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Чӑваш литератури 
т.нче анлӑхне тухр.

Чӑваш Республикин Наци библиотеки хӑйӗн 150 ҫулхи тапхӑрӗнче халӑха 
литературӑпа тивӗҫтерес, ҫыравҫӑсен ҫӗнӗ хайлавӗсене вулакан патне ҫите- 
рес тӗллевпе тӑрӑшса нумай ӗҫ туса пынӑ. Тӗрлӗ куравпа литература каҫӗ, 
ҫӗнӗ кӗнеке хӑтлавӗ (презентаци/, «ҫавра сӗтел», конференци ирттернӗ, 
ҫыравҫӑсемпе вулакансен тӗлпулӑвӗсене йӗркеленӗ.

Халӑха кӗнекепе ҫ ывӑхлатас, вулама хӑнӑхтарас, илентерес тата чӑваш сӑ- 
мах ӑстисен чи лайӑх хайлавӗсене халӑх хушшинче сарас тӗллевпе библио- 
текӑра 1992 ҫултан пуҫласа ҫулсерен «Литературӑллӑ Чӑваш Ен: ҫулталӑ- 
кри чи нумай вуланакан кенеке» республика конкурсне ирттересси йӑлана 
кӗнӗ. Ҫак акци-конкурса ҫулталӑк хушшинче чӑвашла тата вырӑсла пичетлен- 
се тухнӑ илемлӗ литература хайлавӗсем хутшӑнаҫҫӗ. Вӗсене кӗнеке вулакан- 
сем тӗрлӗ номинацире палӑртаҫҫӗ: проза, поэзи, драматурги, ача-пӑча лите- 
ратури, чӑваш ҫыравҫисем куҫарнӑ илемлӗ литература хайлавӗсем тата ытти 
те. Ҫак ҫулсенче чи нумай вуланакан кӗнеке ята В. Давыдов-Анатрин «Асат- 
те парни», Р. Сарпин «Ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ», Петӗр Яккусенӗн «Ҫавра кӳлӗ», Н. 
Ыдарайӑн «Савӑк вӑхӑт», Н. Петровскаян «Ахрӑм», Н.Ишентейӗн «Ҫавра кӳлӗ 
хӗрринче», Е. Лисинӑн «Улӑхпи», Л. Саринен «Чӗрӗп инке», Л. Сачковӑн «Шӑ- 
пӑрлан», Улькка Эльменӗн «Упраймарӑм сана» тата ытти чылай ҫ ыравҫӑн хай- 
лавӗсем тивӗҫрӗҫ. Паллах, ҫак конкурс авторсене ҫӗнӗ хайлавсем ҫырма хав- 
халантарать, вулакансен шухӑш-кӑмӑлне, вӗсем мӗнлерех хайлавсем кӗтнине 
пӗлме май парать. Ҫӗнтерӳҫӗсене чысласси яланах Чӑваш чӗлхин кунӗ умӗн 
иртни тӑван ҫав уява питӗ пуянлатать, чӑваш сӑмахӗн сумне ӳстерет.

Библиотекӑн тӗллевӗсенчен пӗри -  кӗнекене вулакан патне ҫ итересси, унӑн 
вулав культурине ӳстересси. Ҫакна пурнӑҫлама паянхи кун ҫӗнӗ технологи- 
семпе тухӑҫлӑ тата анлӑ усӑ курни пулӑшать. Чӑваш Республикин наци би- 
блиотеки кенекесене интернет уҫлӑхенче вуламалли майсем туса па- 
рать. Вӗсенчен пӗри -  «Чӑваш Ен литература картти». Вӑл библиоте-
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кӑн сайтӗнче вырнаҫнӑ, 2015 ҫултанпа пурнӑҫа кӗрсе пырать. Унпа усӑ кур- 
ма питӗ ансат. Информацие чӑвашла тата вырӑсла панӑ, вӗсем ҫакӑн пек пай- 
сенче вырнаҫнӑ: «Персонӑсем», «Географи кӑтарткӑҫӗ», «Чӑваш литератури 
ҫинчен», «Литература премийӗсем», «Литература пӗрлешӗвӗсем», «Литера- 
тура пулӑмӗсем», «Кӗнеке вырӑнӗсем», «Вулав залӗ». «Чӑваш Ен литерату- 
ра картти» республикӑн тӗрлӗ районӗнчен тата ытти регионта ҫуралса (снӗ 
ҫыравҫӑсем ҫинчен пӗлме тата вӗсен хайлавӗсене вулама май парать, лите- 
ратура пурнӑҫӗнчи пулӑмсемпе паллаштарать, вулакансене чӑваш литерату- 
рин паянхи пуян та нумай енлӗ пурнӑҫне кӑтартса парать. Чи лайӑх кӗнекисе- 
не вулакан патне ҫитерме пулӑшать, ҫынсене вулама хавхалантарать. Паян- 
хи куна кунта пурӗ 490 ҫыравҫӑ пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ ҫинчен ҫырнӑ биогра- 
фи тата библиографи справкисем тата 700 яхӑн илемлӗ литература хайлавӗн 
тексчӗ вырӑн тупнӑ.

Культура эткерлӗхӗ -  халӑхӑн ӑс-хакӑл культурин пуянлӑхӗ. Вӑл наукӑ- 
на, пӗлӗве тата культурӑна хӑват парать. Ҫут ҫанталӑк пуянлӑхӗсемпе та- 
нах халӑхӑн хӑйне хисеплемелли тата пӗтӗм тӗнчери пӗрлӗх тесе йышӑнмал- 
ли никӗс шутланать. Библиотекӑн тепӗр пысӑк проекчӗ -  «Чӑваш Енӗн куль- 
тура эткерӗ» портал. Кунта чӑваш халӑх историйӗ, культури, йӑли-йӗрки, ли- 
тератури, паллӑ ҫыннисем ҫинчен ҫырнӑ материалсем вырӑн тупнӑ. Чӑваш 
ҫыравҫисем ҫинчен ҫырнӑ информацие уйрӑм пая кӑларнӑ. Вулакан кунта 
Х1Х-ХХ ӗмӗрсенчи ҫыравҫӑсемпе литература тӗпчевҫисем ҫинчен кӑна мар, 
паянхи ҫыравҫӑсем ҫ инчен те тӗплӗнрех пӗлме, вӗсен пурнӑҫӗн ҫул-йӗрӗ, пул- 
тарулӑх пирки ҫырнӑ литературӑпа та, ҫыравҫӑсен хайлавӗсен тексчӗсемпе те 
паллашма пултарать. Парталпа пӗрмаях ӗҫлетпӗр, информацисене тӗрӗсле- 
се, ҫӗнӗ ятсемпе хайлавсем хушсах тӑратпӑр.

Раҫҫейри Литература ҫулталӑкӗ, Чӑваш Енри Константин Иванов ҫулталӑкӗ 
историе кӗрсе юлчӗҫ. Наци библиотеки те Литература тата Константин Иванов 
ҫулталӑкӗсене ӑнӑҫлӑ ирттерчӗ: чылай пысӑк пӗлтерӗшлӗ проектсем пурнӑҫа 
кӗчӗҫ. Вӗсенчен «Нарспие» вулатпӑр» тата «Чӑваш литературин ылтӑн 
ҫупҫи: вуламалли 100 кӗнеке» проектсене уйрӑммӑн палӑртмалла.

«Нарспие» вулатпӑр» проект -  тӗнче шайӗнчи акци. Вӑл 29 ҫӗршыври тата 
45 хулари ҫынсене пӗрлештерчӗ: Раҫҫей, Китай, Америка, Франци, Германи, 
Канада, Испани, Англи, Инди, Турци, Австрали, Венгри, Финлянди ҫӗршывӗсен- 
чи тата ытти патшалӑхри тӗрлӗ (сӗмри, тӗрлӗ профессири ҫынсем вилӗмсӗр 
«Нарспи» поэмӑна тӗрлӗ чӗлхепе вуларӗҫ. Константин Ивановӑн гениллӗ хай- 
лавӗ 20 чӗлхепе янӑрарӗ. Ҫак акци тӗрлӗ ҫӗршыври ҫынсене чӑваш халӑхӗн 
те тӗнче шайӗнчи поэт пуррине кӑтартрӗ, К.В. Ивановӑн пултарулӑхӗпе пал- 
лаштарчӗ.

«Чӑваш литературин ылтӑн ҫӳпҫи: вуламалли 100 кӗнеке» интернет-акцие 
наци литературин чи лайӑх хайлавӗсене халӑхра сарас тӗллевпе йӗрке- 
ленӗ. Интернет-сасӑлава тата хайлавсене пахалас ӗҫе 2000 ытла ҫын хут- 
шӑннӑ. Эксперт канашӗ /унта тӗпчевҫӗсем, журналистсем, вӗрентекенсем, 
ҫыравҫӑсем, библиотека ӗҫченӗсем кӗнӗччӗ/ акци пӗтӗмлетӗвӗсемпе 100 чӑ- 
ваш ҫыравҫин хайлавӗсен списокне ҫирӗплетрӗ. Унта XVIII ӗмӗр варринчен 
пуҫласа XXI ӗмӗр таран тӗрлӗ жанрпа ҫырнӑ илемлӗ литература тата ӑслӑлӑх 
литератури кӗнӗ. Хайлавсем ҫынлӑх идейисене, истори тата культура йӑли- 
сене, Чӑваш Ен аталанӑвне анлӑн та уҫӑмлӑн кӑтартса параҫҫӗ. Библиотека 
ӗҫченӗсем суйласа илнӗ хайлавсенчен электронлӑ коллекци хатӗрлерӗҫ, уй- 
рӑм сайтра вырнаҫтарчӗҫ. Коллекцие кӗнӗ кӗнекесенчен чылайӑшне халӗ би-
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блиотекӑсенче тупма ҫук, тахҫанах кӑларнипе вӗсем кивелнӗ. Паянхи кун «Чӑ- 
ваш литературин ылтӑн ҫӳпҫи: вуламалли 100 кӗнекене» кӗнӗ хайлавсене би- 
блиотека сайтне кӗрсе тӗнчен тӗрлӗ кӗтесӗнче те вулама пулать.

Хальхи вӑхӑтра чӑваш кӗнекине вулама ҫеҫ мар, итлеме те питӗ лайӑх май- 
сем пур библиотекӑра. «Чӑваш литературин ылтӑн ҫӳпҫине» кӗнӗ хайлавсене 
халӑх хушшинче сарас тата ҫамрӑксене вулама хавхалантарас тӗллевпе ауди- 
окӗнекесем хатӗрлетпӗр, сасӑлатпӑр. Ку май куҫ курман ҫынсем валли уйрӑ- 
мах паха. Пӗрремӗш аудиокӗнекене 2014 ҫултах йӗркеленӗччӗ. Вӑл «Хамӑра 
тата пулас ӑру валли вулатпӑр» ятпа тухрӗ. Унта республикӑри «Литературӑл- 
лӑ Чӑваш Ен: ҫулталӑкри чи нумай вуланакан кӗнеке» конкурс ҫӗнтерӳҫисем 
кӗнӗ: Улькка Эльменӗн «Упраймарӑм сана», Раиса Сарпин «Тӑрнаккай» тата 
«Пукане», Светлана Гордеевӑн «Хаваслӑ карусель», Ева Лисинӑн «Вӗҫекен 
кӳлӗ», Марина Карягинӑн «Кӑтра хӗвелҫаврӑнӑш» тата ыттисем. Тӑван 
ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче ҫӗнтернӗренпе 70 тата 75 ҫулсем ҫитнине уявла- 
нӑ тӗлелле библиотека «Ачасем валли Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫинчен 
вулатпӑр» ятлӑ икӗ кӑларӑмран тӑракан аудиокӗнекесем хатӗрлерӗ. Унта чӑ- 
ваш ҫыравҫисен Илпек Микулайӗн, Мария Ухсайӑн, Светлана Асаматӑн, Юрий 
Сементерӗн, Куҫма Турханӑн, Ухсай Яккӑвӗпе Петӗр Хусанкайӑн тата ытти 
чӑваш ҫыравҫин, Сергей Алексеевпа Ольга Громова вырӑс писателӗсен хай- 
лавӗсем кӗнӗ. Аудиокӗнекесем пурте Наци электронлӑ библиотекин пайӗ пул- 
са тӑчӗҫ. Ку ӗҫре библиотекӑна Чӑваш наци радиовӗ пулӑшать. Хайлавсене 
Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх ҫамрӑксен, Шупашкарти вырӑс дра- 
ма тата Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗсен артисчӗсем вулаҫҫӗ. Ку ӗҫ 
малалла пырать, ӑна паян Чӑваш Республикин наци библиотеки Наци ӗҫӗсен 
федераци агентстви тата Чӑваш Республикин культура, национальноҫсен 
ӗҫӗсен тата архив ӗҫӗн министерстви пулӑшнипе туса пырать.

«Чӑваш литературин ылтӑн ҫӳпҫи: вуламалли 100 кӗнеке» проекта тӗпе хур- 
са 2020 ҫулта библиотека вулакансен референдумне ирттерчӗ. Унӑн тӗллевӗ: 
наци литературин чи паха тӗслӗхӗсене палӑртса анлӑ сарасси, вулакансен, ву- 
лавӑшсен хастарлӑхне ӳстересси. Референдум тапхӑрӗнче вулакансем асӑн- 
нӑ сайтра кӑмӑла кайнӑ кӗнекешӗн (хайлавшӑн/ сасӑлама пултарчӗҫ. Унта 
5000 ытла ҫын хӑйӗн сассине килӗшнӗ кӗнекешӗн пачӗ. Сасӑлава хутшӑна- 
кансем Раҫҫейӗн тӗрлӗ регионӗнчен пулчӗҫ: Чӑваш, Тутар, Мари, Пушкӑрт ре- 
спубликисенчен, Чӗмпӗр, Самар, Красноярск, Тюмень, Мускав облаҫӗсенчен, 
Ямал-Ненец автономи округӗнчен, унсӑр пуҫне Мускав, Хусан, Тюмень, Ӗпхӳ, 
Чӗмпӗр, Ростов, Иваново хулисенчен. Чи нумай сасӑ /1271/ пухса «Ҫӗр ҫул- 
лӑхри кӗнеке» ята Чӑваш халӑх писателӗн Александр Артемьевӑн «Салам- 
пи» хайлавӗ тивӗҫрӗ. Ҫӗнтерӳҫӗ дипломне ҫыравҫӑн хӗрӗ Александра Арте- 
мьева илчӗ. Александра Александровна Чӑваш Республикин наци библиоте- 
кине ҫак акцие пуҫарса янӑшӑн, пултаруллӑ писателӗн эткерне сыхласа хӑва- 
рас тӗлӗшпе нумай ӗҫленӗшӗн ӑшшӑн тав турӗ.

«Саламписӗр» пуҫне чи килӗшнӗ 10 кӗнеке шутне тата ҫак хайлавсем 
кӗчӗҫ: Константин Ивановӑн «Нарспи», Леонид Агаковӑн «Ылтӑн вӑчӑра» 
тата «Юманлӑхра ҫапла пулнӑ», Геннадий Волковӑн «Кил илемӗ», «Юман- 
па Хӗвел», Илпек Микулайӗн «Хура ҫӑкӑр», Никифор Мраньккан «Ӗмӗр сак- 
ки сарлака», Валентина Элпин «Пулас кинсем», Георгий Орловӑн «Вутри юра- 
ту», Трубина Мархвин «Ача чухнехи».

Республикӑри вулавӑшсем тӗрлӗ енлӗ мероприятисем /литература урокӗ- 
сем, куравсем, тӗлпулусем/ ирттерсе акцие хастар хутшӑнчӗҫ, референду-
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ма халӑх хушшинче сарассипе чылай ӗҫлерӗҫ. Ку енӗпе уйрӑмах Шупашкар, 
Тӑвай, Йӗпреҫ районӗсен библиотекисем пысӑк пуҫарулӑх кӑтартрӗҫ, уявра 
вӗсен ертӳҫисене Тав хучӗпе тата паха парнесемпе чысларӗҫ. Акцие Чӑваш 
автономи облаҫне йӗркеленӗренпе 100 ҫул ҫитнине халалланӑ.

2015 ҫулхи раштавӑн 18-мӗшӗнче Чӑваш Республикин наци библиотекин- 
че Раҫҫейри Литература, Чӑваш Енри Константин Иванов ҫулталӑкне хупнине 
халалласа «Вулакан Чӑваш Ен» форум иртрӗ. Ҫак уява Мускаври, Санкт- 
Петербургри, Чӗмпӗрти ҫыравҫӑсемпе библиотекарьсем килсе ҫитрӗҫ. Чи 
малтанах ҫыравҫӑсен пресс-конференцийӗ иртрӗ. Форума хутшӑнакансемшӗн 
«Литераторсен пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ архив докуменчӗсенче» ятпа иртнӗ 
«ҫавра сӗтел» кӑсӑклӑ пулчӗ.

Форумӑн пӗр лапамӗнче «Чӑваш литературин антологийӗн» 4-мӗш томӗн 
/ХЖ-ХХ^ ӗмӗрсенчи ҫыравҫӑсен ачасемпе ҫамрӑксем валли ҫырнӑ хайлавӗ- 
сем кӗнӗ, пурӗ -  180 автор/ тата «Чувашский рассказ. Дети леса» Чӑваш ка- 
лавӗ. Вӑрман ачисем» кӗнекесен презентацийӗ иртрӗ. Борис Чиндыков дра- 
матург «Чӑваш калавӗ. Вӑрман ачисем» кӗнекере Ҫеҫпӗл Мишшин, Трубина 
Мархвин, Ҫемен Элкерӗн тата ытти сӑмах ӑстин произведенийӗсен вырӑсла 
куҫарӑвӗсене пухнӑ.

«Вулакан Чӑваш Ен» форумӑн тепӗр лапамӗнче «Литературӑн паян- 
хи пурнӑҫри пӗлтерӗшӗ» «ҫавра сӗтел» чӑваш ҫыравҫисене, поэтсене, ҫам- 
рӑксен кӑларӑмӗсен редакторӗсене, аслӑ шкул вӗрентекенӗсене пуҫтарчӗ. 
«Ҫавра сӗтелре» паянхи ӑрӑва кӗнеке, хаҫат-журнал вулама епле илӗртмелли 
тавра калаҫрӗҫ. Ҫамрӑк поэтсемпе ҫыравҫӑсен пултарулӑхне те сӳтсе яврӗҫ 
кунта. Форум ӗҫне Сергей Георгиевпа Александр Дашко ача-пӑча ҫыравҫисем 
те хутшӑнчӗҫ.

Республикӑра Раҫҫей халӑхӗсен поэзийӗн «Атӑл асамачӗ» фестивале ирт- 
тересси йӑлана кӗчӗ ӗнтӗ. Вӑл Наци ӗҫӗсен федераци агентстви тата Чӑваш 
Республикин культура, национальноҫсен ӗҫӗсен тата архив ӗҫӗн министерстви 
пулӑшнипе иртет. Пӗрремӗш фестиваль 2018 ҫулхи ҫу уйӑхӗнче иртнӗччӗ. Ӑна 
чӑваш культурин патриархӗ И.Я. Яковлев ҫуралнӑранпа 170 ҫул ҫитнине ха- 
лалланӑ. Ҫав тапхӑрта Шупашкар Мускавран, Тутар, Мари, Мордва, Дагестан, 
Коми Республикисенчен, Чӗмпӗр облаҫӗнчен килнӗ пултаруллӑ сӑвӑҫсемпе 
прозаиксемшӗн литературӑн тӗп хули пулса тӑчӗ. Ӑна йӗркелекенӗ Чӑваш ха- 
лӑх поэчӗ Валери Туркай пулчӗ. Иккӗмӗш фестивале 2019 ҫулта хутшӑнакан- 
сене вара пултарулӑх тӗлпулӑвӗсем, кӗнеке хӑтлавӗсем, поэзи перфомансӗ- 
сем, куравсем, куҫару ыйтӑвӗсемпе ҫыхӑннӑ ӑсталӑх лаҫҫисем кӗтрӗҫ. Поэзи 
уявне 150 ытла ҫын -  вӑл шутра Пушкӑрт, Коми, Мари, Кабарда-Балкар, Морд- 
ва, Чечня, Чӑваш республикисенчен, Аҫтӑрхан, Мускав, Питӗр, Тольятти хули- 
сенчен паллӑ поэтсем, Шупашкарти культурӑпа ӳнер, литература ӗҫченӗсем 
хутшӑнчӗҫ.

2020 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 10-16-мӗш кунӗсенче Шупашкарта Наци ӗҫӗсен Фе- 
дераци агентстви тата Чӑваш Республикин культура, национальноҫсен ӗҫӗсен 
тата архив ӗҫӗн министерстви пулӑшнипе, Чӑваш Республикин наци библио- 
теки ертсе пынипе «Атӑл асамачӗ» ятлӑ Раҫҫейри тӗрлӗ халӑхсен поэзийӗн 
фестивалӗ 3-мӗш хут кӗрлерӗ. Ӑна Чӑваш автономи облаҫне йӗркеленӗренпе 
100 ҫул тата чӑваш поэзийӗн классикӗ К.В. Иванов ҫуралнӑранпа 130 ҫул ҫит- 
нине халалланӑ. Фестиваль тапхӑрӗнче 5 лапам ӗҫлерӗ, тӗрлӗ ӑсталӑх класӗ, 
«ҫавра сӗтел» тата ытти мероприяти иртрӗ.

Фестивалӗн тӗп пулӑмӗсенчен пӗри -  «Пӗрле» поэзи кӑшӑлӗ. Эпидемипе
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ҫыхӑннӑ лару-тӑру кӑткӑс пулнине шута илсе фестивале онлайн мелӗпе йӗр- 
келерӗмӗр. Апла пулин те хутшӑнакан сахал мар: Раҫҫейри 15 тӑрӑхран тата 
Азербайджан ҫӗршывӗнчен. Чӑваш Енӗн паллӑ сӑвӑҫисен: Юрий Сементерӗн, 
Светлана Асаматӑн, Марина Карягинӑн, Лидия Саринен, Раиса Сарпин, Дми- 
трий Поздеевӑн тата ҫамрӑк сӑвӑҫсен Мальвина Петровӑпа Лариса Петровӑн 
сассисем янӑрарӗҫ. Раҫҫей ҫыравҫисен пӗрлешӗвӗн правленийӗн ертӳҫи Ни- 
колай Федорович Иванов видеосаламӗ поэзи уявне уҫрӗ.

Фестиваль мӗнле иртнине Чӑваш Ен наци телевиденийӗн эфирӗнче кӑ- 
тартрӗҫ. Поэзи уявӗн материалӗсене Чӑваш Республикин наци библиотекин 
Ютубри каналӗнче, социаллӑ тытӑмсенче паян та курма пулать.

«Варкӑш» литература клубӗ -  Наци библиотекин ҫӗнӗ проекчӗ. Вӑл чӑваш 
кӗнекисене юратса вулакансене тӑтӑшах пӗрле пухать. Унӑн тӗллевӗ: халӑха, 
уйрӑмах ҫамрӑксене, чӑвашла нумайрах вулама хавхалантарасси, чӑваш лите- 
ратурин паха тӗслӗхӗсене халӑх хушшинче анлӑ сарасси, ҫамрӑк ҫ ыравҫӑсене 
хавхалантарасси, вулакансене чӑваш чӗлхипе литературине юратма, хисе- 
племе вӗрентесси. Клуб ӗҫне тӗрлӗ ӳсӗмри ҫынсем хутшӑнаҫҫӗ. Вӗсен хуш- 
шинче: студентсем, вӗрентекенсем, хаҫат-журнал, радио-телевидени, изда- 
тельство ӗҫченӗсем, ҫыравҫӑсем, вулакансем. Паянхи куна 20 ытла авторӑн 
пултарулӑхне тишкернӗ. Пӗтӗмӗшле илсен, клуб ларӑвӗсем кӑсӑклӑ та усӑл- 
лӑ иртеҫҫӗ. «Варкӑш» хальхи чӑваш литературин пурнӑҫӗнче тивӗҫлӗ вырӑн 
йышӑнчӗ теме пулать.

Чӑваш Республикин наци библиотеки хӑйӗн проекчӗсемсӗр пуҫне тӗрлӗ 
учрежденисемпе пӗрле чылай проектсем пурнӑҫлать. Вӗсенчен пӗри Чӑ- 
ваш литератури -  вырӑсла» ятпа ҫулсерен иртекен вӗренӳ семинарӗ. Ӑна 
2018 ҫултанпа Раҫҫейри куҫару пӗлӗвне аталантармалли стратеги центрӗпе 
пӗрле ирттеретпӗр. Ҫак семинара илемлӗ куҫару ыйтӑвӗсемпе кӑсӑкланакан- 
сем, куҫару ӗҫне хутшӑнас шухӑшлисем, чӑвашларан вырӑсла куҫаракансем 
хутшӑнаҫҫӗ. Вӗренӳ программине лекцисем, практика занятийӗсем, ӑста- 
лӑх класӗсем тата консультацисем кӗчӗҫ. Семинар занятийӗсенче хатӗрленӗ 
куҫарусене уйрӑм кӗнекепе пичетлеме палӑртрӗҫ. Экспертсен шутӗнче Санкт- 
Петербургри аслӑ куҫару шкулӗн директорӗ Ирина Алексеева профессор тата 
Санкт-Петербургри патшалӑх университечӗн нимӗҫ филологи кафедрин до- 
ценчӗ, Альбина Бояркина тӑлмачӑ пулчӗҫ. 2021 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче ирте- 
кен вӗренӳ семинарӗ ҫамрӑк куҫаруҫӑсем валли пулӗ.

Наци библиотекин пуҫарӑвӗпе йӗркеленӗ тепӗр проект -  «Литература тӗлпу- 
лӑвӗсем» акци. Вӑл республикӑра пурӑнакансене Раҫҫейри тата Чӑваш Енри 
паллӑ ҫыравҫӑсемпе, публицистсемпе, чӗлхеҫӗсемпе, музыкантсемпе, худож- 
никсемпе ҫывӑхланма пулӑшать. Чӑваш ҫыравҫисемпе тӗпчевҫӗсем, журна- 
листсем, Наци библиотекин ӗҫченӗсем вулакансемпе республикӑн тӗрлӗ рай- 
онне ҫеҫ мар, юнашарти регионсене те тухса ҫӳреҫҫӗ, вулакансемпе тата 
унта пурӑнакан ҫыравҫӑсемпе тӗл пулаҫҫӗ, чӑваш кӗнеки, литератури ҫинчен 
калаҫаҫҫӗ, авторсен пултарулӑхӗпе паллаштараҫҫӗ. Шупашкарти, Улатӑрти, 
Канашри, Ҫӗнӗ Шупашкарти, Сӗнтӗрвӑрринчи, Элӗкри, Вӑрнарти, Муркашри, 
Вӑрмарти, Етӗрнери тата ытти тӑрӑхри вулавӑшсенче туслӑ тӗлпулусем 2014 
ҫултанпах иртеҫҫӗ. Вулакансем Улькка Эльмен, Ангелина Павловская, Нико- 
лай Максимов, Лидия Филиппова, Юрий Сементер, Арсений Тарасов, Лидия 
Сарине, Валери Туркай, Елена Светлая, Ордем Гали, Анатолий Хмыт, Люд- 
мила Сачкова тата ытти нумай-нумай чӑваш ҫыравҫипе тата журналисчӗпе 
курнӑҫса сӑмахларӗҫ. Тӗлпулусенче вулакансем ҫыравҫӑсен пурнӑҫӗпе, пул-
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тарулӑхӗпе кӑсӑкланаҫҫӗ, хайлавсенчи сӑнарсемпе пӗрле вӗсен шӑпишӗн пӑ- 
шӑрханнине пӗлтереҫҫӗ, калем ӑстисен малашнехи планӗсем ҫ инчен ыйтаҫҫӗ.

Чӑваш ҫыравҫисен эткерне упраса хӑварас, информацие халӑх патне ҫите- 
рес тӗллевпе наци литературипе библиографи пайӗн ӗҫченӗсем указательсем- 
пе справочниксем хатӗрлеҫҫӗ, электронлӑ базӑсем йӗркелесе пыраҫҫӗ. Чӑваш 
литературипе ҫыхӑннӑ библиографи указателӗсенчен пӗри -  2015 ҫулта тухнӑ 
«Чӑваш литературоведенийӗпе критики: 1990-2010» указатель. Кунта 400 яхӑн 
чӑваш ҫыравҫин ӗҫӗ-хӗлне ҫутатса панӑ литературӑна кӗртнӗ. Ҫавӑн пекех тӑ- 
ван литературӑн, литература тӗпчевӗн историйӗпе теорийӗн аталанӑвӗн тӗп 
енӗсемпе те паллашма пулать. Ку кӗнекене шкулта ӗҫлекенсем те, литерату- 
ра ӗҫченӗсем те питӗ ырӑ сӑмахсемпе кӗтсе илчӗҫ. Ҫавӑн пекех юлашки ҫул- 
сенче тухнӑ ҫак библиографи указателӗсене асӑнса хӑвармалла: пӗрне Ген- 
надий Юмарт сӑвӑҫа, куҫаруҫа, фольклориста, Чӑваш АССР культурӑн тава 
тивӗҫлӗ ӗҫченне, К.В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш Республикин Патшалӑх премийӗн 
лауреатне халалланӑ; теприне филологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗн Петр Яков- 
лев (Петӗр Яккусен/ сӑвӑҫӑн, чӗлхе тӗпчевҫине, куҫаруҫӑн пурнӑҫӗпе пулта- 
рулӑхне халалланӑ. 2021 ҫулта филологи ӑслӑлӑхӗсен докторӗн, литература 
тӗпчевҫин Юрий Артемьевӑн пурнӑҫӗпе пултарулӑхне халалланӑ библиогра- 
фи указателӗ кун ҫути курчӗ. Хальхи вӑхӑтра Михаил Юхма пурнӑҫӗпе пулта- 
рулӑхне халалланӑ кӑларӑмӗпе ӗҫлетпӗр.

Информаци технологийӗсем пурнӑҫа кӗрсе пынӑ май радио-телекуравра, 
хаҫат-журналта, калаҫура «электронлӑ библиотека», «автоматизациленӗ ка- 
талог», «виртуаллӑ курав», «онлайн-хӑтлав», «электронлӑ кӑларӑмсем» тени- 
не вулама-илтме пулать. Ҫӗнӗ технологисемпе анлӑн усӑ курса Чӑваш Респу- 
бликин наци библиотеки «Наци электронлӑ библиотекине» -  электронлӑ доку- 
ментсен пуххине йӗркелесе пырать. Вӑл библиотека фончӗн пӗр пӗлтерӗшлӗ 
пайӗ. Кунта чӑваш халӑх культурипе ӑслӑлӑхӗшӗн питӗ пӗлтерӗшлӗ тавра 
пӗлӳ ӗҫӗсене, хаклӑ тата сайра тӗл пулакан чӑваш тата вырӑс чӗлхипе ҫырнӑ 
кӗнекесене, чӑваш тата тӗнче культури аталанӑвӗнче пысӑк вырӑн йышӑнакан 
ӗҫсене кӗртнӗ. Паянхи кун тӗлне нацин электронлӑ библиотекинче 40 пин ытла 
документ вырӑн тупнӑ. Вӗсен хушшинче чӑваш ҫыравҫисен илемлӗ литерату- 
ра хайлавӗсем, вӗсен пурнӑҫне тӗпчесе ҫырнӑ литература пысӑк вырӑн йы- 
шӑнать. Электронлӑ библиотекӑна кӗртнӗ ӗҫсен хронологи рамки ҫук. Вӗсем- 
пе район-хула библиотекисенче е интернет урлӑ килте те паллашма пулать. 
Автор прависене пӑхӑнса кӗртнӗ документсем пӗр пӑтӑрмахсӑрах уҫӑлаҫҫӗ, 
вӗсемпе паллашма, вулама май пур. Чӑваш Республикин кашни районӑн тӗп 
библиотекинче Наци библиотекин виртуаллӑ вулав пӳлӗмӗ ӗҫлет. Интерне- 
тра уҫӑлман кашни документах кунта уҫса вулама, унпа паллашма пулать. Ун- 
сӑр пуҫне Чӑваш Республикин наци библиотекин электронлӑ библиотекинчи 
материалсемпе чӑвашсем йышлӑ пурӑнакан регионсенчи библиотекӑсенче 
те виртуаллӑ вулав пӳлӗмӗсенче паллашма май пур. Ҫакна та палӑртса хӑ- 
варас пулать, электронлӑ библиотекӑри документсем чӑваш халӑх историне, 
культурине, уйрӑм ҫынсем, предприятисемпе организацисем, е ытти сферӑ- 
сем аталланнине уҫса параҫҫӗ. Вӗсен шутӗнче хаҫат-журнал, иртнӗ тапхӑрта 
е ХХ! мӗш ӗмӗрте пичетленнӗ кӗнекесемпе статьясем, аудио е видеоматери- 
алсем, сӑн ӳкерчӗксемпе архив докуменчӗсем, тата ытти те.

Библиотекӑн электронлӑ кӑларӑмсем те литература аталанӑвӗшӗн 
пӗлтерӗшлӗ. Вӗсен шутӗнче: «Константин Иванов. Чӑваш классикине вулат- 
пӑр», «Чӑваш сӑмахӗн ӳнерҫи -  Микулай Илпек», «Константин Иванов -  чӑ-
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ваш поэзийӗн классикӗ», «Проза ӑстин пурнӑҫӗпе ӑраскалӗ» /Чӑваш халӑх 
ҫыравҫи Хӗветӗр Уяр ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май/, «Тӑван ен юрӑҫи» /Чӑ- 
ваш халӑх поэчӗ Александр Алка ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ тӗле/, «Чунра 
хӗмленнӗ йӗркесем...» /Чӑваш халӑх поэчӗ Юрий Сементер пурнӑҫӗпе пулта- 
рулӑхӗ ҫинчен/, «Чӑваш халӑх поэчӗ Ухсай Яккӑвӗ», «Ҫулӑмра шӑраннӑ йӗр- 
кесем: чӑваш писателӗсем -  Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче» тата ыттисем 
те. Чӑваш ҫыравҫисен пурнӑҫӗпе пултарулӑхне халалланӑ мультимеди кӑла- 
рӑмсем «Ҫеҫпӗл Мишшин поэзи тӗнчи», «Хӗнпе хӗрсе туптаннӑ сассӑм» /чӑ- 
ваш поэчӗ Митта Ваҫлейӗ ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май/, «Манӑн ҫӑлтӑр 
тӳпере» /Чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май/ 
Пӗтӗм Раҫҫейри электронлӑ тавра пӗлӳ кӑларӑмӗсен «Край в формате ОУР» 
конкурсӗнче пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑ. Вӗсемпе библиотекӑра паллашма 
май пур.

Виртуаллӑ куравсем те Чӑваш Енӗн паллӑ ҫыравҫисен пурнӑҫӗпе, ӗҫӗ- 
хӗлӗпе, хайлавӗсемпе паллаштараҫҫӗ: «Чунра хӗмленнӗ йӗркесем...» /Юрий 
Сементер пултарулӑхӗ ҫинчен/; «Перо ӑстин пурнӑҫӗпе шӑпи» /Хветӗр Уяр 
ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ тӗле/; «Вӑрҫӑн сӑваплӑ страницисем» /Чӑваш Ен 
ҫыравҫисем Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче/, «Ҫутӑ ҫӑлтӑр пек пурнӑҫ» /Ира- 
ида Петрова ҫыравҫӑ ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ тӗле/, «Чӑваш культурин 
патриахӗ И.Я. Яковлев» тата ыттисем те.

2014 ҫултанпа Наци библиотекин Ютуб каналӗ ӗҫлет. Ҫак канал библио- 
текӑпа, унӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе паллаштарать. Чӑвашсен паллӑ ҫыннисем, пулӑмсем 
тата фактсем ҫинчен интереслӗ каласа кӑтартать. Иртнӗ ҫулта кӑна «Ӗмӗр 
хушшинчи чӑваш литератури» ятпа «ҫавра сӗтел» онлайн мелӗпе иртрӗ. 
«Ҫавра сӗтеле» филологи ӑслӑлӑхӗсен докторӗ Юрий Артемьев, филологи 
ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗсем Екатерина Якимова, Елена Чекушкина, Борис Чин- 
дыков ҫыравҫӑ, драматург хутшӑнчӗҫ. Вӗсем сӳтсе явнӑ ыйтусенчен пӗри -  
ҫыравҫӑн хальхи обществӑри вырӑнӗ. Ҫавӑн пекех Ютуб каналпа чӑваш лите- 
ратурипе ҫыхӑннӑ лекцисен ярӑмӗ иртрӗ. Вӗсене филологи ӑслӑлӑхӗсен кан- 
дидачӗ Эдуард Фомин вуларӗ.

Кӑҫал «Тӑван Атӑл» литературӑпа культура тата искусство журналӗ 90 
ҫулхи юбилейне паллӑ тунӑ май Чӑваш Республикин наци библиотекинче кӑр- 
лач уйӑхӗн 29-мӗшӗнче «Тӑван Атӑл» журналӑн наци культуринчи вы- 
рӑнӗ» ятпа «ҫавра сӗтел» онлайн мелӗпе библиотекӑн Ютуб-каналӗнче иртрӗ. 
«Ҫавра сӗтел» ӗҫне Юрий Артемьев профессор, Арсений Тарасов, Владис- 
лав Николаев, Василий Кервен ҫыравҫӑсем тата Николай Осипов литература 
тӗпчевҫи хутшӑнчӗҫ. Кунта чылай ҫивӗч ыйтӑва пӑхса тухрӗҫ: журналӑн пуян 
историйӗпе кун-ҫулӗ, унӑн чӑваш литературинчи вырӑнӗ, ҫамрӑк ҫыравҫӑсене 
малалла аталантарас ӗҫри пӗлтерӗшӗ, пӗтӗмӗшле чӑваш литературин шӑпи- 
пе паянхи лару-тӑрӑвӗ. Кун пек мероприятисем малалла та иртессе шанатпӑр.

Ҫапла вара Чӑваш Республикин наци библиотеки паян кӗнекесене упрамал- 
ли ҫурт кӑна мар, информаципе культура центрӗ те. Вулавӑшӑн тӗп тӗллевӗ -  
кӗнеке урлӑ ҫут ӗҫпе культурӑна сарасси, чӑваш халӑх эткерне пуҫтарса упра- 
са хӑварасси, халӑх патне ҫитересси. Малашне те хамӑр ӗҫе кӑсӑклӑ та нумай 
енлӗ туса пыма тӑрӑшӑпӑр.

Полина СЕМЕНОВА, Галина СОЛОВЬЕВА, 
библиотека ъҫченъсем


