
12 ХЫПАРШУПАШКАР ТА ҪӖНТЕРӖВЕ ҪЫВХАРТНӐ™™ .Иураг.гы 114-115 №№ •  2021, юпа, 15

Г оспитальте те литература

ФГалина Соловьева

Кенеке йӑтса -  
цеха

«Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи Шупашкарти 
вулавӑшсен пурнӑҫне чылай ӑсчах 
тӗпченӗ. Вӗсен йышӗнче Тихон 
Сергеев, Галина Алжейкина, 
Екатерина Иванова тата ыттисем 
те. Тертлӗ вӑхӑтра халӑх ытларах 
ҫарпа патриотизм темисене хус- 
катнӑ произведенисене вуланӑ. 
Библиотека ӗҫченӗсем кӗнеке 
йӑтса вулакан патне цеха, ток ҫ ине, 
ҫар комиссариатне, агитпункта, 
автостанцие тата ытти ҫӗре ҫит- 
нӗ. Вӑрҫӑ пуҫланичченех, 1938 
ҫулта, Чӑваш Республикин библи- 
отекине М.Горький ятне панӑ. 
Унӑн ҫурчӗ Чӑваш урамӗнчи 6- 
мӗш ҫуртра вырнаҫнӑ. Вӑл икӗ 
хутлӑ пулнӑ. Унта 3 вулав залӗ, 
Ленин пӳлӗмӗ, лекцисем ирттерме 
уйрӑм аудитори уйӑрнӑ. 1941 
ҫулхи кӗркунне библиотекӑн 
иккӗмӗш хутӗнче партин Шупаш- 
кар горкомӗн агитпунктне вырнаҫ- 
тарнӑ. Вулав залӗ валли пӗр пӳлӗм 
кӑна хӑварнӑ. Кӗнеке ҫӳлӗкӗсем 
питӗ ҫывӑх вырнаҫнӑ. Куравсемпе 
лекцисем, калаҫусем йӗркелеме 
пӳлӗмсем ҫ итмен. Ҫавна май чылай 
вулаканӑн коридорта вырӑн тупма 
тивнӗ», -  ӑсчахсен статйисем ҫине 
тайӑнса калаҫрӗ Галина Павловна.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче патшалӑх 
пулӑшӑвӗ чакнӑ, кӗнеке фончӗ 
питӗ вӑрах пуянланнӑ. 1941 ҫулта 
вулавӑшсем валли -  9928, 1942 
ҫулта -  4427, 1943 ҫулта -  5216, 
1944 ҫулта 6026 экземпляр туяннӑ. 
1942 ҫулта 60 тӗрлӗ журнал, 24 
хаҫат ҫырӑнса илнӗ. Тепӗр ҫул 
журналсен хисепӗ 108-а, хаҫатсен 
39-а ҫитнӗ. 1944 ҫулта библиотека 
фондӗнче 80345 кӗнеке пулнӑ.

Вулавӑша 
вутӑ хутса ӑшӑтнӑ

Библиотека ӗҫӗ-хӗлӗнче чи ҫи- 
вӗч ыйтусенчен пӗри -  квалифика- 
циллӗ кадрсем ҫитменни. «Вӑрҫӑ 
пынӑ вӑхӑтра библиотекӑна тӗрлӗ 
ҫулта Августа Сергеевӑпа Ольга 
Григорьева директорсем ертсе 
пынӑ. 1943 ҫулта унта ӗҫлекенсем 
10 ҫын ҫеҫ тӑрса юлнӑ. Вӗсенчен 
чылайӑш ӗ сусӑр пулнӑ. Тӗп 
ӗҫсӗр пуҫне вулавӑш ӗҫченӗсен 
кӑмака хутмашкӑн вутӑ ҫурса 
хатӗрлемелле пулнӑ. Библиографи 
ӗҫне кашни кун пурнӑҫласа пыма 
вӑхӑт ҫитмен. Ана 1943 ҫулта пуш 
уйӑхӗнче Грудзинская библиограф 
пуҫарса янӑ. Унта «Тӑван ҫ ӗршывӑн 
Аслӑ вӑрҫи» уйрӑм та пулнӑ. 
Хастар библиотекарьсен хушшинче 
Евгения Егорова-Исаковӑна, Анна 
Петровӑна, Нина Богдановӑна, 
Мария Никифоровӑна, Феврония 
Ефимовӑна палӑртса хӑвармалла. 
ЧР патшалӑх архивӗнче вӗсем 
пурте 1946 ҫулта ӳкерӗннӗ сӑн 
ӳкерчӗк те сыхланса юлнӑ», -  
каласа кӑтартрӗ Галина Соловьева.

Библиотекӑри вулав залӗ 9

каҫесем иеркелене
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнче фронтра хаяр ҫапӑҫусем пынӑ пулин те 
тӑшман ҫук ҫӗрте халӑх спектакле, концерта, музея, вулавӑша ҫӳренӗ. Кӗнеке йывӑр 
вӑхӑтра ҫынсене тӳсӗмлӗх, хӑюлӑх панӑ, чун хавалне ҫирӗплетме пулӑшнӑ. 1941-1945 
ҫулсенче пичет кӑларӑмӗсене вулакан йышланнӑ. Ҫӗршыври юлашки хыпарсемпе 
паллашма чылайӑшӗ вулавӑша килнӗ. Шупашкарта вӑл вӑхӑтра Чӑваш Республикин 
М.Горький ячӗллӗ библиотеки ӗҫленӗ. Унӑн тӗп тӗллевӗ мӗн пур халӑхӑнни пекех 
фронта пулӑшассипе, тӑшмана часрах аркатса тӑкассипе ҫыхӑннӑ. Тӑван ҫӗршывӑн 
Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнчи вулавӑш ӗҫӗ-хӗлӗ пирки ЧР наци библиотеки наци литературипе 
библиографи пайӗн пуҫлӑхӗпе Галина Соловьевӑпа тӗл пулса калаҫрӑмӑр.

сехетрен пуҫласа 22 сехетчен 
ӗҫленӗ. Кӗнекене вулакан пат- 
не ҫитерес тӗллевпе предприя- 
тисенче, колхозсемпе совхозсенче, 
госпитальсемпе ҫар чаҫӗсенче, 
пристаньпе вокзалсенче, культура 
паркӗсенче филиалсем тата куҫса 
ҫӳрекен библиотекӑсем уҫӑлнӑ. 
Анна Петрова библиотекарь 
пуҫарӑвӗпе Шупашкарта вырнаҫнӑ

сводкисене пурте кӑсӑклансах 
итленӗ», -  палӑртнӑ Тихон Сергеев 
хӑйӗн кӗнекинче.

1943 ҫулта М.Горький ячӗллӗ 
вулавӑш 48 курав ирттернӗ. Вӗсем 
Хӗрлӗ ҫар 25 ҫул тултарнине, 
Сталинграда ирӗке кӑларнине,
В.Маяковский ҫуралнӑранпа 50 
ҫул ҫитнине тата ытти пулӑма 
халалланӑ. «Чӑваш Ен -  фронт

Вӑрҫӑ кашни килех хура хыпар 
илсе килнӗ пулин те культура 
ҫыннисем халӑха хавхалантарма 
тӑрӑшнӑ. Ҫавна май литературӑпа 
музыка каҫӗсем ирттернӗ. Вӗсенчен 
пӗри 1943 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 
21-мӗш ӗнче Чӑваш патшалӑх 
академи театрӗнче йӗркеленнӗ. 
Ана Владимир Маяковский 50 
ҫул тул та р ни не  халал ланӑ .

ФТӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнче республика библиотекинче ӗҫленӗ ҫынсем.

6 эвако госпитал ьпе  12 
ҫар чаҫне кулленех кирлӗ 
кӗнекесемпе тивӗҫтернӗ.
Ҫак ӗҫе ятарлӑ расписание 
п ӑ х ӑ н с а  п у р н ӑ ҫ л а н ӑ . 
Вулавӑш ӗҫченӗсем кашни 
12 кунран килсе тӑнӑ. Тӗл- 
пулура мӗн вуланине сӳтсе 
явнӑ, кӗнекесен куравне 
йӗркеленӗ, ф отохаҫатпа 
паллаштарнӑ. Н.К.Крупская 
я чӗлл ӗ  хула паркӗнче  
вӑрҫӑчченхи пекех ҫуллахи 
вулав залӗ ӗҫленӗ. Уҫӑ 
сывлӑшра кӗнеке вулама кунне 50 
ҫынран кая мар килнӗ.

Хутла 
пӗлменнисемпе те 

ӗҫленӗ
«1941-1945 ҫулсенче респу- 

блика библиотекинчен ҫулталӑкне 
вӑтамран 125-135 пин кӗнеке 
вулама илнӗ. Вулавӑш ялтан 
хулари предприятисене ӗҫлеме 
килнӗ ҫынсене производствӑри 
специальноҫсемпе паллаштарма 
пулӑшнӑ. Ҫавнамай кирлӗлитерату- 
ра тупса панӑ, калаҫусем ирттернӗ. 
Хутла пӗлменнисемпе те ӗҫлеме 
тивнӗ. Кунашкаллисем учетра 45- 
ӗн пулнӑ. Библиотекарьсем вӗсен 
ӗҫ вырӑнне тӑтӑшах кӗнекесем 
йӑтса килнӗ. Пӗтӗм йыш па 
пухӑнса вулани те пулнӑ. Фронтри 
ҫапӑҫусем ҫинчен Информбюро

ШУПАШКАРТА 
ВЫРНАҪНӐ 

6 ЭВАКОГОСПИТАПЬПЕ 
12 ҪАР ЧАҪНЕ КУЛЛЕНЕХ 

КИРЛӖ КӖНЕКЕСЕМПЕ 
ТИВӖСТЕРНӖ

валли», «Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи чӑваш 
литератури» куравсем кулленех 
ӗҫленӗ. «Чӑваш халӑх ывӑлӗсем 
-  вӑрҫӑ паттӑрӗсем» стенда 
хаҫатра пичетленнӗ статьясенчен 
йӗркеленӗ. Ана вулавӑш ӗҫченӗсем 
мӗн вӑрҫӑ пӗтичченех тытса 
пынӑ. Библиотекӑна час-часах 
доклад тата политинформаци 
ирттермешкӗн кирлӗ литература 
шыраса ҫитнӗ. Ҫавӑн пекех гос- 
питальсенче Аркадий Первен- 
цевӑн «Испытание» романне тата 
Константин Симоновӑн «Русские 
люди» пьесине те сӳтсе явнӑ. 
Вулавӑшра ҫакна тума май кил- 
мен. Мӗншӗн тесен пӳлӗме 20 
ҫынран ытла кӗреймен. Ҫавна 
май мероприятие урӑх ҫӗрте 
йӗркелеме тивнӗ. Фронтран сусӑр 
таврӑннисене тимлӗх уйӑрнӑ. 
Вӗсене кӗнекене пуринчен малтан 
е килнех леҫсе панӑ.

Кун ҫи н ч е н  Гал ин а  
АЛжейкина хӑйӗн «Чӑваш 
Р еспубликин  Горький 
ячӗллӗ библиотекинче 
тӑ р ӑ ш а ка н се н  Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи 
вӑхӑтӗн чи  ӗҫӗ -хӗл ӗ»  
статйинче ҫырса кӑтартнӑ.

«Поэт-кӗрешӳҫӗ, по- 
эт-трибун, хӑйӗн пул- 
тарулӑхне ҫӗршыва сых- 
лассине халалланӑ Мая- 
ковский ҫинчен докладпа
С.Иванов писатель тухса 
калаҫнӑ. Ухсай, Шелепи, 

Поморский тата Белякова Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине халалланӑ 
хӑйсен сӑввисене вуласа панӑ. 
Уяв концертпа вӗҫленнӗ. Мӗн 
пур пухӑннӑ укҫана нимӗҫ окку- 
панчӗсенчен ирӗке тухнӑ вулавӑш 
фондне куҫарнӑ», -  тесе ҫырнӑ 
«Красная Чувашия» хаҫатра.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче библиоте- 
карьсен ӗҫӗ патриотизм туйӑмне 
ӳстернӗ, совет халӑхӗ тӑшмана 
ҫӗнтерессе ҫирӗп ӗненме хи- 
стенӗ. Ҫакна Шупашкарти эва- 
когоспитальте сипленнӗ салтакӑн 
ҫырӑвӗ те ҫирӗплетет: «Эпир 
пире госпитальте ҫакнаш кал 
тимлӗх уйӑрнӑшӑн чунран тав 
тӑватпӑр. Кашни кунах лекцисем, 
докладсемпе информаци сехе- 
чӗсем ирттерни Совет Союзӗн 
политика пурнӑҫӗпе туллин пал-

лашса тӑма май пачӗ. Пире лайӑх 
пӑхни часрах сывалса ҫитсе Хӗрлӗ 
ҫар ретне таврӑнса тӑшмана пирӗн 
ҫӗр ҫинчен хӑваласа яма хистет».

Хӗллехи уйӑхсенче 
ҫутӑсӑр ларнӑ

«1943 ҫулта библиотека ӗҫне 
йӗркелесе пыма ҫ ав тери йывӑрччӗ. 
Ҫакна унӑн лаптӑкне пӗчӗклетни 
тата ҫутта час-часах чарса хуни 
вулакансене пысӑк чӑрмав кӳретчӗ. 
Вулавӑшӑн иккӗмӗш хутне каялла 
тавӑрас тесе обком пӗрремӗш 
секретарӗ патнех ҫырупа тухрӑм. 
Ҫ авах ыйтӑва пирӗн майлӑ 
татса памарӗҫ. 3 вулав залӗнчен 
пӗри ҫеҫ тӑрса юлни массӑллӑ 
мероприятисене ирттерме май 
памастчӗ, куравсемпе агитаци 
стенчӗсене  те вы рнаҫтарм а 
май ҫукчӗ. Библиотекӑра кӗ- 
неке упрамалли вырӑн сахал. 
Ҫӳлӗксем ҫывӑх вырнаҫнӑран 
пушар хӑрушсӑрлӑхӗн йӗркине 
пӑсма тиветчӗ.

Хӗллехи уйӑхсенче ҫутӑ ял- 
ан ҫукчӗ. Ҫав вӑхӑтрах библи- 
отека ҫывӑхӗнчи харпӑр ҫурт- 
сенче вӑл пурччӗ. Ҫавна пулах 
вулавӑш производство планне 
тултараймастчӗ. Топливо енчен 
лару-тӑру йӗркеллехчӗ. Вулавӑша 
ӑшӑтса тӑма вутӑ пурччӗ», -  
ҫырса пӗлтернӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 
директорта ӗҫленӗ Ольга Гри- 
горьева.

Библиотека коллективӗн пар- 
хатарлӑ тепӗр ӗҫне те асӑнса 
хӑвармалла. Ҫӗршыври оккупацие 
лекнӗ территорисене ирӗке кӑлар- 
ма тытӑнсан нимӗҫсем аркатнӑ 
кӗнеке пуххисене пуҫтарма тытӑн- 
нӑ. Хаҫатра ҫырса пӗлтернӗ тӑ- 
рӑх, Ч е л я б и н ск  о б л а ҫӗ н ч е  
пурӑнакансем Воронеж тӑрӑхне -  
70 пин ытла, Ленинград облаҫне 
600 пин ытла кӗнеке пухса ӑсатнӑ. 
Чӑваш Республикинчи библиотека 
ӗҫченӗсем тӑшманран шар курнӑ 
облаҫсем валли 23916 кӗнеке 
тата 5 пин тенкӗ куҫарнӑ. Ҫак 
пархатарлӑ ӗҫе хутшӑннине ҫӗр- 
шыв ертӳлӗхӗ пысӑк хак панӑ. 
РСФСР Наркомпросӗ ҫумӗнче 
йӗркеленнӗ Чӑваш Республикин 
библиотеки тата Патшалӑх фон- 
чӗн литературин Шупашкарти 
филиалӗн директорӗсене Иосиф 
Сталин аслӑ командующи ятӗнчен 
тав телеграмми килнӗ.

«Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи 
вӑхӑтӗнче вулавӑш ра ӗҫленӗ 
библ иотекарьсем  пурнӑҫран 
уйрӑлнӑ ӗнтӗ. Ҫапах вӗсем те 
Ҫӗнтерӗве ҫывхартма пулӑшнӑ. 
Вулавӑш ҫак йывӑр тапхӑрта 
халӑхш ӑн массӑллӑ агитаци 
тата культурӑпа ҫут ӗҫ центрӗ 
пулса тӑнӑ. Вӑл ҫарпа патриотизм 
литературине пропагандӑланӑ, 
Раҫҫей тата Чӑваш Ен паттӑр 
хӗрӗсемпе ывӑлӗсем ҫинчен 
куравсем йӗркеленӗ. Вӑл вӑхӑт- 
ри библиографи ӗҫӗ пӗтӗмпе 
ҫар темипе ҫыхӑннӑ. Унта тӑрӑ- 
шакансембиблиотекафондне вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи тӗллевсене пурнӑҫлама 
расхутланӑ, тылри тата фронтри 
паттӑрла ӗҫсем пирки пӗлтерсе 
тӑнӑ, халӑха Совинформбюро 
хыпарӗсемпе паллаштарнӑ. Чи 
пӗлтерӗш ли: вулавӑш  вӑрҫӑ 
пуҫланнӑ чухне хӑйӗн 70 ҫулхи 
юбилейне паллӑ тунӑ пулин те 
вырӑнти халӑхшӑн чӗрӗ пӗлӳ 
ҫӑл куҫӗ шутланнӑ», -  калаҫӑва 
вӗҫлерӗ ЧР наци библиотекин наци 
литературипе библиографи пайӗн 
пуҫлӑхӗ Галина Соловьева.

Проект ЧР Цифра аталанӑвӗпе информаци политикин тата массӑллӑ коммуникацисен министерстви пулӑшнипе пурнӑҫланать

Кӑларӑма Любовь ПЕТРОВАПА пӗрле Ирина ПЛЕТКИНА, Надежда КЕДРОВА хатӗрленӗ


