ЧИ ЛАЙӐХ КӖНЕКЕ: КӐҪАЛ ХӐШӖ?

Вулакансен кӑҫалхи чи юратнӑ кӗнеки хӑшӗ пулни
Шупашкарта апрель уйӑхӗн 25-мӗшӗнче палӑрчӗ.Тӑван чӗлхе
кунне халалласа ҫуллен иртекен «Литературӑллӑ Чӑваш Ен:
ҫулталӑкӑн чи вуланакан кӗнеки» республика конкурсне ҫак
кун Чӑваш Наци библиотекинче пӗтӗмлетсе чи пултаруллӑ
авторсене чысласси йӑлара.
Кӑҫал конкурса пӗтӗмпе 123
издани тӑратнӑ. Ӑна пӗтӗмлетнӗ чух библиотекарьсем библиотекӑна ҫӳрекенсен формулярӗсене те тишкернӗ-мӗн. Шел
те, 2016 ҫулта пичетленсе тухнисенчен чи лайӑх сӑвӑ кӗнекине кӑна палӑртма май килмен.

- Ытти ҫулсемпе танлаштарсан, кӑҫал поэзи жанрӗпе
ҫырнӑ кӗнеке тупса палӑртаймарӑмӑр. Поэзи лайӑх вуланать
тесе калама пултараймастпӑр,
- тет кун пирки Наци библи
о т е к а «Чӑваш чӗлхи» центрӗн
ертӳҫи Галина Соловьева.

Прозӑпа ҫырнӑ чи вуланакан
кӗнеке ятне вара Арсений Тара
совен «Вӗлтӗртетсе вӗҫет сарӑ
ҫулҫӑ» произведенийӗ тивӗҫрӗ.
Шӑпах ҫак кӗнеке «Паянхи
проза» номинацире ҫӗнтерчӗ
те. Унта автор паянхи ялӑн чи
ҫивӗч ыйтӑвӗсене хускатать.
Ten геройӗсем - ялта пурӑнакан ҫулланнӑ ҫынсем, вӗсен ял
малашлӑхӗшӗн пӑшӑрханӑвӗ.
Вырӑслисенчен вара Андрей
Растворцевӑн
«Тринадцатое
полнолуние» кӗнеки тухрӗ.
Ача-пӑча валли ҫырнӑ х а й лавсен пуххисем те вулакансен
чунне хускатнӑ. «Чи вуланакан
ача-пӑча кӗнеки» номинацире
чӑвашла икӗ издани ҫӗнтернӗ. Вӗсенчен пӗри - «Кӗлпук
мучи юптарать» (хатӗрлекенӗ
Чӑваш радио редакторе Галина
Вастрюкова). Унта паллӑ радиомучи - Кӗлпук мучи (Ефим
Никитин актер тата драматург)
- вулакан чӑваш халӑх тата
ытти халӑхсен халапӗсем кӗнӗ.
Иккӗмӗшӗ - Светлана Асаматӑн
«Урам вӑранчӗ» чӑвашла-вырӑсла кӗнеки.
Вырӑслисенчен ку номинаци

ре ЧР Патшалӑх Канашӗн депутачӗн В.Рафиновӑн проекчӗпе
хатӗрленӗ «Мамины, бабуш
кины и мои сказки» кӗнеки
ҫӗнтерчӗ. Ку кӗнекен хӑйнеевӗрлӗхӗ хайлавсен авторӗсем
профессилле ҫыравҫӑсем, поэтсем мар, ахаль асатте-асаннесемпе
кукамай-кукаҫисем,
ашшӗ-амӑшӗсем, ача сачӗн
воспитателӗсем тата, паллах,
ачасем хӑйсем.
Куҫарнӑ кӗнекесенчен Борис
Чиндыков хатӗрленӗ «Дети
леса» кӗнеки мала тухнӑ. Унта

XIX-XX
ӗмӗрсенчи
чӑваш
ҫыравҫисен калавӗсемпе новеллисен вырӑсла куҫарӑвӗ
кӗнӗ.
Конкурса хутшӑннӑ хӑш-пӗр
автора ятарлӑ парнесемпе чысларӗҫ. Вёсен хушшинче Борис
Чиндыков, Ангелина Павлов
ская.
Чӑваш кӗнеке издательствин
материалӗсемпе усӑ курса
Ирина НИКОЛАЕВА
хатӗрленӗ.
О.Федорова сӑнӳкерчӗкӗсем.

