
Саха народнай поэта Куннук Уурастыырап -  уран тыл улуу маастара 
Саха народнай поэта В.М.Новиков -  Куннук Уурастыырап тереебутэ 115 сылыгар 

аналлаах улуустаады Куннук Уурастыырап “Куннээх поэт” фестивалын чэрчитинэн 
кэтэхтэн ыытыллар реферат куонкурсун балаЬыанньата

Тэрийээччилэр: Амматаады саха народнай поэта В.М.Новиков -  Куннук Уурастыырап 
аатынан киин библиотека, Амматаады култуура салалтата.
Сыала- соруга: - Саха народнай поэта Куннук Уурастыырап утуе аатын уйэтитии, кини 
айар улэтин баай нэйилиэстибэтин уерэтии, сырдатыы, сана келуенэ ыччакка 
билийиннэрии, киэн интириэйи тардыы;
- Кыттааччылар толкуйдуур, ырытар, чинчийэр дьодурдарын, уеруйэхтэрин сайыннарыы;
- Тереебут тыл сумэтин -  суегэйин дууйада инэрии.
Кытталлар: - 7-11 кылаас уерэнээччилэрэ;

- Саайынан хааччада суох улахан дьон.
Ыытыллар кэмэ, миэстэтэ: 2022 сыл муус устар -  баладан ыйдара; Амма сэлиэнньэтэ. 
Кыттыы усулуобуйата:
Куонкурус кэтэхтэн ыытыллар. Реферат сахалыы да, нууччалыы да суруллуон сеп. 
Сайаапкалары уонна улэлэри 2022 сыл алтынньы 1 кунугэр дылы «Конкурс рефератов» 
бэлиэтээн Амматаады киин библиотека электроннай почтатыгар ыытадыт: 
amgliblO@gmail.com
Сайаапкада: Реферат аата ыйыллар, кыттааччы толору аата - суола, тереебут сыла,
улэлиир дуойунайа, тэрилтэтэ, нэйилиэгэ, одолорго - кылаайа, уерэнэр кыйата, 
салайааччытын толору аата -  суола, кыттааччылар телепуеннэрэ, электроннай почталара 
(e-mail).
Улэлэргэ ирдэбил: Реферат, дакылаат кээмэйэ 10 стр. тахсыа суохтаах (А4 илиис), 
сахалыы суруллубут улэ шрибэ сахалыы буолара булгуччулаах, туйаныллыбыт литература 
ыйыллыахтаах, реферат, улэ толоруллуута (оформлениета) бары ирдэбиллэргэ 
эппиэттиэхтээх.
Реферат маннык темаларга суруллуон сеп:
1. Caxa народнай поэта Куннук Уурастыырап -  уус-уран тыл улуу маастара.
2. Куннук Уурастыырап -  Ийэ айылда намчы ырыайыта.
3. Куннук Уурастыырап поэт,поэзия аналын туйунан.
4. Куннук Уурастыырап поэзиятыгар олох уонна таптал утума.
5. Куннук поэзиятыгар булт темата.
6. Номох буолбут, номоххо киирбит ырыалара.
7. Куннук Уурастыырап айар улэтин сурун уратыта.
8. Амма уонна Куннук Уурастыырап.
9.0лонхо уонна Куннук Уурастыырап.
10.Суду кийилиин алтыйыы -  олох дьиннээх оскуолата (поэты кытта керсубут дьон 
ахтыылара).
11 .Куннук Уурастыырап уонна Амма Аччыгыйын додордойуулара.
12. Бэлиэ кэмнэ этиллибит бэлиэ тыллар(поэт ыйыах туйунан ыстатыйата, Кыайыы 
ыйыахтара).
13. Куннук кэс тыла иччилэннин (Ийэ тыл сайдыыта, билинни туруга).
14. Поэт эппит бэргэн тыллара.

Сыанабыл ирдэбилэ: - Улэ куонкурус сыалыгар -  соругар эппиэттиирэ; - Тематын 
арыйыыта; - Бэйэ санаатын, сыанабылын септеехтук аттаран киллэрии; - Тылы билии 
тайыма, уус-ураннык, кэрэхсэбиллээхтик суруйуу; - Улэ толоруллуута (оформлениета). 
Надараадалаайын: Тумук ус беледунэн тахсыада: - Одолор; - Эдэр ыччат; - Улахан
дьон. Реферат куонкурсун тумугэ 2022 сыл алтынньы 21 кунугэр Амматаады КБТ
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сайтыгар amgabiblioteka.ru тахсыада. Куонкурус балаЬыанньата, миэстэлэспит 
кыттааччылар рефераттара сайт Саха народнай поэта В.М. Новиков -  Куннук 
Уурастыырап олодор уонна айар улэтигэр аналлаах разделыгар тахсыахтара. 
Кыайыылаахтарга Дипломнар, кыттааччыларга Tyohy суруктар, уерэнээччилэрин урдук 
тайымпа бэлэмнээбит салайааччыларга Махтал суруктар электроннай почталарга 
ыытыллыа. Эбэтэр Амматаады КБТ сайтыттан суруйааччыга аналлаах разделтан 
хачайдаан ылыаххытын сеп.

Билсэр телефонтгут: 89243601615 -  Александрова Т.Т.


