Гөлгенә Кәримова

Әлмәт районының Салкын Алан авылында туа.
1980 елда Әлмәт шәһәренең беренче урта мәктәбен
тәмамлагач, 1981–1986 нчы елларда Казан дәүләт
университетының журналистика факультетында белем ала. Хезмәт юлын 1986 елда Миңлебай газ эшкәртү
заводының «Ленинский путь» газетасында корреспондент булып башлый. 1991 елда «Татарстан» телерадиотапшырулар компаниясе Әлмәт шәһәрендә үзенең
бүлеген – радиотапшырулар редакциясен ача. Гөлгенә
Әхәт кызы аны оештыруда әйдәп баручылардан була
һәм яшь коллективның җитәкчесе итеп тә ул билгеләнә.
Бер үк вакытта (1991–2009 елгача) «Татарстан»
радиосының үз хәбәрчесе буларак та хезмәт куя. Әлеге
радио белән ул бүген дә элемтәсен өзми. 1999–2012 елларда «Әлмәт таңнары» газетасының баш мөхәррире – «Татмедиа» ААҖ филиалы директоры. Бүгенге көндә исә
ул – Азнакайдагы «Маяк» газетасының баш мөхәррире,
«Татарстанның Атказанган мәдәният хезмәткәре»,
дигән мактаулы исем иясе, Рафаил Төхфәтуллин
исемендәге премия лауреаты. Аның шигырьләре төп
әдәби журналыбыз «Казан утлары»нда һәм башка гәзитжурналларда дөнья күреп килә.
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