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 Алтынньы ый 24 кунуттэн 29 кунугэр диэри оскуола библиотекаларын нэдиэлэтэ буолан 

ааста. Нэдиэлэ информация күнүттэн са5аланна. Манна анаан библиотека5а кэлбит саңа 

кинигэлэр «Эксмо» открывает мир» диэн ааттаах быыстапкалара туруорулунна. О5олор 

саңа энциклопедиялары себулээн перемена аайы библиотека аанын саппатылар. 

Аа5ыыны, библиотеканы агитациялыыр сыаллаах иккис, үһүс кылаас 

үөрэнээччилэригэр анаан «Остуоруйа геройдарын парадын» тэрийдибит. Кылаастан 

биирдии о5о остуоруйа геройун таңаһын таңынна уонна хоһоон бэлэмнээтэ. 

Кылаастарынан кэрийэн хоһооннорун аахтылар, оскуола библиотекатыгар сылдьан кинигэ 

аа5арга ыңырдылар.  

5, 6 кылаас үөрэнээччилэригэр “Проделки в ИБЦ” диэн ааттаах библиоквест- 

оонньуу ыытылынна. Биир түһүмэххэ “Матроскин” диэн тылтан ханнык хамаанда төһө 

элбэх саңа тылы толкуйдууругар, “Закодирован в пакете с . . .” түһүмэххэ сөптөөх эппиэт 

булаары кодтаах пакетикка баар крупинкалары, конфеткалары, дражелары ахсаанынан 

аа5ан хас биирдиилэрин туһааннаакх буукубаларын кодтарын бэрээдэгинэн туруорарга 

күрэхтэстилэр. “Киношная фантазия” түһүмэх  киинэ буолбут кинигэлэри о5о 

фондатыттан булууга  ананна.  “Зашифрованные герои книг” кинигэлэр геройдарын 

аатынан ребус таайыыта.  

7, 8 кылаастарга «Береза – символ Чурапчи» диэн ааттаах библиоквест-оонньуу 

ыыттыбыт. Хамаандалар туерт туЬумэ5инэн сорудахтары толордулар. Ол курдук, хатын 

мас туьатын, хоьоонно хоьуллубутун, ырыа5а ылламмытын, Чурапчы символыгар то5о 

киирбитин туьунан Интернет ситимиттэн, кинигэттэн булан эппиэттээн суурдулэр-

кеттулэр. Аа5ыллыбыт балларын хатын сэбирдэ5инэн ылан бэйэлэрин хатыннарыгар  

сыьыаран кимиэхэ  хойуу сэбирдэхтээх хатын буолбут ол кыайыылаах буолла. 

Биир дойдулаахпыт, буойун учуутал, 

лирик- поэт А.С.Бродников төрөөбүтэ 100 сылын 

көрсө кини хоһооннорун 5, 7 кылаастарга 

дор5оонноохтук аа5ыыны учуутал М.А. 

Борисовалыын тэрийдибит.  

“Запечатлены за чтением” фотоальбом 

конкурсугар 2 кылаастартан 11 кылааска тиийэ 

кытыннылар. “Ретро- снимок” диэн тема5а 

төрөппүттэр, эһээлэр- эбээлэр кинигэ, хаһыат 

аа5а олорон түспүт хаартыскалара киһи 

бол5омтотун тардаллар. Манна 1935с хаартыска 

кытары баар. “Библиотворецка” о5олор 

кинигэттэн көрөн араас оңоһуктарын кытары 

түспүт хаартыскаларын. “Растем вместе с 

книгой” диэннэ о5олор олохторугар 1 

кинигэлэрин уонна бу кэмӊэ аахпыт эбэтэр аа5а 

сылдьар кинигэлэрин кытары түспүт 

хаартыскаларын  укпуттар. “Читающая 

компания” – бу кылааска элбэх буолан аа5а 

олоророллоро. “Наедине с книгой” диэн тема5а 

биирдиилээн бүөмнээн аа5а олорор 

хаартыскалара киирдилэр. Дьиэ кэргэӊӊэ 

аа5ыыны кө5үлүүр сыаллаах темабыт 

“Читающая семья”.  “Читатель ИБЦ” диэн 

саамай элбэх хаартыскалаах буолан та5ыста. 

«Библиотека красивая или все в наших руках» диэн дизайнердар курэхтэрин 8-10 

кылаастарга ыыттыбыт. Манна уерэнээччи библиотеканы хайдах буолуон ба5арарынан 

баар уруьуйдаан биэрдилэр. 



 «Буккроссинг» диэн библиотека улэтигэр бу куьуннэттэн сана суурээн киирдэ 

диэтэхпитинэ сыыспаппыт буолуо. Ол курдук учууталлар, уерэнээччилэр дьиэлэриттэн 

аахпыт кинигэлэрин а5алан себулээбит кинигэлэригэр атастаьан баралларыгар выставка 

туруордубут.  

Биир улахан тэрээьиммитинэн уус уран аа5ыы курэ5э буолла. Манна 4-8 кыл. 

барыта 90 о5о кытынна. Тематыгар хаачча5а суох себулээбит хоьооннорун сахалыы, 

нууччалыы уонна английскайдыы аахтылар. Бары бэлэмнэммиттэрэ, долгуйаллара 

харахха быра5ыллар.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


