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«Республикӑри вулавӑшсене 
тӗрлӗ енлӗн пулӑшатпӑр»
Вӗреннӗ ҫамрӑксем 1870 ҫул вӗҫӗнче Шупашкарта пухӑннӑ 
та хулара библиотека уҫасси пирки калаҫнӑ. Сӑмаха ҫилпе 
вӗҫтермен -  ҫав ҫулхи раштав уйӑхӗнчех Хусан кӗпӗрнаттӑрӗ 
патне ҫыру янӑ. Кӗпӗрне пуҫлӑхӗшӗн ку ыйту кӗтменлӗх 
пулман, мӗншӗн тесен унашкал вулавӑшсем Хусанта та, 
Раҫҫейӗн ытти хулинче те уҫӑлнӑ. Кӗпӗрнаттӑр ирӗк 
парсан 1871 ҫулхи кӑрлачӑн 12(24)-мӗшӗнче учредительсен 
пухӑвӗ иртнӗ. Унтанпа 150 ҫул хыҫа юлнӑ. Чӑваш наци 
библиотекишӗн ку ҫул -  юбилейлӑ. Ун пирки вулавӑш 
директорӗпе Роза Лизаковӑпа калаҫрӑмӑр.

-  Хусансемпе танлаштарсан, Шупашкарти библиотекӑна 
уҫма нимехте пулман. Пысӑкхуласенчи вулавӑшсене хутаяма 
паллӑ пӗр-пӗр общество ӗҫченӗ пуҫтарнӑ кӗнекесем май панӑ.
Сӑмахран, 1865 ҫулта Хусанта уҫӑлни Иван Второвӑн килти 
вулавӑшӗнчен аталанма пуҫланӑ. Пирӗн вара, каларӑм ӗнтӗ, 
кӗнекесен пуххисем пулман. Ҫапахтемиҫе хастар пӗр шухӑш- 
лӑ пулса 80 ытла кӗнеке илсе пынӑ-ха. Ҫапла майпа кӗпӗрне- 
ри 12 уес хулинчен Шупашкарта вулавӑш чи малтан уҫӑлнӑ.
Вӑл темиҫе ҫул мал ӗмӗтлӗ ҫынсем пулӑшнипе тата вулакан- 
сен абонент тӳлевне пула кӑна тытӑнса тӑнӑ. Пӳлӗмсене те 
ҫине-ҫинех улӑштарма тивнӗ. Учредительсем, вӗсем 17-ӗн 
пулнӑ, библиотекӑра черетпе хурал тӑнӑ, вулакансене кӗнеке- 
семпе тивӗҫтернӗ. Вӗсем кӗнекесене ял тата хула шкулӗсен- 
чи учительсене тӳлевсӗрех панӑ. Унтан та ытларах -  литера- 
турӑна ятарлӑ сумкӑна чиксе вулакансем патне ҫитерсе тӑнӑ.

-  Вулавӑшӑн малтанхи хастарӗсенчен хӑшне уйрӑмах па- 
лӑртнӑ пулӑттӑр?

-  Чылаййӑн вӗсем. Сӑмахран, Михаил Федоров, Хусанти 
учительсен семинарийӗ ҫумӗнчи шкултан вӗренсе тухнӑскер,
1879-1891 ҫулсенче Шупашкар хула училищинче вӗрентнӗ.
Эпир ӑна «Арҫури» поэма авторӗ пек лайӑх пӗлетпӗр. Ял ачи- 
сен йышӗнче уйрӑмах пултаруллисене асӑрхасан хула шкул- 
не илсе пынӑ. Ентешӗмӗр, хула вулавӑшӗн правленийӗн членӗ 
пулнӑскер, вырӑнти халӑха ҫутта кӑларас ӗҫе пысӑк тӳпе хыв- 
нӑ. Семен Вишневский пирки те ҫавнах каламалла. Вӑл Ху- 
санти тӗн семинарийӗнче тата унти университетӑн медици- 
на факультетӗнче пӗлӳ илнӗ. 1883-1904 ҫулсенче Шупашкар- 
та уес тухтӑрӗнче ӗҫленӗ. Семен Матвеевич медицина кӗне- 
кисене чӑвашла куҫаракансенчен пӗри пулнипе те палӑрса 
юлнӑ. Ҫав вӑхӑтрах хула библиотекине аталанма пулӑшнӑ, 
унӑн правленийӗн йышӗнче тӑнӑ тата виҫӗ ҫул ытла библиоте- 
карьтивӗҫӗсене пурнӑҫланӑ. Каярахпа, Хусана ӗҫлеме куҫсан,
Семен Вишневский чӑвашсен пӗрремӗш хаҫачӗпе «Хыпарпа» 
ҫыхӑну тытнӑ.

-  «Лайӑх кӗнеке ҫӑлтӑртан та ҫутӑрах ялкӑшать», -  тенӗ 
пирӗн несӗлсем. Паян эсир ертсе пыракан библиотекӑна ата- 
лантарма, кӗнекесене «ҫӑлтӑртан та ҫутӑрах ялкӑштарма» пур 
услови те пур.

-  Ҫу рта юсанӑ тата тӑватӑ хутлӑ тепӗр ҫу рт хӑпартнӑ хыҫҫӑн 
вулав залӗсем, курав тата конференц-залсем уҫӑлчӗҫ. Тӗп 
ӗҫсене автоматизациленӗ. Паян фондра 2 миллион документ 
упранать. Уйрӑмах пӗлтерӗшлӗ тата сайра тӗл пулакан кӑла- 
рӑмсен шучӗ 15 пин экземпляр ытла. Вӗсенчен чи авалхи -  
1643 ҫулта кун ҫути курнӑскер.

-  «Кадрсем пӗтӗм ыйтӑва татса параҫҫӗ», -  тени сирӗн 
ӗҫченсем пирки те-и?

-  Библиотекӑра паян 120 ҫын вӑй хурать, вӗсен 95 проценчӗ 
-  аслӑ пӗлӳллӗ. Чылайӑшӗн Раҫҫей тата республика шайӗнчи 
пысӑк наградӑсем, сумлӑ ятсем пур.

-  Вулавӑша ҫӗнӗ кӗнекесемпе пуянлатма май килет-и?
-  Фондра ҫулленех 10-11 пин экземпляр хушӑнать. 200 ытла 

хаҫат-журнал ҫырӑнса илетпӗр. Паллах, ҫак ӗҫе пурнӑҫлама 
бюджетран уйӑракан укҫа ҫитмест, ҫавӑнпа тӗрлӗ организаци- 
учреждение, ыр кӑмӑллӑх фончӗсене тата уйрӑм ҫынсене 
явӑҫтарма тӑрӑшатпӑр, майсем шыратпӑр. Пире Раҫҫей гума- 
нитари ӑслӑлӑхӗсен фончӗ темиҫе ҫул ӗнтӗ кӗнекесемпе, жур- 
налсемпе тивӗҫтерет. Парне тӑвакансен йышӗнче Раҫҫейри, 
ҫавӑн пекех республикӑри издательсемпе авторсем тата ву- 
лакансем пур.

-  150 ҫул хушшинче вулавӑш тӗрлӗ йывӑрлӑха тӳссе ирт- 
терни вӑрттӑнлӑх мар. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗ- 
нче уйрӑмах йывӑр килнӗ-тӗр.

-  Чи малтанах, кадрсем ҫитменнипе нушаланнӑ. 1943 ҫул 
тӗлне унта пурӗ те 10 ҫын кӑна ӗҫленӗ, вӗсем те -  сусӑрсем.
Професси тивӗҫӗсене пурнӑҫланипе танах вӗсен вутӑ хатӗрле- 
ме, кӑмака хутса ӑшӑтма, пултарулӑх коллективӗсен ӗҫне хут- 
шӑнма тивнӗ. Апла пулин те 1943 ҫултанпа хаҫат-журналта пи- 
четленнӗстатьясенебиблиографитӗлӗшӗнчен «Тӑван ҫӗршы- 
вӑн Аслӑ вӑрҫи», «Персонали», «Илемлӗ тата обществӑ- 
па политика литературин рецензийӗ» пайсене уйӑрма мехел 
ҫитернӗ. Вулав залӗ 9 сехетрен пуҫласа 22 сехетчен ӗҫленӗ.
Вулавӑшӑн ҫавӑн пекех куҫса ҫӳрекен пунктсем те пулнӑ. Ҫапла 
майпа табак фабрикинче, «Тӗрӗ» артельте ӗҫлекенсене, Атӑл 
леш енчи кану ҫуртӗнче канакансене, 6 эвакогоспитальте си-

ҪХАҪАТСЕНЧЕ ҪАПЛА ҪЫРНӐ ^
Чӑвашсен тӗп библиотеки -  пысӑк учреждени. Ун пек библиоте- 

ка пирӗн Чӑваш Республикинче урӑх ҫук. Унта -  40000 ытла кӗнеке. 
Библиотекӑна ҫӗнӗ кӗнекесем туянма халӗ тата 7000 тенкӗ панӑ. Би- 
блиотекӑна 60 журнал, 11 хаҫат килсе тӑрать. Чӑвашлисем те пур. Би- 
блиотекӑна пыракансене пӑхсан, вӗренекенсем 80 процент, ыттисем 
-  служащисем, хресченсем т.ыт.те. Библиотекӑра ларакансен йышӗ- 

нче арҫынсем -  93,4 процент, хӗрарӑмсен йышӗ вара 6,6 процент ҫеҫ.
«Канаш», 1926, июнӗн 24-мӗшӗ. 

...Ҫитӗнӳсемпе пӗрлех пирӗн библиотекӑн ҫитменлӗхсем те пур- 
ха. Библиотекӑн ҫурчӗ пӗчӗк тата урайӗ кӗнекесен йывӑрӑшне чӑтай- 
масть. Кӗнекесене нӳрӗ тата тӗттӗм путвалта усрама тивет. Ҫавна май 
кӗнекесем час пӗтеҫҫӗ. Вулакансем валли культурӑллӑ канма услови 

ҫителӗксӗр. Библиотекӑна лайӑх ҫурт тупса парасси пирки республикӑ- 
ри тата хулари организацисен шухӑшласа пӑхмалла.

«Чӑваш коммунӗ», 1940, апрелӗн 12-мӗшӗ.

пленекенсене тата 12 ҫар чаҫӗнчи салтаксене кӗнекесем пар- 
са тӑнӑ. 1941-1945 ҫулсенче вулакансене ҫуллен вӑтамран 
125-135 пин кӗнекепе тивӗҫтернӗ.

-  Наци библиотекинче культурӑпа кану пурнӑҫӗ вӗресе тӑ- 
рать. Кӑсӑкпӑ акцисем, мероприятисем ирттеретӗр, проектсе- 
не пурнӑҫа кӗртетӗр.

-  Чӑнах, питӗ нумай мероприяти йӗркелетпӗр. Кашнин -  
хӑйӗн аудиторийӗ. Сӑмахран, «Библиокаҫ» ҫултан-ҫул вӑй 
илсе пырать, «Кӗмӗл ӗмӗр» галерейӑра ӳнер куравӗсем, пул- 
тарулӑх фестивалӗсем иртеҫҫӗ, паллӑ ҫынсем тӗлпулусене 
пухӑнаҫҫӗ. Ҫак ӗҫ вулакансене библиотека хӑнисемпе хутшӑн- 
ма, пӗр-пӗрин шухӑшӗпе, кӑмӑл-туйӑмӗпе паллашма, тепӗр 
майлӑ каласан, республикӑн нумай енлӗ культура пурнӑҫӗпе 
ҫывӑхланма май параҫҫӗ. Иртнӗ ҫул онлайн майпа йӗркеленӗ 
мероприяти питӗ йышлӑ пулчӗ. Вӗсем Аслӑ Ҫӗнтерӳ пулнӑ- 
ранпа -  75 ҫул, Чӑваш автономи облаҫне йӗркеленӗренпе пӗр 
ӗмӗрҫитнипетата ытти пулӑмпа ҫыхӑннӑ. Ҫӗршывӑн нумай на- 
циллӗ поэзийӗн Пӗтӗм Раҫҫейри «Атӑл ҫинчи асамат кӗперӗ» 
виҫҫӗмӗш фестивалӗ уйрӑмах кӑмӑллӑ иртрӗ. Пандемие пула 
ӑна та онлайн майпа йӗркелеме тиврӗ.

-  Библиотекӑра хальхи вӑхӑтра, иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗ- 
семпе танлаштарсан, ҫамрӑк сахалрах пек. Йӑнӑшмастӑп-и?

-  Тӗрӗсех. Вӗсем, тӗпрен илсен, хӑйсен вузӗсенчи вулавӑш- 
сене ҫӳреҫҫӗ. Рособрнадзор вузсен библиотекисен ӗҫ-хӗлӗнче 
йӗрке тунӑ хыҫҫӑн вӗсен те вӗрентӳ литератури ҫителӗклех пек 
туйӑнать. Ҫав вӑхӑтрах студентсем килте е аудиторире ларнӑ

вӑхӑтрах пирӗн электрон ҫӑл куҫсемпе усӑ кураҫҫӗ. Сӑмахран, 
2020 ҫулта Наци библиотекин электрон библиотекине 42 пин 
ҫын кӗнӗ, электрон каталога -  37 пин ҫын, вулавӑшӑн сайчӗпе 
429 пин ҫын усӑ курнӑ.

-  Библиотека тата интернет... Социаллӑ сетьсенчи ушкӑн- 
сене мӗнле аталантаратӑр?

-  Пирӗн хамӑрӑн веб-сайт, электрон каталог, элекгрон би- 
блиотека пур. Библиотекӑн соцсетьсенчи страницисемпе 
ушкӑнӗсене 17200 ҫын тӗрлӗ ыйтупа кӗрет: пӗрисене вула- 
вӑш ӗҫӗ-хӗлӗ кӑсӑкпантарать, теприсене -  унта иртекен ме- 
роприятисем.

-  Наци библиотеки «Культура» наци проекгне пурнӑҫа 
кӗртме хутшӑннӑ май мӗнле ӗҫсем пурнӑҫлать?

-  Асӑннӑ проектпа килӗшӳллӗн республикӑра тӗслӗх вула- 
вӑшсем уҫасси вӑй илсех пырать. 2019-2021 ҫулсенче ку енӗпе 
конкурса 26заявкатӑратнӑччӗ, вӗсенчен 6-шӗ ҫӗнтерчӗ, ҫавӑн- 
па паянхи пурнӑҫ ыйтакан учрежденисем хута кайрӗҫ е вӗсе- 
не тӑвас енӗпе халӗ вӑй хуратпӑр. Ҫитес ҫул валли тата 6 до- 
кумент тӑратнӑ. Наци библиотеки проект офисӗ пулнӑ май ре- 
спубликӑри вулавӑшсене тӗрлӗ енлӗн -  конкурса хутшӑнмал- 
ли документсене хатӗрлессинчен пуҫласа ҫӗнӗ библиотека 
уҫӑличченхи пӗтӗм ӗҫе йӗркелесе пырасси таранах -  пулӑшать.

-  Кӑҫалхи мероприятисем, тӗпрен илсен, библиотека 
уҫӑлнӑранпа 150 ҫул ҫитнипе ҫыхӑннӑ пулӗ?

-  Юбилей пулӑмӗсен марафонӗ кӑрлач уйӑхӗнче библио- 
текӑн кун-ҫулне уҫса паракан куравран пуҫланчӗ. «150 ҫул ӑс- 
лӑлӑх тата ҫут ӗҫ службинче» экспозицин кашни пайӗ вулавӑ- 
шӑн пу рнӑҫне ҫутатса пачӗ. Икӗ у йӑх ытла ӗҫленӗскере пин-пин 
ҫын килсе курчӗ. 1871 ҫулта Иван Яковлев чӑваш пурнӑҫӗнче 
тепӗр пулӑмпа -  ҫӗнӗ алфавит йӗркелесе -  йӗр хӑварнӑ. Ҫакна 
та хамӑрӑн ӗҫсемпе палӑртмасӑр хӑвараймарӑмӑр, ӑна ха- 
лалласа тепӗр курав уҫрӑмӑр. Кӑҫал тата Иван Яковлев тӑван 
чӑваш халӑхӗ валли Халал ҫырнӑранпа пӗр ӗмӗр ҫитет. Ҫак 
пулӑма халалласа Халалӑн пӗчӗк кӗнекине, вӑл ал лаппине 
вырнаҫӗ, кӑларӑпӑр.

-  Мероприятисем йӗркелеме, кӗнекесем кӑ- 
ларма нухрачӗ те кирлӗ-ҫке...

-  Ку енӗпе ЧР Культура министерстви- 
не тав тумалла. Кӑҫал библиотека ӗҫӗсене 
пурнӑҫлама, уяв мероприятийӗсене йӗркелесе 
ирттерме республика бюджетӗнчен самай пы- 
сӑк укҫа пачӗҫ. Федерацин Национальноҫсен 
ӗҫӗсен агентстви те пулӑшрӗ. Ҫавӑнпа палӑр- 
тнӑ ӗҫсене пурнӑҫа кӗртме пултартӑмӑр. Ака 
уйӑхӗнче йӑхташсем пурӑнакан регионсен- 
чи чӑваш библиотекарӗсене пуҫтарса вӗсен 
ҫивӗч ыйтӑвӗсене сӳтсе яврӑмӑр. 60 ҫын хут- 
шӑнчӗ унта. Ҫывӑх вӑхӑтрах икӗ моногра- 
фи, Тихон Сергеевӑн «Храм мой -  библиоте- 
ка» кӗнекине хушса-тӳрлетсе -  иккӗмӗш хут, 
Ирина Балковӑн «История библиотечного 
дела Чувашской Республики второй полови- 
ны 20-го века и начала 21 века», кӑларӑпӑр.

-  Наци библиотекин тӗп мероприятийӗсем 
ҫитес вӑхӑтрах иртмелле мар-и-ха?

-  Ҫӗртмен 21-мӗшӗнче Ҫамрӑксен те- 
атрӗнче савӑнӑҫлӑ концерт пулӗ. Ана Чӑ- 
ваш патшалӑх филармонийӗ пулӑшнипе 
йӗркелетпӗр. Тепӗр кунхине библиотекӑра 
ӗҫлекенсем валли ҫӗршыв шайӗнчи форум 
ӗҫлӗ. Раҫҫей наци библиотекин, Раҫҫей пат- 
шалӑх библиотекин, регионсенчи пысӑк ву-

лавӑшсен специалисчӗсем, Севастопольти библиотека ди- 
ректорӗ, ҫавӑн пекех Казахстанри ӗҫтешсем хутшӑнӗҫ унта.

-  Уяв программинче Алексей Айхи ертсе пыракан ушкӑ- 
нӑн концерчӗ те пурччӗ.

-  Ҫапла, пирӗн библиотека Чӑваш халӑх поэчӗпе Геннадий 
Айхипе чылай вӑхӑт ҫыхӑну тытнӑ, ҫавӑн пекех Алексей Айхипе 
те хутшӑну йӗркеленчӗ. Хальхинче вӑл тата унӑн ушкӑнӗ пирӗн 
ятарлӑхӑнасем пулӗҫ, композиторӑн произведенийӗсен концер- 
тне кӑтартӗҫ. Тӑкакӑн пысӑк пайне библиотека хӑй ҫине илнӗ- 
рен билет хакӗ йӳнӗ, ҫакӑ пирӗн вулакансемшӗн тата компози- 
торӑн пултарулӑхӗпе кӑсӑкпанакансемшӗн чӑн-чӑн парне пулӗ.

Надежда СМИРНОВА

ШУТЛЕҪҪЕ ТЕ
Арҫын вулавӑша пынӑ.
-  Эпӗ «Мӗнле майпа 1 миллион тенкӗ ӗҫпесе илмелле?» 

кӗнеке илнӗччӗ, сграницисенчен ҫуррине ҫурса илнӗ, -тет  вӑл.
-  Ҫур миллион та сахал мар, -  тавӑрать библиотекарь.

*  *  *

Вулавӑшра:
Сирӗн «Чи лайӑх хӗрарӑм пулмалли вӑрттӑнлӑхсем» 

кӗнеке пур-и?
-  Фантастика литератури виҫҫӗмӗш ретри ҫӳлӗк ҫинче.
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