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Буолар сирэ:Уус-Алдан улууЬун Найахы нэЬилиэгэ 

Буолар кунэ-дьыла: 2021 с. бэс ыйын 17 кунэ

Тэрийээччилэр: Саха вреспуубулукэтин «Симэх» норуот искусствотын уонна уус-уран (жобуктарын Национальнай 
киинэ, «Уус-Алдан улууЬа (оройуона)» муниципальнай оройуон, Уус-Алдан улууЬун культура управленията, “Найахы 
нэЬилиэгэ” муниципальнай тэриллии

Сыала-соруга:
• Саха торут итэ^элин киэ!г араьга^а билиЬиннэрии;
• ТуоЬунан дьарыктанар тумсуулэри ейооЬун.
• Туосчуттар улэлэрин киэ!г аранд^а тиэрдии, улэлэрин ньыматын тар^атыы, ко^улээЬин;
• Улуустар туоЬунан тигээччилэрэ бэйэ-бэйэлэрин кытта сибээЬи олохтооЬун;
• Саха омук угэстэрин чол хаалларыы, сайыннарыы;
• Ыччаты ебугэлэрбит угэс буолбут дьарыктарыгар уЬуйуу.



Фестиваль 6 туИумэхтэн турар:
• «Туналыйар туос кэрэ костуутэ» Саха ереспуубулукэтин туойунан дьарыктанааччыларын айар быыстапкалара.
• Тумсуу Улэтин билийиннэрэр визитка;
• «Терут ©бугэ ийитэ» туос ийити онюроочччулар куен-курэстэрэ;
• «Харысхалбыт - салама» куен-курэс;
• «Туоска ohyop анньан» ыа^айа тигиитигэр блиц-курэс;
• «Тынг хатыыта» ситии хатыыга блиц-курэс

Фестиваль кыттыылаахтара быыстапка^а ыытыллар куен-курэстэргэ эрдэттэн ох курдук овгостон, кустук курдук 
куойанан кытталлара ирдэнэр. Туос ©бугэ ийиттэрэ, ыа^айа, салама терут угэстэри тутуйан окойуллубут 
буолуохтаахтар. Улэ хаачыстыбата, онгоруу тайыма ордук чорботон бэлиэтэниэ. Сахалыы туттуллар ньымалары 
онгорооччу хото туттара сыаналаныа. Сиик тардыыта, от дьуерэлэйиитэ, улэ хаачыстыбата барыта учуоттаныа. Тумсуу 
улэтэ кестуехтээх.

На^аарадалааЬын: 5 корунг тумугунэн тумсуунэн тумук тахсар. Уопсай тумугунэн Чыпчаал ааты ылбыт тумсуугэ 
Найахы нэйилиэгин анал бириийэ Убайа, 1, 2, 3 миэстэлэргэ, анал ааттарга сыаналах бириистэр туттарыллыахтара. 
Керукгнэринэн 1,2,3 миэстэлэр, бириистэр олохтоноллор. Бары кыттааччыларга сертификат бэриллэр. Дьууллуур субэ 
улэлэр ирдэбилгэ эппиэттээбэт буоллахтарына кыайыылаахтары быйаарыыттан туттунара кенуллэнэр. Дьууллуур Субэ 
эбии номинациялары олохтуон соп.

Билсэр аадырыскыт:
• Уус-Алдан улууйун культура^а салалтата: 678350 Уус-Алдан улууйа, Боровой б., тел.: 89142636955 Герасимова 

Матрена Николаевна; 89142664773 Федорова Анна Егоровна, annafedora@mail.ru
• Дьокуускай куорат Поярков уул, 4 Саха ©роспуубулукэтин Симэх норуот искусствотын уонна уус-уран 

онюйуктарын Национальнай Киинэ 8 (411 2) 32-82-79 simex20@mail.ru

mailto:annafedora@mail.ru
mailto:simex20@mail.ru


«Саха туоЬун тойуга» 
куен-курэс тосхоло

Буолар сирэ: У ус-Алдан улууЬун Найахы нзЬилиэгэ 
Буолар кунэ-дьыла: 2021 с. бэс ыйын 17 кунэ 
Буолар бириэмэтэ: 14.00 ч.
Ыытыллар миэстэтэ:

Сыала-соруга:
• Туос ийит тигээччилэр улэлэрин КИЭ1Г эйгэдэ таЬаарыы;
• вбугэлэрбит тутта сылдьыбыт ийиттэрин сергутуу;
• Саха омук угэстэрин чел хаалларыы, сайыннарыы;
• Ыччаты ебугэлэрбит угэс дьарыктарыгар уЬуйуу.
• Терут ебугэлэрбит, ус халлаан сырдыыта. кун уотун батыЬан, аан бастаан саптарын, ситиилэрин хатан бэлэмнээтэхтэринэ эрэ иийи 

иистэнэр этилэр . Ол курдук , туос иЬит сурун тутула терут ебугэ угэЬин сергутэн сиэл-кыл сабы хатыы буолар.
• Салама харыстыыр, арчылыыр суолталаах буоларын кердеруу.

Кувн-курэс 5 туЬумэхтээх:
1. Тумсуу улэтин билиЬиннэрэр визитка
2. «Терут обугэ иЬитэ» (туос иЬиттэр)
3. «Харысхалбыт - салама»
4. «Туоска ohyop анньан» ыа^айа тигиитигэр
5. «Тынг хатыыта» терут ебугэ угэЬинэн сиэлинэн ыаг>айа тугэ^ин тигэр ситии сабы хатыыга

1. Тумсуу улэтин билиЬиннэрэр визитка
• Тумсуу айар улэтин билиЬиннэрии
• Тумсуу айар улэтин билиЬиннэрэр альбом ирдэниллэр
• Тумсуу 5 кийиттэн итэ^эЬэ суох буолуохтаах
• Визитка уЬуна 5 мунуутэттэн итэ^эЬэ суох буолар
• Хайа ба^арар жанры туйанаргыт конул
• Тумсуу чилиэнэ керун" аайы кыттара ирдэниллэр



2. «Торут ебугэ иЬитэ» (туос ийиттэр) куен-курэс сурун ирдэбиллэрэ:
• Дьиэлэригэр и Кит арааЬыттан тигэн кэлэллэр;
• О^уруо, ситии. талах уо.д.а. киэргэтии кенуллэнэр;
• Аныгы айымньы куен-курэскэ кыттыбат.

3. «Харысхалбыт - салама» Саха Республикатын норуотун маастара Варвара Тихоновна Васильева юбилейдаах сылынан 
тэрийэн ыытар куен-курэс сурун ирдэбиллэрэ:

• Салама ситиитин уЬуна 8 м. Икки еттугэр 0,5 м. баайыыга хаалар. Салама бэйэтин уЬуна 7 м.;
• Салама туос киэргэлин икки арда 20 см. ордуо суохтаах;
• Салама ыа^айатын урдЬгэ 7 см.;
• Киэргэтиигэ сиэл, сулуудэ, о^уруо. талах, мельхиор, алтан окгоЬуктар туттуллуохтарын сои;
• КырадаЬын, лента кенуллэммэт;
• Терут угэЬи тутуЬан опоЬуллубута ирдэнэр.

4. «Туоска ohyop анньан» ыа^айа тигиитигэр куен-курэс сурун ирдэбиллэрэ:
• Ыа^айа урдугэ 17 см. буолар;
• Улларан (тугэ^ин тигэн), икки хос эркиннээн а^алаллар;
• Сабын хатан, иитин бэлэмнээн, быатын ерен кэлэллэр;
• Курэххэ талбыт сииктэринэн тигэллэрэ кеггул;
• О^уруо, ситии уо.д.а. киэргэтии кенуллэнэр;
• Ойуутун - мандарын, киэргэлин ис хоЬоонун быЬаарыы.
• Кыттааччылар иитин эрэ араас ньыманан тигэллэр;
• Курэх 2 чаас устата ыытыллар, тигиллибит ыа^ыйаны “Симэх” фондатыгар биэрэ^ит;
• Хойутаабыт кыттааччы куен-курэскэ кыттыбат.

5. «Тьиг хатыыта» торут обугэ угэйинэн сиэлинэн ыаг,апа тугэ^ин тигэр ситии сабы хатыыга куон-курэс сурун ирдэбиллэрэ:
• Торут угэЬи тутуЬан сиэл сабы хатан кордеруу
• Сап уЬуна 1.5 буолар
• Сиэлин бэйэ^ит илдьэ кэлэ^ит
• Дьууллуур субэ керер сиэл сап тэнник хатыллыбытын, ситии сап хаачыстыбатын.
• Хойутаабыт кыттааччы куен-курэскэ кыттыбат.

Тэрийэр белох


