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1 кылаас о5олоругар аналлаах «Мин оскуолам библиотеката» 

библиотечнай уруок-экскурсия сценарийа 

Сыала-соруга: о5олорго библиотека устун экскурсияны тэрийии, 

библиотека сурун терминнэрин билиьиннэрии, тыл баайын ханатыы. 

Бэлэмнэннэ: 1. «Мин бастакы кинигэлэрим» кинигэ быыстапката; 

                         2. «Мин сатаан аа5абын» кинигэ быыстапката; 

                         3. «О5о сурунаалларын дойдутугар» кинигэ быыстапката. 

Уруок хаамыыта 

    Дорооболорун, о5олор! Бугун эьиги кинигэ храмар – оскуолабыт 

библиотекатыгар ыалдьыттыы кэллигит. Эьиги билигин сатаан аа5ар 

буоллугут, аахпыккытын ырытар, уруьуйдаан кердерерге уерэннигит, онон 

дьэ библиотекаттан бэйэ5ит себулуу кербут кинигэ5итин, сурунаалларгытын, 

хаьыаттаргытын уларсан аа5ыаххытын сеп. Эьигини бугун мин библиотекарь 

Марита Афанасьевна э5эрдэлии керсебун. 

    Билигин библиотекабытын билсиэ5ин: аан бастаан аа5ааччы библиотекарь 

остуолугар кэлэр, бу остуолбут кафедра диэн ааттанар. Кафедра5а аа5ааччы 

формуляра толоруллар – бу анал ирдэбилинэн оноьуллубут карточка. Манна 

араспаанньа, аат, а5а аата суруллар, хаьыс кылааска уерэнэргит, сааскыт, 

ийэ5ит, а5а5ыт ааттара, олорор дьиэ5ит аадырыьа, телепуен нуемэрэ. Ис 

еттугэр ханнык нуемэрдээх литератураны отделын суруйан туран толоробут, 

эьи маннык кинигэни ыллым диэн илии баттыыгыт. Кинигэ5э иннигэр бу 

кармашка5а карточка баар, манна хаьан, хас чыыьыла5а уларсыбыт 

кинигэ5итин а5алар куннут суруллар. 

    Чэ эрэ о5олоор, аа5ааччы формулярыгар туох суруллар эбитий? (о5олор 

эппиэттииллэр). Маладьыастар! 



    Аны кинигэлэр турар хосторугар ааьабыт, бу кинигэлэр турар ыскааптара 

стеллаж диэн ааттанар, манна учебниктар, уус-уран кинигэлэр тус-туспа 

сааьыланан тураллар. Учебниктар предметтэринэн, кылаастарынан, аа5ар 

кинигэлэр алфавит бэрээдэгинэн тураллар. Эьиэхэ анаан бу «Мин сатаан 

аа5абын», «Бэйэм аа5абын», «Остуоруйа дойдутугар айан», «Айыл5а 

абылана», «Сахам сирэ барахсан», «Ебугэм угэьэ», «Хоьоон эйгэтэ» уо.д.а. 

диэн анал темаларынан сааьыламмыт стеллажтан себулуу кербут, 

интэриэьиргээбит кинигэлэрбитин талан ылабыт уонна аны аа5ар саала5а 

ааьабыт. Манна керергут курдук элбэх кинигэ быыстапката оноьуллан 

тураллар, ол аата темаларынан анаан оноьуллубут кинигэлэр кердеруугэ 

туруулара. Холобур, быйыл Россия урдунэн туох сыла ыытылла турарый, 

о5олоор? (эппиэттииллэр). Саамай сеп, киинэ сыла, онно анаммыт кинигэ 

быыстапката бу турар. 

    О5олоор, эьи хас сыллаахха тереебуккутун билэ5ит дуо? Оччо5о хас 

саастааххытый? (хоруйдууллар). Маладьыастар! Эьи курдук бу кинигэлэр 

эмиэ тереебут сыллаахтар, ол аата бу айымньы хас сыллаахха суруллан дьон-

сэргэ аа5ыытыгар тахсыбытыттан ыла тереебут сыла аа5ыллар. Быйыл 2016 

сылга юбилейдарын бэлиэтиир кинигэлэргэ, айымньыларга аналлаах «День 

рождения книги» диэн быыстапканы керебут. Саамай кырдьа5ас кинигэбит 

1836 с. суруллубут эбит (А.Пушкин «Капитанская дочка») ол аата бу 

айымньы сааьа 180 сыл эбит, Сурдээх кырдьагас айымньы эбит дии оголоор?  

Сахалыы тылынан тахсыбыт айымньылартан саамай саастаахтара 

Анемподист Софронов суруйбут «Манчаары» диэн айымньыта 1926 

сыллаахха суруллан аагааччыларга таргаммыт, ол аата хас саастаах эбитий 

биьи тереебут тылбытынан суруллубут «Манчаары» айымньы? Каролина  

суоттаа эрэ, маладьыас 90 сааьын быйыл туолар. Эьиги улааттаххытына бу 

суруйуулары  уруокка  уерэтиэххит, ырытыьыаххыт.  

    Аны бу диэки керуе5ун. О5олуун, улаханныын бары таптаан аа5ар 

кинигэлэрбит быыстапката, туох диэний бары аа5ыа5ын эрэ, саамай сеп 

«Сказки со всего света»  - остуоруйа алыптаах эйгэтэ. Эьиэхэ ийэ5ит, а5а5ыт, 

дьоннут остуоруйа  аа5аллар, кэпсииллэр дуо? (эппиэттииллэр).  

    Дьэ эрэ саамай таптыыр остуоруйаларгытын булан ылын эрэ. Талбан, 

«Репка» остуоруйа5а туох туьунан кэпсэнэрий? Лиза, «Красная шапочка5а» 



ким туьунан сурулларый? Маладьыастар, остуоруйалары учугэйдик билэр 

эбиккит.  

    Аны бэрт кыратык ыйытыкта ыытыа5ын: 

1. Эьиги кинигэ уларыстыгыт дьиэ5итигэр илдьэн аа5аары, онно мин тугу 

толордум? (формуляр) 

2. Библиотека5а кинигэлэр туохха сааьыланан тураллар эбит? (стеллажка) 

3. Библиотека5а бугун элбэ5и биллигит, кердугут дии. Эьиэхэ мин 

кэпсээтим, кердердум библиотека туьунан, эьи библиотека устун туохха 

сырыттыгыт? (экскурсия5а) 

4. Библиотека5а улэлиир киьи идэтинэн ким диэн ааттанарый? 

(библиотекарь) 

  Махтал, о5олоор! Барытын сепке эппиэттээтигит, ол аата бугунну уруок-

экскурсиябыт библиотека туьунан кылгас ейдебулу эьиэхэ инэрдэ, арыый 

улахан кылаастарга та5ыстаргыт аайы ессе билиибитин диринэтэн, ханатан 

иьиэхпит, библиотека улэтин-хамнаьын, ис тутулун, манна хараллан турар 

кинигэлэр тустарынан элбэх сананы билиэхпит.  

   Аны билигин уларсар кинигэлэрбитин формулярдарга суруйабыт уонна 

аа5ааччы буолбуккутунан э5эрдэлээн туран ессе тегул кинигэни 

харыстыыбыт, этиллибит кэмигэр а5алан туттарабыт диэн ейдетебун. 

Керсуеххэ дылы, о5олоор! 

 

 

 

 

 

 



 

«Мин оскуолам библиотеката» библиотечнай уруок 

 

 



Сценарий библиотечного урока для средних и старших классов 

«Произведения на большом экране» 

Цель: знакомство учащихся с историей кинематографа в мире, России и 

Якутии с помощью произведений известных писателей, впоследствии 

отснятыми на кинопленку.  

Задачи:  

- расширить кругозор учащихся в области кинематографии, произведений, не 

включенных в школьную программу; 

- познакомить со знаменитыми произведениями, по мотивам которых были 

сняты кинофильмы; 

- привить интерес к чтению книг с помощью фильмов.  

Подготовлены: 

Книжные выставки: «2016 – Год кино в России», «Произведения и кино»; 

Плакат «Крылатые слова из произведений и кино»; 

Афиша кино «А зори здесь тихие». 

Ход урока 

   Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный библиотечный 

урок, а связан он с Годом кино в России. Все мы очень любим кино, с 

замиранием сердца ждем премьеры очередного блокбастера, и не менее 

любим читать книги. Как вы считаете, чем связаны кино и книги? (дети 

отвечают). Молодцы! На сегодняшний день многие полюбившиеся нам 

фильмы сняты по мотивам знаменитых произведений. А на полках любой 

библиотеки можно найти книгу, где хранится то самое произведение. 

Давайте, прежде всего, поговорим об истории кино… 



    Всем известно, что под Новый год происходят чудеса. И настоящее чудо 

случилось 28 декабря 1895 года в Париже, в одном из залов «Гранд-кафе», 

что на бульваре Капуцинок. В этот зимний день, а точнее, был уже вечер, 

состоялся первый в истории киносеанс. Братья Луи Жан и Огюст Люмьер на 

аппарате собственной конструкции – «синематографе» - показали свои 

первые фильмы (показ слайда). Прошло менее пяти месяцев со дня 

знаменитого киносеанса в парижском «Гранд-кафе», и уже в мае 1896 года 

газета «Санкт-Петербургские ведомости» извещала читателей, что в 

увеселительном саду «Аквариум» с 4 мая и ежедневно идут сеансы «Живой 

фотографии, или Синематографа братьев Люмьер». Более подробно о том, 

как кино пришло в Россию, вы можете узнать из книжной выставки «2016 – 

Год кино в России».  

    По подготовке к данному уроку вы прошли анкетирование, по итогам 

которой для анализа, обсуждения и беседы выбрали одноименный фильм по 

произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Я дала вам домашнее 

задание - прочитать данную повесть. Надеюсь, все справились с заданием? 

(дети отвечают). Отлично! Поговорим немного об истории создания 

произведения и фильма.  

    В 1969 году в журнале «Юность» была опубликована повесть «А зори 

здесь тихие». Произведение Бориса Васильева вызвало большой резонанс в 

читательской среде и стало одной из самых популярных книг 1960-1970-х 

годов о Великой Отечественной войне. В 1971 году за экранизацию повести 

взялся классик советского кинематографа Станислав Ростоцкий. Как 

впоследствии вспоминал режиссер и бывший фронтовик – фильм был снят в 

память о медсестре, которая во время войны вынесла его с поля боя и спасла 

от смерти. Фильм стал классикой советского кинематографа, одной из самых 

любимых народных лент, посвящённых теме войны. Картина стала одним из 

лидеров советского кинопроката 1973 года — её посмотрело около 66 

миллионов человек. В 2002 году во время опроса она была признана самой 



популярной картиной о Великой Отечественной войне. В советское время 

фильм входил в число рекомендованных к просмотру в рамках школьной 

программы. Входит в образовательную программу российских вузов по 

специальности «журналистика». 

    Теперь посмотрим яркие фрагменты фильма «А зори здесь тихие» и 

сравним с прочитанным произведением (просмотр фильма). Вы обратили 

внимание, есть ли в фильме существенные отличия от произведения? (дети 

отвечают). Что вы думаете об экранизации известных произведений? Не 

искажает ли фильм изначальный замысел автора произведения? (отвечают). 

Какие еще известные произведения вышли на большой экран вы можете 

узнать из книжной выставки «Произведения и кино».  

    Давайте закрепим нашу беседу маленькой викториной. Сначала вам нужно 

разбиться на две команды (образуются две команды). Перед тем как ответить 

поднимаем руку, отвечает тот, кто успел первым. А побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. И так, подготовились! 

1. Кем друг другу являлись первые изобретатели синематографа? (братья) 

2. В каком городе Европы состоялся первый киносеанс? (в Париже) 

3. Перед каким праздником это (первый киносеанс) случилось? (перед 

Новым годом) 

4. А жители какого города России впервые посетили киносеанс? (Санкт-

Петербург)  

5. А какая газета их об этом известила? («Санкт-Петербургские 

ведомости») 

6. Назовите автора произведения «А зори здесь тихие» (Борис Васильев) 

7. В каком году была опубликована эта повесть? (в 1969 году) 

8. О чем это произведение? (о Великой Отечественной войне) 

9. Назовите режиссера кинопленки «А зори здесь тихие» (Станислав 

Ростоцкий) 



10. В чью память была снята эта картина? (в память о медсестре, которая 

спасла режиссера)  

   Подводим итоги и считаем очки (выявляется победитель). Я благодарю 

всех вас за увлекательное путешествие в совместный мир книги и кино! 

Надеюсь, что ваша встреча с замечательными произведениями на этом не 

закончится, пускай даже на экране. Читайте чаще, смотрите экранизации, 

учитесь анализировать прочитанное и просмотренное. Удачи! До новых 

встреч!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Библиотечный урок «Произведения на большом экране» 

 

Выставка «2016 – Год кино в России» 



5-11 кылаас о5олоругар аналлаах «Дьуруьуй хомуьум, кэхтимэ 

Олонхом» библиотечнай уруок сценарийа 

Сыала-соруга: - саха норуотун национальнай инструменын уйэтитии; 

                            - Олонхону уйэтитии; 

                            - айар дьо5уру сайыннарыы. 

Бэлэмнэннэ: 1. «Ебугэбит угэьин уедутэн» кинигэ быыстапката; 

                         2. Хомус быыстапката. 

Уруок хаамыыта 

   Утуе кунунэн кунду ыалдьыттар, уерэнээччилэр! Саха сирин еркен ейе, 

сылаас сырдык санаата, урдуккэ, кэрэ5э дьулуьуута, ба5арар ба5ата 

тумуллубут тылынан уус-уран суду айымньыта Олонхо уонна Сахалар биир 

киэн туттар музыкальнай инструмеммыт Хомо5ой Хомус туьунан бугунну 

биьиги уруокпут.  

    Хомус саха сиригэр сайдан кэлбит историятыттан кыратык быьа тардан 

кэпсээтэххэ: 

    Саха хомуЬун туhунан бастакы бэлиэтээhиннэр XIX уйэ анаарыгар нуучча 

айанньыттарын, чинчийээччилэрин улэлэригэр бааллар. 

    Хомуска биирдиилээн толороочулар улахан дьо5урдаахтарын туhунан XIХ 

уйэ айанньыттара Н.Щукин, Р.Маак, академик Миддендорф, Иохельсон, В. 

Серощевскай, В. Трощанскай, Э.К. Пекарскай, И. Черскэй, В. Шкловскай 

уонна да атыттар бэйэлэрин этнографическай улэлэригэр ахтыбыттара 

    Ол курдук Иван Алексеевич Худяков «Краткое описание Верхоянского 

округа» кылгас хомуурунньугар сахаларга мас уонна муос хомус баарын, 

хомуска элбэх буолан оонньооhун  туhунан суруйбута. 



    В. Л. Серошевскай «Якуты» монографиятыгар сахаларга кырыымпа, 

хомуc баарын туЬунан суруйар. Бэлиэтээhиннэринэн Карпат хайаларыгар 

барааны уурэр бостуук  уолга корбутун бэлиэтиир. 

     Хомус о5ону иитиигэ олус улахан суолталаа5ын ейдеен биьиги 

оскуолабытыгар фольклор куруьуога улэлиир. Куруьуок иитиллээччилэрэ 

«Дьурускэн» ансаамбыл тэриммиттэрэ. Кинилэр бугун биьиэхэ кэлэн 

олороллор: ол курдук хомусчут кыргыттар Виолетта Григорьева, Сайыына 

Гуляева, Эвелина Максимова уонна Олонхо эйгэтин баьылаабыт 5 кылаас 

уерэнээччилэрэ.   

     Ону таьынан биьиэхэ бугун куутуулээх ыалдьыт буолан кэллилэр 

М.К.Аммосов аатынан Хатырык орто оскуолатын уорэнээччилэрин «Добун» 

хомусчуттар белехтере, уус-уран салайааччы Дайыына Константиновна 

Обутова. Дайыына Константиновна 2004 сыллаахха Культура уонна 

искусство колледжын Терут культура салаатын бутэрбит. «Олонхо дойдутун 

о5отобун» международнай, республиканскай курэхтэр дипломаннара, 

«Мунха олонхото» - эдэр ыччат олонхо туьулгэтин 4 тогуллээх дипломана, 

эстрада ырыатын курэ5эр хас да тегуллээх лауреата, дипломаннара. 

    Билигин Дайыына Константиновна биьиэхэ Хомус тардыытын мастер-

кылааьын кердеруе (сал5ыы мастер-класс). 

    Олонхо – саха норуотун тылынан уус – уран айымньытын саамай урдук 

чыпчаала, уйэттэн уйэлэр тухары колуонэттэн колуонэ5э бэриллэн испит 

дирин ис хоьоонноох айымньыта буолар. Олонхо биьиги обугэлэрбит, 

торуттэрбит былыргы олох костуутун уустаан – ураннаан кэпсээьиннэрэ 

буолар. Ааспыт уруокка этиллибитин курдук ус дойду бэйэ – бэйэлэрин 

кытары сибээстэьиилэрэ костор. Ус дойду уьуон бэйэлэрэ тус – туьунан 

бухатыырдаахтар.  

    Олонхоьут дьо5ура – уус ураннык хоьуйуу, кэпсээьин, ойуулааьын 

искусствотын баьылааьын, сахалыы тойугулааьын, кылыьахтаах ырыаны 



дьиэрэтэн толоруу. Ону таьынан олонхоьут хас биирдии геройун санатын, 

тойугун, тус туьунан уратылаахтык оруолга киирэн толорооьун. Итини 

таьынан «Улуу олонхоьут», «ааттаах олонхоьут», «ырыа олонхоьут» 

дьаралык аныгылыы эттэххэ (звание) ааттары биэриилэр бааллар. Ити барыта 

норуот талааннаах дьонноругар, олонхоьуттарыгар, дирин ытыктабыл 

сугуруйуу кэрэьэтинэн буолаллар. Былыр норуот олонхо5о умсугуйуута, 

тардыьыыта тубэьиэхчэ буолбатах. Оччолорго уорэх – сайдыы намыьах 

кэрдиискэ турар кэмигэр олонхолооьун улахан культурнай суолталаа5а. 

Олонхоьут – айылҕаттан суду талааннаах киьи. Ылбычча киьи санаата да 

олонхолоон барбата биллэр. Онуоха эбии олонхоьут буоларга угус сыра, 

эрэй, дьулуур, баҕа наада. Уопсайынан олонхоьут бары оттунэн дэгиттэр 

талааннаах буолар. Кини дор5оонноох тойуксут уонна алгысчыт, сээркээн 

сэьэнньит уонна алыптаах остуоруйаьыт, чабыр5ахсыт уонна угэьит — киьи.  

    5 кылаас уерэнээччилэрин толоруутугар «Модун эр со5отох». 

    Бугунну уруокпутугар бэлэмнэнии кэмигэр мин курэхтэри биллэрбитим. 

Ол курдук “Хомо5ой хомуспун хоьуйабын” хоьоон айыытын уонна “Олонхо 

дойдутун талба-мааны танаьа” сахалыы танас эскиьин курэхтэрэ. Тумугу 

биллэрэбин.  

    “Хомо5ой хомуспун хоьуйабын” хоьоон айыытын курэ5эр уьус миэстэни 

ылла 9 кылаас уерэнээччитэ Попова Ганна. Салгыы иккис миэстэ буолла 7 

кылаас уерэнээччитэ Максимова Эвелина уонна кыайыы ерегейун биллэ 8 

кылаас уерэнээччитэ Гуляева Сайыына. Э5эрдэлиэххэ! 

     “Олонхо дойдутун талба-мааны танаьа” курэххэ уьус миэстэ5э тигистэ 7 

кылаас уерэнээччитэ Никонов Айаар, иккис бочуоттаах миэстэни ылла 7 

кылаас уерэнээччитэ Гуляева Мила. Кыайыылаа5ынан та5ыста 5 кылаас 

уерэнээччитэ Никонова Тася. Маладьыастар! 

     Курэхтэргэ бары олус кехтеехтук кытынныгыт, бары наьаа талааннаах, 

кэрэни кэрэхсиир о5олоргут. Сал5ыы маннык айа-тута сылдьын! Биьиэхэ 



кэлэн ыалдьыттаабыт куутуулээх дьоммутугар махтаныаххайын! Бугунну 

уруоктан элбэх сананы билбиккит буолуо, утуену кэрэни эрэ инэриммиккит 

буолуо диэн эрэнэ хаалабын. Уонна улуу дьоммут Хомус уонна Олонхо 

туьунан алгыстаах хоьооннорунан бугунну библиотечнай уруокпутун 

тумуктуубун: 

Саллар саас тухары олонхо 

Саханы урдэтиэ олонхо 

Кэс тылбыт кэскилин кордеруе, 

Кэхтибэт кэрэтин сехтеруе! 

                                                  Куннук Уурастыырап 

 

Бэрт тимиринэн бэйэлээтим, 

Суду тимиринэн суруннээтим, 

Сыыйыы тимиринэн сынаахтаатым, 

Дьикти тимиринэн тиэрбэстээтим, 

Тыйыс тимиринэн тыллаатым. 

Босхо бастаа5ы 

Мун-сор обургу 

Бе5утуннэрэр буолла5ына, 

Буомурбут кутун-сурун 

Булгута туойар буол. 

Икки атахтаа5ы 

Эрэй-буруй обургу 

Иэдэтэр кунугэр 

Энсиллибит кохсун 

Эмтии этэр буол! 

Саха ураанхайы 

Санаа-оноо обургу 

Салытыннарар кунугэр 

Сарбыллыбыт санаатын 



Саатата санарар буол! 

                                    Ексекулээх Елексей 

 

“Дьуруьуй хомуьум, кэхтимэ Олонхом” библиотечнай уруок 

 

Дайыына Обутова мастер-кылааьа 

 

 

 



5-11 кылаас о5олоругар, учууталларга, тереппуттэргэ, общественностка 

аналлаах «Кутуллар кемус дор5ооннор» тегурук остуол сценарийа 

Сыала-соруга: - айар тыл эйгэтигэр уьуйуу; 

                            - аатырбыт прозаиктар, поэттар улэлэрин билиьиннэрии; 

                            - айар куттаах оскуола уерэнээччилэрин сайыннарыы. 

Бэлэмнэннэ: 1. «Тереебут туелбэм – мин Тубэм» кинигэ быыстапката; 

                      2. «Ылба5ай ырыаннан, хомо5ой хоьоонунан туойабыт Эйиигин,  

                            Тубэм сирин» кинигэ быыстапката; 

                      3. «Ыалдьыттарбыт айымньылара» кинигэ быыстапката. 

Уруок хаамыыта 

   Утуе кунунэн, ытык-мааны ыалдьыттарбыт, уерэнээччилэр, учууталлар 

уонна тереппуттэр! 

    Утуекэн дьоро кунунэн уерэ-кете керсебут кэрэ айыл5алаах, утуекэн 

улэьит дьоннордоох, кэрэ5э тардыьар талааннаах ыччаттардаах хоьоонно 

хоьуллубут, ырыа5а ылламмыт Тубэбит сиригэр, уерэх-билии кыьатыгар 

айар, суруйар талааннаах кунду ыалдьыттарбытын: поэт, прозаик, клип 

онорооччу, мас ууьа Василий Иннокентьевич Гоголевы – Уйулханы, поэзия 

эйгэтигэр туспа суоллаах-иистээх эдэр поэтесса Саргылаана Сандаары уонна 

тыа дьоно-сэргэтэ таптаан аа5ар “Далаьа”, “Илгэ”, “Уус саха” сурунааллары 

кун сирин кердербут, “Кемуел” кинигэ кыьатын теруттээн 100-тэн тахса 

кинигэни аа5ааччыларга утары ууммут, элбэх кинигэлэр автордара, “Саха 

терут ейдебуллэрэ” проект автора Борис Иванович Павловы уонна олохтоох 

автордарбытын. 

    Хоьоон, сэьэн, кэпсээн иэйии киирдэ5инэ айылларын билэбит, онтон ол 

иэйии киьи-киьи аайы тус-туспатык, араастык киирэр ээ. Ону сурукка оьуор 

курдук дьэрэкээннээн дуу, хомус курдук тылынан лынкынатан дуу, дьуьуйэн 



кустук курдук дьуерэлээн дуу, тыл аьыы-ньулуун амтанын, минньигэс 

муетун амтаьыйар гына этэр чахчы улахан таьым, талаан эрэ кыайар суола 

буолла5а дии. 

    Бугунну дьоро куммутун, истин керсуьуубутун аьарыгар кердеьуе5ун 

М.Е.Охлопкова аатынан орто оскуолабыт директорыттан С.Н.Лукинаттан. 

    Э5эрдэлээх микрофону туттарабын нэьилиэкпит а5а баьылыгар 

К.К.Федоровка. 

    Саха о5уска олордо да ырыаьыт диэн мээнэ5э этиллиэ дуо? Ол сиэринэн 

хоьоонно холоммотох, кэпсээннэ санамматах киьи саха5а а5ыйах буолуо. 

Билигин саха тылын сумэтин талан айа-тута сылдьар ыалдьыттарбытыгар 

тылла биэриэ5ин.  

    Утуе санаалаах еттугэр харалаах, илии тутуурдаах оскуолабыт аанын биир 

утуе кун аьан киирэн кэлбит Борис Павловка бэйэтин тердун-ууьун, айар 

улэтин, оло5ун кэрдиис кэмнэрин билиьиннэрэригэр кердеьуе5ун. 

    Истинник, иьирэхтик иэйэн туран алгыстаах микрофону туттарабын 

дэгэттэр талааннаах Василий Иннокентьевич Гоголевка – Уйулханна (слайд 

кердеруутэ, айымньыларын, мастан оноьуктарын быыстапкатын 

билиьиннэрии, хомуска оонньоон иьитиннэрии). 

    Биьиги аа5ааччылар хоьооннору аа5арбытыгар уксубут сахабыт тылын 

сепке тутан айар поэттар хоьооннорун себулээн уостан туьэрбэккэ аа5абыт, 

угус табыллыбыт айыылар ырыа буолан ылланан киэн сиринэн 

тэлэьийдилэр. Кэлинни кэмнэ поэзия эйгэтигэр алыптаах тыллаах эдэр 

поэттар элбээбиттэрэ киьини уердэр, олортон биирдэстэрэ аатырбыт 

Арбита5а майгынныыр истииллээх Саргылаана Сандаары истинник 

керсуе5ун (бэйэтин оло5ун, айар улэтин кэпсиир, хоьооннорун аа5ар). 

    Биьи нэьилиэкпит ураты айыл5алаах, сахалыы тыыннаах нэьилиэк, мантан 

сахалартан бастакы учуонай-агроном Иван Иванович Дьяконов, Японияны 

кытта сибээьи олохтообут атыыьыт Баьылай Дьяконов, бастакы утуелээх 

геолог Иван Петрович Пестряков, поэт, прозаик Егор Петрович Пестряков, 

ураты тыллаах-естеех поэт Иннокентий Николаевич Елисеев – Усхаан, 



кыахтаах спортсменнар Николай Дьяконов,Артем Варданян, баай тыллаах-

естеех тамадалар Надежда Гуляева, Иван Новиков уо.д.а. силис тардан 

силигилээн та5ыстылар. Билинни кэмнэ нэьилиэккэ айар куттаах дьон, 

о5олор элбэхтэр. Бугун бэйэлэрин хоьооннорун аа5ан иьитиннэриэхтэрэ 

К.К.Федоров, Л.В.Пестрякова, Н.Г.Делахова, Виолетта Григорьева, Сайыына 

Гуляева – 8 кылаас уерэнээччилэрэ, Клара Попова, Эвелина Максимова – 7 

кылаас уерэнээччилэрэ.  

     Кунду ыалдьыттарбыт, эьи бол5омто5утугар кинигэ быыстапкаларын 

обзора (Б.Павлов, В.Гоголев – Уйулхан, Саргылаана Сандаар олохтоох 

автордар хоьооннорун ырыттылар, субэ биэрдилэр). 

    Кунду тегурук остуол кыттыылаахтара, бугун биьи ыалдьыттарбыт проза, 

поэзия кэрэ эйгэтигэр, дьиннээх биьирэбили ылбыт прозаиктар, поэттар 

субэлэрин-амаларын иьиттибит, сана саналаан эрэр о5олорбутугар айар 

улэлэригэр олук уурустубут, кинилэргэ тыл дьэрэкээн хонуутугар аа-дьуо 

айаннаанныт айын-тутун диэн алгыс тылларын тиэрдэбит. 

    Кунду ыалдьыттарбыт, эьиэхэ ба5арабыт: ситиьии сиэттистин, ба5а 

санаа5ыт бар5ардын, дьол-саргы сатыылаатын диэн алгыс баьын сыалыыбыт. 



  

 

Суруйааччылары арчылааьын тугэнэ 

 

Кинигэ быыстапкаларын ырытыы 



               Нам улууьун  М.Е. Охлопкова аатынан Тубэ орто оскуолатыгар 

          ыытыллыбыт  «Аагыы  киэн эйгэтигэр» месячник кылгас ырытыыта 

     Биьи  орто оскуолабытыгар 44 ого уерэнэр. Месячникка анаан угус 

еруттээх улэлэр, тэрээьиннэр уерэнээччилэри кинигэ, аагыы  эйгэтигэр 

угуйууга, аахпыты олохторугар аргыс оностууларыгар туьу туьэрии, кэрэни 

кэрэхсии уерэнэргэ уьуйууга, тус талааннарын арыйыыга болгомто ууруллан 

ыытылыннылар. «Кинигэ ологум  аргыьа» керсуьуу чааьыгар улэ 

ветераннара, нэьилиэкпит ытык дьоно Светлана Васильевна Атласова, 

Владимир Афанасьевич Сивцев ынырыллан оголорго бэйэлэрэ туохтан 

сагалаан аагар буолбуттарын, бастакы аахпыт кинигэлэрин кэпсээн аагыы 

олохторугар суолтатын ейдеттулэр. Бу тэрээьиннэ «Ого сааьым кинигэлэрэ» 

ретро кинигэлэр быыстапкалара болгомтону тарта, манна 1936сс бэчээттэнэн 

тахсыбыт «География Якутии» бэртээхэй кинигэ улахан биьирэбили ылла. 

      9, 10 кылаастарга «Кинигэ таларга бастакы кемелеьееччулэр» диэн 

иьитиннэрии кунэ ыытылынна. Бу тэрээьиннэ оголор картотека, каталог, 

рекомендательнай испииьэк, аагыы былаана уо.д.а. билистилэр. Аралдьытар 

чааска полкага турар айымньыны  каталожнай карточканан булууга 

практическай улэни толордулар, бастакы кылаастарга анаан 

рекомендательнай испииьэк онордулар. 

    6—10 кылаас кыргыттарыгар анаан (11кылаас оскуолага суох) «Уйан –

уйагас иэйиинэн» литературнай чааска Н.Харлампьева, Сайа, Умсуура, 

Сабарай Илгэ айар улэлэрэ, олохторо киэнник сырдатылынна, айымньылара  

ырытылыннылар. Кыргыттар бэйэлэрин санааларын, керуулэрин 

кэпсээтилэр, ырытыстылар. Хоьуйууга бастакы холонууларын ааган 

иьитиннэрдилэр. Библиотекарь еттуттэн субэ ама бэрилиннэ уонна айар 

куттаахтар «Ыллык» тумсуулэрэ тэрилиннэ. 



     Маны тэнэ «Ф.Г. Винокуров—Даадар» - Поэт чааьа, «Дэгэттэр талааннаах 

Сиэн Чолбодук» - сэьэргэьии чааьа, «Алыптаах Алампа алгыстаах айана» —

суруйааччы кунэ тэрилиннилэ. 

    Сана кинигэлэри тэнэ урукку поэттар, суруйааччылар кинигэлэрин 

презентацията ыытылынна, ол курдук Виктория Габышева «Кыракый 

кыысчаан уонна Аар тайга» кинигэни тэнэ угустук аагыллыбат 

Р.Багатаайыскай кинигэлэрин билиьиннэрии, ырытыы оноьулунна. 

    Уус-уран айымньыны библиотекага бэлэхтиир утуе угэскэ кыттыьан 

«Оскуолабар дьоьун бэлэх» диэн акция ыытыллан. Уопсайа 45 кинигэни 

библиотекага бэлэхтээтилэр. 

     Бары кылаастарга  тереебут туелбэни билиьиннэрэр сыаллаах «Терут 

туелбэм Тубэ» - диэн информация чаастара ыытылыннылар, киэн ис 

хоьоонноох кинигэ быыстапкалара оноьулуннулар. 

      Уерэнээчилэри  правовой  иитиигэ анаан «Мои обязанности и права» - 

быраап кунэ ыытылынна, «Олохпут сокуона», «Правовые знания каждому» 

кинигэ быыстапкаларын просмотра, обзора ыытылынна. 

      Учебниктары харыстыыр сыаллаах «Учебник кунэ» тэриллэн 

кылаастарынан учебниктары бэрибиэркэлиир рейдэ ыытылынна, «Бастакы 

учебнигым», «Уерэнэр кинигэм мин бастын догорум» беседалар 

ыытылыннылар. 

       Уерэнээччилэргэ, учууталларга, тереппуттэргэ анаан «Кутуллар кемус 

доргооттор» тегурук остуол бэрт тэрэьиннээхтик ыытылынна (сценарий 

сыьыарыыга). 

       Кэрэ эйгэтигэр, ебугэ терут угэьигэр угуйар «Дьуруьуй хомуьум, кэхтимэ 

олонхом» маастар – кылаастаах  библиотечнай уруок  угуьу оголорго инэрдэ, 

тиэртэ диэн сыаналыыбыт (сценарий сыьыарыыга). 



       Киинэ сылыгар анаан биир улахан тэрээьининэн «Произведения на 

большом экране»  тэрээьин буолар ( сценарий сыьыарыыга). 

      Бастакы кылаастарга анаан «Мин оскуолам библиотеката»  библиотечнай 

уруок – экскурсия утуе угэскэ кубулуйда (сценарий сыьыарыыга). 

      Маны тэнэ учууталларга  анаан «Сана учебниктар», «Билсин 

методпособиелар» кинигэ быыстапкалара, ырытыылар оноьулуннулар. 

      Библиотекага постояннай «Киэн туттуум Сахам сирэ», «Энсиэли хочотун 

олохтоогунабын», « Тереебут туелбэм», « История моей школы», «Уран тыл 

маастардара», «Мои помощники в выборе книг», «Новые книги», «Кинигэ – 

дьоьун бэлэх», «День рождения книги» кинигэ быыстапкалара улэлии 

тураллар. 


