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Ытык Туймаада YрYЕ тунах Ыhыа5ын чэрчитшшэн ыытыллар
;'туоЪ иhит - мин торyт иhитимо'

туос о rTo hуктарга е рес пуубYлYкэт:)элБи кY рэх
dдгдhыАнIIьАтА

Ыытыллар кyнэ-дьыла:
. Бэс ыйын 5 кунуттэн бэс ыйын 21 кунугэр - сайаапканы хомуиуу;

о бэс ыйын 23 кунэ - дьyyллyyр субэ yпЭтЭ;

. бэс ыйын 24 кунэ _ нч5uрчЙЬuчъ"r" (Iпstagram @simekhsakha тахсыа);

Курэх ыытыллар сирэ: Iпstagram @tyoc_ihit_2021 ,

#ф о сuhumЪIс btaxTytuиaad bt 2 0 2 1

Корунэ: Куйаар ситиминэн

Тэрийээччилэр:
. Сахаоросrrуубyлyкэтин "симэх" норуот искусствотын уонна уус-уран

оноhуктарын Национальнай Киинэ;

о Щьокуускай куорат култууратын уонна духуобунаЙ сайдыытыН

управлениета.

Сыала-соруга:
о Норуот TopYT дьарыктарын сорryтYY уонна сайыннарыы;

. Туостан араас оноhуктары киэЕ эйгэ5э кордорYY, билиhиннэрии;

.ЭдэрТапааннаахычЧаТынорУотТорYтДЬарыкТарыгарYорэтииУонна
коýyлээъин;

Ыытыллар бэрээдэгэ:
о Туос oHohyK кyрэх

ыытыплар;

куйаар ситиминэн Iпstagram @tyoc_ihit_2021

кыттыыны ылыан соп, кыттааччы сааьнан. Кyрэххэ ким ба5алаах
хааччахтамматl

о Туос oнohyK кyрэБэ беле5унэн арахсар:



1 белох - TyohyHa' дьарыктанар Саха ереспуубyлyкэтин норуотун
маастардара, Саха ороспуубулyкэтин норуот уус-уран оноhуктарын
маастардара;
2 белех - эдэр тапааннаах ыччаттар, орто уонна yрдyк анал yорэх
кыhаларын студеннара;
3 болех - сана саýалааччылар уонна себулээн дьарыгырар дьон.Туос оноhук:кYрэ5эр "Короеччу биhирэбилэ-" куИаар саамай элбэх ''лайк''

хомуйбут кыттааччы сyгyо5э.
a

Хомуйуу бэрээдэгэ уонна ирдэбилэ:
о Кыттааччьt @simekhsakha Iпstagram сmранuцаmыlар lчйаар ситиминэн

суруттарара ирдэнэр;
О КыттааччЫ туостан Yлэтин хаартыската 1-тэн эбэтэр 3-тэн итэ5эhэ

суох буолуохтаах;

' Кытгааччы Yлэтин хаартыската хаачыстътбаннай, чуолкай кост!Yлээх
буолуохтаах;

, Кыттыан ба5алаахтар конкурс ирдэбилин TyhyHaH ватсап892466170лб
нyомэргэ эрийэн билсэ5ит.

Сыhыарыыны толороýут
о Бэлиэтииргит БУЛГУЧЧУЛААХ:
1 . @tyoo_ih tt}021;
2. @upravlenie_cultury_yakutsk;
3 . #туосиhитЫсыахТуй маады202l ;
4. #ЫсыахТуймаады202l
5. #культураякт2l

Биhирэбил:
о Хас биирДии кытааччыга туос oнohyK кYрэБэр кыттыбытын TyhyHaH

куйаар ситиминэн KTyohy сурук) ыытыллар;
о Кыайыылаахтарга боле5унэн арааран l, 2, 3 миэстэлээх дипломнар,

анал бириистэр олохтоноллор;
о Куйаар ситиминэн ыытыллар lпstagram @tyoc_ihit_2021 туос oHohyK

кYрэ5эр элбэх "лайк'' (кыhыл сYрэх, +1) 
"о*уйбу, кыттааччыга

"Короеччу биhирэбилэ'' диэн iАналЪат'' инэриллэр.

Тумук, дьyyллyyр субэ:
о Щьууллyyр субэ5э Саха ереспуубyлyкэтин "симэх" норуот

искусствотын уонна уус-уран оноhуктарын Национальнай Киинин
идэтийбит специ€Lпистара, туос оноhуктарынан дъарыктанар Саха
ореспуубулукэтин норуотун маастардара yлэлиэхтэрэ ;о Щьууллуур субэ yлэтин сыаналааьна 5 керyrгтэн турар, хас бичтрдии
корyЕнэ сыаналааhын - 25 бмл:
- туос oнohyK хаачыстыбжауонна косцyтэ;
- ноРуот TopYT дьарыГын ирдэбилинэн тигиллибит туос oEohyK;



- туос oнohyкKa бэйэтэ айан уобарастаан оЕорбут киэргэлэ;
- туос оноhугу тигии yрдyк маастарыстыбата;
- туос иhити тигии сана хардыылара уонна корyЕнэрэ;

. Щьууллуур субэ таhаарбыт тyмyгэ меккуhуллубэт, ырытыллыбат.

Тэрийээччилэр аадырыстара :

. Симэх" норуот искусствотын уонна уус-уран оrгоhуктарын
Национальнай Киинэ

б77000, Саха ереспуубyлyкэтэ, ,Щьокуускай куорат, Поярков аатынан

уулусса, 4. ЗO2 каб.
Тел.: (4|I2)З2-82-79
e-mail: simex2O@mail.ru
сайт: http ://simekh-sakha. соm
Instagram: @simekhsakha
Ыйыталаhар телефон : 8924б бl7 0lб (Корнилова Надежда Егоровна)

о ,,Щьокуускай куорат культуратын уонна духуобунай сайдыыга
управлениета

677000, Саха ереспуубyлyкэтэ,.Щьокуускай куорат, .Ленин проспега, 15. 103

каб. Тел.: 8(41 12)408-52
e-mai[: cultura52 1 @mаil.ru
сайт: www.cultura1 4.ru
Instagram : @upravlenie_cultury_yakutsk



t Ng дээх сыЬlарыы

Ытык Туймаада yрyЕ тунах Ыhыа5ын чэрчитинэн ыытыллар
"Туос иhит - мин торyт иhитим"

, туос окоhуктарга кyрэх сайаапката

1. Кыттаачllы араспаанЕьата, ажа, а5атын аата (А.А.А.А.)
2, Тереебут сыла
3. Олорор оирэ (куорат, улуус)
4. Туос oнohyK к!рэýин беле5е:

1 белох
2 белох
3 белех

5. Yлэ аата
6. Yлэ кээмэйэ (размера
7. Yлэ оноhуллубут ньымата (техгологията),

матырыйаып.
8. Оноhуллубут сыла.
9, Телефон

ИРДЭБИЛЛЭРИ ТОЛОРБОТОХТОР КYРЭХХЭ КЫТТЫБАТТДР!
сАйААпкАны Бол5омтолоохтук толороргутугАр !'


