эшчәнлекләре 

 

Байгильдина Фәридә Батырхан кызы, төбәкне өйрәнүче (Казан)  

Бадертдинов Батырхан Кашап улы 

 

Җәмилова Розалия Гарифҗан кызы, Актаныш районы Богады 

төп гомуми белем бирү мәктәбенең тарих һәм җәмгыять белеме 

укытучысы (ТР Актаныш районы) 

Азат Тимершәех – авылым горурлыгы  

 

Сабирҗанова Җәмилә Фаткылгаен кызы, Әлмәт шәһәре 10 нчы 

гомуми белем биру мәктәбенең туган тел һәм әдәбият укытучысы 

(Әлмәт шәһәре) 

Татарны татар иткән мәгърифәтче – Ризаэддин Фәхреддин 

 

Хәсәнҗанова Клара Әхмәт кызы, төбәкне өйрәнүче (Әлмәт шә-

һәре) 

Онытылмас еллар: Шәкүровлар нәселе 

 

14.30–14.35  Кофе-брейк 
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14.35–16.00 

 

III СЕКЦИЯ 

Часть II  

(продолжение в ЗУМ формате) 

 

 

Абдуллина Диләрия Марат кызы, филология фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

милли мәгариф бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре (Казан) 

Мәхәббәтле шигърият (Ленар Шәех шигъриятенә бер караш) 

(ЗУМ) 

 

 

Йосыпова Нурфия Марс кызы, филология фәннәре докторы, Ка-

зан федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы профес-

соры, ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-

тутының әдәбият белеме бүлеге фәнни хезмәткәре (Казан) 

М. Мирза иҗатында туган як мотивы (ЗУМ) 

 

 

Миңнуллина Фатыйма Хәлиулла кызы, филология фәннәре кан-

дидаты, ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать инс-

титутының әдәбият белеме бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре (Казан) 

А. Әхмәтгалиеваның «Сагынган чакларымда» драмасында заман 

һәм герой концепциясе (ЗУМ) 

 

 

Надыршина Ләйсән Рәдиф кызы, филология фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

милли мәгариф бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре (Казан) 

Марсель Галиев иҗатында туган як темасы: образлар, мотивлар 

һәм поэтика (ЗУМ) 
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Ганиева Айгөл Фирдинат кызы, филология фәннәре кандидаты, 

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

әдәбият белеме бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре (Казан) 

Фоат Садриев прозасында туган як һәм яшәү фәлсәфәсе (ЗУМ) 

 

 

Шәрәфиева Рамия Әнәс кызы, Әлмәт шәһәре 20 нче урта гомуми 

белем бирү мәктәбенең туган тел һәм әдәбият укытучысы (Әлмәт 

шәһәре) 

Фатих Кәрими – күп кырлы шәхес (ЗУМ) 

 

 

Хазиева Лилия Җәүдәт кызы, Әлмәт шәһәре 20 нче урта гомуми 

белем бирү мәктәбенең туган тел һәм әдәбият укытучысы (Әлмәт 

шәһәре)  

Мәшһүр Туйкиннарның иҗатында тарих, дин, тел белеменең 

әһәмияте (ЗУМ) 

 

Миниханова Элина Руслан кызы, Әлмәт шәһәре 10 нчы урта 

гомуми белем бирү мәктәбенең 8 сыйныф укучысы (җитәкче: 

Хәкимова Зөлфия Әхтәм кызы, туган тел һәм әдәбият укытучысы) 

(Әлмәт шәһәре)  

Жамал Вәлиди − тел белгече (ЗУМ) 
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15.45–17.00 

 

IV СЕКЦИЯ  

Практический семинар для краеведов  

Төбәкне өйрәнүчеләр өчен практик семинар 

(Техникум) 

 

Модераторы: Исхаков Р.Р., Ногманов А.И. 

 

 

Исхаков Радик Равильевич, доктор исторических наук, руко-

водитель Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и на-

гайбаков Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Написание истории деревни (методические основы) 

 

 

Баһаветдинова Халидә Зиннәт кызы, ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. 

Тарих институтының Татарстан Республикасы халыкларының тари-

хи-мәдәни мирасы бүлеге фәнни хезмәткәре (Казан) 

Авыллар тарихын өйрәнүдә чыганаклар  

 

 

Мортазина Ләлә Рәис кызы, педагогика фәннәре кандидаты, ТР 

ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институтының Милли мәгариф 

тарихы һәм теориясе үзәге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре (Казан) 

Авыллар һәм шәхесләр тарихын өйрәнүдә чыганак буларак гаилә 

архивлары 

 

 

Ногманов Айдар Ильсурович, кандидат исторических наук, заве-

дующий отделом историко-культурного наследия народов Респуб-

лики Татарстан Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Ка-

зань) 

Актуальные вопросы изучения истории населенных пунктов  
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Хамидуллин Сайрус Русланович, научный сотрудник отдела ис-

торико-культурного наследия народов Республики Татарстан Инс-

титута истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Отражение истории татарских населенных пунктов востока РТ 

на страницах сайта Википедии  

 

 

Мифтахов Ильмир Айратович, краевед, Дюртюлинский район РБ, 

д.Венеция.  

Из истории основания татарской деревни «Венеция» Дюртюлин-

ского района  

 

 

Гильданов Фауиль Габрахманович, краевед, Илишевский район 

РБ 

Происхождение деревни Бишкураево   

 

 

19.00  Ужин − Кичке аш 

 

 

 

 

 


