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Ахтан-санаан aahap кэрчик тугэн
Ыам ыйын 27 кунэ -  Бутун Арассыыйатаа&ы Бибилэтиэкэ кунэ

Бастатан ту- 
эан, биир идэ- 
лээхтэрбин Би

билэтиэкэ кунунэн эбэрдэлиибин 
уонна тугэни туИанан, ахтан аа1тарбын 
кекуллээн-.

М ин б и б и л э т и э к э  э й г э т и г э р  
улэлээбитим 40 сыл буолла. Улэбин 
Уус Улдан Найахытын уонна Дупсунун 
бибилэтиэкэлэриттэн сабалаабытым, 
ити нэ1тилиэктэр олохторун-дьа1тахтарын 
билсибитим, дьоннорун-сэргэлэрин кыт- 
та алтыспытым. Ол -  умнуллубат, кэрэ 
ейдебулум.

Уус Алдан. 1981 сыл, сайын. Эдьи- 
ийим, бибилэтиэкэбэ 33 сыл улэлээбит 
уопуттаах А.Д. Сивцевэ сорудабынан, 
Боробон>го Киин бибилэтиэкэбэ отчуот

туттара тиийбитим. Дириэкгэр Светлана 
Ивановна Максимова кэбиниэтигэр ки- 
ирэн сорудахпын толорон баран тахсан 
истэхпинэ, дириэктэрим “эдьиийин-Анна 
Дмитриевна курдук улэИит Обону керебун. 
Ханна улэлиигин? БиИиэхэ Найахыга 
упэЬит наада” диэтэ. Оччолорго мин СГУ 
Филфагар кэтэхгэн уерэнэ сылдьарым, 
улэм cyoga. Онон нэдиэлэ устата эдьи- 
ийбин, дьоммун кытта субэлэЬэн баран, 
себулэИэн, 1981 с. атырдьах ыйыттан 
улэбэ киирбитим.

Ханнык бабарар тэрилтэ улэтэ-  
хамнаИа салайааччыттан, кини ейуттэн- 
санаатыттан, ис култууратыттан улахан 
тутулуктаах. Светлана Ивановна улэ 
кедьуустээх буолуутун ангаардас дьону 
дьа1тайарынан эрэ буолбакка, улэни са-

таан аттарар, дьон талаанын-дьобурун 
таба сыаналыыр сатабылынан ситиКэрэ. 
Кини улэИиттэр билиилэрин-керуулэрин, 
идэлэрин таЬымын урдэтэргэ кыИаллара. 
Мунньахтарга-сэминээрдэргэ сылдьан 
туох сан-аны-сонуну билбитин-кербугун 
уллэстэрэ, олоххо киллэрэргэ кы1таллара, 
мэлдьи субэлии-амалыы сылдьара.

Кини бибилэтиэкэ матырыйаалынай 
базатын хангатыыга апбэби улэлээбитэ. 
Улууска аан бастакынан НТИ (научнай- 
тэхиниичэскэй информация) тиИигэр 
киирии сабаламмыта. 1980-с сс. ку
стовой сэминээрдэр куускэ ыытыллар 
буолбуттара. Бибилэтиэкэ улэИиттэрэ 
сайылыктарынан, “ K b ih b m  муннукта- 
рынан” сылдьан араас ис хоИоонноох 
нэдиэлэлэри, бэсиэдэлэри ыытаплара,

KOhe сылдьар бибилэтиэкэни тэрийэл- 
лэрэ, о.д.а. араас таЬымнаах улэ барара. 
Аабааччыларга аналлаах тэрээЬиннэр 
сангалыы, сонуннук ыытыллар буолбут
тара. Улэ уопута сыллата ханыы турара. 
Оттон ол барыта Светлана Ивановна 
салалтатынан, керуутунэн, субэтинэн- 
аматынан тэриллибитэ.

Бу бэлиэ куну дабата мин киниэхэ, 
бибилэтиэкэ эйгэтигэр сиэтэн киллэрбит 
угуе киИибэр, оччотообУ Уус Алдан Киин 
бибилэтиэкэтин тиЫгин сапайааччыта 
С.И. Максимоваба уонна иккис дириэк- 
тэрбэр, утуесанаалаах З.В. Мигапкинаба 
махталбын тиэрдэбин. Кытаанах доруо- 
буйаны, бары утуену бабарабын!

А.Д. ЯКОВЛЕВА, 
С 6  Национальнай бибилэти

экэтин “О50 аа§ыытын киинин” 
суруннууР бибилэтиэкэрэ.
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