
НАЦИ БИБЛИОТЕКИ: 150ҪУЛ 

Кӗнеке «иккӗмӗш ҫӑкӑр» пекех 
Чӑваш Республикин Наци библиотеки - кӗнекесемпе 
пичет кӑларӑмӗсене упракан, район-хулари вулавӑшсе-
не тӗрлӗ пулӑшу паракан, информаципе тивӗҫтерекен 
пысӑк учреждени, вӑл наукӑпа методика центре пул-
са тӑнӑ. Вулавӑш ачасемпе ашшӗ-амӑшне, студентсем-
пе вӗрентекенсене, тӗпчевҫӗсемпе ҫыравҫӑсене, вула-
ма юратакансене пӗрлештерсе тӑрать. 

Наци библиотеки уҫӑлнӑранпа 
кӑҫал 150 ҫул ҫитрӗ. Ҫак пулӑма 
халалласа вулавӑшра тӗрлӗ ме-
роприяти ирттерме палӑртнӑ: ре-
гионсен хушшинчи форум, библи-
отекарьсемпе ҫыравҫӑсем вал-
ли семинарсем, районсенчи ву-
лавӑшсенче куравсем, ытти реги
он™ чӑвашсем валли «Пӗрле ву-
патпӑр» акци, ҫамрӑк вулакансем-

*пе аслӑ ӳсӗмрисен тӗлпулӑвӗ... 
Роза Лизакова директор библио-
текӑна аталантарас тӗллевпе ӗҫе 
ҫӗнӗлӗхсем кӗртме шухӑшлать. 
«Вулавӑшра коворкинг зонисене 
йӗркелӗпӗр, вулав залӗсене икке 
уйӑрӑпӑр. Пуҫаруллӑ студентсем-
пе ҫамрӑк предпринимательсене 
курса калаҫмалли вырӑн туса па-
расшӑн. Чӑваш кӗнекисемпе хаҫат-
журналне цифрӑна куҫарас ӗҫе тӑ-
сӑпӑр. Электронлӑ библиотекӑпа 
усӑ куракансен йышӗ ӳссе пырать. 
Библиотека архивӗнче упранакан 
ӗлӗкхи кӗнекесене вулакан умне 
кӑларасшӑн, вӗсем паянхи ҫын-
семшӗн питӗ кӑсӑклӑ пулма тивӗҫ», 
- терӗ Роза Михайловна. 

Мероприятисен программи «Ӑс-
лӑлӑхпа ҫут ӗҫ ӗҫӗнче - 150 ҫул» 
курав уҫӑлнинчен пуҫланчӗ. Унта 
19-20-мӗш ӗмӗрсенче кун ҫути кур-
нӑ кӗнекесене, хаҫат-журнала тӑ-
ратнӑ, саван пекех библиотекарей 
ӗлӗкхи тата хальхи ӗҫ вырӑнӗпе. 
учреждении наградисемпе, ӗҫре 
усӑ куракан ҫӗнӗ технологисемпе 
паллашма пулать. Выставкӑра ар-
хивсенче, музейсенче упранакан 
кӗнекесемпедокументсем, картина-
сем вырӑн тупнӑ. Чӑваш кӗнеке из-
дательстви кӑларнӑ кӗнекесене те 
алла илме май пур. Тӗслӗхрен, Шо-
пенгауэрӑн 1880 ҫултатухнӑ «Фило-
софийӗ», Артур Шницлерӑн ҫырни-
сен пуххи... Маркетингпа инноваци-
сен пайӗн пуҫлӑхӗ Надежда Егоро
ва каланӑ тӑрӑх, куравра 150 ҫулта 
библиотека епле аталанса улшӑн-
са пынине курма пулать. «Выстав-
кӑна тӑратнӑ экспонатсем вулавӑш 
кун-ҫулне кӑна мар, республикӑн, 
Шупашкарӑн историне сӑнлаҫҫӗ. 

Йӑлана кӗнӗ йӗркепе библиоте-
кӑра «Хисеплӗ вулакансен билет-
не» параҫҫӗ. Ӑна кӑҫал ЧПУ до-
ценчӗ Алексей Карпов, Алевтина 

Долгова ӑсчах, Олег Улангин ди
зайнер, Александр Магарин жур
налист, Ирина Булыгина тухтӑр 
тивӗҫрӗҫ. Алексей Карпов респу-
бликӑри тӗп вулавӑша чиркӳпе тан-
лаштарчӗ: «Культура керменне кил-
сен чун хӗпӗртет, кӑмӑл ҫӗкленет. 
Унтан эпӗ ырӑ туйӑмпа тухатӑп. 
Вӑл пирӗншӗн иккӗмӗш кил пулса 
тӑчӗ. Эпӗ библиотекӑна ялан савӑн-
са килетӗп», - терӗ Алексей Петро
вич. Вӑл вулавӑшпа тахҫанах ҫыхӑ-
ну тытать. Библиотека ӗҫченӗсем 
ҫамрӑксене тӗрлӗ проекта пурнӑҫа 
кӗртме пулӑшаҫҫӗ, экспертсем вал
ли калаҫу лапамӗ йӗркелеҫҫӗ. 

Чӑваш патшалӑх гуманитари 
ӑслӑлӑхӗсен институчӗн ӗҫченӗ 
Алевтина Долгова каланӑ тӑрӑх, 
наука учрежденийӗ Наци библио-
текипе тахҫанах килӗштерсе ӗҫлет. 
«Акӑ нумаях пулмасть библиотека-
па тата ЮНЕСКО представитель-
ствипе пӗрле чӑваш чӗлхине упра-
са хӑварассипе тата аталантарас-
сипе ҫыхӑннӑ ыйтупа конференци 
ирттертӗмӗр. Ку вулавӑшра ӑсчах-
сене пулӑшса пыракан пултаруллӑ, 
ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем тӑрӑшаҫҫӗ. 
Библиотекӑна студент ҫулӗсенчех 
ҫӳреме тытӑннӑ. Наци библиоте-
кин фончӗ пуян. Унпа усӑ курса на
ука ҫыннисем тӗпчев ӗҫӗсем хатӗ-
рлеме пултараҫҫӗ. Пӗлтӗр каран
тин вӑхӑтӗнче килте ӗҫленӗ чух
не библиотекӑн электронлӑ бази-
пе усӑ курса чӑваш чӗлхин атала-
нӑвӗпе ҫыхӑннӑ ыйтупа пысӑк ста
тья ҫыртӑм. Иртнӗ ӗмӗрӗн 30-мӗш 
ҫулӗсенче кун ҫути курнӑ кӗнеке-
сене, хаҫат-журнала вулама май 
килчӗ», - терӗ Алевтина Петровна. 

Паянхи библиотекӑн ҫитӗнӗвӗ 
унта ӗҫлекенсен тӑрӑшулӑхӗнчен 
нумай килет. Культура министре 
Светлана Каликова библиоте
ка пурнӑҫпа тан пынине палӑртнӑ 
май вулавӑшра чи ӑста та хастар 
ҫынсем ӗҫленине ҫирӗплетрӗ. Акӑ 
ЧР культурен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ 
Роза Степанова вулавӑшра 20 ҫул 
ытла вӑй хурать. Муркаш районӗ-
нчи Йӳҫкасси хӗрӗ шкулта вӗреннӗ 
чухнех библиотекарь пулас ӗмӗтпе 
ҫунатланнӑ. Ӗмӗте пурнӑҫа кӗртес 
тӗллевпе Ҫӗрпӳри культура учи-
лищинче, Хусанти культура инсти-

тутенче пелӳ илне. 
«Ачаран кӗнеке вулама юрата-

тӑп. 1-мӗш класа ҫӳреме пуҫласанах 
ялти библиотекӑна ҫырӑнтӑм. Халь
хи проза хайлавӗсене уйрӑмах кӑ-
мӑллатӑп. Чӑваш ҫыравҫисен кӗне-
кисене нумай вулатӑп. Нумаях пул
масть Валентин Савелькинӑн «Эл-
челне» вуларӑм. Кӗнеке - чун апачӗ, 
«иккӗмӗш ҫӑкӑр» пекех вӑл. Кӗнеке 
вуламасӑр пурӑнма ҫук. Вӑл ӑс-тӑна 
пуянлатать, тавра курӑма аталан-
тарать. Эпӗ библиотека тытӑмӗнче 
1981 ҫулта ӗҫлеме пуҫланӑ. Ҫавтап-
хӑртанпа кунта нумай улшӑну пулса 
иртрӗ. Ӗлӗк пӗтӗмпех алӑпа ҫырат-
тӑмӑр. Калӑпӑр, «Хыпар» хаҫатра 
тухнӑ кашни статьяна тема тӑрӑх 
уйӑрса каталога кӗртеттӗмӗр. Халӗ 
ҫӗнӗ технологисемпе усӑ куратпӑр, 
компьютер пирӗн ӗҫе ҫӑмӑллатрӗ. 
Библиографи кӑтартмӑшӗсене йӗр-
келесе пыратӑп. Чӑваш ҫыравҫисен 
ӗҫӗ-хӗлӗпе, пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ кӑ-
тартмӑшсене хатӗрлетӗп. Калӑпӑр, 
2014ҫулта «Чӑвашлитературоведе-
нийӗпе критики» кӑтартмӑш кун ҫути 
курчӗ. Хальхи вӑхӑтра Юхма Миш-
шипе ҫыхӑннӑ материалсене пуха-
тӑп», - терӗ Роза Васильевна. 

• Андрей МИХАЙЛОВ 

(ft ИСТОРИРЕН 
Шупашкарта пурӑннӑ ха

стар ҫынсем тӑрӑшнипе 1871 
ҫулта хула библиотеки уҫӑлнӑ. 
Пӗрремӗш ҫулах вулавӑш валли 
8 журнал ҫырӑнса илнӗ, кӑштах 
кӗнеке туяннӑ. Тепӗр тапхӑртан 
кӗнеке фончӗ энциклопеди сло
варей 13 томӗпе, вырӑс энцикло
педи лексиконӗн 14 томӗпе тата 
ьпти кӑларӑмпа пуянланнӑ. 1872 
ҫулта хула хыснинче библиоте
ка валли 60 тенкӗ уйӑрнӑ. Ву-
лакансем илемлӗ литературӑна 
ытларах кӑмӑлланӑ. Сӑмах май, 
ҫав тапхӑрта вулакансен шутӗ-
нче хӗрсемпе хӗрарӑмсем ытла
рах пулнӑ. 1892 ҫулта библиоте-
кӑна субсиди уйӑрнӑ, ҫавна май 
унта ӗҫлекен уйрӑм ҫынна сире-
плетне. 1900 ҫул тӗлне вулавӑш-
ра - 3987, 1910 ҫулта 4664 кӗне-
ке пулнӑ. Малтан вулавӑш пӗр 
пӳлӗмре кӑна вырнаҫнӑ. 1889 
ҫулта тепӗр пӳлӗм панӑ, унта 
вулав залне уҫнӑ. 1918 ҫулта 
библиотекӑсене вӗрентӳ тытӑм-
не куҫарнӑ хыҫҫӑн вулакансен 
шучӗ 760-а ҫитнӗ. Чӑваш автоно-
ми облаҫне йӗркелесен библио
тека валли Карл Маркс урамӗнчи 
ҫуртра темиҫе пӳлӗм уйӑрнӑ. Ву
лав залне 50-60 ҫын вырнаҫнӑ. 
Ун чухне библиотекаре 4 сын 
ӗҫленӗ. 1938 ҫулта хула вула-
вӑшне республика библиотекин 
статусне панӑ. 


