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Авăнăн 20-22-мĕшĕсенче Шупашкар хастарлăхпа инноваци хули пулса тăчĕ.
Раççейри çамрăк библиотекарьсен IV форумне çĕр-шывăн 24 регионĕнчен 200 яхăн
маттур çитрĕ. Вĕсем - вулавăшра ырми-канми вăй хуракансем, çĕнĕ проектсем
шухăшласа кăларакансем, ачасене кĕнекепе туслаштаракансем. Библиотекарьсем
пĕр-пĕрин опычĕпе паллашрĕç, çивĕч ыйтусене сÿтсе яврĕç.
Вăхăт таппинчен юлмасть
Форум тавлашуран пуçланчĕ. Унта вулавăшсен çумĕнче йĕркеленнĕ канашсен
председателĕсем сăмах илчĕç, хăйсен ĕçĕ пирки кĕскен каласа кăтартрĕç. Акă Ижевск
хулин тĕп библиотекинче вăй хуракан Яна Лялина мухтанма сăлтав тупрĕ. Удмурт
Республикин çамрăк библиотекарĕсен канашĕ Раççейре пирвайхисенчен пĕри.
- Нумаях пулмасть пĕрлешĕве ертсе пыма тытăнтăм. Вулавăшри пурнăç вĕресе тăрать,
кунсерен çĕнĕ шухăшсем çуралаççĕ. Вĕсене, паллах, пурнăçа кĕртме тăрăшатпăр, - терĕ
пултаруллăскер.
Рязань облаçĕнчи М.Горький ячĕллĕ вулавăшăн библиотекăсен çĕнĕ технологийĕсен
сектор ертÿçи Наталия Селихова сăмах илсенех вулакансен йышĕ чакнипе
канăçсăрланнине пĕлтерчĕ.
- Манăн шухăшпа, канашăн тĕп тĕллевĕ - халăха кĕнекепе туслаштарасси, çавăнпа эпир
ытти пĕрлешÿпе тачă çыхăнура, - ăнлантарчĕ вăл. Массăллă информаци хатĕрĕсенче
ачасемпе çамрăксем пичет кăларăмĕсенчен писнине, комьютертан хăпманнине час-часах
асăнаççĕ. Тавлашу лапамне пухăннисем шанăç çуратрĕç. Тĕрлĕ регионтан çитнĕскерсене
пĕр тĕллев пĕтĕçтерет. Çамрăк библиотекарьсен канашĕсен председателĕсем халăха
вулавăша илĕртесшĕн. Раççейре вулав культури хавшак пулин те пăшăрханма кирлĕ мар.
- Цифра технологийĕсен ĕмĕрĕнче вулавăш хăйне тивĕçлĕ шайра кăтартать, - сăмах илчĕ
ЧР культура министрĕ Роза Лизакова форума уçнă май. - Тин çеç эпир наци библиотекин
çĕнĕ çуртне хăпартрăмăр. Унта Борис Ельцин ячĕллĕ Президент вулавăшăн филиалĕ пулĕ.
Республика çакнашкал мероприяти пĕлтерĕшне туллин ăнланать. Чăваш Енре тĕслĕхлĕ
500-е яхăн вулавăш. Вĕсенче вулакансен ыйтăвне тивĕçтермешкĕн Интернетпа электрон
кăларăмсем пур.
Министр Чăваш Ен Президенчĕн салам çырăвне вуларĕ:
- Обществăн чи хастар пайĕн - çамрăксен - çĕр-шыва аталантармалла. Яшсемпе хĕрсем
пултарулăхне уçчăр.
ЧР Патшалăх Канашĕн культура, вĕренÿ, ăслăлăх, наци ĕçĕсемпе çамрăксен политикин
комитечĕн председателĕ Владимир Мидуков вара информаци аталану вăйĕ иккенне
палăртрĕ. Бизнес уçас шухăш çуралчĕ-и? Пĕлĕве вулавăшра шыратпăр. Яллă тăрăхра
библиотека информаци çăл куçĕ пулса тăчĕ.
25 сехет вăй хума тивсен те...
Форумăн чи кăсăклă саманчĕсенчен пĕрине çамрăксен Раççей патшалăх библиотекин
информаципе консалтинг центрĕн пуçлăхĕ Татьяна Макаренко ертсе пычĕ. Вăл инноваци
проекчĕсен ăмăртăвĕнче, юхăмсен лидерĕсен тупăшăвĕнче мала тухнисене чысларĕ.
Татьяна Макаренко çĕнтерÿçĕсен йышне кĕнĕ Светлана Цебизовăн ĕçне ырларĕ. Сахалин
облаçĕнчи вулавăшăн çамрăксен канашĕн председателĕ темĕнле вăрттăнлăх пĕлет тейĕн.
Вăл пуçарнă проектсем хăвăртах пурнăçа кĕреççĕ.
- Светлана, эсĕ ертсе пыракан пĕрлешÿ пысăк çитĕнÿ тунă. Çакăншăн сана
саламлатăп. Вулавăш ĕçĕнче чăрмавсем сиксе тухаççех. Тин çеç парăнтарнисене аса
ил-ха.
-Мана пулăшакансем пур. Пĕрлешÿре 14 çын. Кашни хăйĕн тÿпине хывать. Эпир
библиотекăра çеç мар, унăн тулашĕнче те ĕçлетпĕр. Тĕслĕхрен, Инçет хĕвел тухăç
тăрăхĕнче çамрăксен «СелиСах» вĕренÿ форумĕ /«Селигера» евĕрлĕскер/ çулталăкра икĕ
хут иртет. Унта Якути, Хабаровск, Амур çинчи Комсомольск, Чита яшĕсемпе хĕрĕсем

пухăнаççĕ. Форумăн пирвайхи тапхăрĕнче вулавăш ĕçченĕсене «хисеплемерĕç».
Библиотекарьсемпе палаткăра пурăнтăмăр пулин те тематика куравĕсем йĕркелерĕмĕр,
çамрăксене кĕнекесемпе тивĕçтертĕмĕр. Каярах йĕркелÿçĕсем йăнăша ăнланчĕç. Халĕ
форума аудиокĕнекесем, DVD-дисксем çитеретпĕр, лекцисем ирттеретпĕр.
- Сахалинта вулакансене библиотекăна илĕртме тивет-и?
- Паллах. Халăха кăсăклантармашкăн çĕнĕ акцисем, проектсем шухăшласа кăларатпăр.
Тĕслĕхрен, флешмоб /общество вырăнĕнче хăвăрт иртекен акци/ йĕркелерĕмĕр. Пĕлтĕр
Сахалинта Антон Чехов çулталăкĕ пулчĕ. Ăна «Эпĕ Чехова вулатăп» ят патăмăр. Пысăк
суту-илÿ комплексĕнче пĕр самантра çĕр-çĕр çын Антон Павлович кĕнекисене уçрĕ. Çакă,
паллах, иртен-çÿрене кăсăклантарчĕ. Хăшĕ-пĕри классик хайлавĕсем çивĕчлĕхне çухатнă
тетчĕ. Хайхискерсем çыравçа халалланă тавлашура шухăшне улăштарчĕç. Чехов
сăнарĕсене паянхи кун та тĕл пулатпăр-çке. Антон Чеховăн «Сахалин утравĕ» кĕнеки
пĕчĕк энциклопеди евĕр. Вулавăш киввине çĕнĕ хак пама пулăшать.
- Çамрăк ăру библиотекăна васкамасть. Вĕсемпе мĕнлерех ĕçлетĕр?
- Ачасем, яшсемпе хĕрсем вулавăш çулне манман-ха. Анчах çамрăксем ытларах чухне
кĕнеке шырама мар, электрон информаци тупма пыраççĕ. Пирĕн электрон вулав залĕ,
Интернет-пÿлĕм, право центрĕ ĕçлеççĕ.
- Сан пурнăçунта вулавăш мĕнле вырăн йышăнать?
-Тĕрĕссипе, эпĕ библиотекарь специальноçĕ пирки ĕмĕтленмен. Пĕрремĕш диплома чукун
çул ĕçченĕсен институтĕнче хÿтĕлерĕм. Манăн мăн асатте, асатте, аттепе анне, упăшка
чукун çул транспорчĕн тытăмĕнче вăй хураççĕ. Шкултан вĕренсе тухсан династие тăсма
шухăшларăм. Тăваттăмĕш курса çитсен çемьере йывăр тапхăр пуçланчĕ те тупăш тăвас
тесе ĕç шырама пикентĕм. Библиотекаре кайма тĕв тытрăм. Мĕншĕн? Унта вăй
хуракансем кĕнекепе тивĕçтереççĕ те пушă вăхăтра вулаççĕ çеç тесе шухăшлаттăм. Часах
вулавăша вырнаçрăм. Шалу питĕ пĕчĕк пулин те çулталăкран библиотекарьсен училищине
вĕренме кĕтĕм. Чукун çул транспортĕнче вăй хума май килменшĕн пачах кулянмастăп.
Пурнăçа вулавăшпа çыхăнтарнăшăн ÿкĕнместĕп. Талăкра 25 сехет ĕçлеме тивсен те кĕнеке
тĕнчипе сыв пуллашмăп.
Ĕмĕтленме пĕлмелле
Татьяна Макаренко ăмăртусене хутшăннă, анчах мала тухайман çамрăксене канаш пачĕ.
- Ятарлă журналсемпе хаçатсене тишкерĕр, вĕренĕр, - сĕнчĕ жюри комиссийĕн членĕ.
Унсăр пуçне вăл «Ĕмĕтсем» номинацире хавхаланăва тивĕçлĕ проект сахал пулнине
пĕлтерчĕ. Вологда облаçĕнчи çамрăксен библиотекин вулав залĕн ертÿçи Александра
Худобенко вара хăйĕнпе мухтанма пултарать. Унăн çутă ĕмĕчĕсем жюри комиссийĕн
членĕсен кăмăлне кайнă.
- Шел те, хут кĕнекесем пурнăçри пĕлтерĕшне çухатаççĕ, çавăнпа тĕрлĕ мероприяти
йĕркелеме палăртрăм. Ĕмĕтсене хут çине шăрçаларăм та конкурса ярса патăм. Ĕçĕме
пысăк хак парасса шухăшлама та пултарайман. Çĕнтерÿ кĕтменлĕх пулчĕ. Халĕ проекта
пурнăçа кĕртме пуçлăп. Чи малтанах агитбригада йĕркелĕпĕр. Вăл тĕрлĕ тăрăха çитсе
çамрăксемпе ĕçлĕ, - пĕлтерчĕ Александра.
Çĕнтерÿçĕсен йышĕнче Чăваш Ен специалисчĕсем пулнине асăнмаллах. Хĕрлĕ Чутай,
Етĕрне библиотекарĕсен проекчĕсен авторĕсем Диплома тивĕçрĕç. Чăваш Республикин
ачасемпе çамрăксен вулавăшĕн ертсе пыракан психологĕ Ирина Яковлевăпа çамрăк
библиотекарьсен канашăн председателĕ Дарья Рябцева пысăк ĕç тунă. Вĕсене те
хавхалантарчĕç.
Çирĕпленнĕ шухăша улăштарма кăткăс
Форумăн иккĕмĕш кунĕ «профи-дебатран» пуçланчĕ. «Çамрăк библиотекарьсем - тытăмăн
ăс-хакăл вăй-халĕ» ятпа иртнĕ тавлашура тĕрлĕ регионтан çитнĕ специалистсем доклад
вуларĕç. Çамрăксен Раççей патшалăх вулавăш директорĕ Ирина Михнова яшсемпе хĕрсем
йĕркеленĕ канашсен ĕçĕпе паллашасшăн пулчĕ.
- Халăх шухăшăпе, библиотека - шăплăх утравĕ. Хаяр ĕçченсем сасăпа калаçма тытăнсанах
сиввĕн пăхаççĕ, асăрхаттараççĕ. Вулавăш илĕртÿлĕхне çухатрĕ, - терĕ вăл. - Нумаях

пулмасть Интернетри пĕр блогпа паллашрăм. Аслă шкул преподавателĕ студентсене
психологи кăларăмне тупса конспект тума ыйтнă. Уйăх иртнĕ. Çамрăксенчен пĕри те шур
сухал хушнине пурнăçламан. Преподаватель кашнине хут татăкĕ панă, унта киле ĕçе
туманнин сăлтавне ăнлантарса пама ыйтнă. Вĕсенчен 11-шĕ сăн ÿкерчĕкĕсене блога
вырнаçтарнă. Çамрăксем мĕнлерех тÿрре тухаççĕ-ха? Пĕрин вулавăша çитмешкĕн вăхăт
пулман, тепри тусне шаннă, виççĕмĕшĕ айăпне кафедра ĕçченĕсем çине йăвантарнă. Вĕсен
студентсене вĕренÿ кĕнекисемпе тивĕçтермелле имĕш. 11 çын библиотекăн уссине
курмасть. Блогра 400 яхăн комментари. Ÿркенмесĕр кашнине шĕкĕлчерĕм. Авторсенчен 2шĕ çеç вулавăша хÿтĕленĕ, ют çĕр-шывра çамрăксем пĕлÿ илес тесен библиотекăран
тухманнине пĕлтернĕ. Хуравсене тишкерсен кулянтăм. Пирĕн çак шухăшлава
улăштармашкăн мĕн тумалла-ши? Шанчăк библиотекăри çамрăксен канашĕсем çинче.
Рязань облаçĕнчи М.Горький ячĕллĕ вулавăшăн сектор ертÿçи Наталия Селихова халăхăн
вулав культурине ÿстермешкĕн мĕнлерех ĕçлемеллине аван тавçăрать. Хĕр канаш
йĕркеленĕ чи кăсăклă мероприятийĕсем пирки каласа кăтартрĕ:
-Библиотекăра вăй хуракан çамрăксене хавхалантарма тăрăшатпăр. Сăмахран, яшсемпе
хĕрсем çул çÿреве кăмăллаççĕ. Çавăнпа çамрăк ĕçченсене çĕр-шывăн тĕрлĕ регионĕнче
иртекен мероприятисене çитсе курмашкăн пулăшатпăр. Пĕлтĕр пирĕн ĕçченсем
Шупашкарта пулчĕç, кунти библиотекарьсен ăсталăхĕпе паллашрĕç. Тепĕр ушкăн
Мускавра йĕркеленнĕ «Çамрăксен конвенчĕ - 2010» форумра пулчĕ, унти «çавра
сĕтелсене» хутшăнчĕ.
Библиотекарьсем çĕнĕ акцисем шухăшласа кăлараççĕ. Тĕслĕхрен, йăлана кĕнĕ «Вулавăшри
каç» витĕмĕ курăмлă. Библиотека алăкĕсем канмалли кун каç кÿлĕм уçăлаççĕ те сĕм
çĕрлеччен хупăнмаççĕ. Рязань хулин урамĕсенче «Вулакан троллейбуса» та курма пулать.
Библиотекарьсемпе студентсем, артистсем пассажирсене классиксен хайлавĕсене аса
илтереççĕ, кĕнеке пĕлтерĕшне ÿстереççĕ.
«Дебата» хутшăннă «САМИ» канаш çамрăксене кăна мар, çулланнисене те тĕслĕх кăтартĕ.
Чулхула облаçĕнчи Сормово районĕн тĕп вулавăш пĕрлешĕвĕн ертÿçи Елена Малышева
ырми-канми вăй хурать. Канаш тăрăшăвне пулах библиотека шайĕ хăпарнă. Вулавăш
ĕçченĕсем кĕнеке çÿлĕкĕсен хушшинче кăна çÿремеççĕ. Вĕсем çын шăпине татса параççĕ.
- Эпир ыр кăмăллăх проекчĕ пуçартăмăр. Унпа килĕшÿллĕн хевтесĕррисене, йывăр ларутăрăва çакланнă ачасене, пĕччен пурăнакан ватă çынсене пулăшатпăр. Инвалидсем патне
килĕрен çÿретпĕр, вĕсене кĕнекесемпе тивĕçтеретпĕр, сусăр шăпăрлансене теттесемпе
савăнтаратпăр. Кĕскен каласан, вулавăш - çывăх тус, - палăртрĕ Елена. Библиотекарьсем
Интернета «парăнтарнă», хăйсен блогне уçнă. Унта тĕрлĕ ыйтăва çĕклекенсем пухăннă.
- Проектсене пĕрле сÿтсе яватпăр. Блогра юлташсем кăна мар, оппонентсем те пур. Вĕсен
шухăшĕ те пĕлтерĕшлĕ-çке, - терĕ ертÿçĕ. Канаш ĕçне кĕске видеороликре пахалама май
килчĕ. «Дебата» ертсе пыракан Ирина Михновăпа Татьяна Макаренко хĕрсене мухтарĕç.
- Акă вăл «креатив»! Маттурсем! - терĕç. Искусствăсен культурин Хусан патшалăх
университечĕн деканĕ Ольга Калегина та канаш ĕçне пысăк хак пачĕ. Вăл форумра
çуралнă шухăшсене сÿтсе явма, пĕр-пĕрне хавхалантарса ĕçлеме сĕнчĕ.
Çамрăк библиотекарьсем тĕлĕнмелле хастарлăх кăтартрĕç. Пултаруллăскерсемшĕн форум
таса çăл куç шывĕ евĕр. Вĕсем тăван тăрăха çунатланса çитессинче, Шупашкарта вăй илнĕ
проектсене пурнăçа кĕртме тăрăшассинче иккĕленместĕп.

