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Хветӗр УЯРШупашкар хулинчи Кинотеатр тӗлӗнчея сулахаялла пэрӑнса тӑ- валла хӑпаратпӑр. Сылтӑм енче пуртан касса тунӑ пек курӑнакан илемлб шурӑ ҫурт. Ун умӗнчи тротуар хӗррине пӗр рет каврӑҫ йывӑҫҫи лартса тухнӑ. Тӑррисене пӗчӗккӗ чух касса тикӗслесех тӑни- пе, вӗсем халӗ пурте пӗр пек.Ку ҫуртран иртен пуҫласа каҫ- ченех халӑх татӑлмасть. Рабочи- сем, служащисем, аслӑ шкулсемпе вӑтам шкулсенче вӗренекенсем, научнӑй работниксемпе колхозник- сем, стариксемпе ҫамрӑк ачасем. Пӗрисем вӗсенчен халь кӑна пу- рӑнма тытӑннӑ-ха. Теприсем аслӑ вӑрҫӑпа аслӑ стройкӑра пулса е вӑйлӑ тырпул туса илнипе чапа тухнӑ, вӗсенчен пурнӑҫра хурапа шурра курнисем те чылай. Кусем вулакансем. Ҫурчӗ—Чӑваш респуб- ликинчи А. М . Горький ячӗпе тӑ- ракан библиотека.Аялти хутра кӗнекесем упрамал- ли пӳлӗмсем, канцеляри, киле кӗ- неке парса яракан уйрӑм.Эрешлесе пӗтернӗ тимӗр пусма тӑрӑх ҫӳлти хута хӑпаратпӑр. Кори- дор. Чӳрече патӗнче—В. И . Ленин ҫинчен ҫырнӑ кӗнекесен выставки. Витрина ӑшӗнче А. С . Пушкин произведенийӗсем. Коридор тӑрш- шӗпех алӑксем. Пӗрремӗш пӳлӗмре хранилище... Иккӗмӗш пӳлӗм алӑкӗ умӗнче кӗнеке улӑштаракансем кӗ- пӗрленсе тӑраҫҫӗ. Юнашар алӑк научнӑй работниксем ӗҫлекен зала илсе кӗрет. Ыттисенче—вуламэлли залсем.Ҫамрӑксем Атӑл енчи балконсем ҫине тухса ларнӑ. Вӗсем экзамен- сем пама хатӗрленеҫҫӗ е иккӗн- виҫҫӗн пуҫтарӑнса шӑппӑн пӗр-пӗр кӗнеке ҫинчен калаҫаҫҫӗ.Пӳлӗмсем таса, ҫутӑ. Сӗтелсем, хыҫлӑ пукансем, диван. Стена ҫин- че ҫулпуҫсен сӑнӗсемпе пӗрлех писательсен сӑн-ӳкерчӗкӗсем, пла- катсем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, Ку ӳкер- чӗксем патне ҫитсе тӑрсан, библио- тека заведующийӗ библиотекӑн патша вӑхӑтӗнчи кун-ҫулӗ ҫинчен каласа пачӗ.1897 ҫулта Шупашкар библиоте- кине кӗпӗрне пуҫлӑхӗн представи- телӗ кӗрсе тухнӑ пулнӑ. Хусана таврӑнсан, вӑл шӗкӗр хулана ҫакӑн пек хут ҫырса ярать:
.Ш упаш кар хулинчи обществӑллӑ 

библиотекӑна.
Библиотекӑн стенисем ҫине патша 

портречӗсемпе юнашар вырӑс писа-

телӗсен портреяӗсене вырнаҫтарни ки- 
лӗшӳллб мар тесе шутласа, вбсене ха- 
лех, пӗр тӑхтаса тЗмасӑрах, илсе пӑ- 
рахма хушатӑп. Вӗсене илсе пӑрахни ҫинчен мана пӗлтерер,

XVсан кӗпӗрнинчч библиотекӑсен 
заведующийӗ, губернатор ҫумӗнчи 
уйрӑм порученисен аслӑ чиновникӗ 
(алӑ пуснӑу.Революциччен Шупашкар биб- лиотеки хулари харсӑр ҫынсен вӑйӗпе кӑна тытӑнса тӑнӑ. Пӗри- сем ӑна вӑй ҫитнӗ таран укҫа-тен- кӗпе, теприсем кӗнекесем пуҫтарса парса пулӑшнӑ.Пуҫлӑхсем вара библиотека ӗҫне аякран сӑнаса тӑнӑ. Вӑхӑтран вӑ- хӑта пырса тӗрӗслесе библиотекӑ- ри „усал шухӑшлӑ кӗнекесене“ илсе кайса ҫунтарнӑ, кӑмӑла кайман биб- лиотекарьсене вырӑнтан кӑлара-кӑ- лара янӑ.Отчетсем-мӗнсем ҫырнӑ чухне вара ҫак ӗҫсене йӑлтах ,Х ур а ха- лӑха ҫутта кӑларас ӗҫе ертсе пы- ви* текен графара палӑргнӑ. Ок- тябрьти социализмлӑ Аслӑ рево- люциччен 900 ята яхӑн чӑвашла кӗнеке пичетленсе тухнӑ пулнӑ. Вӗсене Хусанта, Чӗмпӗрте, Епхӳре пичетлесе кӑларнӑ. Анчах вӑл кӗ- некесенчен пӗри те Шупашкар биб- лиотекине ҫитеймен. Хула хуҫисен библиотека валли чӑвашла кӗнеке- сем илме ,укҫа ҫитмен*.Октябрьти революци хыҫҫӑн тин Шупашкар библиотеки хулаиа пӗр-

лех ӳсме тытӑнать. Тӗттӗм те чӗ* рӗ подвалтан пысӑк та ҫутӑ ҫурта куҫать. Чӑваш республики 10 ҫул тултарнӑ тӗлелле библиотекӑри кӗ- некесен хисепӗ 30 пинтен иртсе каять. Паянхи кун А. М. Горький ячӗпе тӑракан библиотекӑра 130 пи- не яхӑн кӗнеке. Вӗсенчен 8 пинӗ чӑвашлисем. 1948 ҫулта кӑна биб- лиотека 18 тӗрлӗ хаҫат, 143 тӗрлӗ журнал илсе тӑнӑ. 143 журнал! Шупашкзр хулинче пурӑнакан ҫын- сем кӑна мар, Чӑваш республикин- чи пур тӗрлӗ профессиллӗ ҫынсем те унта хӑйсене кирлӗ журнал тупса вулама пултараҫҫӗ.Библиотекарь ҫынсене учитель- семпе пӗр танах ӳсме, вӗренме пу- лӑшать. Анчах учитель ачасене вӗрентсе кӑларать те е аслӑрах классене е урӑх шкула ӑсатать. Питӗ нумай пурӑнсан, вӑл ачасемпе 4—5 ҫул пурӑнать. Библиотекарь хӑйӗн вулаканӗсемпе нихӑҫан та уйрӑлмасть.Киле кӗнекесем парса яракан пӳлӗме ик-виҫӗ ҫын пырса кӗрет. Темиҫе самант маларах вӗсем, ка- мӑн малтан кӗмелле, тесе алӑк умӗнче кӗпӗрленсе тӑнӑччӗ. Халӗ вӗсем кӗнеке шкапӗсем ҫине пӑ- хаҫҫӗ. .Неуш лӗ вӗсене пурне те кам та пулин вуласа тухнӑ?" теҫҫӗ вӗсен куҫӗсем.— Эсир кӗнеке илме-и?— Кӗнеке илес тесе килтӗмӗр...

ЧЗваш республикинчи А . М. Горький ячӗпв тӑракан библиотека ҫурчӗ.
Г . Зиньков фото-йкерчӗкӗ.
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■— ҪырЗнас тетӗр-и?—Библиоте- карь весем ҫине пӗрре пӑхсах ҫӗнӗ вулакансем иккенне палласа илет.— Ҫырӑнас тетпӗр ҫав...— Эсӗ ӑҫта ӗҫлетӗн?— Стройтреста каскалама кӗтӗм.— Эсӗ тата?— Эпӗ заводра чернорабочире ӗҫлетӗп.— Мӗн вулас тетӗр?— Тупса парӑр мӗн те пулин. Хӑвӑр пӗлсе парӑр.Ку сӑмахсене яланах тенӗ пек библиотекӑна пӗрремӗш хут пынӑ ҫын калать. Вӑл библиотекаре шанать. Библиотекарь унпа тахҫан палласа пурӑннӑ пек калаҫать, ҫав хушӑра вӑл ҫын мӗнпе интерес- леннине, унӑн шухӑш-кӑмӑлӗ ӑҫ- талла туртӑннине пӗлет. Кӗнеке илме пынӑ ҫын сад ӑстаҫи аллинчи ҫамрӑк хунава аса илтерет. Ҫак хунава лайӑх, хӑй юратакан тӑпра ҫине лартсан, пӗлсе пӑхсан, вӑл пӗчӗк хунавранах пысӑк йывӑҫ пулса кайма пултарать. Пӑхма пӗлмесен, вӑхӑтра шӑвармасан, ҫи- йӗнчех хӑрса ларать. Библиотекарь ҫакӑн пек вулакана .хӑйне тупма" пулӑшать. „Хӑвӑр пӗлсе парӑр® текен ҫын вара кӗҫех хӑйне кирлӗ кӗнекесене хӑй суйласа илме ты- тӑнать. Пӗрер уйӑхран е иккӗрен ӑна библиогекӑра кӑна мар, произ- водствӑра та асӑрхаҫҫӗ. Халиччен нимӗнпе те уйрӑлса тӑман ҫын тӑрӑшса ӗҫлеме тыгӑнать, хӑйӗн ӑсталӑхне ӳстерет, пухусенче тухса калаҫать, обществӑллӑ пурнӑҫа ак- тивлӑн хутшӑнать. Унӑн малашнехи кун-ҫулӗ те паллӑ ӗнтӗ: стаха- хановец, бригадир, маҫтӑр, аслӑ шкул...

Сӗтел-пукан тӑвакан А. Н. Косо- лапов кӗнекене юратма хӑнӑхса ҫитсен, ӗҫленӗ хушӑрах вӑтам шкул пӗтерме . ӗлкӗрнӗ. Халӗ вӑл Шу- пашкарти педагогика институтӗнче вӗренет; И. Д. Дмитриев аслӑ шкул пӗтерсе тухнӑ, диссертаци ҫырса ученӑй ятне илнӗ. Библио- текарьсем шута илнӗ ҫакӑн пек ҫынсен хушамачӗсене кӑна ҫырас пулсан та пӗр тетрадь кнрлӗ, мӗн- шӗн тесен библиотекӑран кӗнеке илме тытӑннӑ пилӗк ҫынтан е ик- кӗшӗ е виҫҫӗшӗ часах каҫхи шкул- сене, курссене, институтсене вӗ- ренме кӗрсе, аслӑ ҫул ҫине тухаҫҫӗ.Вӗренсе тухсан, вӗсем каллех библиотекӑна пыраҫҫӗ. Библиоте- карь вӗсемшӗн ҫаплах канаш па- ракан, ӗҫре пулӑшса пыракан ҫын...— Ҫынсем куҫ умӗнчех ӳссе пы- нине курсан чун савӑвать,— тет библиотекӑра 25 ҫул хушши ӗҫле- кен Е. Т. Исаакова, ҫак ӗҫе пур- нӑҫри пур тӗрлӗ профессисенчен те мала хунӑ ҫын.—Малтан ӳкер- чӗклӗ кӗнекесем ыйтаҫҫӗ. Пӗрер ҫул кӑна иртсе каять, ҫын аллинче Ленинпа Сталин кӗнекисене, Пуш- кин, Лермонтов, Толстой, Горький, Чехов произведенийӗсене курма тытӑнатӑн. Ҫыннӑн пӗлӗвӗпе пӗрле сӑнӗ те улшӑнать. Вӑл пурнӑҫ ҫине хӑюллӑрах пӑхкалакан пулать, пур- нӑҫри ӗҫсене тӗрӗс хаклама вӗ- ренет.Библиотекӑна кашни кунах, вӑ- там шутпа, 550 ҫын пырса каять. Унта миҫе тӗрлӗ професси ҫук пулӗ! Кашниннех вӗсен уйрӑм ин- терес, уйрӑм тӗллев, хӑйсен юратнӑ авгорӗсем пур. А. Павлов токарь

малтанах лӗтчиксен пурнӑҫӗпе ин* тересленнӗ. Халӗ вӑл вӗҫекен ма- шинӑсен конструкцийӗсене вӗрен- ме тӑрӑшать. Ф. Лаврентьев сту- дент субтропикӑриӳсен-тӑрансемпе интересленет. Пурин кӑмӑлне те ҫырлахтарать библиотека.Библиотекӑна уйрӑм ҫынсем кӑна мар, учреждени е завод ячӗпе те нумай пыраҫҫӗ. Пӗр ҫӗнӗ пред- приятире пысӑк машинӑсем выр- наҫтарнӑ чух унти техниксемпе инженерсем хӑйсене кирлӗ кӗнеке- сене библиотекӑран илсе кайнӑ. Атӑл леш енче ӗҫлекен инженерсем те час-часах библиотекӑри кӗнеке- семпе усӑ кураҫҫӗ.Аякри районсенче пурӑнакан ву- лакансем—агрономсем, колхозник- сем, бригадирсемпе колхоз пред- седателӗсем, учительсем, тухтӑр- сем—библиотекӑран хӑйсене кирлӗ кӗнекесене ҫыру урлӑ ыйтса илеҫ- ҫӗ. Ыйтнӑ кӗнекесем пулмасан, библиотека вӗсене Мускав, Ленин- град, Хусан библиотекисенчен ҫы- рӑнсэ илсе ярса парать.Ьиблиотекӑн ӗҫӗ питӗ те нумай енлӗ. Вӑл республикӑри библиоте- кӑсене методикӑллӑ пулӑшу па- рать, выставкӑсем, лекцисемпе док- ладсем туса ирттерет, литература вечерӗсем организацилет, тӗрлӗ темӑпа рекомендациллӗ списоксем пичеглесе кӑларать...ВКП(б) Центральнӑй Комитечӗ идеологи ыйтӑвӗсем тӑрӑх кӑларнӑ постановленисене шута илсе, биб- лиотека пурнӑҫпа пӗр тан пыма тӑрӑшать. Ку ӗҫре ӑна, вулакан- семпе пӗрлех, чӑваш писателӗсен Союзӗ те, ытти организацисем те пулӑшаҫҫӗ.
Б И Б Л И О Г Р А Ф И  Х Ы П А Р Ӗ С Е МБиблиографи тенӗ сӑмах гр«ксен ЫЬНоП—кӗневе, ^гарЬо—ҫыратӑп, кӗ- неке мӗнлине ҫырса кӑгартатӑп, кӗвеке ҫивчен ҫыратӑп) сӑмахсенчен нулнӑ. Библиографп тӗлӗшпе чӑвашсенчен иртнӗ гӑхӑтсенче Н. В. Никольский профессӑрпа филологи наукисен кандидачӗ В. Г. Егоров чылай ӗҫлече. Ннкольский 1912 ҫулга кӑларпӑ «Наиболее кажные сгатисгпческие сведения об инородцахВосточной России и Западной Сибири» ятлӑ кӗнекинче чӑ- г.ашла тухнӑ 229 кӗвевене илсе кӑтартнӑ. В. Г Егоровӑп 1931 ҫулта шпетлениӗ «Бжблнвграфический укалатель литературы

по чувашскому языву» вӗяекинче те чӑ- влш ҫырулӑхне тӑьиччен т\хнӑ хӑш-пӗр чӑвашла вӗчекесеяе кӑгартеа панӑ.1932 ҫултанпа библяографи ӗҫие нирӗн республикӑра Чӑваш АССР Кӗнеке палати туса пырать. 1949 ҫулта Кӗнске палати .'939—1949 ҫулеемпе 1941— 1945 ҫул- сем хушшинче Чӑваш ре(публ'пкинче тух- пӑ кӗневесемпе респуолива тулашӗнче т\ тнӑ чӑвагала вӗнскесен литопиҫае пи- четлеттерсе кӑларчӗ. Иг,ӗ кӑларӑм]»а нӗ- аӗмпе 1170 кӗнеке палӑргнӑ. 1939— 1940 ҫулсенчи кӗнеке легонпҫӗн вӗҫӗнче ресчубликӑра тухса тӑнӑ хаҫгпсемпе жур-

палсспе тата рзс.чублик! ту.ишсччп чӑ- вашла хаҫатсене те тӗнлӗн кӑтартса паяӑ.«Кӗнеке летопиҫӗ» кашпи библиотекӑ- ра, вулав ҫурчӗселче, научнӑи рабогник- сен аллинче пулмалла.Хальхн вахӑтра Кӗнеке палатипче ӗҫ- лекенсем 1917—1947 ҫулсем хушшипче пирӗн рзспубликӑра тухиӑ кӗневесеп, ха- ҫатсен тата журпалсеи карточкисене ха- тӗрлеҫҫӗ. Вӑл летопиҫсене ҫитее ҫул Мус- кавра Пӗтсм С.к)юзри Кӗневе палати пи- четлесе кӑлармалла.
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