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1.   «Хӗл илемӗ тыткӑнлать» : [Курнавӑш ялӗнчи библиотекӑра «Вырӑс хӗрӗ - 

поэзире» ятпа литература сехечӗ иртни ҫинчен] //Елчӗк ен. – 10 кӑрлач (№ 

1). – С. 1 

 

  2. Зайцева, Л. А.  Сурхури : [Елчӗкри библиотекӑра "Сурхури" уявне      

ирттерни ҫинчен] / Л. Зайцева // Елчӗк ен. - 2019. - 16 кӑрлач (№ 3). -  С. 4 : 

сӑн ӳкерчӗк 
 
3.    Илем чуна илӗртет : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра Раҫҫей художникӗсен пӗрлӗхӗн 
членӗн Вениамин Медведевӑн картинисен куравӗ иртни ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2019. - 
19 кӑрлач (№ 4). -  С. 2 

 
4.    Зайцева, Л. А. Таллеров - 90 ҫулта : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра Л. В. 

Таллерова халаллана курав ӗҫлени ҫинчен] /Елчӗк ен. – 2019. - № 7 (30 

кӑрлач). - С.2. 

 
         5.     Петрова, Е. Г. Кӗнекесенче - чӑваш халӑхӗн кун-ҫулӗ : [Елчӗкри тӗп     

          библиотекӑра Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсен Петр  

          Красновпа Юрий Попов пуҫарӑвӗпе йӗркеленӗ кӗнеке парнелес акци иртни    

          ҫинчен] / Е. Петрова // Елчӗк ен. - 2019. - 9 нарӑс (№ 10). -  С. 2 : сӑн ӳкерчӗк 

 
6.    Алексеева, В. А. Ҫулталӑкри ӗҫсене пӗтӗмлетнӗ, теллевсене палӑртнӑ : 

[Кӗҫӗн Таяпари культура ҫурчӗнче районти культработниксем иртнӗ ҫулхи 

ӗҫ-хӗле пӗтӗмлетни ҫинчен] / В. Алексеева // Елчӗк ен. - 2019. - 22 нарӑс (№ 

14). -  С. 8 : сӑн ӳкерчӗк. - (Культура) 

 
7.    Михайлов В. Кӗнекере - шкул историйӗ : [Аслӑ Пӑла Тимешри ял 

библиотекинче иртнӗ кӗнеке презентацийӗ ҫинчен] / В. Михайлов // Елчӗк 

ен. - 2019. - 6 пуш (№ 17). -  С. 4 

 

8. Зайцева, Л. А.  Тӗп библиотекӑна - 100 ҫул / Л. Зайцева // Елчӗк ен. - 

2019. - 20 пуш (№ 20). -  С. 2 

 
9. Усанова, В. К.. Чӑвашла вулама юратаҫҫӗ : [Шӑмалак ял библиотекинче 

Валентина Кириллова журналисткӑпа тӗл пулу иртни ҫинчен] / В. Усанова // 
Елчӗк ен. - 2019. - 10 ака (№ 26). -  С. 4 : сӑн ӳкерчӗк 

 
10.    Кудряшова, Л. В. Салам, Кӗнеке эрни! / Л. Кудряшова // Елчӗк ен. - 2019. - 13 
ака (№ 27). -  С. 4 

 
         11.Усанова, В. К. Акцине хутшӑнчӗҫ : [Шӑмалак ялӗн ҫамрӑкӗсем ял библиотекине 



кӗнекесем парнелени ҫинчен] / В. Усанова // Елчӗк ен. - 2019. - 27 ака (№ 31). -  С. 1 
 
 

12. Тимофеев, А. А. Вулавӑш - чӑн-чӑн аслӑ шкул. Унта- чи ҫирӗп ас-тӑн, 

виҫесӗр мул... : [Пичет ветеранӗ, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ 

ӗҫченӗпе Анатолий Тимофеевпа калаҫни] / Анатолий Артемьевич 

Тимофеев ; [Людмила Зайцева калаҫнӑ] // Елчӗк ен. - 2019. - 8 ҫу (№ 

33/34). -  С. 4 
 

13.    Кудряшова, Л. В. Урамри библиотека : [Елчӗкри тӗп библиотека 

умӗнче "Урамри библиотека" уҫӑлни ҫинчен] / Л. В. Кудряшова // Елчӗк ен. - 

2019. - 19 ҫӗртме (№ 45). -  С. 2 : сӑн ӳкерчӗк 

 

14.    Кӗнеке вуласа ырра вӗренетпӗр... : [Вырӑскассинчи ял библиотеки 

ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2019. - 10 утӑ (№ 51). -  С. 2 : сӑн ӳкерчӗк 

 
15.    Смирнова, В. А. Район сунтӑхӗнчи тепӗр пурлӑх : [Елчӗкри тӗп 

библиотекӑра Николай Малышкин ҫырнӑ "Елчӗк ҫӗрӗ ҫитӗнтернӗ" кӗнеке 

презентацийӗ иртни ҫинчен] / В. Смирнова // Елчӗк ен. - 2019. - 28 ҫурла (№ 

65). -  С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. - (Ҫӗнӗ кӗнеке) 

 

       16. Ачасем сасӑпа вулаҫҫӗ : [Елчӗкри тӗп библиотекӑри ача-пӑча уйрӑмӗ    

        ирттернӗ мероприяти ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2019. - 12 юпа (№ 78). -  С. 1 

 
      17.Килсе курӑр, паллашӑр : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра Германи ҫӗршывӗнче     

      службӑра тӑнӑ совет ҫарӗсен ушкӑнӗ тӗл пулу ирттерни ҫинчен] // Елчӗк ен. -    

     2019. - 79 юпа (№ 79). -  С. 2 : сӑн ӳкерчӗк 

 

 

2018 год 
 

1. "Шурӑ туя" клуб йыхравларӗ : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра иртнӗ "Шурӑ 

туя" клуб членӗсен тӗл пулӑвӗ ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2018. - 27 кӑрлач (№ 

6). -  С. 1 
 

2.    Ишмуратова, Вера Николаевна. "Чӑвашсене ҫутта кӑлараканӗ" : 

[Елчӗкри ача-пӑча библитекинче Иван Яковлевич Яковлев ҫуралнаранпа 170 

ҫул ҫитнине халалланӑ кӗнеке выставки йӗркелени ҫинчен] / В. Ишмуратова 

: Чӑвашсене ҫутта кӑлараканӗ // Елчӗк ен. - 2018. - 27 кӑрлач (№ 6). -  С. 8 

 

 

3.  Валентина Элпи - ачасен юратнӑ писатӗлӗ : [Кӗҫӗн Таяпари библиотекӑра       

литература каҫӗ иртни ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2018. - 3 нарӑс (№ 8). -  С. 1 

        

         4. Афганистан - чӗре суранӗ:[Елчӗри тӗп библиотекӑра "Афганистан - ман чӗре  

             ыратӑвӗ" тӗл пулу иртни ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2018. - 17 нарӑс (№ 12). -  С. 2 
 

5. Кӗнеке эрни йыхравланӑ : [Елчӗкри тӗп библиотекӑн ача-пӑча уйрӑмӗнче Пӗтӗм    

             Раҫҫейри Ача-пӑча кӗнекин эрни уҫӑлни ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2018. - 24 пуш (№     

             21). -  С. 8 

     

       6. Енедерова, Людмила Аркадьевна. Вулавӑшри калаҫу : [Тӑрӑмри вулавӑшра    



         "Чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗ" темӑпа калаҫу иртни ҫинчен] / Людмила   

         Енедерова // Елчӗк ен. - 2018. - 25 ака (№ 30). -  С. 2 
 

     7. Зайцева, Людмила Александровна. Вулавӑш халӑха кирлӗ 6 [Елчӗк районӗнчи         

библиотекӑсен ӗҫӗ ҫинчен] / Л. Зайцева // Елчӗк ен. - 2018. - 26 ҫу (№ 38). -  С. 2 

    8. Петрова, Алина Витальевна. Йыша ӳстерессишӗн  : [Елчӗк районӗнчи библиотекӑсен 

ӗҫӗ ҫинчен] / А. Петрова      // Елчӗк ен. - 2018. - 26 ҫу (№ 38). -  С. 2 

 

9.     Ишмуратова, Вера Николаевна. "Ҫыран чӗкеҫӗ" : [Елчӗкри ача-пӑча библиотекине 

килнӗ "Ҫыран чӗкеҫӗ" ҫӗнӗ кӗнеке ҫинчен] / В. Ишмуратова : Ҫыран чӗкеҫӗ // Елчӗк ен. - 
2018. - 4 утӑ (№ 49). -  С. 3 
 
10.    Уҫӑ сывлӑшра - библиотека : [Елчӗкри тӗп библиотекари ача-пӑча уйрӑмӗ "Вулакан 
картиш" акци ирттерни ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2018. - 28 утӑ (№ 56). -  С. 8 : сӑн ӳкерчӗк 

 
11.    Зайцева, Л. А. Ырӑ ят темрен хаклӑ : [Патрекел ял библиотекине ҫӳрекен 

вулакансем ҫинчен] / Л. Зайцева // Елчӗк ен. - 2018. - 29 авӑн (№ 74). -  С. 3 : сӑн 

ӳкерчӗк 

 

12. Ишмуратова, В. Н. Хӗвел кулли : [Елчӗкри тӗп библиотекӑн ача-аӑча уйрӑмӗ 

ҫӗнӗ кӗнекесепе паллаштарни] / В. Н. Ишмуратова // Елчӗк ен. - 2018. - 3 юпа (№ 

75). -  С. 4 
 

13.    Зайцева, Л. А. Асрах унӑн сӑнарӗ : [Лаш Таяпари ял библиотекинче ӗҫленӗ Мария 

Ефимовна Михеева ҫинчен] / Л. Зайцева // Елчӗк ен. - 2018. - 6 юпа (№ 76). -  С. 2 

 

14.    Ишмуратова, В. Н. Чӑваш халӑх тумӗ пирки : [Елчӗкри тӗп библиотекӑн ача-

пӑча уйрӑмӗ ҫӗнӗ кӗнекесемпе пуянланни ҫинчен] / В. Ишмуратова // Елчӗк ен. - 

2018. - 20 юпа (№ 80). -  С. 3 

 

 

2017 год 

1.Пĕрремĕш вулакан : [Аслă Пăла Тимĕшри библиотекăра пĕрремĕш вулакансене 

кăмăллăн кĕтсе илни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 14 кăрлач (№ 3).- С. 8 

2. Заповедник вырăнĕсем тăрăх : [Хĕрлĕçыр ялĕнчи библиотекăна çӳрекенсем «Заповедник 

вырăнĕсем тăрăх» медиаçулçӳревре пулни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 21 кăрлач (№ 5).- С. 

3 

3. Парнелĕр кĕнекесем : [Кăçалхи февралĕн 14-мĕшĕнче пĕтĕм Раççейĕпе «Кĕнекесене 

юратса парнелĕр» акци иртни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 21 кăрлач (№ 5).- С. 4 

4. Альбом хатĕрлеççĕ : [Тĕп библиотека «Елчĕк ен – ман шăпа. Я и Яльчикский район» 

алçырăвĕсен альбомне хатĕрлени çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 25 кăрлач (№ 6).- С.1 

5. Зайцева,Л. (Елчĕк районĕнчи тĕп библиотекăри краеведени секторĕн ертÿçи) Петĕр 

Хусанкай çуралнăранпа – 110 çул : [Чăваш халăх поэчĕ Петĕр Хусанкай çуралнăранпа 110 

çул çитни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 25 кăрлач (№ 6).- С.4; фот. 



6. Поэзи каçĕнче : [Курнавăшри культура çуртĕнче «Манăçми Хусанкай» поэзи каçĕ иртни 

çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 25 кăрлач (№ 6).- С.4 

7. Никитина,И. Египет кактусĕ те çеçкере : [Курнавăш ял библиотекинче 34 çул тăрăшакан 

Раиса Горшкова çинчен] // Хресчен сесси.- 2017.- 26 кăрлач (№ 3).- С. 6 

8. Кудряшова,Л. (Елчĕк районĕнчи тĕп библиотекăри ача-пăча уйрăмĕн ертÿçи) Усăллă 

кăна мар : [Тĕп библиотекăри ача-пăча уйрăмĕнче çамрăк вулакансемпе  пирĕн пурнăçри 

Интернет çинчен тĕплĕ калаçу иртни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 8 нарăс (№10).- С.2 

9. Усанова,В. (Елчĕк районĕнчи Шăмалак ял библиотекин заведующийĕ) Викторинăна 

хутшăннă : [Петр Хусанкая халалласа иртерне викторина çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 8 

нарăс (№10).- С.4 

10. Курав йĕркеленĕ : [Тĕп библиотекăн ача-пăча пайĕнче кĕнекесен «Легендарлă начдив» 

куравĕ йĕркелени çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 11 нарăс (№11).- С. 2 

11. Воин-интернационалистсене асăнса : [Районти тĕп библиотекăра «Раççей ывăлĕсен 

пысăк паттăрлăхĕ» асăну каçĕ иртни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 18 нарăс (№13).- С. 1 

12. Смирнова, Н. Пĕлтерӳ вырăнне – сăвă : [Елчĕк районĕнчитĕп вулавăш ĕçченĕсем поэзи 

кунне халалласа «Вырăс поэзийĕ – урамра» акци йĕркелени çинчен] // Хыпар.- 2017.- 24 

пуш (№41-42).- С.16 

13. Кириллова, В. Тăван чĕлхе, юрă-кĕвĕ янăрать… : [Районти библиотекарьсем çĕршыври 

Кино тата республикăри Ĕç çынни çулталăкне халалласа мероприятисем йышлă йĕркелени 

çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 4 пуш (№16).- С.2 

14. «Шурă туя» клуб членĕсем тĕл пулнă : [Районти тĕп библиотекăра «Шурă туя» клубăн 

ĕçĕсене татăклăн пĕтĕмлетекен конференци пулса иртни çинчен] // Елчĕн ен.- 2017.- 18 

пуш (№20).- С. 1 

15. Çамрăк граждансене – паспорт : [Елчĕкри тĕп вулавăшра çамрăк граждансене паспорт 

парса чыслани çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 26 ака (№31).- С. 4 

16. Зайцева, Л. (Елчĕк районĕнчи тĕп библиотекăри краеведени секторĕн ертÿçи) 

Çĕнтерӳçĕсене палăртăпăр : [Чăваш Ен патшалăх символĕсен кунне кăçалхипе 25-мĕш хут 

паллă туни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 29 ака (№32).- С.2 

17. Вулавăш тĕнчипе паллашнă : [Елчĕкри тĕп библиотекăра иртнĕ «Библионочь – 2017» 

пĕтĕм Раççей шайĕнчи акци кĕнеке вулакансене пуçтарни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 29 

ака (№ 32).- С. 8 

18. «Вилĕмсĕр кĕнеке полкĕ» : [Республикăри «Вилĕмсĕр кĕнеке полкĕ» çамрăксен 

флешмобне Елчĕкри тĕп библиотекăри ачасен уйрăмĕнчи вулакансем хутшăнни çинчен] // 

Елчĕк ен.- 2017.- 6 çу (№34).- С.1 

19. Ĕçе – велосипедпа : [Районти тĕп библиотека ĕçченĕсем пĕр кун пурте ĕçе велосипедпа 

персе çитни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 24 çу (№38).- С.1 

20. Романова, Н. (Елчĕкри тĕп библиотека ертӳçи) Çĕнĕ меслетсене ĕçе кĕртетпĕр : 

[Паянхи библиотекарь вăхăтпа пĕр тан утма, вулакансен йышне ĕçре инноваци мелĕсемпе 

анлă усă курни çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 27 çу (№39).- С.3 



21. Зайцева, Л. (Елчĕк районĕнчи тĕп библиотекăри краеведени секторĕн ертÿçи) Чун-чĕре 

пуянлăхне упрасчĕ : [Елчĕкри тĕп библиотекăн аслă çулхи] // Елчĕк ен.- 2017.- 27 çу 

(№39).- С.8 

22. Патриотсем çитĕнеççĕ : [Шăмалкри библиотекăра çитĕнекен ăрăва патриотла 

воспитани парассипе ăнăçлă ĕçлени çинчен] // Елчĕк ен.- 2017.- 31 çу (№39).- С.1 

23. Усанова, В. К. Халӗ те ырӑпа асӑнатпӑр : [Шӑмалакра пурӑнакан библиотека ӗҫченӗ 

пулнӑ Федор Семенович Чернов ҫинчен] / В. Усанова // Елчĕк ен.- 2017.- 31 çу (№40).- С.3 

24. Алексеев, Н. В. Акатуй уявӗнче, ай, савӑнар-и, тӑванӑмӑрсемпе пӗрле! : [Елчӗкри тӗп 

библиотека «Эко-палатка» курав-экспозици йӗркелени ҫинчен] / Н. Алексеев ; С. 

Архипова ; Е. Петрова сӑн ӳкерчӗкӗсем // Елчĕк ен.- 2017.- 44 çӗртме (№44).- С.1 

25. Архипова, С. А. Кашни утӑмӗ, кашни ӗҫӗ - тӑван халӑх умӗнче : [Елчӗк район 

администрацийӗн культура тата информаципе тивӗҫтерекен пай начальникӗ Антонина 

Анатольевна Александрова ҫинчен] / Светлана Архипова // Елчĕк ен.- 2017.- 23 ҫӗртме 

(№47).- С.3 : сӑн ӳкерчӗк 

26. Черетлӗ заняти : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра «Шура туя» клубӑн черетлӗ ларӑвӗ иртни 

ҫинчен]  // Елчĕк ен.- 2017.- 1 утӑ (№49).- С.1. 

27. Зайцева, Л. А. Тутарсен уявӗнче : [Сӑрьел ялӗнчи мичӗте уҫнӑранпа 25 ҫул ҫитнине 

уявлани ҫинчен] / Л. Зайцева // Елчĕк ен.- 2017.- 15 утӑ (№53).- С.3 
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