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«ХЫПАРА» КАШНИ ҪЕМЬЕНЕ
Сентябрь уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен о

30% йӳнӗрех
2017 ҫулӑн I ҫурринче илсе тӑмашкӑн
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явӑн уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен йӳнӗ
хакпа: «ХЫПАРА»
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572,88 тенкӗпе,

«ХЫПАР-эрнекуна» - 279,36 тенкӗпе,

«Нарепири»
йӗркесем пӗрмай
аса килеҫҫе
ЧР Наци библиотекин маркетингпа инноваци пайӗн социаллӑ инновацисен секторӗн заведующийӗ Дарья
Рябцева ЧР Ҫамрӑксен патшалӑх премине литература, культура тата искусство енӗпе «Нарспие вулатпӑр»
тӗнче шайӗнчи проекта йӗркеленӗшӗн тивӗҫнӗ. Пике 18 ҫултах вулавӑш ӗҫне кӳлӗннӗ. Кӑҫалхи нарӑс уйӑхӗнче унта тӑрӑшма тытӑннӑранпа 10 ҫул ҫитнӗ. ЧР Пуҫлӑхӗн стипендине тӑватӑ хут тивӗҫнӗ пултаруллӑ хӗре «Ҫамрӑксен хаҫачӗн» тӗпелне йыхравларӑмӑр.

«ҪАМРӐКСЕН ХАҪАТНЕ» -

333,36 тенкӗпе кашни
ҫыхӑну уйрӑмӗнчех ҫырӑнтараҫҫӗ

Дарья тӗп хулара ҫуралса ӳснӗ. Кунти 51мӗш шкултан /халӗ вӑл 4-мӗш лицей/ вӗренсе
тухсан культура училищине ӑс пухма кӗнӗ.
Пике аслӑ пӗлӗве Чӑваш патшапӑх культурапа искусствӑсен институтӗнче илнӗ. Библио

текарь профессине унӑн амӑшӗ килӗштернӗ.
Ҫывӑх ҫыннин ӗмӗтне пурнӑҫа кӗртес
тӗллевпе вӑл ку енӗпе вӗренме шухӑш тытнӑ. Пӗлӳ шайне темиҫе уйах тарӑнлатсанах
вӑл ҫак профессие чунран юратма пуҫланӑ.
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ПУҪ УСМАСӐР

Ксюша юр айӗнче
5 сехст ларнӑ
«Ача-пӑча ӳстересси вутра ҫуннӑ пек»,
- тенӗ ваттисем. Вӗсемпе тимлӗхе самантлӑха та ҫухатма юрамасть. Ара, инкек курасси инҫех те мар ҫке-ха. Ҫӗрлӳ районӗнчи Вӗрмерте пурӑнакан Аленӑпа Сергей
Кузьминсем 1999 ҫулта ҫемье чӑмӑртанӑ. Ҫулталӑкран ҫут тӗнчене ывӑл килнӗ.
Шел те, Толикӑн ӗмӗрӗ вӑрӑм пулман.
Вӑл ултӑ ҫул каялла ҫут тӗнчерен уйрӑлнӑ. Ҫухату ашшӗле амӑшӗн чунне халӗ те
ыраттарать. Нарӑсӑн 23-мӗшӗнче, Тӑван
ҫӗршыв хӳтӗлевҫин кунӗнче, вӗсен ывӑлӗ
ӗмӗрлӗхех куҫ хупнӑ. Инкек пулнӑ куна аса
илме ҫӑмӑл мар...
Ун чухне 3-мӗш класа каякан Толикпа унӑн
8 ҫулти йӑмӑкӗ Ксюша ҫунашкапа ярӑнма тухнӑ. Вӗсемпе пӗрле тепӗр арҫын ача пынӑ.
Урамра асар-писер ҫил-тӑман алхасни те
пӗчӗкскерсене килтен тухма чарман. Шӑпӑрлансем ялтан инҫех мар вырнаҫнӑ тарӑн ҫырмана ҫул тытнӑ, чи ҫӳллӗ вырӑнтан нимӗн хӑрамасӑрах ярӑннӑ. Вӗсем хыҫҫӑнах пысӑк юр
купи аннӑ. Тахӑш самантра пӗчӗк ачасем 2
метр хулӑнӑш юр айне пулнӑ. 8 ҫулти Ксения
ҫӑлӑннӑ: вӑл йывӑр юр айӗнчен пуҫне кӑларма
пултарнӑ. СашӑпаТоля пачах курӑнман. Киле
вӑхӑтра таврӑнман ачасене ашшӗ-амӑшӗ
ҫухатнӑ. Вӗсенчен пӗрин Шупашкара, киле,
каймалла пулнӑ.
- Ачасене ҫемйипех шырама тухрӑмӑр.
Хальччен аякка кайса курманскерсене пач
ҫухатрӑмӑр. Юрать, Ксюша сас пачӗ. Унсӑрӑн

вӗсене хӑвӑрт тупас ҫукчӗ. Ксюша юр айӗнче
5 сехет ытла ларнӑ. Шӑнса кӳтнӗскере васкавлӑ медпулӑшу машинипе сыватмӑша ӑсатрӗҫ.
Тольӑпа унӑн юлташӗн чӗри эпир ҫитиччен
тапма пӑрахнӑ, - иртнине аса илчӗ ҫемье пуҫӗ.
Ҫухату мӑшӑр чунне хытах хуҫнӑ, ҫапах
Ксюша сывӑ юлни вӗсене малалла пурӑнма
хавхалантарнӑ. 2007 ҫулта ҫут тӗнчене Ан

дрей килнӗ. Вӑл сусӑр ҫуралнӑ. Тӗпренчӗкӗ
чирлине ашшӗпе амӑшӗ ҫитӗннӗҫемӗн ҫеҫ
сӑнанӑ. Андрей ытти пӗчӗк ача пекех вылянӑ,
кулнӑ, 3 ҫулта ура ҫине тӑнӑ. Вӑйӗ пӗтнӗрен
упаланме пуҫласан ача сывӑ марри палӑрнӑ.
Вӑл калаҫайман. Кузьминсем тӗпренчӗкне ача
ҫуртне ярасси пирки нихӑҫан та шухӑшламан,
ӑна ура ҫине тӑратма тӗллев лартнӑ. Йывӑр

диагноза пула Андрея тӑватӑ ҫул каялла сусӑррисен йышне кӗртнӗ. 9 ҫулти арҫын ача
«атте, анне» теме ҫеҫ пӗлет. Ҫак икӗ сӑмаха
калама вӑл шӑллӗнчен Димӑран вӗреннӗ. Ан
дрея больницӑна ҫулталӑкне темиҫе хут вырттарнӑ пулин те вӑл самайланни курӑнман.
- Шупашкарта логопед патне те ҫӳресе пӑхрӑмӑр. Массаж тунӑ хыҫҫӑн та ача калаҫма
пуҫламарӗ. Малтан чиперех утатчӗ. Халӗ ури
ҫинче нумай тӑраймасть, ҫавӑнпа кунӗпех
унӑн ҫумӗнче пулма тӑрӑшатӑп. Пылчӑклӑ е
сивӗ ҫанталӑкра урама кӑлармастӑп, - каласа кӑтартрӗ кил ӑшшин управҫи.
Сывӑ ачасемпе пӗрле шкула ҫӳрейменскере учительсем килте вӗрентме тивӗҫ. Ку ыйтӑва ял тӑрӑхӗн администрацийӗн пуҫлӑхӗ
те пӗлет. Ҫемьене вӑл ку тӗлӗшпе пулӑшма
тӑрӑшать.
Алена килте ачасемпе ларать. Мӑшӑрӗ
Сергей асфальт ҫул сарнӑ ҫӗрте ӗҫленӗ. Анчах унта укҫа тӳлеменрен пӑрахма тивнӗ.
Хальлӗхе вӑл ниҫта та вӑй хумасть. Вӗсем
выльӑх-чӗрлӗх усраҫҫӗ: икӗ ӗне, сурӑхсем. 6
ҫул каялла инкекрен ҫӑлӑннӑ Ксюша 9-мӗш
класс хыҫҫӑн парикмахера вӗренме тӗллев
лартнӑ. Чи кӗҫӗнни Дима ача садне ҫӳрет.
Кузьминсем йывӑҫ ҫуртра пурӑнаҫҫӗ.
Амӑшӗн капиталӗпе усӑ курса ҫӗннине хӑпартма ӗмӗтленеҫҫӗ. Шӑпа вӗсене сахал мар
кӳрентернӗ пулин те пуҫ усмаҫҫӗ вӗсем, ачисене ҫитӗнтерсе ҫӗршыва юрӑхлӑ ҫын тума
тӑрӑшаҫҫӗ.
Любовь ПЕТРОВА.
Автор сӑнӳкерчӗкӗ.

МАТТУР!

«Паренпри» й ӗ р к е с е м
пӗрмай аса килеҫҫӗ
(Пуҫламӑшӗ 1-мӗш стр.).
Вӗрентекенсем унӑн пултарулӑхне, анлӑ тавракурӑмне тӳрех асӑрханӑ. Училищӗре 3-мӗш курсра
вӗренекен студенткӑна ЧР Наци библиотекине ахальтен мар ӗҫе илнӗ.
Библиотекарь пулма тӗллев
тытнӑ пикене нумай кӗнеке вулама тивесси хӑратман-ши? Шкулта вӗреннӗ чухнех литература произведенийӗсен тулли варианчӗпе паллашнӑ вӑл, ҫавӑнпа кӗнеке шӗкӗлчесси уншӑн - киленӗҫ. Ку
ыйту хӗр умне нихӑҫан та йывӑрлӑх
кӑларса тӑратман.
Ҫамрӑксен патшалӑх премийӗн
лауреатне проект пирки тӗплӗнрех
каласа пама ыйтрӑм.
- 2014 ҫулта пирӗн пата Хасавюртри Расул Гамзатов ячӗллӗ би
блиотекарей йыхрав килчӗ. Вӗсем
«Расул Гамзатова вулатпӑр» проек
та хутшӑнма чӗнчӗҫ. Пире вӑл питӗ
килӗшрӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Чӑваш Енре
те тӗнче шайӗнчи проект пуҫарас шухӑш ҫуралчӗ. Маркетингпа инноваци
пайӗн ӗҫченӗсемпе канаш ларӑмӑр та
ун валли Константин Ивановен чӑваш
наци культурипе пурнӑҫне сӑнлакан
«Нарспи» поэмӑна суйларӑмӑр. Ун
чухне Раҫҫейре - Литература, Чӑваш Енре Константин Иванов ҫулталӑкӗ пулнӑ май пирӗн проект ӑнӑҫлӑ
пурнӑҫланчӗ. Поэмӑна чӑвашларан
вырӑсла Борис Иринин куҫарнӑ ва
рианта усӑ куртӑмӑр. Проекта республикӑра тата унӑн тулӑшӗнче пурӑнакансем ҫеҫ мар, тӗнчен тӗрлӗ кӗтесӗнче тӗлленнисем хутшӑнчӗҫ. Хайла-

ва 100 пая уйӑртӑмӑр. Поэмӑн сыпӑкӗсене Раҫҫейре ҫеҫ мар, Китайра,
Францире, АПШра, Швецире, Кувейтра, Перура, Германире, Аслӑ Британире, Индире, Испанире, Мексикӑра, Канадӑра, Австралире, Ирландире тата ытти тӑрӑхра пурӑнакансем
те вуларӗҫ. Вӗсем «Нарспие» вырӑсла кӑна мар, ытти чӗлхепе вулама кӑмӑл пурри ҫинчен те пӗлтерчӗҫ.
Ҫынсен сӗнӗвне шута илсе проект
программине улшӑнусем кӗртрӗмӗр.
Поэмӑн пӗрремӗш сыпӑкне йӗркесем
ҫине пайларӑмӑр та ӑна тӗрлӗ халӑх
ҫыннисене хӑйсен тӑван чӗлхипе вулама май туса патӑмӑр. Проекта хутшӑнакансен поэма сыпӑкне хӑйсем
пурӑнакан чи паллӑ та илемлӗ вырӑнта каламаллаччӗ, ӑна видео ӳкерсе пирӗн пата ҫитермеллеччӗ. Чылайӑшӗ шантарчӗ пулин те ӗҫе вӑхӑтра пурнӑҫлаймарӗ. Пӗтӗмлетӳ
тапхӑрӗ ҫывхарсан 10-15 видеовулав ҫитменни палӑрчӗ. Проекта хутшӑнакансемпе тепӗр хутчен ҫыхӑнса ӗҫе вӗҫне ҫитерме ыйтрӑмӑр. Чылайӑшӗ видеона кӗсье телефонӗпе
ӳкернӗ, ҫавна май хӑшӗ-пӗрин пахалӑхӗ тивӗҫтермерӗ. Николай Яковлев
оператор поэмӑн пайӗсене сыпӑнтарма килӗшрӗ. Унпа пӗрле кунне-ҫӗрне
пӗлмесӗр ӗҫлеме тиврӗ. Максим Китаев кӗвӗ суйлама пулӑшрӗ. «Нар
спие» тӗрлӗ чӗлхепе пӑхмасӑр калакансен видеовулавне ЧР Наци библиотекин ӗҫченӗ Максим Тимофеев
пуҫтарчӗ, - каласа кӑтартрӗ поэмӑна
пӑхмасӑр пӗлекен Дарья Рябцева.
Проекта пӗтӗмпе 29 ҫӗршыври

унӑн чӗрине ӗмӗрлӗхех вырнаҫнӑ.
Дарьйӑн библиотекари кулленхи
ӗҫ-хӗлӗ тӗрлӗ акципе конкурс йӗркелессипе ҫыхӑннӑ. Чи паллисем «Библиокаҫ», «Вулакан Чӑваш Ен»,
«Библиочӑрӑш». Ҫавӑн пекех вӑл
ача-пӑча библиариумӗн ӗҫ-хӗлне
йӗркелес енӗпе тимлет, унта ҫӳрекен
амӑшӗсемпе ачисене кӗнеке тӗнчипе ҫывӑхлатма тӑрӑшать. Пӗтӗм
Раҫҫейри «Селигер» вӗренӳ форумӗнче Дарья «Пуласлӑх библио
текаре» сменена ертсе пыракансенчен пӗри пулнӑ. Унӑн шухӑшӗпе, ли
тература - чун апачӗ, ҫавӑнпа вулав
центрӗсенче яланах черет.

Вулакан
Чӑваш ен

родной язык
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4

300 ытла ҫын хутшӑннӑ. Дарья кӑсӑклӑ самантсене аса илчӗ:
- Кашни видеовулавӑн - хӑйӗн
историйӗ. Сире хӑш-пӗр самант ҫинчен каласа кӑтартам. Перу Республикинчен вулава Елена Глухова
хутшӑнчӗ. Вӑл видео ӳкермешкӗн
питӗ илемлӗ вырӑн суйланӑ. Шел
те, ун чухне тӗтреллӗ кун пулнӑран вӑл питӗ япӑх курӑннӑ. Вӗсем
проекта ҫемйипех хутшӑнма хатӗрленнӗ. Хӗрӗ текста ан мантӑр тесе
амӑшӗ ӑна ун умӗнче тытса тӑнӑ.
Упӑшки камерӑпа ӳкернӗ. Чи кӗҫӗн
ывӑлӗ кӳмере макӑрмасӑр выртнӑ.
Алена Васильева видеона АПШра
хатӗрленӗ. Вӑл ӑна Ирӗклӗх статуйи умӗнче тунӑ. Алена поэмӑна
малтан мана скайп урлӑ темиҫе хут
та вуласа кӑтартрӗ. Пӗрмай акӑлчанла калаҫнӑран вырӑсла таса пу-
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плейменшӗн пӑшӑрханчӗ. Людмила
Бенедиктова поэмӑна Грецири сӑваплӑ ту ҫывӑхӗнче вуланӑ. Туристсем
вӑл мӗн каланипе кӑсӑкланнӑ. Люд
мила вӗсене чӑваш классике Кон
стантин Иванов ҫинчен каласа кӑтартнӑ, унӑн поэмипе паллаштарнӑ. Эппин, «Нарспи» пирки проекта
хутшӑнакансем ҫеҫ мар, туристсем
те пӗлнӗ, ӑна камера умӗнче вулани
чылайӑшӗн видеоархивӗнче вырӑн
тупнӑ. Манӑн шухӑшпа, тӗп тӗллев
пурнӑҫланчӗ.
28 ҫулти Дарья проекта респу
блика шайӗнче пысӑк хак парасса шухӑшламан. Ана вӑл хӑйӗн ҫеҫ
мар, коллективен ҫитӗнӗвӗ пек йышӑнать. Халӗ «Нарспи» поэмӑри
йӗркесем урамра уҫӑлса ҫӳренӗ чух
не те, килте пӗр-пӗр ӗҫ тунӑ вӑхӑтра та Дарьйӑн асне килеҫҫӗ. Вӗсем

- Эпир пурнӑҫпа тан утма тӑрӑшатпӑр. Библиотекӑна килейменнисем патне кирлӗ кӗнекесене элек
трон майпа ҫитерме пултаратпӑр.
Ҫак ҫӑмӑллӑхпа усӑ курас тесен библиотекӑн вулаканӗ ҫеҫ пулмалла,
- пӗлтерчӗ самрӑкскер.
Пушӑ вӑхӑтра Дарья сывлӑхне
ҫирӗплетет, спортӑн тӗрлӗ тӗсӗпе кӑсӑкланать. Унӑн тепӗр чун киленӗҫӗ апат пӗҫересси. Плита умӗнче тӑрса
пачах ывӑнмасть вӑп. Хӑй янтӑланӑ
ҫимӗҫпе ыттисене сӑйлама юратать.
Дарья ҫамрӑксене ҫутӑ пуласлӑх сунчӗ, кашнин ҫитӗнӳсем тума
май пуррине пӗлтерчӗ. Тӑван тӑрӑхра ӗҫлесе пурӑннине нимӗн те
ҫитменнине палӑртрӗ вӑл. Дарья
Рябцева малашне те Чӑваш Еншӗн
пӗлтерӗшлӗ проектсем шухӑшласа
кӑларма тӗллев лартнӑ.
Любовь ПЕТРОВА.
Автор сӑнӳкерчӗкӗ.

