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Ытык Туймаада YрYЕ тунах ыhыа5ын чэрчитинэн ыытыллар

"Кыл киэргэлэ, сиэл сlлмэ5э"
кылтан, сиэлтэн оIfоhуктарга кyрэх

БАЛАhЫАННЪАТА

Ыытыллар кyнэ-дьыла:
о Сайаапканы хомуйуу - бэс ыйын 5 кунуттэш бэс ыйып 21 кунугэр диэри,

о Щьууллуур субэ улэлиир кэмэ - бэс ыйын 23 кунэ;

о Тумук - бэс ыйын 24 кунэ - @simekhsakha тахсыа;

Тэрийээччилэр:^. Саха Ореспуубуryкэтин норуот искусствотыЕ уонна уус-уран оноhуктарын

"Симэх" Национальнай киинэ;
о Щьокуускай куорат култууратын уонна духуобунай сайдыытын саJI,rлтата;

Буолар сирэ: Куйаар ситимэ Instagram @simekhsakha #кылкиэргэлэЫсыахТуймаады202l

Сыала:
о Щьеhегей сиэлитгэЕ, кылыттан араас

соргYтYY;
Соруктара:

оноhуктары хатар, орор yTyo yгэстэри

о Кылтан, сиэлтэн опоhуктар арчылыыр, араrтаччылыыр, эмтиир сyдy суолталарын

киhи доруобуйатыгар туhаныы;
о Кылынан, сиэлинэн утумнаан дьарыктанар fiоруот маастардарын Yлэлэрин киэЕ

эйгэ5э билиhиннэрии;
о Саша саБалааччылары уонна себупээн дьарыгырааччылары ойееhун;

Ыытыллар бэрээдэгэ:
Курэххэ кыттааччы сааЬнан хааччахтаI\,1МаТ, ханна олорорутган тутулуга суох ким

ба5а.тlаах бары кыттыан соп. Курэх беле5унэн арахсар:

о 1 белех-норуотмаастардара;
о 2 белех - сана саБЕIлааччылар уонна себулээн дьарыгырар дьон;

Ирдэбил:
о Кытгааччы 3-тэн 10-ка дылы хмртыска ыытыан соп;

о Хмртыскалар чуолкайдык костор, хаачыстыбалfflх буолуохтаахтар;



На5араалалааhын:
Кыайыылач*rчрru бrирдии боле5унэн |,2,3 миэстэ, анал бириистэр туттарыллыахтара,

Хас биирдии кыттааччыга кыттыбытын TyhyHaH <Tyohy сурук> туттарыллыа,

кыайыылаахтарга дипломнар. На5араадалааhын]куйаар ситимиfiэн бэс 24 ыйын кyнyгэр

@simekhsakha Instagram страЕицатыгар тахсыа,

Тумук, дьyyллyyр субэ:
о Щьцлrrуур'"уЬr5, Саха ОресопуубуrrукэтиЕ норуот искусствотьпI уонна уус_ураЕ

оноhуктарыti "ёимэх" Нациойьнай Киинин идэпээх споциаJIистара, кылтан

сиэлтэIIоноhУктарытэнитээччипэр'тарБаТааччыпарYлэлиЭхТэрЭ;
о Щьуулпуур й' таhаарбыт тYмYгэ м9lскЩчлlчбэт, ырытыллыбат;

ООКереечч' биhирэбипэо' аЕал *r", @Ъ1*.кьruкпЪ Iistagram HoHYo саамай элбэх о'лайк"

хомуйбут кыттааччы сyгyоýэ,

""y-н"hх"#ъ1;т хаартыскатыЕ бэс ыйын 5 кунуттэн бэс о*ч 21 кунугэр_ |2

чааска оrrр" i'ri*.KbruKbu ЙrtЙ*,o .rрrЙ"rЪр бэлиэтээн таhаара5ыт, эбэтэр

adamova tpp 1 4@mail,ru эл,аадырыска ыытыаххытын соп,

о СыhыарыынытолороБут
о БэлиэтииргитБУЛГУЧЧУЛААХ:
1. @simekhsakha
2, @aptavlenie_cultury_yakutsk;
з . #:кылкиэргэпэЫсыахТ у iамаады2021

4. #ЫсыахТуймаады2021
5. #культураякт21

Т,р"П"""",?,р 
li}llpiii,llr1"отын уонна уус_уран оЕоhуктарын национальнай киинэ

677000, Саха ереспуубулукэтэ, Щьокуускай *yopu.1, Поярков аатынан уулусса, 4, 302 каб,

Тел.: (41]t2)32,82"79
e-mail: simex2O@mail.ru
сайт: http://simekh-sakha,com
Instagtam: @simekhsakha
ЫйЙалаhф телефон: 8-924_878,59-63 Мамова,Щора Николаевна

.ЩьокУУскайкУораткУльтУратынУонНалУхУобУнайсайДыыгаУпраВлениета
677000, Саха ереспуубулукэтэ, ДьокуусЙй *уорЬ", ,Ленин проспега, 1 5, 103

каб. Тел,: 8(41 12)408-52

e-mail : cultura52 1 @mаil.rч
сайт: www.cultural 4.ru

Instagram: @upravlenie_culturylrakutsk

ИРДЭБИЛЛЭРИ ТОЛОРБОТОХТОР ТУТДТЫНД КYРЭХХЭ КЫТТЫБДТТДР
-- - волвомтолоохтук толороргутугАр!



1 Ns дээх сыЬарыы

"Кыл киэргэлэ, сиэл симэ5э"
кылтан, спэлтэн оноhуктарга кyрэх сайаапката

1. Куорат, улуус
2. Кытгааччы А.А.А.А.
3. OHohyK аата:

4. OHohyK кээмэйэ
5. Туттуллубуг матырыйаал
б. Норуот маастарааат баарын, суо5ун булryччу ыйа5ыт: баар суох

7. Идэ5ит
8. ХаС сыл кыЛ оноhуктарынан дьарцктанаБыт.
9. Билсэртелефон
10.e-mail:


