
9 мая –
День 

Победы!

Верхневилюйская центральная модельная 
библиотека им. О. Д. Фёдоровой



«День Победы - это 
праздник, который 

объединяет 
поколения».



Харбалаах: 
сэрии кэмин оҕолоро
Бу ахтыы – кинигэ эдэр көлүөнэ ыччаттарбытыгар
ананар.
Ахтыы кинигэ күн сирин көрөрүгэр илиинэн
суруллубуту, хаартыскалара барытын И. Н.
Барахов музейыгар тустаах үлэтин таһынан
өрөбүллэригэр, бырааһынньыктарыгар
бэчээттээбит, нэһилиэгэ сайдарын туһугар
сүрэҕинэн-быарынан, өйүнэн-санаатынан бүүс-
бүтүннүү ыалдьар Семенова Евдокия Павловна,
5№-х Харбалаахтааҕы модельнай библиотека
библиотекара Платонова Надежда
Константиновна үлэтин быыһыгар көмө-тирэх
буолан, тэбис-тэҥҥэ үлэлэһэн уһулуччу
үтүөлээхтэр, кинилэргэ барҕа махтал бастыҥа
буолуохтун!



Өйдүүбүт! Махтанабыт! 
Сүгүрүйэбит! 

Дүллүкү нэһилиэгэ
Кинигэҕэ Дүллүкү орто оскуолатын
үөрэнээччилэрэ, учууталлара,
бибилэтиэкэрдэр олохтоох нэһилиэк
дьаһалтатын үлэһиттэрэ араас сылларга сэрии
кыттыылаахтарыттан, үлэ фронун, тыыл
үлэһиттэриттэн, сэрии оҕолоруттан ылбыт
ахтыылара киирдилэр. Дүллүкү нэһилиэгиттэн
Аҕа дойду сэриитигэр төрөөбүт дойдуларын
саа-саадах тутан көмүскээбит уонна тыылга
Улуу Кыайыыны уһансыбыт ытык сырдык
ааттарын үйэтитиигэ туһуланар.
Улуу Кыайыы 75 сылынан ааҕааччы киэҥ
араҥатыгар ананар.





Төрүт сирбит -
Кудубут

Кинигэ Куду учаастагар олорон,
үлэлээн ааспыт дьон тустарынан.
Кинилэр кимнээхтэрин, хайдах-туох
олорбуттарын, үлэлэрин-
хамнастарын туһунан ким төһөнү,
тугу өйдөөн хаалбытынан, аныгы
уонна кэнэҕэски биир дойдулаахтара,
аймахтара, сиэннэрэ биллиннэр диэн,
хомуллан оҥоһулунна.
Ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр ананар.



Одорусов П. П.
Баалыкай
оҕолоро





Одорусов П. П.
Хоту дойду 
хоһууннара

Кинигэҕэ Булуҥ улууһун уруккута
Күп-Эдьээн нэһилиэгин удьуор
табаһыттарын, булчуттарын,
балыксыттарын сэрии уонна ол
кэннинээҕи сылларга төрөөбүт,
улааппыт ыччаттарын олохторун-
дьаһахтарын туһунан кэпсэнэр.



Далыр нэһилиэгэ
Кинигэ Үөһээ Бүлүү Далыр нэһилиэгин
Аҕа дойду Улуу сэриитин 1941-1945
сылларыгар фроҥҥа кыргыһан олохторун
толук уурбут, тыыннаах ордон
дойдуларыгар төннүбүт, үлэ фронугар,
тыылга Кыайыыга түстэспит ытык-
мааны дьоһун дьонун-сэргэтин, ол
кэмнээҕи оонньооботох оҕо саастаах
оҕолорун ааттарын, мөссүөннэрин
үйэтитэр сыаллаах күн сирин көрдө.



Далыр нэһилиэгэ
Кинигэҕэ Күүлэт, I Үөдүгэй (Далыр)
нэһилиэгин сайдыытын түстэспит
ытык-мааны дьоһун дьонун-сэргэтин,
архыып уонна урут бэчээттэммит
кинигэлэр матырыйаалларыгар,
биирдиилээн дьоннор аймахтарын
туһунан ахтыыларыгар олоҕуран, аҕа
уустарынан арааран, хаартыскалары
сыһыаран, төһө кыалларынан бүгүҥҥү
күнү кытта сибээстээн киэҥник
сырдатыллар.





Одорусов П. П.
Кынат үүннэрбит

кыһабыт.
Кинигэҕэ Үөһээ Бүлүү оройуонун
Исиидэр Бараахап аатынан орто
оскуолатын 1955 сыллаахха онус
кылааһы бүтэрбит сэрии кэмин
оҕолорун уонна оскуола ол
саҕанааҕы сорох учууталларын
дьылҕаларын, үлэлэрин-
хамнастарын, олохторун-
дьаһахтарын туһунан суруллар.



ороһу нэһилиэгэ Аҕа
дойду улуу сэриитин

кэмигэр дьылҕата
Бу ахтыы кинигэтигэр Үөһээ Бүлүү улууһун
Ороһу нэһилиэгин сэрии кэминээҕи
дьылҕата сырдатыллар. Кинигэҕэ
нэһилиэктэн Аҕа дойду сэриитигэр баран
суорума суолламмыт, төрөөбүт
алаастарыгар кыайыы кынаттаах
эргиллибит буойуттар, Ороһуттан төрүттээх
үс офицер олохторо сырдатылынна. Ону
таһынан үлэ фронун кыттыылаахтара,
сэрии кэминээҕи колхоз олоҕо,
хаартысканан сыһыарыылар, Ороһу
нэһилиэгин талааннаахтарын хоһоонноро
киирдилэр.





Барыта Улуу Кыайыы
туһугар. 

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам 
нэһилиэгэ сэрии

сылларыгар.

Кинигэҕэ Үөһээ Бүлүү улууһун Нам
нэһилиэгин олохтоохторо 1941-1945
сс. Аҕа дойду Улуу сэриитигэр
кыттыыларын туһунан кэпсэнэр.



Сис Мэйигиттэн
Кыайыыны

уһансыбыт күндү
киһибит. 

Кинигэҕэ Үөһээ Бүлүү Мэйик
нэһилиэгин олохтооҕун, Аҕа дойду
Улуу сэриитин бэтэрээнин, «Үөһээ
Бүлүү» холкуоһун бэрэссэдээтэлин
И. Я. Яковлев олоҕун,
таһаарыылаах үлэтин туһунан
оҕолорун, сиэннэрин, аймахтарын
ахтыылара киирдилэр.





Махтанабыт... 
Сүгүрүйэбит… 

киэн туттабыт…
Кинигэҕэ Үөһээ Бүлүү улууһун Быракаан
нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ Аҕа дойду Улуу
сэриитин кэмигэр кыттыылара, тугунан да
кэмнэммэт фроҥҥа көмөлөрүн туһунан
аймахтарын, доҕотторун ахтыылара
бэчээттэннилэр. Сэриигэ барбыт, тыыннаах
эргиллэн кэлбит дьон испииһэгэ, кинилэр
тустарынан кылгас ахтыыны кыраайы
үөрэтээччи, педагогическай үлэ ветерана
Иван Касьянович Васильев архивыттан
ылыллыбыт матырыйааллар киирдилэр.



Одорусов П. П.
Тыһаҕас күөлүн

ыччаттара

Кинигэҕэ Үөһээ Бүлүү улууһун II
Үөдүгэй нэһилиэгин уруккута
Карл Маркс аатынан холкуос Аҕа
дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии
кэминээҕи оҕолорун
дьылҕаларын, олохторун-
дьаһахтарын, үлэлэрин-
хамнастарын туһунан кэпсэнэр.





Төлкөлөөх төрүччүм
Сис Мэйигиттэн төрүттээх Гаврильева
Марина Гаврильевна, кини бииргэ
төрөөбүттэрэ, Аҕа дойду улуу сэриитин
кыттыылаахтара Гаврильев Илларион
Гаврильевич, Гаврильев Сергей
Гаврильевич уонна тыылга үлэлээбит
Федоров Софрон Федорович сырдык
кэриэстэригэр ананар. Төрөөбүт үйэлэрин
иэдээнигэр сабарыйтарбакка, оҕо-уруу
төрөтөн, алгыс этэн хаалларбыттарыгар
кэнчээри ыччат дьоно махталын этэр.





Спасибо за внимание!
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