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Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе ин-
формаци политикин тата массёллё коммуникацисен 
министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Библиотека 
информаци центр. пулса тёр.

Хальхи вăхăтра библиотека кĕнеке 
вулама килĕштерекенсен юратнă вы-
рăнĕ кăна мар, информаци центрĕ те 
пулмалла. Çавăнпа та библиотекăра 
компьютер техники пулманни, вăл пул-
нинчен ытла тĕлĕнтерет.

Апла «Культура» наци проекчĕпе уйăр-
нă укçа-тенкĕпе Мăн Сĕнтĕрти библиотека 
валли тĕрлĕ оборудовани туянни ăна çи-
тес вăхăтрах чăнах та информаци центрĕ 
теме май парĕ. 

Çĕнĕ компьютерсем, нумай функцил-
лĕ хатĕрсем, проекторсемпе экрансем, 
ноутбук, сасă системи, фотоаппарат, 
планшетсем, микроскоп, флипчарт (ăна 
офис блокночĕ тесе те калаççĕ) тата ин-
терактивлă сĕтел – çакă пĕтĕмпех çынсен 
ыйтăвĕсене туллин тивĕçтерме май туса 
парасси пачах та иккĕлентермест. Çап-
ла кунта, сăмахран, аслă ÿсĕмри çынсем 
пухăнса экран çинче пĕр-пĕр фильм пăх-
ма пултарĕç, ачасем вара микроскоппа 

усă курса хăйсен пĕлĕвне анлăлатĕç. Би-
блиотекăра «Наци электрон библиотеки» 
патшалăх информаци системипе усă кур-
ма та май пулĕ. 

Библиотека специалисчĕсем кунти ăс-
тăн центрĕнче экологи енĕпе тĕрлĕ меро-
прияти ирттерес шутлă. Шăпах çак зала 
«Юман» конструкципе илемлетнĕ, шыв 
тематикипе те çыхăнтарнă. Юман вара 
Муркаш районĕшĕн те, республикăшăн та 
пĕлтерĕшлĕ вырăн йышăнать – Ильинкăри 
юман республикăра чи ватти шутланать. 
Пирĕн район территорийĕнчи Атăл хĕр-
ринчи шыв сикки те республикăра пĕртен- 
пĕр шыв сикки кăна. Апла пĕтĕмпех шута 
хунă темелле.

Библиотека валли тĕрлĕ литературăпа 
пĕрлех экологи литературине те, цифра 
микроскопне те, «Çамрăк эколог» клуба 
кирлĕ ытти хатĕре те туяннă. 

Çĕнелнĕ библиотекăри ырлăх пур çын-
шăн та меллĕ пулĕ. Кунта куç курманнипе, 

хăлха илтменнипе аптăракансемшĕн те, 
хусканусем тăвас тĕлĕшпе хевтесĕррисем 
валли те пĕтĕмпех пăхса хунă – пандус 
вырнаçтарнинчен пуçласа ятарлă хатĕр-
сем кÿрсе килни таранах. 

Модель библиотекинчи ĕçсемпе иртнĕ 
кунсенче Чăваш Ен культура министрĕн 
çумĕ Елена Чернова паллашрĕ. Хăтлă та 
илемлĕ библиотека çынсен чи юратнă вы-
рăнĕ пуласса шанса каларĕ. 

Çак кунсенче вара Мăн Сĕнтĕр библи-
отекинче Çĕмĕрле районĕнчи культура 
ĕçченĕсем пулса курчĕç. Районти «Тĕп 
библиотека системи» муниципалитет бюд-
жет культура учрежденийĕн директорĕ 
Ирина Николаева хăнасене модель би-
блиотекине мĕнле йĕркелени пирки кала-
са кăтартрĕ.

Модернизаци шайĕнче, дизайн-проек-

тпа килĕшÿллĕн, çĕнĕ функци зонисене 
йĕркелеме май килнĕ: пĕр-пĕринпе тĕл 
пулса калаçма та, выставкăсем ирттер-
ме те, кĕнекесемпе тата компьютерсемпе 
харпăр хăй тĕллĕн ĕçлеме те, тĕл пулусем 
йĕркелеме те, тĕрлĕ темăпа дискуссисем 
ирттерме те.

Хăнасем библиотекăн çĕнетнĕ ан-
лăшĕпе интересленсе паллашрĕç. Тĕрлĕ 
ыйту паракан та сахал мар пулчĕ. Пур-
те вара çĕнĕ ăру библиотекине хальхи 
вăхăта шута илсе, пурнăç кăларса тăра-
такан ыйтусене тĕпе хурса йĕркеленине 
палăртрĕç.

Тĕл пулу хыççăн Çĕмĕрле районĕн хă-
нисем библиотекăра ăшшăн йышăннăшăн 
тав турĕç, малашне те çĕнĕ шухăш-тĕл-
левсене пурнăçа кĕртсе пыма ăнăçусем 
сунчĕç.

«Демография» наци проекчĕн шайĕнче пирĕн ре-
спубликăра «Спорт – норма жизни» регион проекчĕ 
пурнăçа кĕрсе пырать. Çапла Чăваш Енре пурăна-
кансене физкультурăпа спорта ытларах явăçтарас, 
çакна валли майсем туса парас тĕллевпе 2020 çулта 
Чăваш Енре 178,4 миллион ытла тенкĕ тăкаклĕç. Вăл 
шутра 84,8 миллион тенкĕ – федераци бюджетĕн-
чен, 89 миллион тенкĕ – республика бюджетĕнчен, 
4,6 миллион тенкĕ – вырăнти бюджетсенчен. 

Çак цифрăсене мартăн 31-мĕшĕнче Стратеги ата-
ланăвĕпе проект ĕçĕн канашĕн ларăвĕнче пĕлтернĕ. Унта 
шăпах «Спорт – норма жизни» регион проектне мĕнле 
пурнăçланине сÿтсе явнă.

Республикăра кăçал тумалли тата хута ямалли объект-

сем çаксем: Чăваш кадет корпусĕ çумĕнчи регион хоккей 
центрĕ, Элĕк салинчи бассейн, ГТО тесчĕн муниципали-
тетсенчи пилĕк центрĕнчи (Вăрнар, Куславкка, Вăрмар, 
Сĕнтĕрвăрри тата Çĕрпÿ районĕсенче) уçă пĕчĕк спорт 
площадкисем. Çакна валли федераци бюджетĕнчен ре-
спубликăна 14 миллион тенкĕне яхăн уйăрса панă.

«Спорт – норма жизни» регион проекчĕ пурнăçлан-
нă вăхăтра пурĕ çакăн пек 17 площадка туса хута яма 
палăртнă. Планланă тăрăх, Муркаш районĕнче ăна çитес 
çулсенче тумалла. 

Çĕршывра футбол инфраструктурине çĕнетессин про-
граммипе килĕшÿллĕн «Олимпийский» стадионти трени-
ровкăсем ирттермелли футбол уйне реконструкцилеме 
пăхнă.

 Тепĕр палăрăмлă ен – спорт хатĕрленĕвĕн органи-
зацийĕсене хальхи вăхăтри оборудованипе тата ин-
вентарьпе тивĕçтересси тата вĕсене норматив шайне 
çитересси. Çапла республикăн хоккей шкулне (Олимп 
резервĕн 4-мĕш номерлĕ спорт шкулĕ) 25,3 миллион 
тенкĕлĕх çĕнĕ инвентарьпе, оборудованипе тивĕçтерĕç. 
Олимп резервĕн 5-мĕш тата 6 номерлĕ спорт шкулĕсене 
пурĕ 4 миллион та 694 пин тенкĕлĕх оборудовани çит-
мелле.

Кунсăр пуçне Раççейĕн пĕрлештернĕ командисем вал-
ли спортăн база енĕсемпе спорт резервне хатĕрлекенсене 
адреслă финанс пулăшăвĕ памаллине пăхса хунă. Кăçал 
ку пулăшăва республикăри 8 спорт шкулĕ тивĕçмелле. 
Федераци бюджетĕнчен ку тĕллевпе 7,8 миллион тенкĕ 
уйăрса парасси паллă. Укçа-тенкĕне организацисем спорт 
оборудованийĕпе инвентарь туянма усă курĕç.

Чăваш Енре кăçал искусствăлла газонпа витнĕ футбол 
уйĕсем тума та палăртнă. Вĕсем вуннă пулмалла: Хĕрлĕ 

Чутай, Муркаш, Куславкка, Комсомольски, Красноармей-
ски, Вăрмар, Елчĕк, Шупашкар районĕсенче, çавăн пекех 
Етĕрне тата Шупашкар хулисенче. Ĕçсем республика 
Пуçлăхĕн «О дополнительных мерах по повышению ка-
чества жизни населения Чувашской Республики» Указĕн 
шайĕнче пулса пыраççĕ. Çак уйсене тунă май, муниципа-
литетсенчи спорт шкулĕсенче футбол уйрăмĕсем те уçăл-
малла. 

Хальлĕхе, шел пулин те, çак футбол уйĕсене тăвасси-
пе ĕçсем кал-кал пыниех курăнмасть. Нумаях пулмасть 
иртнĕ канашлура спорт министрĕ ку ĕçе Красноармейски, 
Етĕрне тата Елчĕк районĕсенче кăна пуçланине пĕлтер-
нĕ. 

Муркаш район администрацийĕнчен пĕлтернĕ тăрăх, 
районта футбол уйне тăвассипе подрядчика палăртма те-
пĕр хут аукцион пĕлтернĕ. Унчченхи аукционсене подряд 
организацийĕсем хутшăнманнипе ĕç тăсăлса кайнă. Апла 
подряд организацине конкурспа палăртнă хыççăн пăр та-
пранмаллах. 

Спорт объекчĕсем ытларах туни Раççей Президенчĕ 
ума лартнă тĕллеве пурнăçлама – 2024 çул тĕлне çĕршы-
вра пурăнакансен 55 процентне спорт тата физкультура 
занятийĕсене тăтăшах хутшăнакансен категорине кĕртме 
май паракан тĕп ĕçсенчен пĕри пулмалла. Çынсен сы-
влăхĕ спортпа туслă пулсан кăна çирĕп пулнине ăнланса 
пыни, çапла спорт пирĕн пурнăç норми пулса тăни кун-çу-
ла та вăрăмлатма май парĕ.

Сывё пурнё= й.рки спортран пу=ланать


