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Иртнĕ эрнере Чăваш наци библиотекинче Наци кĕнекин регион шайĕнчи “Кĕнекепе - 

халăхсен пĕр шухăшлăхĕ патне” фестивалĕн “Чăваш Ен литератури: çулталăкри чи 

вуланакан кĕнеке” конкурсне пĕтĕмлетрĕç. 

Унта республикăри 400 ытла вулавăш хутшăннă, конкурса 2009 çулта пичетленнĕ 

илемлĕ литературăн 126 произведенине тăратнă. Жюри членĕсем 8215 ыйтăм хутне 

пăхса тухнă. Кашни библиотека вулакансен чи юратнă кĕнекисене палăртса конкурс 

йĕркелÿçисене çыру ярса панă. 

Çĕнтерÿçĕсене ЧР Культура министерствин пай пуçлăхĕ Инна Ильина, Наци 

библиотекин директорĕн çумĕ Валентина Григорьева, Чăваш кĕнеке издательствин 

тĕп редакторĕ Валерий Алексеев, жюри председателĕ, И.Н.Ульянов ячĕллĕ ЧПУн 

доценчĕ Валентин Абрамов, Чăваш Енри профессионал писательсен союзĕн 

председателĕ Сергей Павлов саламларĕç, парнесемпе, дипломсемпе чысларĕç. 

“Проза жанрĕнче вуланакан чи лайăх кĕнеке” номинацире Геннадий Максимовăн 

“Çĕрĕллĕ хура кушак” кĕнеки çĕнтернĕ. Уншăн 2830 çын сасăланă. “Хыпар” 

Издательство çурчĕн директорĕн- тĕп редакторĕн çумĕ, «Çамрăксен хаçачĕн» 

пĕрремĕш редакторĕ кĕнеке вулакансен кăмăлне кайнăшăн хĕпĕртенине пĕлтерчĕ. 

Республикăри вулавăшсем валли 300 экземпляр çеç туяннă пулин те халăх ăна 

тивĕçлĕ хак пани ăна хавхалантарнă. Çак номинацирех Георгий Орловăн “Вутри 

юрату” кĕнекине палăртрĕç. Уншăн 2139 çын хăйĕн сассине панă. 

“Поэзи жанрĕнче вуланакан чи лайăх кĕнеке” - Юрий Сементерĕн “Çиçĕм сапаки”.  

“Ачасем вулакан чи лайăх кĕнеке” номинацире Дмитрий Суслинăн “Димка ашшĕне 

шырать” кĕнеки çĕнтернĕ. Вăл - вырăсларан куçарнă произведени. Çакăнтах Лев 

Кадкинăн “Детство на гору спешит” сăввисен пуххи мала тухнă. Шел те, ача-пăча 

кĕнекисен авторĕсен йышĕнче чăвашла çыракан çыравçăсем палăрайман.  

Кăçалхи конкурса çĕнĕ номинаци кĕртнĕ. “Ял пурнăçĕ çинчен çырнă чи лайăх кĕнеке” 

Лаврентий Таллеровăн “Савнă Селиме” пулчĕ.  

“Кĕнекене халăхра сарас енĕпе ирттернĕ чи кăсăклă тата тухăçлă мероприяти” 

номинацире ултă çĕнтерÿçĕ: Канаш хулинчи централизациленĕ библиотека тытăмĕ, 

Сĕнтĕрвăрри районĕн тĕп вулавăшĕ, Елчĕк районĕн ял тăрăхĕсен хушшинчи тĕп 

библиотеки, Куславкка районĕнчи Кунерти вулавăш, Йĕпреç тăрăхĕн тĕп библиотеки. 

Конкурс йĕркелес енĕпе чи лайăххисен йышне Муркаш, Элĕк, Патăрьел районĕсенчи 

ял тăрăхĕсен хушшинчи тĕп библиотекăсем кĕнĕ.  

Чи нумай кĕнеке вулакана та палăртрĕç. Çак чыса Шупашкар районĕнчи 

Тутаркассинчи шкулта 2-мĕш класра вĕренекен Татьяна Иванова, Муркаш районĕнчи 

Катькасри Ольга Угарова, Куславкка районĕнчи Тĕрлемесри Людмила Патрова, 

Елчĕк районĕнчи Патреккелĕнчи Галина Енейкина тивĕçрĕç. 

Тĕп хуламăрти Г.С. Лебедев ячĕллĕ лицейре 6-мĕш класра вĕренекен Ольга Угаровăна 

ашшĕпе амăшĕ мĕн пĕчĕкренех юмахсем каласа çывăратнă. Шкула кайичченех мĕн 

пур сас паллине пĕлнĕскер каярахпа кĕнекен чи çывăх тусĕ пулса тăнă. 2010 çултан 

пуçласа кăçалхи пуш уйăхĕччен Ольга 170 яхăн кĕнеке вуланă. Ытларах чухне вăл 

юмахсем, халапсем, калавсем вулама юратать. Хăш чухне алăри тусĕпех çывăрса 



каять. Муркаш хĕрĕ компьютер умĕнче ытлашши ларма кăмăлламасть, çĕннине, 

кăсăклине кĕнекере шырать. Ăста ÿкерет. Тĕрлĕ конкурса хутшăнать. Ытти çамрăк та 

çак хĕртен тĕслĕх илсен, “Кĕнеке - пĕлÿ çăл куçĕ”, - тенине асра тытасан тем пекехчĕ.  

 


