
Оҕону 
библиотекаҕа 

сырытыннарарга 
10 төрүөт

(кыһамньылаах төрөппүккэ)



Оҕону библиотекаҕа илдьэр наада дуо? 
Билигин «кинигэ наадата суох, 
наадыйарбын барытын интернеттэн
булуом»- диир киһи элбээтэ. Ол гынан
баран кинигэ уонна интернет бэйэ-
бэйэлэрин ситэрсэн биэрэр источниктар
буолалларын өйдүөххэ. Биирэ биирин
үтүрүйбэт, сиэбэт. Ханнык 10 төрүөт
баарый?



1
Оҕо библиотекаҕа киирдэҕинэ олох туспа

«кинигэлэр дьиэлэригэр» киирэр, маннык сир 
ханна да суох, хатыламмат эбээт. Манна кэллэҕинэ
Кинини үөрэ көрсөллөр, сэҥээрэллэр. Кини
бэйэтигэр анаммыт докумуоннанар (ааҕааччы
формуляра). Бу докумуоҥҥа Кини баҕарбыт, Кини
уларсыбыт кинигэлэрин суруйаллар. Кини тус
эппиэтинэһигэр эрэнэн дьиэтигэр биэрэн
ыыталлар. Библиотека оҕону кимтэн да тутулуга
суох сананарга хардыылары оҥороругар
көмөлөһүө, дьиэ иһинээҕи «кырачаан» манна 
улахан эппиэтинэстээх киһи буолуо.



2

Библиотека ыытар куонкурустара, 
оонньуулара хайаан да ааҕыыны, кинигэни
кытта сибээстээх буоланнар туох эрэ саҥаны
биэрэллэр, туохха эрэ үөрэтэллэр. Манна 
оҕо бэйэтэ үлэлиирин өйүөххэ.
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Билигин электроннай, аудио кинигэлэр
элбээтилэр. Оҕолор олохторугар
эрэллээхтик киирэллэр. Ол гынан баран, 
ордук кыра оҕо чаҕылхай ойуулаах, кинигэ
ис хоһоонун өйдүүргэ көмөлөһөр
иллюстрациялаах кинигэни ааҕара ордук. Бу
эмиэ библиотекаҕа суруйтарар биир сүрүн
сылтах буолар.
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Оҕо библиотека ыытар дьаһалларыгар
бэйэтэ ыытааччы быһыытынан кыттыан сөп. 
Ол курдук,  библиотека кинигэ ааҕыытын
пропагандалыыр роликтары устар, 
аудиокинигэлэри оҥорон таһаарар, 
уруоктары ыытар: манна волонтердар
куруук наадалар.
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Ханнык баҕарар оҕо кылгас да кэмҥэ бас билэр
маллаах буолуон баҕарар. Ордук оскуолаҕа
киириэн иннинээҕи саастаах оҕо малынан
туһаныаҕынааҕар бас билиэн баҕата быдан
күүстээх буолар. Библиотека кинигэтэ бас 
билэртэн буолбакка ааҕыыттан үөрүүнү ылар
эбиппин диэн санааны үөскэтэр. Библиотекаттан
кинигэ уларсан төннөрөргө үөрэнэр. Ону таһынан
бу малы быстах кэмҥэ ылан туһанар эбиппин диэн
өйдөбүлгэ киирэр. 
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Библиотека – диэн туспа, наадалаах тэрилтэ
баар диэн оҕо өйүгэр- санаатыгар олохсутар
тоҕоостоох. 
Дьыала «интернеттэн тугу барытын булан
ылыахпыт» буолбакка, оҕо бэйэтэ
кинигэлэри хасыһан, талан тугу эрэ
бэйэтигэр наадалааҕы, таарыйа саҥаны, 
сонуну булан ылар кыахтанарыгар сытар.
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Маҕаһыыҥҥа оҕоҕо кинигэни талларар
уустук, араас биричиинэлэринэн. Онтон
библиотекаҕа төһө баҕарар бииргэ талыахха
сөп. Эн санааҕар табыгаһа да суох кинигэни
оҕоҥ таллаҕына уларсан илдьиэххэ сөп. 
Оннук гынан элбэхтэн биири таларга
үөрэтиэҥ. Тоҕо биири сөбүлээбиккин, биири
соччолооботоххун быһаар, ырытыс.
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Библиотека – диэн бу туспа эйгэ. Оҕоҕун бу
эйгэҕэ киллэр, матарыма. Кини интернет -
оонньуу, киинэ эйгэтигэр киирбитин курдук
кинигэ эйгэтигэр киирэрэ, ааҕыыга убанара, 
кинигэни доҕор оҥосторо төрөппүттэн
быһаччы тутулуктаах. Оҕоҕор кинигэни
таптыырга кыахта биэр.
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Оҕо бүгүн оригаминан үлүһүйүө, сарсын
акулалар олохторун сонургуо. Биллэн турар, 
дьиэҕэ энциклопедиялардаах үчүгэй. Ол
эрээри, библиотекаттан оҕоҥ билиэн-
көрүөн баҕарарын быдан элбэҕи босхо
уларсыахха сөп. 
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Библиотекаҕа оҕо остуол оонньууларынан
тэҥ саастаахтарын кытта оонньуо. Билбэт
оҕолорун кытта саҥа билсиэ, бодоруһуо. 
Манна кэлэн төрөппүт үлэлиир кэмигэр
уруогун ааҕыа. 



Тааттатааҕы “Туллукчаан” оҕо библиотеката
эһигини күүтэр


