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«Вулавӑша тата чиркӗве
пурте ҫӳреме пултараҫҫӗ»
«Пирӗн пата килсен ҫынсем улшӑнаҫҫӗ. Юлташӗсемпе чухне
вӗсем кӑштах курнӑҫланаҫҫӗ пулсан библиотекари лӑпкӑлӑхпа
хӑтлӑх вӗсене хӑйсен вырӑнне тавӑрать. Вулавӑш - чун валли,
ҫавӑнпа вӑл кирлех», - тет Чӑваш наци библиотекин директоре
Светлана Старикова. Светлана Михайловна хӑйӗн ӗҫне чунтан
парӑннӑ, ӑна юратса пурнӑҫлакан ҫын. Вӑл пуҫарнипе Чӑваш
Республикин тӗп вулавӑшӗ аталансах, ҫӗнелсех пырать, кунта
пысӑк пӗлтерӗшлӗ вун-вун проект пурнӑҫланать.

«Нумай пӗлмеллине
ӑнлантӑм»

Ӗҫпе кил хушшинче
чикӗ ҫук

- Светлана Михайловна, пирӗн каласу ирӗклӗ пултӑр. Ҫавӑнпа хӑвӑрпа
паллаштарӑр-ха кӑштах.
- Эсир мана каҫарӑр тархасшӑн: чӑвашла хитрех калаҫаймастӑп та пулӗ. Эпӗ тӑваттӑра чухне аттепе анне Канаш районӗнчен Шупашкара куҫса килнӗ. Эпӗ тӗп хулари 4-мӗш шкула ҫӳренӗ. Чӑвашла нихӑҫан
та вӗренмен, ҫырман та, вуламан та. Аттепе
анне чӑваш театрне ҫӳреме юрататчӗҫ, пире
те пӗрле илсе каятчӗҫ. Ҫавӑ ҫеҫ. Чӑвашла
калаҫнине йӑлтах ӑнланатӑп, анчах хамӑн
шухӑша калаймастӑп, мӗншӗн тесен тӑван
чӗлхепе пуплемен. Радиола чӑвашла спектакльсем итлеме ача чухнех юрататтӑм-ха.
Родионов сассине питӗ кӑмӑллаттӑм. Библиотекӑра ӗҫлеме пуҫласан тӑван чӗлхепе кӑштах калаҫма пуҫларӑм.
- Мӗншӗн шӑпах библиотекарь ӗҫне суйларӑр?
- «Ас тӑватӑн-и: санӑн килти библиоте
ка пурччӗ. Эсӗ пире кӗнекесем параттӑн»,
- терӗҫ мана пӗррехинче пускилсем вулавӑшра ӗҫлеме тытӑнсан. Ачасем ман пата
кӗнеке патне юнашар урамсенчен те килетчӗҫ. Ҫав кӗнекесем ҫине эпӗ номерсем те лартнӑччӗ. Каярахпа пире кӳршӗсем
питӗ нумай роман-хаҫат панӑччӗ. Вара ман
пата ҫитӗннӗ ҫынсем те ҫӳреме пуҫларӗҫ.
Шкул пӗтерсен хӗр тусӑм 4-мӗш шкула пио
нер вожатӑя вырнаҫрӗ. Пӗррехинче ун пат
не кӗнӗччӗ. «Пирӗн библиотекарь пӑрахса
кайнӑ, атя ӗҫе вырнаҫ», - терӗ директор.
Ҫапла вулавӑшра ӗҫлеме тытӑнтӑм. Ҫав
вӑхӑтрах Чулхулари ют чӗлхесен факультетне куҫӑн мар мелпе вӗренме кӗтӗм. Шӑпах ҫавӑн чухне библиотекӑра ӗҫлеме ҫав
тери нумай пӗлмеллине ӑнланса илтӗм.
Чулхулара 1-мӗш курс пӗтернӗ хыҫҫӑн Хусан университечӗн проректоре патне кай
рам, унта вӗренме куҫма кӑмӑл пуррине пӗлтертӗм. «Эпир Чӑваш Енрен килнӗ
студентсене юрататпӑр. Яваплӑ вӗсем»,
- тесе савӑнтарчӗ вӑл. Вара мана Хусана
куҫарчӗҫ. Вӑл вӑхӑтра эпӗ тӗп наукӑпа тех
ника библиотекине вырнаҫнӑччӗ. Республикӑри пур предприятипе те ӗҫлеттӗмӗр.
Вӗсене тухса ҫӳреттӗмӗр, специалистсемпе курнӑҫаттӑмӑр. Ҫакӑ мана нумай пулӑшрӗ. Ҫапла, ӑнсӑртран темелле, библиотекарьсен йышне кӗтӗм. Ахӑртнех, ку манӑн шӑпа. Ӑраскалӑм килӗштернӗ ӗҫ патне
илсе ҫитернӗ. Шкулта вӗреннӗ чухне анне
апат ҫиме укҫа паратчӗ. Кашни кунах киле
таврӑннӑ чухне кӗнеке лавккине кӗреттӗм,
кӗнекесем туянаттӑм. Паянхи пекех астӑватӑп: «Чук и Гек» ятлӑ кӗнеке илнӗччӗ. Пысӑкчӗ вӑл, хытӑ хуплашкаллӑччӗ, иллюстраци нумайччӗ. Каярахпа чаплӑ кӗнекесем туянас тесе черет те тӑнӑччӗ... Юратнӑ ӗҫре
44 ҫул иртнине, чӑн та, сисмерӗм.

- Апла пулсан библиотекаре кайнӑшӑн
ӳкӗнместӗр.
- Ҫук, пӗрре те кулянмастӑп. Питӗ лайӑх професси. Тӗрӗссипе, професси те
мар, ку - манӑн пурнӑҫ. Ҫавӑнпа ӑна чунпа
пурнӑҫлатӑн, упрассишӗн ҫунатӑн. Чи хаклӑ вӑхӑта ӗҫе халалламаллине ӑнланатӑн.
Мӗншӗн тесен ку интереслӗ, пултарулӑхпа
ҫыхӑннӑ ӗҫ. Ӗҫ кунӗ вӗҫленсен те кун тин кӑна
пуҫланнӑ пек туйӑнать. Ӗҫпе кил хушшинче
нимӗнле чикӗ те ҫук, йӑлтах пӗр пурнӑҫ. Проектсене пӗрле тума палӑртнӑ ҫынсем пирки
шухӑшлатӑн. Пирӗн професси питӗ талантлӑ ҫынсемпе курнӑҫтарать, паллаштарать.
Вӗсем аталанма пулӑшаҫҫӗ. Ҫавӑнпа эпӗ
хама урӑх профессире курмастӑп та.
- Трактор завочӗн вулавӑшӗнче эсир
15 ҫул вӑй хунӑ. Унта ӗҫленӗ тапхӑр мӗн
панӑ сире?
- Ҫав ҫулсене ырӑпа аса илетӗп. Эпӗ тех
ника библиотекинче ӗҫленӗ. «Ай-яй, унта
ӗҫлеме питӗ йывӑр. Директоре те шутсӑр
ҫирӗп ыйтать», - хӑратнӑччӗ мана унта кайиччен. «Йывӑр пулсан сӗре интереслӗ. Ди
ректор ҫирӗп ыйтни лайӑх, аталанма пулӑшать», - шухӑшларӑм эпӗ. Хӑрамасӑрах
кайрӑм. Завод ертӳлӗхне мӗн пур информаципе тивӗҫтерекен библиотекарь пулса тӑтӑм. Калӑпӑр, сивве тӳсекен хурҫӑ кӑларассипе нумай тӑрӑшатчӗҫ, ҫурҫӗрте
ӗҫлекен тракторсен хурҫӑ ҫурӑласран шикленетчӗҫ. Ҫавӑнпах ют ҫӗршывсенчен
журналсем ҫырӑнса илеттӗмӗр, чикӗ леш
енчи предприятисен ӗҫӗ-хӗлӗпе интересленеттӗмӗр. Сӑмахран, «Джон Дир» фирмине кайма пуҫтарӑнсан вӗсем мӗн кӑларни пирки хыпар-хӑнар шыраттӑм. Завод директорне командировкӑна кайма материалсем хатӗрлесе параттӑм. Тӗп конструкторта
Юрий Волошин ӗҫлетчӗ. Кирлӗ информаци
шырасси маншӑн кӑсӑклӑччӗ. Эпӗ Раҫҫейре
трактор кӑларакан пур хулара та пулнӑ. За
вод ертӳлӗхӗпе командировкӑсене, канашлусене ҫӳреттӗм.
- Светлана Михайловна, калӑр-ха: Чӑваш Енри халӑх паян мӗн вулать? Хӗрӗх
ҫул каярахрипе танлаштарсан, сахалрах вулама пуҫламан-и?
- Ҫынсем халӗ сахалрах вулаҫҫӗ, вӑхӑт та ҫук вёсен. Интернетран информаци
илеҫҫӗ, хӑшӗ-пӗри пӗрех кӗнекех шӗкӗлчет.
Библиотекӑна ытларах шкул ачисем, ученӑйсем, тавра пӗлӳҫӗсем килеҫҫӗ. Кӗнеке
лайӑх тӑк черет тӑраҫҫӗ. Пирӗн пата паян
сӑвӑ кӗнеки нумай килет. «Чун ҫимӗҫӗн» чун
валли пулмалла. Ҫынна шӑпах пурнӑҫӑн ҫав
тапхӑрӗнче кирлӗ кӗнеке лекнинчен шутсӑр
тӗлӗнетӗп. Тытатӑн кӗнеке - вуланмасть,
илсе хуратӑн. Каярахпа ӑса хывма пуҫлатӑн
- чарӑнаймастӑн. Кӗнеке ҫынна паян мӗн
кирлине ӑнланма пулӑшать. Шел те, илемлӗ
литература питӗ сахал. Ялти вулавӑша кӗне-

0 Тавра пӗлӳ уйрӑмӗнче ҫӗнӗ курав уҫӑлнӑ.
ке килсен библиотекарьсем еплерех савӑннине курасчӗ сирӗн!
- Сирӗн библиотекӑна кунне миҫе ҫын
пырать?
- Вӑтамран 300-500 ҫын. Театрсене, музейсене ҫӳренипе танлаштаратӑп та пуринчен ытларах халӑх пирӗн пата килет.
Эпир ирхи 8 сехетрен пуҫласа 20 сехетчен
ӗҫлетпӗр. Нимӗнле культура учрежденийӗ
те ун чухлӗ ӗҫлемест. Музейсем те 9 сехе
трен 18 сехетчен кӑна уҫӑ. Эпӗ ӗҫлеме тытӑнсанах справка залӗсем лӑк тулличчӗ, се
мах каҫмӑшсен тупсӑмне шыракансем килетчӗҫ. Энциклопедисем, справочниксем
пӑхатчӗҫ. Халӗ вӗсене интернетра тупма
пулать. «Вуламалли чи лайӑх 100 кӗнеке»
проект пуҫартӑмӑр. Вӗсене интернет урлӑ
пирӗн сайтра тупса вулама пулать. Кӑҫал
чӑвашларан вырӑсла куҫарнӑ кӗнекесемпе
ӗҫлерӗмӗр. Пирӗн кӗнекесене Хакасри йӑхташӑмӑрсем ыйтса янӑччӗ.
- Республикӑра 500 яхӑн тӗслӗх вулавӑш
йӗркелерӗҫ. Манӑн шухӑшпа, вӑхӑт ыйтнипе
тунӑ ҫав тери кирлӗ ӗҫ пулчӗ вӑл.
- Эпир Раҫҫейри регионсен хушшин
че тӗслӗх библиотекӑна пуринчен малтан
уҫрӑмӑр. 2000 ҫул пуҫламӑшӗнче ялти вулавӑшсенчи библиотекарьсем компьютерпа ӗҫлеме вӗренчӗҫ. Малтан район вулавӑшӗсене, кайран ялтисене компьютерсем
вырнаҫтартӑмӑр. Мускавра сайтсем тума,
вӗсене информаци вырнаҫтарма хӑнӑхрӗҫ.
Вӗсем валли экзаменсем ирттертӗмӗр.
Пӗрремӗш хутӗнчех тытайманнисем йӗретчӗҫ. «Тархасшӑн никама та ан калӑр», тетчӗҫ. Ара, директор экзамен тытайманни
аван мар-ҫке. Ертӳҫӗ ӗҫе хӑй ӑнланмасан
ӗҫтешӗсенчен мӗн ыйтмаллине пӗлмест.
Унтан ялти библиотекарьсене Раҫҫейӗн тӗп
хулине вӗренме ятӑмӑр. Вӗсем чи чаплӑ вулавӑшсенче стажировка тухрӗҫ. Пачах урӑх
специалистсем пулса таврӑнчӗҫ. Материал
пухассипе халӗ ялти вулавӑш ӗҫченӗсем
питӗ нумай ӗҫлеҫҫӗ.

Наци литературные
пӗр ҫӗре пухасшӑн

- Чӑваш Енӗн тӗп вулавӑшӗнче ӗҫлеме
йывӑр мар-и? Сире пӑхса ыттисем
вӗренеҫҫӗ-ҫке.
- 2009 ҫулта ҫурта ҫӗнетрӗмӗр. 2011
ҫулта хушма ҫуртне хута ятӑмӑр. Мускаври
Пушкин ячӗллӗ библиотека пулӑшнипе хамӑр патра тренинг центре уҫрӑмӑр. РФ Куль
тура министерстви пулӑшнипе пирӗн специа
1ИРЕН СПРАВКА
листсем Мускаври чи лайӑх библиотекӑсенСветлана Старикова Канаш районӗнчи Анаткас Кипеч ялӗнче 1955 ҫулта ҫуралнӑ.че пӗлӗвне ӳстерчӗҫ. Ытти регионтан пирӗн
пата пысӑк ушкӑнсемпех вӗренмешкӗн килХусан патшалӑх университетӗнче «Техника литературин библиотекарӗ-библиографӗ»
ме пуҫларӗҫ. Ҫакӑ пире тата лайӑхрах пулспециальноҫа алла илнӗ. Шупашкарти тӗрлӗ вулавӑшра вӑй хунӑ. Тӗп хулари Трак
ма хистет. Раҫҫейри ытти регионшӑн опыттор тӑвакансен заводӗнче нумай ӗҫленӗ. 1997 ҫултанпа - Чӑваш наци библиотекин
па паллаштаракан площадка пулса тӑтӑмӑр.
че. 2002 ҫулхи чӳк уйӑхӗнчен - асӑннӑ вулавӑш директоре. Чӑваш Республикин татаПӗтӗм республикипе электронлӑ каталог
Раҫҫей Федерацийӗн культурен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
тума пуҫларӑмӑр. Раҫҫейре электронлӑ ка-

талогӑн калӑпӑшӗпе эпир иккӗмӗш вырӑнта.
Пӗтӗмпе кӗнеке шучӗ 1 миллион патнелле.
Хаҫат-журналпа - 2 миллиона яхӑн. Пирӗн
библиотека йӗркеленнӗренпе 2021 ҫулта
150 ҫул ҫитет. Вулавӑш питӗ ватӑ. Вун улттӑмӗш ӗмӗрти «чун ҫимӗҫӗсене» упрать вӑл.
Пирӗн тӗллев - наци литературине пӗр ҫӗре
пухасси. Тавра пӗлӳ литератури - 60 пин
кӗнеке. Мӗн тухнине йӑлтах пуҫтартӑмӑр.
- XXI ӗмӗрти библиотекӑн епле пулмал
ла? Эсир ӑна мӗнле куратӑр?
- Вулаканшӑн илӗртӳллӗ пулмалла. Сынсем кунта вӑхӑта усӑллӑ ирттерччӗр, хӑйсене
лайӑх туйччӑр, ӑс-хакӑл ҫӳпҫине пуянлатчӑр.
Вулавӑш клуб мар, унта шавлӑн канмалла
мар. Кирек мӗнле мероприяти ирттерсен те
кӗнеке ҫинчен калаҫмалла. Кӗнеке пӗрремӗш
вырӑнта пулмалла. Эпӗ шухӑшланӑ тӑрӑх,
библиотека юлать, унӑн ӗмӗрӗ вӑрӑм. Ялсенче вулавӑшсем чи лайӑх заведенисем пулса
тӑрсан унта халӑх туртӑнма тытӑнчӗ. Каҫал
тӑрӑхӗнчи пӗр ялти вулавӑша кайсан шкул
ачисем пырса тулчӗҫ. Ун чухне урамра ҫумӑр
ҫӑватчӗ, вӗсем урисене хывса кӗчӗҫ. Чӑваш
йӑли ҫапла: килте таса тата илемлӗ пулмал
ла. Библиотека - художниксене, ученӑйсене
пӗр-пӗринпе калаҫмалли площадка. Ҫавӑнпа
кӗнеке презентацийӗсем ирттеретпӗр. Унта
ҫӗнӗ шухӑшсем, ҫӗнӗ проектсем ҫуралаҫҫӗ.
«Библиотекӑпа чиркӗве кирек кам та кайма
пултарать», - тетӗп яланах.
- Итлесе ларатӑп та эсир хӑвӑр ӗҫе питӗ
юратнине туятӑп. Чи интересли сирӗн про
фессире мӗн-ши?
- Чи кӑсӑкли мероприятие килнӗ ҫынсем
кунтан савӑк кӑмӑлпа кайни.
- Эсир хӑвӑр халӗ мӗнле кӗнеке вулатӑр?
- Хальтерех кӑна Лука святитель ҫинчен
вуларӑм. «Сӑмах савӑнӑҫӗ» курав пулчӗ.
Унта туянтӑм ӑна. Бунина сӗре юрататӑп,
унӑн пур кӗнекине те туянтӑм.
- Ачӑрсем сирӗн ҫулпа кайнӑ-и?
- Ҫук. Мӑнукӑм Настя вулавӑша ҫӳреме,
кӗнеке вулама юратать.
- Мӗнле ӗмӗтпе пурӑнатӑр?
- Кашни ҫулах мӗнле те пулсан площад
ка уҫатпӑр. Нумаях пулмасть Казах литера
турин залне уҫрӑмӑр. Халӗ Китайпа ҫыхӑну
тытатпӑр. «Ҫемйипех - вулавӑша» проект
ӗҫлет. Шӑматкунсенче ашшӗ-амӑшӗпе ачи
сем библиотекӑна килеҫҫӗ. Ҫакна ӳсекен
ӑрӑва вулав культурине хӑнӑхтарас тӗллевпе тӑватпӑр.
- Эсир ир пуҫласа каҫчен - библиотекӑра. Хӑвӑр валли вӑхӑт юлать-и?
- Ялан пӳлӗмре ларнӑран уҫӑлса та ҫӳрес килет. Иккӗмӗш ҫул стадионта скандинавсен мелӗпе утатӑп. Эрнере икӗ хутчен
вӑхӑта вӑрласа бассейнра пулатӑп.
- Интереслӗ калаҫушӑн тав.
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