


Китапханә ул - сихри дөнья, рухи мирасыбызны буыннардан - 
буыннарга тапшыручы, акылның, изге олуг фикерләрнең чишмә 
башында торучы. 
Хәзерге чорда җәмгыять белән бергә китапханә системасы да зур 
үзгәрешләр кичерә. Бүген ул мәгълүмат бирү чыганагы гына түгел, ә 
укучыларның сәләтен үстерүче, күпмилләтле илебез халыкларының 
күп гасырлы рухи, тарихи һәм мәдәни традицияләрен тергезүче дә. 

Татар милләтле укучыларны республикабызның 44 район, 7 
шәһәр, шул исәптән Башкортстанның Милли, Республикабызның 
сукырлар өчен махсус китапханәләре хезмәтләндерә. Бүгенге көндә 
китапханәләрдә 1 021 688 данә документ теркәлгән. Күп кенә район 
хакимиятләре фондларны татар телендәге басмалар белән туплауга 
зур әһәмият бирә. 

Чакмагыш районындә яшәүче 29 300 кешенең 18732 татар 
милләтеннән. Шунлыктан, республикада гамәлгә ашырылучы 
китапханә үстерү программасына ярашлы, Чакмагыш үзәк биләмә-
ара китапханәсе татар милләтеннән булган кешеләр белән эшләүдә 
база китапханәсе һәм республиканың милләттәшләребезне 
хезмәтләндерүче барлык китапханәләре өчен методика үзәге булып 
тора. Аның төп максаты – халкыбызның рухи мәдәни мирасын 
саклап калу, файдалану һәм тарату яшь буында патриотлык тойгысы 
тәрбияләү, милләттәшләребездә тамырлары, үз халкының, туган 
төбәгенең тарихы белән кызыксыну уяту, аларны татар халкының 
гореф - гадәтләре, йолалары, шулай ук татар телендә нәшер ителүче 
әдәбият белән таныштыру. Шуларны гамәлгә ашыру кысаларында 
Башкортстан һәм Бөтендөнья конгресслары белән эшлекле 
мөнәсәбәтләр урнаштырылган. 

Алар ярдәмендә фонд татар телендәге китаплар белән 
тулыландырыла. 

Китапханәдә барлыгы 25 меңнән артык китап укучы исәпләнә, 
аларны 21 авыл, үзәк һәм балалар модельле китапханәсендә эшләүче 
36 белгеч хезмәтләндерә. 



 База китапханәсенең эшчәнлеге татар басмаларын 
комплектлау, саклау һәм шушы фондны файдалануны эченә ала. 
Татарлар, аларның тарихы, сәнгате, мәдәнияте һәм әдәбияте 
турындагы туган телдәге басмаларны туплый. 

Бүгенге көндә китапханә фондында 414 мең данә китап 
исәпләнә. Шуның 64305-е, яисә 15, 5 проценты татар телендәге 
басмалар. Фондлар ел саен яңа китаплар белән тулылана. 

Китапханәләрнең материаль - техник базасы нык. 
Компьютерлаштыру, автоматлаштыру югары темплар белән бара. 
Интернет аша дөньякүләм мәгълүмәтләр белән танышу мөмкинлеге 
бар. 

Мәгълүмәт бүлегендә буклет, библиографик күрсәткечләр, 
методик ярдәмлекләр, сценарийлар төзелә. Болар белән укучылар да, 
китапханә хезмәткәрләре дә теләп файдаланалар. 

Китапханә хезмәткәрләре милли әдәбият белән эш иткәндә 
традицион һәм яңа эш алымнарын уңышлы кулланалар. Татар 
язучыларының, сәнгать эшлеклеләренең иҗатына багышланган 
мәдәни чаралар үтә. Мәдәни үзәкләр, заллар, почмаклар оештырыла, 
мини - музейлар булдырыла. Чакмагыш районында гына 
китапханәләр каршында 3 милли музей эшли. 

Районда бүгенге көндә 7 модельле китапханә исәпләнә, ә 2014 
елда Сыйрышбаш авылында ачылган модельле китапханә татар 
мәдәниятен популярлаштыру үзәге булып тора. 

Китапханәгә килеп керү белән “Могҗизалы китап илендә” 
исемле балалар почмагы каршы ала. 



Татар халкының тарихын, мәдәниятен, гореф - гадәтләрен 
чагылдырган “Гасырларда яшә татар иле” дигән мәгълүмәт почмагы 
урнаштырылган. Хәзерге көндә китапханә 700 артык китап укучыга 
хезмәт күрсәтә. Китап фонды 12 мең данәдән артык исәпләнә. 

Һәркемне җәлеп итәрлек китапларның кайтып торуы һәм 
китапханәченең бу китапларны тәкъдим итә белүе, төрле кичәләр 
үткәрүе укучылар саны артуга уңай тәэсир ясый. Укучыларга 
китапханә хезмәте күрсәткәндә Интернетка тоташтырылган 
компьютер һәм принтер, телевизор куллану мөмкинлеге эшләрендә 
зур ярдәм булып тора. 
Сыйрышбаш модельле китапханәсенең ишекләре һәркем өчен 
һәрвакыт ачык. Укучылар белән эшне оештыру алымнары да 
күптөрле: рефератлар язарга материаллар туплауда булышу, төрле 
өлкәгә кагылышлы осталыкларын барлау максатында, аны киләчәк 
буыннарга тапшыру юнәлешендә шактый гына кызыклы эшләр 
башкарыла. Район күләмендә үткәрелүче конкурсларда катнашып, 
китапханә һәрвакыт призлы урыннар яулый. 

Республика күләмендә үткән чараларда да база китапханәсе читтә 
калмый. 



Нәүрүз бәйрәме, «Татар йорты», «Башкортстан баллы төбәк», 
“Кызыл таңның җырлы кичләре” дигән фольклор бәйрәмнәрдә 
халкыбызның көнкүреше, тарихы, мәдәнияте чагылдырылды. 

2011 ел Башкортстанда “Милләт – ара татулыкны ныгыту 
елы” уңаеннан башкалабызда “Гаилә һәм демография: милләт - ара 
татулыкны үстерүнең социаль потенциалы” девизы астында “Русия 
гаиләсе” халыкара конгрессында база китапханәсе тарафыннан 
оештырылган күргәзмә бай, эчтәлекле һәм мәгълүмәтле булуы белән 
аерылып торды. 

Районыбызның данын еракларга таратучы, үзләренең эш   
гамәлләре белән һәркемне сокландырган шәхесләр күп Чакмагыш 
районында! Район язучыларының тормышын, иҗатын барлау нияте 
белән «Здесь мой край, исток мой» дигән әдәби карта булдырылды. 
Әдәби картада якташ язучыларның кыскача биографияләре, аларның 
иҗади эшчәнлеге һәм тулы библиография бирелде. 
Китапханәләрдә язучылар белән очрашулар да даими үтеп тора. 
Татарстан фәннәр академиясенең Тарих институты директоры, сәясәт 
фәннәре докторы Рафаель Хакимов, Бөтендонья Татар конгрессы 
Башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев, татар 
морзалары мәжлесенең шәрәфле башлыгы Максат Мамлиев, 
Бөтендөнья Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле, 
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор Алик 
Локмановларның килүе китап сөючеләр арасында якты хисләр 
калдырды. 



Шулай ук 2012 елда матур әдәбияткә мәдхия җырлаучылар, 
Татарстан Республикасының Язучылар берлеге рәисе урынбасары, 
драматург Данил Салихов, Татарстан республикасының халык 
шагыйре Рәдиф Гаташ, татар шагыйре, журналист һәм публицист 
Газинур Моратовлар белән чираттагы очрашу кичәсе дә онытылмас 
хатирәләргә бай булды. 
Якташ язучы Вазих Исхаковның 85 яшьлек юбилеена багышланган 
хәтер кичәсе язучылар Риф Тойгынов, Марис Назиров, Марат 
Кәримов, Марс Әхмәтшин, Мансаф Гыйләҗев, Фәния Чанышева, 
Рәдиф Гаташ, Бөтендөнья татар конгрессының баш референты 
Ильдар Мингареев, Бөтендөнья конгрессының Башкортостандагы 
вәкиле Алик Локманов, әдипнең гомер юлдашы Наилә Тукаева, кызы 
Венера Исхаковаларны,тирә-як авыллардан жыелган мөхтәрәм 
кунакларны, авыл халкын һәм талантлы язучының ижатына битараф 
булмаган бик күпләрне туган авылы Тайняшта очраштырды. Бу кичә 
китапханәчеләр, китап сөючеләр өчен бигрәк тә әһәмиятле булды. 
Район китапханәсенә конгресс исеменнән бирелгән 3115 данә китап 
фондыбызны тагын да баетты. 

Мәдәният елы чикләрендә дә һәр ике республиканың иҗади 
интеллигенциясе арасында дуслык җепләрен ныгытуны күзаллап 
районда әдәби очрашу үтте. Китап укырга яратучы Чакмагышлар 
белән очрашып әңгәмәләшү өчен күрше республиканың күренекле 
иҗади шәхесләре – Бөтендөнья татар конгрессы референты Илдар 
Камил улы Мингареев, популяр язучы Зифа Кадыйрова, “Ләйсән” 
иҗади берекмәсе җитәкчесе Роза Хамидуллина, танылган җырлар 
авторы Әлфия Ситдикова, җырчы Сәрия Набиуллина килде. 



 
2015 елның ноябрь аенда Бөтендөнья Татар Конгрессы 

комитеты чакыруы буенча Казанда якташыбыз профессор Касыйм 
Йосыповның “Моңаймас та иде, һай бу бала” дигән китабының исем 
туе үтте. Шул уңайдан Чакмагыш үзәк китапханәсе “Казан” милли 
мәдәният үзәгендә күргәзмә оештырды. Кызыксынучылар К. 
Йосыпов иҗаты белән, республика, район турындагы мәгълүмәтләр 
белән танышты. 

Гомумән, һәр чара тәрбияви әһәмиятне игътибарга алып, 
олысын - кечесен җәлеп итәрлек, кызыксындырырлык итеп 
оештырыла. 

2014, 2016 елларда татар халкы белән эшләүче база 
китапханәсе җитәкчесе Э. Ә. Газизова Бөтендөнья татар хатын–
кызлары форумында катнашты һәм татар халкының мәдәниятен, 
горыф - гадәтләрен үстерүгә зур өлеш керткән өчен  Татарстан 
республикасы президенты Р. Н. Миңнехановның  Рәхмәт хатына лаек 
булды. 

2016 елда райондашларыбызның туган телебезгә, күркәм 
гадәтләребезгә карата сөю тәрбияләү, ата- бабаларыбызның 
тормышы- көнкүрешенең матур бәйрәмнәрен тергезү, милли 
рухыбызны көчәйтү, яңарту нигезендә районда “Калфак туе”,” 
Самавыр бәйрәме”, “Чәчәкләрдә милләтем матурлыгы”дигән исем 
астында чәчәк бәйрәмнәре гөрләп үтте. Шушы бәйрәмнәрнең 
берсендә районда “Ак калфак” хатын- кызлар җәмгыяте 
оештырылды. Җитәкчесе - Э.Ә. Газизова. Мондый бәйрәмнәнең үтеп 
торуы район халкында зур кызыксыну уята, шулай ук китапханәләр 
милли мәдәниятне саклаучы да, нәфис әдәбиятне кайгартучы да, 
халыклар дуслыгын үстерүче дә, оештыручы да булып кала. 



Безнең адрес: 

БР Чакмагыш авылы, 
Кооператив урамы, 44 а 
_____________________ 

Тел.: (34796)3-13-46 
E-mail: mukcbs511@mail.ru 

Муниципаль автономлы мәдәният 
учреждениесы 

Чакмагыш үзәк биләмә-ара 
китапханәсе 

Буклет 
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