
Михайлов вулавёсем
Чӑваш музыка культурин паллӑ ӗҫченне, композитора тата педагога Анато

лий Михайлова халалласа «Михайлов вулавёсем» наукёпа практика конферен- 
цийё иртрё. Мероприятие Чёваш наци конгресӗн «Чёваш Енӗн мухтавлӑ ҫын- 
нисем» проектпа килӗшӳллӗн йёркеленё.

Форума хутшӑнакансене Ҫӗрпӳ рай- 
онёнчи А.М .Михайлов ячӗллӗ ача-пӑча 
ӳнер шкулӗнче тарвават кӗтсе илчӗҫ. 
«Михайлов вулавӗсене» ирттерме 
Ҫӗрпӳ районне ӑнсӑртран суйламан. 
ҪактӑрӑхриСтароселкаялӗнчеҫурал- 
са ӳснӗ вӑл. Хӑй вӑхӑтӗнче Чӑваш Ре
спубликин Халӑх ҫурчӗн ертӳҫинче тӑ- 
рашнӑ, Чӑваш Республикин компози- 
торсен ассоциацине ертсе пынӑ.

«Михайлов вулавӗсен» пӗлтерӗшӗ 
пысӑкки паллӑ. Мероприятие хут- 
шӑнакансем 30 ытла докладпа пал- 
лаш тарчӗҫ. Виҫӗ секци ӗҫлерӗ. 
Калаҫакансем йышлӑ пулчӗҫ: А.М. Ми
хайлов ячӗллӗ ача-пӑча ӳнер шкулӗн 
директорӗ Лариса Федорова, Чӑваш 
Республикинчи композиторсен ассо- 
циацийӗн президенчӗ Николай Зи
мин, Ҫӗрпӳ шкулӗн директорӗ Гали
на Фадеева, Ҫӗрпӳри историпе тавра

пӗлӳ музейӗн ертӳҫи Елена Федорова, 
Ҫӗрпӳри ӳнер шкулӗн директорӗ Луи
за Петрова тата ыттисем. «Республи- 
кӑри вӗрентӳ тытӑмӗн ӗҫӗ-хӗлӗн кӑ- 
тартӑвӗсем», «Чӑваш культурипе ис- 
кусствин аталанӑвӗ», «Ҫӗрпӳ районӗн 
паллӑ ҫыннисем» тата ыттисем тӗп те- 
мӑсем пулчӗҫ.

Чӑваш наци конгресӗн культура ко
митечён ертӳҫи, Чӑваш наци библио- 
текин тёп специалисчӗ Вера Архипова 
итлекенсене Наци библиотекинче йӗр- 
келеннӗ «Мерчен» юрӑ-кӗвӗ тӗпелӗн 
ӗҫӗ-хӗлӗ тата культура комитечӗ йӗр- 
келесе янӑ «Чӑваш Енӗн мухтавлӑ 
ҫыннисем» проект ҫинчен каласа кӑ- 
тартрӗ, «Чӑваш музыки» электронлӑ 
нота коллекцийӗпе паллаштарчӗ. Вир- 
туаллӑ курава Анатолий Михайловӑн 
хайлавӗсен пуххине, нота кӑларӑмӗсе- 
не кӗртнӗ. Композитор пултарулӑхӗнче

юрӑ жанрӗ тӗп вырӑн йышӑнать. Вӑл 
700 яхӑн юрӑ кӗвӗленӗ, вӗсем авторӑн 
вунӑ кӗнекинче пичетленнӗ. Компози- 
торӑн вӗрсе каламалли инструменсен 
оркестрӗ валли ҫырнӑ, фортепианӑпа 
тата сӗрме купӑспа каламалли хайлав- 
сем те пур.

Тӗлпулура ҫавӑн пекех Чӑваш 
наци конгресӗн культура комитечӗн 
пайташӗ, «Телей» халӑх фольклор 
ушкӑнӗн ертӳҫи Наталья Арсентье
ва Сӗнтӗрвӑрри, Ҫӗрпӳ районӗсен- 
че ҫуралса ӳснӗ паллӑ ҫынсемпе пал- 
лаштарчӗ. Ҫак йышра Альберт Ка- 
наш сӑвӑҫ, публицист, чӑваш чӗлхи 
тӗпчевҫи Николай Золотницкий этно
граф, Анатолий Михайлов, Аристарх 
Орлов-Шуҫӑм, Александр Сергеев 
композиторсем тата ыттисем. Наталья 
Витальевна Ираида Вдовина ҫинчен те 
тёплё каласа пачё.

Вера АРХИПОВА, 
Чёваш наци конгресён культура 

комитечён ертӳҫи.


