«Сырдык аартыгынан» кинигэ биьирэмин сценарийа
Буолар сирэ: П.Д. Аввакумов аатынан Центральнай библиотека.
Буолар чааьа: Кулун тутар 30 кунэ, 16:00 ч.
Музыкальнай нүөмэр. Николай Федорович Максимов
“Махтанабын учууталбар”.
ЫЫТААЧЧЫ:
Сайдыыбыт уунуубут барыта
Сарсынны са5ахпыт кыьата.
Саргылаах сана кун сарыала
Сандаарар бу кунду кыьаттан.
Самантан куех куорсун анньынан
Самныбат айанна аттанар,
Сахалыы санаалаах, ыралаах
Саха дьон утуетэ, чулуута!
Үүммүт үтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар, убаастабыллаах учууталлар,
биир дойдулаахтарбыт.
Бүгүн биьиэхэ умнуллубат кэрэ-бэлиэ күн үүннэ. Билиигэ-көрүүгэ
сирдээбит, үтүөҕэ-кэрэҕэ угуйбут тапталлаах оскуолабыт 90 сыллаах
юбилейыгар ананан тахсыбыт “Сырдык аартыгынан” кинигэ биьирэм кунугэр
муьуннубут. Кэптиннэ бастакы оскуола 1931 сыллаахха Быьыттаах диэн сиргэ
аьыллыбыта, ол сир билигин оскуола ете5е диэн ааттанар. Арыллыбыта 90
сылынан, быйыл онно ейдебунньук бэлиэ уеруулээх быьыыга-майгыга
туруорулунна, ытык сирбит умна быьыытыйбыт оскуолатын чуораана
чугдаарда.
Кинигэ араас кэмнэ улэлээбит оскуола салайааччыларын, учууталларын
техулэьиттэрин, уорэнээччилэрин ситиьиилэрин остуоруйатын сырдатар.
Бу утуокэн кинигэни биир санаанан салайтаран, идея туьугар улэлээн хамнаан
онорон таһаартардылар Ия Владимировна Заровняева, Розалия Романовна
Заровняева, Марта Никоноровна Чемезова, Алена Иннокентьевна Григорьева,

компьютернай

улэни

толордо

биьиги

оскуолабыт

выпускнига,

эдэр

коллегабыт Ариан Михайлович Андреев.
Биһирэм күн аан тылын аһарыгар тыл барар Кэптин орто уопсай
уорэхтээьин оскуолатын директорыгар, СР ыччат политикатын туйгунугар,
“Надежда Якутии” бэлиэ хаьаайыныгар Ия Владимировна5а Заровняева5а.
ЗАРОВНЯЕВА И.В.
(Экранна юбилей видеолара костоллор, оскуола киинэтэ)
ЫЫТААЧЧЫ: «Сырдык аартыгынан» кинигэ 4 туьумэхтээх, 188 сирэйдээх,
300 тирааьынан М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу Илинни федеральнай
университет бэчээтин дьиэтигэр та5ыста. Кинигэбит туерт сурун туьумэхтэн
турар. Бастакы туьумэххэ, бастакы начаалынай оскуолаларга улэлээбит,
нэьилиэккэ

уерэ5ирии

акылаатын

уурсубут

учууталлар

истин-иьирэх

ахтыылара киирдэ. Иккис туьумэх «Киэн туттабыт, махтана ахтабыт». Бу
туьумэххэ келуенэлэр кэрэхсиир, еруу холобурга ахтыллар, дэгиттэр
талааннаах учууталлар тустарын ча5ылхай ахтыылар тумуллэн киирдилэр.
Уьус туьумэххэ, оскуолаттан кынат анньыммыт, Кэптин орто оскуолатын
выпусниктарын махтал тыллара, тердус туьумэххэ «Оло5у кытта тэннэ сайдан,
сырдык са5ахтары арыйан» оскуола билинни улэтин-хамнаьын сырдатар
матырыйааллар тумуллэн киирдилэр.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЙ ЫРЫТЫЫ.
ЫЫТААЧЧЫ: Биһиги улууспут республикаҕа элбэх кинигэни бэлэмнээн
таһаартарар, бэчээккэ суруйтарар улуустар ахсааннарыгар киирэринэн киэн
туттабыт. Үйэлээҕи оҥорон кэлэр кэнчээри ыччакка хаалларар ытык иэспит
буоларын улууспут хас биирдии олохтооҕо билэр. Тыл барар Горнай улууһун
баһылыгар Андреев Никита Викторовичка. Тыл барар Горнай улуьун
баьылыгын бастакы солбуйааччытыгар Сардана Степановна Стручкова5а.
АНДРЕЕВ Н.В. (СТРУЧКОВА С.С.)
ЫЫТААЧЧЫ:
угэстэрдээх.

Биhиги

оскуолабыт

Оскуолабытыгар

араас

дириц,

баай

сылларга

историялаах,

ча5ылхай

утуе

учууталлар

улэлээбиттэрэ, Горнай улууhа, Республика киэн туттар угус ыччата

уерэммитэ. Тыл барар улуустааҕы Үөрэх управлениетын начальнигар Варвара
Ильиничнаҕа Сметанинаҕа.
СМЕТАНИНА В.И.
ЫЫТААЧЧЫ: музыкальнай эҕэдэтин тиэрдэр Маалтааны нэһилиэгин
талааннаах ыччата Саяна Александрова, Бэрдьигэстээх оҕо искусствотын
оскуолатын

учуутала,

«Дореми»

оҕо

ансаамбылын

салайааччыта.

__________________________________________________________________
Музыкальнай нүөмэр.Саяна Александрова “________________”.
ЫЫТААЧЧЫ: Билигин кунду ыалдьыттарбытыгар аьа5ас микрофону
биллэрэбит...
Асхарыма С.С. ССРС, РСФСР норуотун уорэ5ириитин туйгуна.
Варламов Н.П. РСФСР уонна СР уорэ5ириитин туйгуна, Гражданскай
килбиэн бэлиэ хаьаайына, 1988-1998 Кэптин орто оскуолатын директора.
Потапова П.К., СР уорэ5ириитин утуолээх улэьитэ, СРуорэ5ириитин
систиэмэтин Бочуоттаах бэтэрээнэ, Малтааны нэьилиэгин, Горнай
улууьун Бочуоттаах олохтоо5о
Степанова А.М. 2006-2010 сылларга Кэптин орто оскуолатын директора
Инга, Антон Контантиновтар

ЫЫТААЧЧЫ:

Бэйэтин

музыкальнай

эҕэрдэтин

тириэрдэр

Сахаяна

Тарабукина “Алгыс ырыата”.
Музыкальнай нүөмэр.Сахаяна Тарабукина “Алгыс ырыата”.
Улуьуйэн туран
Улэлиир утуо угэстэммит
Саха ыччатын иитэн,
Сайдыы тоьуутэ буолан
Сандаара тур дуу,
Кэптиним кэрэ оскуолата!
Кинигэ

таьаарыытыгар

бары

оттунэн

комолоспут

дьоммутугар,

выпускниктарбытыгар, ахтыы биэрбит, матырыйаалы сааьылаабыт, тумэн
бэчээккэ бэлэмнээбит бары улэьиттэрбитигэр биир дойдулаахтарбытыгар,
чуолаан бу кинигэ кун сирин кереругэр куус-кеме буолбут М.К. Аммосов
аатынан Хотугулуу Илинни федеральнай университет экономикатын уонна
инфраструктуратын салаатын проректорыгар, киэн туттар выпускникпытыгар
Павлов Герасим Николаевичка барҕа махтал тылларын этэбит. Бар
дьоммутугар эһиэхэ кэрэ кэпсээн дэлэйдин, ил-эйэ олохсуйдун, кыаллыбатах
да кыайтардын.
“Сырдык аартыгынан” сана кинигэни кунду бар дьоммутугар бэлэх уунабыт,
уопсай хаартыска5а туьуугэ ынырабыт.

