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Төрөөбүт сиртэн силис тардан

Семен Васильевич Хон алтынньы 
14 күнүгэр 1945 сыллаахха Уус-Алдан 
улууһун Найахы нэһилиэгин Балыктаах 
сэлиэнньэтигэр төрөөбүтэ. Аҕата Хотугу 
Кореяттан 30-с сыллар саҕаланыылары-
гар эмиграцияҕа кэлбит Баһылай Хон 
диэн этэ. Оччолорго бүтүн Саха сирин 
үрдүнэн кэриэйдэр кэлэн олохсуйбут-
тара. Баһылай Хон саха кыыһын кэргэн 
ылан 4 уол оҕону күн сирин көрдөрбүттэрэ. Сэмэн саамай 
кыралара этэ. Ийэлэрэ ыарыһах буолан, кырата үс ыйын 
да туола илигинэ, күн сириттэн бараахтаабыта. Аҕалара, 
хайдах да 4 оҕону кыайан ииппэтин өйдөөн, оҕолорун 
аймахтарыгар ииттэрэ биэрбитэ. Бэйэтин кытта улахан 
уолун Киэсэни хаалларбыта. Бу, оччотооҕу кэмҥэ, саамай 
сөптөөх быһаарыныы этэ. Кэриэй Баһылайы олохтоохтор 
билиҥҥэ дылы саныыллар. Сэрии сылларын ыар кэм-
нэригэр кини хаппыыстата, хортуоската, турнепса элбэх 
киһини өлөр өлүүттэн быыһаабытын махталлаахтык ах-
тан-санаан ааһаллар. Сэмэни Акулина уонна Иннокентий 
Сивцевтар дьиэ кэргэннэрэ ииттэ ылбыттара.

Оскуолаҕа Семен Васильевич, уһулуччу үчүгэй да буол-
батар, ортотук үөрэммитэ. Улахан махталынан учууталла-
рын Матрена Георгиевна Сивцеваны, Константин Егорович 
Васильевы уонна Вера Ивановна Васильеваны ахтан ааһар. 
Оччотооҕу учууталлар барахсаттар хас биирдии оҕоҕо 
ийэлии-аҕалыы истиҥ сыһыаннаахтара. Кинилэр кыһал-
ҕаларын, үөрэхтэрин, майгыларын-сигилилэрин, өйдө-
рүн-санааларын, сырдык ыра санааларын барытын тэҥҥэ 
үллэстэллэрэ. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан кинигэ ааҕарын 
наһаа сөбүлүүрэ, художественнай самодеятельноска көх-
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төөхтүк кыттара. Улахан кылаастарга кулууп сыанатыгар 
кытта кыттар буолбута. Баҕар, ол да иһин буолуо, оскуо-
ланы бүтэрээтин комсомол райкома «культураҕа үлэлии 
бараҕын» диэн путевка туттараннар, Кэптэни нэһилиэгэр 
кулууп сэбиэдиссэйинэн ананан культура эйгэтин кытаа-
нах үлэтигэр эриллэн-мускуллан барбыта. Ити балаҕан 
ыйын 6 күнүгэр, 1967 сыллаахха этэ. 

Дьэ, мантан саҕаламмыта буһуу-хатыы кытаанах ос-
куолата. Бастаан үлэлиир киһиэхэ ыарахан кэмнэр этилэр 
да, эдэр буолан оччо-бачча кыһаллыбакка кэллэхпит, оччо-
тооҕу «кулууп кыргыттара», «кулууп уолаттара». Маһынан 
оттуллар оһохтоох, 1 кулууп сэбиэдиссэйдээх, оһох оттооч-
чулаах, дьиэ сууйааччылаах, 800-чэ нэһилиэнньэлээх ку-
лууп дьиэ нэһилиэк эргийэр киинэ буолара. 

Семен Васильевиһы сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Михаил 
Прокопьевич Гуляев эдэр оҕо диэн атарахсыппакка, сүрдээх 
эйэҕэстик көрсүбүтэ, сэбиэт үлэһиттэрин кытта билси-
һиннэрбитэ. Кулуубун инбэнтээрин тутуһалларыгар сору-
дахтаабыта. Ол инбэнтээргэ струната быстыбыт балалай-
ка уонна эргэ баян баара. Микрофон, прожектор, радиола 
эҥин отой да суохтара. Туохтан да саҕалаан үлэлиэҕин 
тобулбакка сырыттаҕына, колхоз партийнай тэрилтэтин 
секретара Афанасий Николаевич Петухов ыҥыран ылан 
комсомольскай тэрилтэ секретара М.И. Калининскайы 
кытта билиһиннэрбитэ уонна аргыый наллаан туохтан 
саҕалаан үлэлиэхтээҕин, сыллааҕы үлэтин былаанын то-
румнаан, кумааҕыга суруйан киирэн барта. Тахсарыгар 
биир рулон кыһыл таҥас, ыанньыксыттар социалистичес-
кай куоталаһыыларын дааннайдарын туттаран ыыппыта. 
Туох кыалларынан көмөлөһүөх буолан эрэннэрбитэ. 

Афанасий Николаевич сүбэтинэн кулуупка туох наа-
датын барытын көмөлөөн испииһэктээбиттэрэ уонна кол-
хоз бэрэссэдээтэлэ Василий Поликарпович Егоровка кил-
лэрэн туттарарыгар сүбэлээбитэ. Василий Поликарпович 
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испииһэктэрин көрөн сороҕун сотон, сороҕун бэйэтэ эбэн 
биэрбитэ уонна кылаабынай бухгалтеры ыҥыран ылан 
барытын төлүүллэригэр сорудахтаабыта. Өссө чиҥэтэн ку-
луупка саҥа котельнай тутуллан, ититэр систиэмэ оҥоһул-
луохтааҕын, бу үлэ барыта Өктөөп бырааһынньыгар бүтүөх-
тээҕин, комсомоллар, эдэр ыччаттар кулууп эргэ оһохторун 
көтүрүүгэ, кырааска, сууйуу-сотуу, ититии тардылларыгар 
күүс-көмө буолуохтаахтарын сорудахтаабыта.

Дьэ, ити курдук, нэһилиэк, колхоз салалтатын кытта 
ыкса сибээстээх үлэ саҕаламмыта. Культура отделын ин-
спектора Светлана Ивановна Максимова көмөтүнэн ку-
луупка муоста, түннүк кырааскалара, гуашь, микрофон, 
усилитель, прожектордар, софиттар уонна да араас элбэҕи 
оройуон культуратын ирээтиттэн культура министерство-
тыттан кэлбитэ. Ону тэҥэ Светлана Ивановна оччотооҕу 
Саха театрын директорыгар, биир дойдулааҕыгар Васи-
лий Иванович Босиковка бара сырыт диэн сүбэлээбитэ. 

Бастакы командировкатыгар куоракка айаннаабытын 
санаатаҕына билигин күлэ саныыр. Босиковка, оччолорго 
улахан, өрөспүүбүлүкэ таһымнаах тойоҥҥо, мунан-тэнэн, 
кыбыста-кыбыста киирэн, туох наадалааҕын син быһаар-
сыбыта уонна театральнай көстүүмнэрдээх, атрибуттар-
даах, эбиитин миэбэл кытта тутуурдаах тахсыбыта. 

1968-70-с сылларга гастроллаан элбэх үбү киллэрэн, 
кулууптарын өссө байыппыттара. Гастроллаабыт харчыла-
рынан духовой оркестр, вокальнай инструментальнай ор-
кестр, миэбэл, сыана, көстүүм таҥаһа ылынан сыыйа-баайа 
кулууптара оройуоҥҥа биир бастыҥнар ахсааннарыгар 
тахсыбыта. Оройуоҥҥа туох ыытыллар культурнай тэрээ-
һин Кэптэни духовой оркестра суох буолбат буолбута. 

Семен Васильевич ити саҕалаабытын курдук таһаа-
рыылаахтык 10 сыл устата үлэлээбитэ. Методическай 
көмө оччолорго быстар мөлтөх этэ. Республика культура-
тын бары үлэһиттэрэ сүрэхтэрин баҕатынан эрэ үлэлиил-
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лэрэ. Ити уон сыл устатыгар культура эйгэтигэр элбэх 
уларыйыы-тэлэрийии буолбута. Кулуупка уус-уран сала-
йааччылар диэн баар буолбуттара. Эдэр директор, культу-
раҕа үөрэх наадатын өйдөөн, Хабаровскайдааҕы культура 
институтугар үөрэнэ киирбитэ.

1980-с сыллар саҥаларыгар олох укулаата уларыйа-
ра, кыралаан да буоллар, биллэн барбыта. Культура эй-
гэтигэр да уларыйыылар саҕаланан барбыттара. Ол кур-
дук, кииннээһин үлэтэ тэтимнээхтик баран эрэр кэмэ этэ. 
Билигин «улугуруу кэминэн» ааттанар кэмнэр этилэр да, 
олох бэйэтин тэтиминэн аа-дьуо баран иһэрэ.

Семен Васильевич куоракка көһөн киирэр кытаанах 
санааны ылыммытын олоххо киллэрэн, атырдьах ыйын 29 
күнүгэр 1980 сыллаахха культура министерствотын иһи-
нэн үлэлиир «Единый научно-методический Центр народ-
ного творчества и культурно-просветительной работы» 
(салгыы – ЕНМЦ) диэн тэрилтэҕэ тэрийэр-методическай 
үлэ отделын салайааччытынан үлэтин саҕалаабыта. Бу 
тэрилтэҕэ культура эйгэтин чулуу дьонноро үлэлииллэрэ: 
Т.Е. Слепцова, А.Д. Макарова, Л.И. Мекюрдянов, К.И. Андре-
ева, В.Н. Сабуров, В.Р. Ядреев, С.С. Лебедкин, Е.Г. Соловьева, 
Д.П. Федоров уо.д.а. Бу дьон кулууп үлэтин ымпыгын-чым-
пыгын биэс тарбахтарын курдук билэр дьон этэ. 

Семен Васильевич отдела республика кулууптарын 
кытта ыкса сибээстээхтик үлэлиирэ. Ол курдук 7-НК диэн 
статистическай отчуоту сыл аайы тутара, анализтыыра, 
командировкалары тэрийэрэ, зональнай, республикан-
скай семинардары ыытара. Оройуоннар культураларын 
үлэлэрэ методическай өттүнэн хааччыллыылара оччо-
лорго быстар мөлтөх этэ. Оройуоннааҕы методкииннэр 
нэһилиэктэр кулууптарыгар улахан көмөнү оҥорботтор 
этэ. Семен Васильевич ону практик быһыытынан этинэн-
хаанынан билэрэ. Уонна ону хайдах уларытарга туруула-
һар үлэтин саҕалаабыта. 
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Ол иһин Бурятия научнай-методическай Киинин 
үлэтин опытын үөрэтэннэр туһанарга санаа ылынан, 
культура министрин солбуйааччыта Павел Васильевич 
Григорьевтан көҥүл ылан, Нам улууһун культуратын экс-
периментальнай площадка быһыытынан үлэлэтэргэ бы-
һаарыммыттара. Эксперимент 2 сыл устата былааннаан 
ыытыллыбыта. Бу кэмҥэ, оройуон салалтатын кытта сү-
бэлэһэн, оройуон методотделын, РДК балансатыттан та-
һааран, туһунан тэрилтэ оҥоһуллубута. Фестиваллары, 
концертары тэрийэрин тохтотон 4 отделлаах саҥа тэрилтэ 
тэриллибитэ. Директорынан библиотечнай үөрэхтээх М.Н. 
Габышева ананан, үлэлээн барбыттара. Бу салайар дьоҕур-
даах киһи кэлэн таһаарыылаахтык, ЕНМЦ кытта сибээс-
тээхтик үлэлээн саҕалаабыта уонна республика кулуупта-
рыгар бастыҥ уопут буолан тарҕанан барбыта. Оройуон 
нэһилиэктэрэ бу саҕалааһыны өйөөбүттэрэ уонна өйдөө-
бүттэрэ. 

Ол гынан баран, үөһээҥи былаас бэйэтэ салайа, дьа-
һайа олорбутуттан ытыс сотторун сөбүлээбэтэҕэ. Араас 
мэһэйдэр, харгыстар баар буолан испиттэрэ. Семен Ва-
сильевич бу түгэҥҥэ культура тэрилтэлэригэр сокуон, 
экономическай ааҕан-суоттаан үлэлээһин, нормативнай-
правовой докумуоннар хас биирдии кулуупка баар буо-
луохтаахтарын уонна ол инниттэн үрдүкү салалтаҕа элбэх 
өйдөтүү үлэтэ барыахтааҕын бигэтик өйдөөбүтэ.

1986 сыллаахха ЕНМЦ директора Гаврил Григорьевич 
Софронов культура министрэ И.Д. Черовка киллэрэн дирек-
торы научнай-методическай үлэҕэ солбуйааччы дуоһуна-
һыгар Семен Васильевиһыаныырга сөбүлэҥин ылбытта-
ра. Бу кэмтэн Семен Васильевич Надя Марсанованы (кэлин 
Зайкова) кытта бииргэ үлэлээһиннэрэсаҕаламмыта. 

Россия үрдүнэн уларыта тутуу кэмэ саҕаламмыта. Ол 
салгына биһиги дойдубутугар эмиэ биллэн барбыта. Оло-
ҕунан, үлэнэн астыммат буолуу, мээнэ куолулааһын, куль-
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тура тэрилтэлэригэр ыһыллыы-тоҕуллуу саҕаламмыта. 
Культура начальниктара семинардарга, мунньахха кэллэх-
тэринэ ЕНМЦ, министерство үлэлэринэн астымматтарын 
биллэрэллэрэ, кириитикэлэрэ элбээбитэ. Культура ыһыл-
лыытыгар аҥардас кинилэри кэлтэйдии буруйдууллара. 
Бэйэлэрин өттүлэриттэн биир да этии киирбэтэ. Дьэ ол 
иһин, Надежда Михайловналыын элбэх мөккүөрдэр кэнни-
лэриттэн, араас бырайыактар олоххо киирэн барбыттара. 

Ол курдук, Киин көҕүлээһининэн, кулууптар үлэлэри-
гэр саҥалыы хаһаайыннааһын механизмнара олоххо киир-
битэ. Кулууптар үлэлэригэр интэриэс үрдээбитэ. Саҥа 
технологиялар, рыночнай сыһыаннаһыылар, кыралаан 
да буоллар, киирэн барбыттара. Кулууптар тастан харчы 
киллэрээһиннэрэ сайдан барбыта. Кыралаан сэргэхсийии 
тахсан испитэ. 

Тэрилтэ уопсай быыбардааһынын түмүгүнэн 1989 
сыллаахха Семен Васильевич ЕНМЦ директорынан быы-
бардаммыта. Элбэх үлэ күүтэрэ... Бастатан туран, Киин 
отделларын структуратын уларытарга этиини культура 
министерствотын Коллегиятыгар культура оройуоннааҕы 
отделын начальниктарын кытта син сөбүлэһиннэрбит-
тэрэ. Оччолорго этэ дии, ыйга биирдэ телевидениенан, ра-
дионан эфиргэ 45 мүнүүтэ устата тахсан аһаҕас кэпсэтии 
ыытыллара, культура үлэтин сырдатыллара. 

Эргэ культпросвет училище Киров уулуссатын 33-с 
дьиэтин ремонун кыайа-хото тутан саҥа дьиэҕэ көһөн 
киирбиттэрэ, бука бары саҥа миэбэллээх кабинеттардам-
мыттара. Аан Дойдутааҕы Хомус музейын фундамена оч-
чолорго олук ууруллубута, быыстапка саалата, саха төрүт 
үгэстэрин үйэтитэр фольклор салона, араас видео тэрил-
лэри булунан устар, көрдөрөр үлэлэрэ кэҥээбитэ. 

Ый аайы «Кылыһах» репертуарнай хаһыат, кварталга 
биирдэ «Үргэл» научнай-методическай сурунаал бэчээттэ-
нэн тахсар буолбуттара. Бу хаһыат уонна сурунаал кулууп 
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үлэһиттэригэр олус туһалаах уонна күннээҕи үлэҕэ тут-
тарга «остуол кинигэтинэн» буолбуттара. Оройуоҥҥа ки-
миэхэ кэлбитэ улахан сонун, былдьаһык буолар буолбута. 

Фонда үлэтигэр тыл, литература гуманитарнай чин-
чийэр институтун кытта бииргэ үлэлээһин түмүгэр элбэх 
экспедициялары тэрийэн материал бөҕө хомуллубута. Но-
руот маастардара, араас омуктар фольклордара хомуллан 
элбэх семинардарга көрдөрөн кэпсээһин ыытыллыбыта. 
Ону сэргэ материальнай база хаҥыырыгар гастрольнай 
бөлөх тэриллэн, тастан киллэрэр үп балачча эбиллибитэ. 
Маны сэргэ концертыы бардахтарына эбэһээт семинар-
дары, маастар-кылаастары ыытыы былааннаахтык ба-
рар буолбута. Оччолорго тахсыбыттара Михаил Захаров 
салайааччылаах «Мозаика» бальнай үҥкүү студията, Лю-
бовь Никитина салайааччылаах «Гулун» хотугу норуоттар 
үҥкүүлэрин бөлөхтөрө. 

1990-с сыллар саҕаланыыларыгар И.Е. Алексеев экс-
понаттарыгар олоҕуран «Хомус норуот музейа» бырайыак 
үлэтин саҕалаабыта. Оройуоннарынан сылдьан маастарда-
ры кытта үлэни Толбонова Надежда Семеновна иилээн-са-
ҕалаан элбэх экспонат хомуллубута. Музей арыллыытыгар 
министр Андрей Борисов музейга народнай ааты иҥэрэн 
туран 3 штаты биэрбитэ үөрүүгэ өссө эбии үөрүү эппитэ. 

1990-91 сылларга научнай-методическай брошюра-
лар тиһигин быспакка тахсар буолбуттара өрөспүүбүлүкэ 
культуратын үлэһиттэрин киэҥ сэҥээриитин ылбыта. 
Бу кэмҥэ улуус культуратын тэрилтэлэрэ аппаратуранан 
хааччыллыылара быстар мөлтөх этэ. Соҕуруу баран ылар 
кыахтара суоҕа. Ол иһин кулууптар техническэй базала-
рын хаҥатыыга оччолорго опера уонна балет театрыгар 
үлэлии сылдьар бырааттыы Евгений уонна Александр 
Джурович Даниловтары тылларыгар киллэрэн АВЕ фир-
ма тэриллибитэ. Ити эмиэ оччолорго улахан ситиһии этэ. 
Семен Васильевич тыа кулууптарыгар тугунан эмит кө-
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мөлөһөр санаата сатаммытыттан үөрүү саҥа үлэҕэ, саҥа 
саҕахтарга кынаттаабыта. 

Мин Семен Васильевичтыын Үөһээ Бүлүү улууһун 
культуратын информационнай методическай Киинигэр 
үлэлиир кэммиттэн чугастык алтыһан үлэлээбит дьол-
лоохпун. Ити 90-с сыллар бүтүүлэрэ, олохпут сайдыыта 
тосту уларыйар кэмэ этэ. Ити уларыйыы культураны да 
тумнубатаҕа.1999 сыл күһүнүгэр оройуоннааҕы киин биб-
лиотекаҕа үлэлии олордохпуна культура управлениетын 
начальнига Тойтонов Александр Дмитриевич ыҥыран 
ылан: культураҕа информационнай-методическай Киин 
арыйан эрэбин, онно үлэлии кэл, – диэн ыҥырыытын 
ылынан атырдьах ыйыттан үлэлээн киирэн бардыбыт. 
Директорбыт Аммосова Светлана Дмитриевна, Людмила 
Васильевна Скрыбыкина уонна мин буолан саҕалаатыбыт. 
Эргэ киносеть дьиэтигэр биир хоско олорон үлэлээн бар-
дыбыт. Үлэбитигэр элбэх уларыйыылар, элбэх үөрүүлээх 
да, ытаһыылаах да түгэннэр бааллара... Өрөспүүбүлүкэҕэ 
ИМЦ-лар инновационнай технологияларын көрүүгэ бас-
таан турардаахпыт. Кэлин ИМЦ директора буола сылдьан 
18 штаттаах үлэһиттээх буола сылдьыбыппыт. 2009 сылтан 
АРКТИКА диэн судаарыстыбаннай тэрилтэҕэ үлэҕэ ыҥыр-
быттарыгар үөрүүнэн сөбүлэһэн Хон Семен Васильевич 
салалтатынан специалист буолан хаалбытым. Онтон ыла 
чугастык алтыһан, мөҕүллэн да, биирдэ эмит хайҕанан да 
эллэһэн үлэлээн кэлбиппит. Ити кэмҥэ 131-с Федеральнай 
Сокуон ылыныллан тыа сирин кулууптарыгар элбэх мето-
дическай көмө оҥоһуллубута. Семен Васильевич ол кэмҥэ 
инникини өтө көрөн үлэлээбитин билигин кэлэн сыана-
лыыбын. Тыа сирин кулууптарыгар элбэх «инструмен-
тарий” оҥоһуллубута. “Инструментарий” диэн ити кини 
туттар тыла этэ. Методика диэн буо дьиҥинэн. Элбэх тыа 
сирин кулууба Муома, Кэптэни, Уус Алдан улууһун кулууп-
тарын опыттарыгар олоҕуран үлэлэрин тосту уларыппыт-
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тара баар суол. «Архитектура, дизайн” диэн биэрэрэ били-
гин олоххо чиҥник киирдэ. Проектнай үлэтэ суох үлэлии 
олорор кулууп билигин баара дуу суоҕа дуу?. Кини үөрэп-
питэ дии кулууптар ааҕан-суоттаан үлэлииллэригэр, кэп-
пиэйкэтигэр тиийэ ааҕан смета суруйа үөрэммиттэрэ эмиэ 
кини саҕана. Нэһилиэнньэ, баһылыктар хайдах үлэлии 
олороллорун, үлэлиэхтэрин баҕаралларын билэр сыалтан 
социологическай опрос баһылыктарга тиийэ оҥоттороро 
билиҥҥи олохпут быстыспат ситимэ буолла. Кулууптар 
эстибэттэрин туһугар туруулаһан үлэлээбитин бириэмэ 
көрдөрдө дии саныыбын. Кини баарыгар элбэхтик коман-
дировкаҕа сылдьан улуус бөҕөнү кэрийэн, семинар бөҕө-
түн бэлэмнээн ыытар этибит.

Ити курдук, Семен Васильевич үлэлээн ааспыт кэмнэ-
ригэр республика культуратын сайдыытыгар сүдү кылааты 
киллэрбит, айымньылаахтык, киэҥ далааһыннаахтык үлэ-
лээбит дьоннорбутуттан биир бастыҥнара буоларынан, 
кинини кытта алтыһан үлэлээбиппинэн киэн туттабын, 
махтанабын, сүгүрүйэбин.

Любовь Ивановна ВАСИЛЬЕВА, 
норуот айымньытын Дьиэтин специалиһа, 

СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ. 
Ыстатыйа С.В. Хон «В мире культуры села» 

кинигэтиттэн ылылынна
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Биир идэлээҕим туһунан кылгастык

Саха Республикатын культураҕа 
үтүөлээх үлэһитин Семен Васильевич 
Хон туһунан ахтыыны суруйарбар ула-
хан толкуйга, санааҕа киирдим. Кини 
бэйэтэ ураты өйдөөх-санаалаах, дириҥ 
билиилээх, туспа көрүүлээх, культура 
эйгэтигэр уһуннук үлэлээбит киһи. Арай 
саас-сааһынан санаан, сыаналаан көр-
дөхпүнэ миигин олус элбэхтик соһуппут, 

сөхтөрбүт, соһуччу үөрдүбүт кэмнэрдээх эбит. 
Мин кинини кытта 1980 сылтан культура Министер-

ствотын иһинэн үлэлиир научнай-методическай Кииҥҥэ 
Аржаков уулуссатын 6-с нүөмэригэр аҕыйах кэмҥэ бииргэ 
үлэлээбиппит. Бу үлэлиир кэммитигэр кини методическай 
үлэҕэ тэрийэр отделга сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ, мин 
культурнай-сырдатар отдел сэбиэдиссэйэ этим. 

1985 сыллаахха дойдуга уларыта тутуу саҕаламмыта, 
кулууптар үлэлэригэр бэйэлэрин салайыныы, үптэрин-
харчыларын бэйэлэрэ туттар, ааҕынар, бюджеттан киирэр 
харчы көрүллэр сорох сметаларын, сорох ыстатыйаларын 
устубуттара, кулууптары холботолооһун саҕаламмыта. Ол 
кэмҥэ Семен Васильевич научнай-методическай Киин ди-
ректорынан быыбардаммыта. Кини бииргэ үлэлиир, эмиэ 
саҥалыы үлэлииргэ, тыа культуратын сайыннарыыга ыл-
сан үлэлээн эрэр коллегатынаан Надежда Михайловна Мар-
санова-Зайковалыын улахан хамсааһыны саҕалаабыттара.

Ол курдук, аан бастаан киэҥ-куоҥ үлэлиир дьиэлэм-
миттэрэ, Киров уулуссатын 33-с нүөмэригэр турар икки 
этээстээх мас дьиэни – культпросвет училище аварийнай 
диэн туруорбут дьиэтин – туруорсан, дьиэ акылаатын спе-
циалистары аҕалтаан көрдөрөн, «үчүгэй» дэтэн, ремонна-
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тан кэбиспитэ. Ремонт бүппүтүн кэннэ киирэн көрөн ба-
ран улаханнык сөхпүтүм. 

Бу дьиэ олус сырдык, саҥалыы көстүүлээх, аныгылыы 
миэбэллээх, оборудованиелаах, техническэй хааччылыы-
лаах, бэйэтэ туспа бухгалтериялаах, үлэлииргэ олус та-
быгастаах дьиэ буолбут этэ. Дьэ, манна Семен Васильевич 
чахчы үчүгэй тэрийээччи, салайааччы, тутууга маастар 
буоларын көрдөрбүтэ.

Семен Васильевич кэнники, А.Е. Кулаковскай аатынан 
культура Киинигэр республикаҕа методическай үлэни са-
лайар кэмигэр, дойдуга перестройка саҕаламмыта. Киин 
сирдэргэ кулууптар 30 %-ра сабыллыбыта. Биhиги рес-
публикабытыгар тыа кулууптарын саппакка, ордук ки-
нилэргэ методическай үлэ сайдыбыта, дойду ырыынак 
экономикатыгар киириитигэр кулууптар бэйэлэрэ үп-
тээх-харчылаах буолалларыгар, ааҕар-суоттуур, бэйэлэ-
рин көмүскэллэригэр, үлэ көрүҥнэрин саҥардалларыгар 
үөрэппитэ, тэрилтэ үлэһиттэрин, элбэх улуус салайааччы-
ларын тылыгар киллэрэн, өйдөтөн киэҥ хабааннаах үлэни 
ыыппыта, улахан сыратын биэрбитэ.

Оройуон, улуус кииннэригэр методическай кииннэр 
тэриллибиттэрэ, тыа кулууптарын дьиэлэрэ ис-тас көрүҥ-
нэрэ тупсарыллыбыта, үлэлэрин хайысхалара элбээбитэ. 
Уус-уран коллективтар, интэриэһинэн кулууптар баар 
буолбуттара. Бастыҥ опыты тарҕатыы, үлэ араас формала-
рын саҥардыы, үлэлэрин анализтыыр, дириҥник үөрэтэр, 
компьютернай техниканы туһаныы үлэтэ барбыта. Элбэх 
семинардар, курстар, көрсүһүүлэр ыытыллыбыттара. Бу 
үлэҕэ Семен Васильевич инникини түстүүр, өтө көрөр са-
лайааччы, тирэх, киин буолбута, сөхтөрбүтэ, аныгылыы кө-
рүүлээх салайааччы буоларын дакаастаабыта.

Семен Васильевич биир сөхтөрөр, убаастатар түгэни-
нэн буолар, пенсияҕа тахсан баран, улаханнык ыалдьа-ыал-
дьа, кыайан көрбөт да буоллар, биһиги республикабытыгар 
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тыа сирин культурата хайдах сайдан кэлбитин, республика 
киэн туттар, улахан өҥөлөөх дьонун биирдиилээн арыйан, 
уустаан-ураннаан суруйан хас да кинигэни бэйэтин үбүгэр 
таһаартарбыта буолар. Бу кинигэлэр культура эйгэтигэр, 
дьонугар-сэргэтигэр улахан бэлэх буолаллар. 

Семен Васильевич Бэрдьигэстээххэ олорор культура 
бэтэрээнэ Александров Гаврил Ильич, «Балаҕаннаах оҕон-
ньор», туһунан кинигэтигэр кини сайылыгын Матта үрэх 
кытылын уустаан-ураннаан, ойуулаан-дьүһүннээн суруй-
бута киһини сөхтөрөр. Ааҕа олорон кини суруйааччы да 
буолара хаалбыт эбит дии саныыгын.

Семен Васильевич биир сөхтөрбүт, үөрпүт түгэнинэн 
буолар, культура колледжын коллектива мин үбүлүөйбүн 
бэлиэтиир күнүгэр соһуччу научнай-методическай киин-
тэн кини салайыытынан бары эр дьоннор кэлэн эҕэрдэ-
лээбиттэрэ, сибэкки дьөрбөтүн бэлэх туттарбыттара буо-
лар. Коллегаларым, дьэ, сөҕүү бөҕө, урут бииргэ үлэлээбит 
кыргыттарым ити тэрилтэттэн кэлиэхтэрин баҕарбыт-
тарын, көҥүллээбэтэх. Ол Семен Васильевич ис-иһиттэн 
итинник хайаан да туох эрэ ураты – атын үөрдэр, сөхтөрөр 
ньымалардааҕын туоһута буолар.

Мин Семен Васильевичтыын билиҥҥэ дылы алтыһа-
быт. Биһиги өр сылларга культура эйгэтигэр бииргэ үлэ-
лээбит буолан, тыа сирин культуратын сайдыытыгар биир 
интэриэстээх, улаханнык ыалдьар темабыт буолан, са-
наабытын атастаһабыт, арыт мөккүһэн да ылабыт. Семен 
Васильевич кинигэлэрин суруйар кэмигэр ыҥыран ылан 
аахтарар, сүбэлэһэр, санаабын истэр. Мин онтон үөрэбин, 
улаханнык сыаналыырыттан астынабын, махтанабын.

Тамара Егоровна СЛЕПЦОВА,
 ССРС культуратын туйгуна, 

Саха Республикатын культураҕа үтүөлээх үлэһитэ, 
Горнай улууһун бочуоттаах олохтооҕо
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С благодарностью...

Первый момент знакомства с Се-
меном Васильевичем помню смутно. Я 
приехала на практику в феврале 1981 
года, и моим руководителем стала Тама-
ра Егоровна Слепцова. Коллектив встре-
тил меня шумно, весело, даже неприну-
жденно. После первых слов знакомства, 
мне было поручено разложить методи-
ческие материалы по 35 большим кон-
вертам для рассылки в районы республики. 

Меня направили в канцелярию получать пакеты, клей 
и в приложение к нему – палочку для намазывания на кон-
верт. В коридоре ко мне подошёл долговязый молодой че-
ловек с волосами до плеч и спросил: привет, как тебя зо-
вут, сколько тебе лет. Это немного меня обескуражило, но 
смысл это интереса заключался в том, чтобы потом после 
моего ответа спросить про пионерский галстук, настолько 
я была молода. Это был самый открытый для общения че-
ловек ЕНМЦ НТ и КПР Афанасьев Проня. 

Я провела в тоскливом формировании пакетов два 
дня. В каждый конверт было вложено сопроводительное 
письмо и мне нужно было вписать от руки имя заведующе-
го методическим кабинетом Районного Дома культуры, за-
тем полностью заполнять на неразлинованном конверте 
полный почтовый адрес получателя. 

Время от времени приходили люди с соседних отделов 
и приносили какие-то запросы, письма, приказы, которые 
было необходимо вложить в эти коричневые пакеты. Я так 
подробно об этом пишу для молодых наших коллег, чтобы 
понимать, чем занимались, в том числе, методисты с Аржа-
кова, 6. На третий день я взбунтовалась и сообщила своему 
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начальству, что я приехала на практику и хочу делать бо-
лее профессиональную работу. Мне поручили начать сбор 
материалов для написания сценария к 8 марта. Так нача-
лось мое формирование как методиста.

Главных методистов в нашем методцентре было нес-
колько, но все как-то по-особенному относились к Хон 
Семену Васильевичу. Он был острым на язык, любил за-
давать пытливые вопросы. Мы сразу нашли общий язык. 
Я быстро отвечала на его вопросы, и мне казалось, что он 
это оценил. Удивительное качество Семена Васильеви-
ча точным вопросом заставить задуматься, преодолеть 
незнание всегда мне очень импонировало. Ведь тогда не 
было Интернета, знания доставались сложно. Обязатель-
но нужно было прочитать книгу, специальный журнал, 
для того чтобы выудить ответ на вопрос, который ставил 
перед нами Хон С.В. Причем чаще всего, перед тем, как за-
дать вопрос, он уже знал ответ. Он уже ознакомился с ли-
тературой, просмотрел журнал и у него возникли по этому 
поводу сомнения. Спасибо большое, Семен Васильевич! За 
науку, которую я пронесла через всю свою профессиональ-
ную жизнь. Он ставил сроки и требовал несколько вари-
антов ответа, несколько версий решения управленческой 
задачи. Потом, работая в министерстве, в университете я 
могла сразу обдумать задачу и начать продумывать много-
ходовые решения. 

Второе, за что я благодарна моим старшим товарищам 
– что они давали возможность нам самим совершать свои 
ошибки. За эти ошибки нам доставалось, но никогда это 
не было на грани самоутверждения начальника, победы 
старшего за счет незнания младшего. Сейчас время очень 
жесткое, даже жестокое. Малейшее нежелание исполнять 
волю начальника чревато для работника последствиями, 
которые сломают его творческое начало, желание спорить, 
быть активным. Поколение тех, кто формировал нас как 
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специалистов, были теми, кто пережил войну или родился 
сразу после войны. Они были очень принципиальными, и 
в тоже время понимали, что нужно поддержать, не сломать 
человека как личность. 

Таким человечным отношением были наполнены ат-
мосфера, микроклимат в коллективе нашего научно-мето-
дического центра. Семен был жестким, требовательным 
начальником, но он знал, что не должен нам мешать разви-
ваться. Какое чудесное время! Я научилась в этих профес-
сиональных спорах и дискуссиях формировать свои мыс-
ли, быть убедительной и не отступать. Да, не отступать! 
Как было сложно разговаривать с министром Светланой 
Ефимовной Николаевой в присутствии Гаврила Григорье-
вича Софронова – действующего директора Центра о том, 
что мы хотим провести демократические выборы своего 
директора. И на вопрос, создана ли инициативная группа, 
отвечать, что мы ее сформируем, а я стану председателем 
этой группы. Со мной в этом разговоре участвовал Лебед-
кин Серафим Степанович, уважаемый и почитаемый мою 
человек. Но он был взрослым человеком и смолчал, дал 
мне возможность пройти в этом противостоянии до конца. 
Тогда я обиделась на Серафима Степановича, решила, что 
он меня не поддержал. Но сейчас думаю о моих старших 
товарищах с большой благодарностью. Я научилась прео-
долевать страх перед авторитетами, стоять за свою прав-
ду до конца. Спасибо, Семен Васильевич, за формирование 
бойцовских качеств, за умение держать удар! 

Третье, о чем я хочу написать сегодня – это о конкрет-
ном влиянии С.В. Хона на формирование меня как управ-
ленца. В жизни бывают мгновения, которые определяют 
твою деятельность на много лет вперед. Таким стал для 
меня август 1992 года. Нас уже расформировали как ЕНМЦ 
НТ и КПР, создали Республиканский Дом народного твор-
чества, и я сидела одна в своем кабинете, решив, что буду 
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6 месяцев ходить на работу и получать полагающиеся мне 
деньги, как сокращенная, в связи с реорганизацией. 

Это было сложное время. Надежда Семеновна Толбоно-
ва приступила к своим обязанностям директора и сообщила 
мне, что в моих услугах не нуждается. Все уже работали, в 
кабинет ко мне не ходили, а Хон С.В. был уволен с должно-
сти в связи с ликвидацией методцентра. Сначала ему пред-
ложили место заместителя министра, но он из-за этических 
соображений (место еще было за его предшественником) 
добровольно отказался от должности. И вот, в один пре-
красный день, входит ко мне в кабинет Семен Васильевич 
и начинает уговаривать идти работать в аппарат министер-
ства культуры специалистом. Нужно было помочь начина-
ющему первому заместителю министра Наумову И.И. нала-
дить работу с улусами. Закрытие ЕНМЦ НТ и КПР абсолютно 
разваливало эту связь. Ведь ранее всю методическую и ин-
спекторскую работу по культурно-досуговым учреждениям 
по всей республике выполнял наш Центр. 

Я долго не соглашалась, но, понимая угрозу сокраще-
ния сети клубных учреждений, урезания средств на раз-
витие КДУ, закрытия РОМЦ, с таким трудом открытых, 
обещала ему подумать. Семен Васильевич, недолго думая, 
позвонил Наумову И.И. и предложил встретиться. Тот сра-
зу согласился. Семен пошел со мной до остановки автобу-
са, которого долго не было, и мы отправились пешком до 
здания Совмина. На площади Ленина он уточнил, есть ли у 
меня пропуск. У меня его не было. Тогда он провел меня в 
здание, мы поднялись на этаж министерства, зашли в при-
емную министра, Семен открыл дверь в кабинет первого 
заместителя, подтолкнул меня внутрь и закрыл за мной 
дверь. Так я переступила порог министерства, в котором 
проработала долгих 18 лет… Спасибо и за это, Семен Ва-
сильевич. Какое плодотворное время было: мы создавали 
законы, наполняли нормативно-правовую базу развития 
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Мин Семен Васильевич Хону 1980-с 
сыллартан билэбин. Уус-Алдаҥҥа кул-
туура отделыгар үлэлии сылдьан но-
руот айымньытын Дьиэтигэр орготдел 
сэбиэдиссэйинэн үлэлии киирбитэ. Тута 
бэйэтин олус тэрээһиннээх, чуолкайдык 
дьону, үлэһиттэрин кытта кэпсэтэр, уоп-
сай тылы булан үлэтин түргэнник бы-
һаарар тирэхтээх салайааччы быһыы-

тынан көрдөрбүтэ. Кини инникини өтө көрөн, үлэтигэр 
саҥаттан саҥаны киллэрэрин олус сөбүлүүрэ. Тутта-хапта 
сылдьара, тас көрүҥэ киһини олус эрэннэрэрэ, итэҕэтэрэ, 
бэйэтин көрүүтүн чуолкайдык быһааран биэрэрэ. 

отрасли, программы, проекты, первые заявки на Гранты, 
создавались новые учреждения и при этом мы полностью 
сохраняли сеть всех учреждений культуры в улусах рес-
публики.

Уважаемый Семен Васильевич, с юбилейной датой 
Вас! Вы написали книги воспоминаний, читая которые, 
чувствуешь дыхание времени, Ваше доброе отношение к 
людям, понимание важности событий тех лет, без лишнего 
пафоса и критиканства. Я удивляюсь Вашему писательско-
му росту, терпению и желанию. Вы всегда были тружени-
ком, даже трудоголиком но я раньше не представляла Вас 
литератором. Вы, как мудрый человек, приняли решение 
увековечить время, события, лица в книгах. Зная Вас, Ваш 
характер, надеюсь, что творческих планов у Вас много, и 
писательский портфель уже наполнен новыми планами.

Надежда Михайловна ЗАЙКОВА, 
заслуженный работник культуры РС(Я)

отличник государственной гражданской службы РС(Я)
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Дьэ, онтон өр-өтөр буолбатаҕа, Единый научно-ме-
тодический Центр (ЕНМЦ) директорынан үлэлээбитэ, 
научнай отдел аһан кэҥэтэн үлэлэппитэ. Онтон ЕНМЦ 
Аржаков уулуссатын 6-тан көспүтэ. Кини онно тэрээһин-
нээҕин, күүстээх салайааччытын эргэ Киров уулуссатын 
33-гэр баар Культпросвет дьиэтин, аварийнай диэбиттэ-
рин үрдүнэн, олус кэрэ гына оҥотторон, араас сахалыы 
тэриллэри, сандалы остуоллары, ыһыахха сиэргэ-туомҥа 
туттар иһити-хомуоһу хомуйтаран, үлэлииргэ сөптөөх 
Култуура киинин тэрийбитэ. Уларыйыы-тэлэрийии бөҕө 
буолбута,саҥаттан саҥаны килэрэн испитэ. Үлэһит үтүөтэ, 
саҥаттан саҥа санаалары киллэрэр дьону үлэҕэ ылан, 
өйөөн-өйдөөн үлэлэтэрэ. Мин оччолорго «Тойук» ансаам-
былга үлэлиир этим.

Методическай үлэни күүһүрдүбүтэ, 1990-с сыллар-
даахха издательскай отдел аспыта уонна оччотооҕу кэмҥэ 
сөптөөх «коммерческай» диэн ааттаан «Ситим» издатель-
ствотын тэрийэн Саха Өрөспүүбүлүкэтин суруйааччыла-
рын, Россия журналистарын чилиэнин Петр Никифорович 
Федоровы үлэҕэ ылан үлэлэппитэ.

Бу издательскай отдел үгүс элбэх төрүт култуураҕа 
сыһыаннаах кинигэлэри, брошюралары таһаарбыта. Учуо-
найдары, суруйааччылары, айар дьоҕурдаах дьону кытта 
ыкса ситимнээхтик уонна таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. 
Холобура, Л.А. Афанасьев–Тэрис «Айыы үөрэҕэ» кинигэтэ 
аан бастаан бу «Ситим» издательствоҕа тахсыбыта. К.Д. 
Уткин, В.В. Илларионов, В.В. Окрокова уо.д.а. элбэх учуо-
найдар, айар дьон кинигэлэрэ тахсыбыта.

Хомойуох иһин, «Ситим» издательство 3 эрэ сыл 
үлэлээбитэ. Онтон эмиэ уларыйан-тэлэрийэн, мин уни-
верситетка үлэлии барбытым кэннэ, Семен Васильевич 
билиҥҥи А.Е. Кулаковскай аатынан норуоттар доҕордо-
һууларын Дьиэтигэр үлэлии барбыт этэ. Мин оччолорго, 
1995-с сылларга, университекка үлэлээбитим, онтон 20 
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сыл буолан баран 2014 сыллаахха аны мин А.Е. Кулаков-
скай аатынан норуоттар доҕордоһууларын Дьиэтигэр «То-
йук» народнай ансаамбылга үлэлии кэлэрбэр Семен Васи-
льевич үлэлээбэт буолбут этэ.

Семен Васильевич тэрээһиннээх, инникини өтө көрөр, 
сайдыылаах, каадырдарын, үлэһиттэрин сөпкө туһанан 
үлэлэтэр дьоҕурдаах, эрэллээх салайааччы. Кэлин кинигэ 
суруйарынан дьарыктанар. Култуура үлэһиттэрин уонна 
култуура үлэтин туһунан өссө элбэҕи суруйуо диэн эрэнэ-
бин.

Киниэхэ баҕарабын күүстээх санааны,доруобай туру-
гу, сааһырыыга бэриммэккэ, бары баҕа санаатын ситиһэ-
ригэр. Дойдутун туһугар доруобай буоллун – доруобуйа 
баар буоллаҕына дохсуннук хардыылыа олоҕо...

 Уһун уйгулаах олоҕу. Уруй-Айхал!!!

Галина Гаврильевна ФЕДОРОВА–Туом Хотун,
Саха Өрөспүүблүкэтин култууратын үтүөлээх үлэһитэ

А.Е. Кулаковскай аатынан норуоттар доҕордоһууларын Дьиэтин
«Тойук» народнай ансаамбыл салайааччыта

Патриот своего дела

Начну с настоящего времени... Стаж 
моей работы в системе культуры со-
ставляет 32 года. После выхода на пен-
сию, поработав ещё немного в культуре, 
с 2008г. перешла в ГУП «Технический 
центр телевидения и радиовещания 
РС(Я)» начальником отдела специаль-
ных проектов, продюсером популярного 
проекта якутского телевидения «Охота 

и рыбалка в Якутии», который транслируется по респу-
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бликанским каналам НВК «Саха» и федеральным каналам 
компаний «СТРИМ» и «Дикий» на всю территорию России 
и многим странам мира. Готовим и другие выпуски телеви-
зионных программ «Моя Якутия», «Якутск музыкальный».

В середине 1980-х годов наша семья переехала в город 
Якутск. На работу в Единый научно-методический центр 
народного творчества и культурно-просветительной рабо-
ты Министерства культуры Якутской АССР меня принимал 
заместитель директора Семен Васильевич Хон. На первый 
взгляд, Семен Васильевич показался мне очень уставшим 
и строгим человеком. Он устроил мне настоящий «допрос 
с пристрастием». Немного смущаясь, я рассказала где учи-
лась, о своей работе в сельском Доме культуры. Тут он ожи-
вился, на лице появилась улыбка. У него оказалась очень 
хорошая улыбка. Сразу перешёл на добрый тон разговора, 
сказал, что им нужны специалисты-практики, и я поняла, 
что он меня примет на работу. Вот так я оказалась в не-
большом творческом коллективе. 

Работа в ЕНМЦ НТ и КПР МК ЯАССР для меня была но-
вой и очень интересной. За время своей работы я позна-
комилась с профессионалами своего дела, имена многих 
специалистов широко известны в республике. Это действи-
тельно уважаемые люди, ветераны культуры, заслуженные 
работники республики и России: директор ЕНМЦ Гаврил 
Григорьевич Софронов, 1-й заместитель директора Семен 
Васильевич Хон, заместитель директора по науке Ксено-
фонт Дмитриевич Уткин,который приехал из Нюрбинского 
района,заведующие отделов: организационно-методиче-
ского – Владимир Романович Ядреев, народного творчества 
– Надежда Семеновна Толбонова, политико-воспитатель-
ной работы – Надежда Михайловна Зайкова, теперь ректор 
Высшей школы музыки Республики Саха Якутия-институт 
имени В. А. Босикова, методист по танцевальному искус-
ству, ныне основатель и художественный руководитель 
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Государственного театра коренных народов Севера РС(Я), 
народного ансамбля «Гулун» Любовь Алексеевна Никити-
на, руководитель народного фольклорного коллектива «То-
йук», алгысчыт, фольклорист Галина Гаврильевна Федоро-
ва, ст.методисторготдела – народная мастерица, член Союза 
художников России Анна Николаевна Зверева, методист по 
музыке и работе с самодеятельными композиторами и ме-
лодистами Анатолий Николаевич Семенов, редактор Сера-
фим Степанович Лебедкин, Светлана Андреевна Яковлева, 
она же поэтесса Лана Юргина, методист по фольклору Ели-
завета Егоровна Варламова, руководитель народного кол-
лектива по хомусной музыке Зоя Григорьевна Сысолятина, 
методист по народным театрам, ныне директор телеради-
оакадемии «Полярная звезда» НВК «Саха» Татьяна Афана-
сьевна Гоголева, методисты по АКБ Захар Ильич Савинов, 
Светлана Алексеевна Гоголева, она работает завучем наци-
ональной гимназии им.Чиряевых, художники: Прокопий 
Николаевич Афанасьев, Полина Николаевна Слепцова, биб-
лиотекарь Мария Ильинична Андросова, Дария Степановна 
Максимова и мн. др. 

В том году в республике проводились масштабные юби-
лейные мероприятия Великого Октября. Я была принята в 
отдел народного творчества методистом по детской работе. 
Заведовала отделом заслуженный работник культуры РС(Я) 
Надежда Семеновна Толбонова. Во многих республиканских 
мероприятиях наш Центр выступал основным организато-
ром. Специалисты постоянно находились в длительных ко-
мандировках, тесно сотрудничали с руководством районов 
и наслегов, организовывали и принимали участие в семи-
нарах, творческих лабораториях, выставках декоративно-
прикладного искусства, фестивалях и конкурсах и.т.д. По 
итогам командировок и мероприятий составляли справки о 
проделанной работе для Министерства культуры и отделов 
по идеологической работе обкома и горкома КПСС. 
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В конце года специалисты отдела организационно-ме-
тодической работы во главе с Прокопием Афанасьевичем 
Захаровым принимали годовые статистические отчеты 
7-НК от всех районных Управлений культуры республики. 
В этот период года наш главный «счетовод» ходил гоголем. 
Многих женщин и девушек заставлял понервничать, даже 
плакать, не принимая их отчеты из-за допущенных оши-
бок в подсчётах цифр. Любил в шутку выговаривать: «Уон 
кылаас, үрдүк үөрэх!» – что в переводе с якутского на русс-
кий язык означало: «Имея среднее, еще и высшее образо-
вание… Эх, не могут правильно составлять отчеты!». Мы 
с любопытством следили за его пальцами, которые лихо 
щёлкали костяшками старых деревянных счетов, сводя 
все отчёты клубных учреждений республики. 

Специалисты Центра постоянно готовили методи-
ческие рекомендации в помощь клубным работникам. 
Впервые я получила задание от руководителей составить 
такую работу о культурно-спортивных комплексах (КСК). 
Быстро выполнив задание, сдала на корректировку редак-
тору Владимиру Николаевичу Сабурову, которого немного 
побаивались, как мне тогда показалось, даже заведующие 
отделов. Каково же было удивление заведующей нашего 
отдела Н.С. Толбоновой получить разрешение на размно-
жение моего труда от заместителя директора С.В. Хон. Как 
правило, молодых специалистов заставляли переделывать 
много раз свои работы. Мне было очень приятно слышать 
положительный отзыв о своей проделанной работе. По-
том уже было много написано и отпечатано ротаторным 
способом. А ротатором заведовала, всеми нами уважаемая, 
секретарь директора Людмила Ивановна Ефремова. Мы 
все ее, любя, называли на якутский манер Дьюдя. 

В первые же дни моей работы в ЕНМЦ она, как и её 
директор, устроила мне экзамен. Какие организации и ру-
ководителей я знаю, правильно ли их называю, как пра-
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вильно деловые письма составляются и тому подобное. 
Людмила Ивановна очень много знала. Строгим голосом 
приглашала на планерку к директору. Позже её заменила 
красивая и стройная Оксаночка. И был ещё один человек, 
мы все его тоже очень любили и уважали. Это наш вахтер 
и кочегар в одном лице Павел Габышев. Мне мои коллеги 
сразу же сказали, что его зовут между собой Байбалидзе и 
что у него можно занять денег до зарплаты. Но он не всем 
давал, надо было заслужить его доверие. А хлеб у него 
всегда был свежий и вкусный, и он с радостью со всеми де-
лился им.

Генеральным директором ЕНМЦ позже стал С.В. Хон, 
он от специалистов всегда требовал большой самоотдачи, 
дисциплинированности и постоянного самообразования. 
Очень редко хвалил, поэтому мы старались изо всех сил. 
Думаю, что этим он хотел, чтобы специалисты республи-
канского уровня были всегда подготовленными, инфор-
мированными и высоко образованными. 

Моя работа методиста по детскому творчеству была 
очень интересной, но имела и свои трудности. С детскими 
коллективами работали и по линии министерства просве-
щения. Но, благодаря большому опыту наших руководи-
телей, нашли общий язык со специалистами министерст-
ва просвещения, в будущем стали тесно сотрудничать со 
специалистами профтехобразования по работе с детскими 
коллективами республики. Проводили совместные респу-
бликанские, зональные смотры-конкурсы, фестивали дет-
ской художественной самодеятельности, семинары, курсы 
повышения квалификации и вели пропаганду передового 
опыта. Всегда поддерживали наши начинания и помогали 
нам легендарная и любимая многими детьми, директор 
Дворца пионеров Фаина Иннокентьевна Авдеева и заме-
ститель министра просвещения республики Альбина Ми-
хайловна Лыхина. Помню, как мы с ними организовали и 
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провели большой фестиваль детских театров Дальнего 
Востока и Сибири. Выступления проходили в новом Дет-
ском Дворце пионеров, они были записаны на местную 
телевизионную студию Гостелерадио, возможно, записи 
сохранены в архиве НВК «Саха». 

Гостелерадио республики внесло большой вклад в 
деле пропаганды и развития детского самодеятельного 
творчества. С редактором детских телевизионных пере-
дач с Дарьей Ермолаевой мы сотрудничали довольно тес-
но, составляли совместный план выпусков передач новой 
программы «Сыккыс» о детских коллективах народного 
творчества. Для записи выпусков передач в студии теле-
видения, по плану мы приглашали лучшие детские твор-
ческие коллективы республики. Помню первую передачу в 
роли ведущей программы, сильно волновалась от направ-
ленных на меня камер, света, духоты в студии. Программа 
выходила достаточно долгое время, позже я перешла в от-
дел фонда и информации, работу детской программы про-
должила Саргылана Семеновна Игнатьева, ныне ректор 
АГИКиИ.

Также в работу методистов входил сбор материалов 
по народному творчеству и идеологической работе к вы-
пуску. Это были детские сборники песен, песни отдельных 
авторов и исполнителей с нотами, буклеты танцевальных 
и фольклорных коллективов, плакаты детского творчест-
ва. Методист по музыке и работе с самодеятельными ком-
позиторами и мелодистами Анатолий Николаевич Семе-
нов всегда, с присущей ему ответственностью, подходил 
к своей работе, постоянно обновлял свою базу данных об 
авторах-песенниках, готовил вместе с ними их концерты, 
выпускал репертуарные листки, книги и сборники песен. 
Он оставил большой след в развитии самодеятельного ху-
дожественного творчества республики. О нем выпущена 
книга памяти. 
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В этой жизни все делается не просто так. Это я поня-
ла потом. Что интересно, мы с Евдокией Дмитриевной-Ду-
сенькой, оказывается, устроились в ЕНМЦ в один день. В 
день приёма на работу в кабинете Семена Васильевича нам 
обеим был устроен экзамен. В отличие от меня, Евдокия 
Дмитриевна свою учебную практику проходила в ЕНМЦ и 
уже имела опыт работы в городе в ДКиТ профсоюзов. По-
зже мы с ней очень подружились и, оказалось, навсегда. И 
вообще мы все со всеми коллегами до сих пор поддержи-
ваем дружеские связи. На коллективных встречах и празд-
никах радуемся, встречаемся как с родными, вспоминаем 
былые времена, лучшие годы совместной работы. 

Меня всегда интересовала издательская деятельность 
и я с большим удовольствием занималась этим делом и в 
системе культуры. После окончания средней школы до по-
ступления на учебу в ЯРКПУ, я имела счастье поработать в 
Управлении печати и книжной торговли при Совете мини-
стров ЯАССР. В книжном издательстве познакомилась со 
многими известными писателями и издателями респуб-
лики. Эти годы работы в моей жизни оставили глубокий и 
хороший след. 

Со своей коллегой, методистом орготдела Евдоки-
ей Дмитриевной Готовцевой, мы готовили ежемесяч-
ную серию выпусков детского репертуара под названием 
«Дьүкээбил». Вот так и началось системное направление 
информационно-издательской деятельности в сфере куль-
туры. В конце 1980-х – начале 1990-х годов стали издавать 
первую ежемесячную репертуарную газету «Кылыhах» 
и ежеквартальный научно-популярный журнал «Yргэл». 
Для этого С.В. Хон пригласил настоящих профессионалов 
издательско-полиграфического дела. Это были Семен Се-
менович Скрябин, художник-дизайнер по образованию, 
имеющий большой стаж работы в государственном книж-
ном издательстве, Петр Никифорович Федоров, журна-
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лист, корреспондент республиканской газеты «Саха Сирэ», 
автор нескольких изданий. Главным редактором ежеме-
сячной репертуарной газеты «Кылыhах» был назначен 
заместитель генерального директора ЕНМЦ Ксенофонт 
Дмитриевич Уткин. А главным редактором ежекварталь-
ного научно-популярного журнала «Yргэл» стала замести-
тель министра культуры республики Надежда Михайловна 
Зайкова. Журнал стал печатным изданием всего министер-
ства культуры, в нем были специальные разделы для биб-
лиотеки имени А.С. Пушкина, краеведческого музея имени 
Ем. Ярославского и музыкальных школ и искусств респуб-
лики. Кроме вышеуказанных периодических изданий го-
товили «Экспресс-издания», их выпускали два раза в ме-
сяц: о новостях клубных учреждений и новых и передовых 
методах работы. Все регистрационные и разрешительные 
документы для ведения данной деятельности были офор-
млены в Совете Министров ЯАССР. Подготовка и выпуск 
изданий требовали больших организационных и хозяйст-
венных работ. Издания печатали в типографии Якутска и 
ближайшего Намского района. С этими вопросами хорошо 
справлялся Владимир Романович Ядреев.

Во всей этой информационно-издательской кухне кру-
тились и мы, специалисты ЕНМЦ. Литературными редак-
торами были мои коллеги Светлана Алексеевна Гоголева, 
затем Серафим Степанович Лебедкин, люди опытные и 
грамотные, имеющие высшее филологическое образова-
ние и большой стаж работы в республиканских культур-
но-просветительных учреждениях, техническим редакто-
ром была Елена Николаевна Петухова, специалист тоже с 
большим опытом полиграфической работы в профильных 
издательских предприятиях, позже пришёл техническим 
редактором Август Васильевич Егоров, ныне он дирек-
тор Государственного книжного издательства «Бичик». Я 
же занималась составлением тематики и плана выходов 
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печатной продукции, вела расчеты печатных листов-от-
тисков, учет доходов и расходов нашей коммерческой де-
ятельности, также вела работу по сбору новостей и ин-
формационно-методических материалов от сельских и 
республиканских учреждений культуры, рукописных ма-
териалов отдельных авторов. Принимала участие в засе-
даниях редакционной коллегии.

Вскоре нас объединили в отдел фонда и информации, 
я работала в секторе, который был создан на базе биб-
лиотеки. Библиотекарем работала Матрена Николаевна 
Лыткина, человек беспредельно преданный своему делу, 
библиотекарь от Бога. Новый отдел, по мере финансовых 
возможностей, укомплектовали компьютерами, принте-
рами и другими необходимыми оборудованиями, расход-
ными материалами и специальными компьютерными 
программами. Все это для нас, работников культуры было 
ново и очень сложно. 

ЕНМЦ НТ и КПР был преобразован в Республиканский 
Дом народного творчества, директором стала Надежда Семе-
новна Толбонова. В эти годы РДНТ возглавил работу по ор-
ганизации республиканских фестивалей, смотров, конкурсов 
самодеятельного художественного творчества, выставок де-
коративно-прикладного творчества, учебных курсов и семи-
наров для реализации республиканских программ «Ысыах», 
«Олонхо», «Итэгэл», «Дети и культура», «Ытык сир», «Народ-
ные ремесла». Одним из основных направлений работы было 
сохранение, изучение и пропаганда фольклорного наследия, 
традиционной культуры. Создание механизмов преемствен-
ности традиций, народных обычаев и обрядов. 

После ухода из жизни главного редактора и директо-
ра КИФ «Ситим» П.Н. Федорова деятельность фирмы была 
приостановлена. В 1995 г. создали издательский отдел как 
отдельное структурное подразделение РДНТ, который про-
должил издательское дело. 
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В 2001 году Республиканский Дом народного творчест-
ва и Центр культуры и искусства имени А.Е. Кулаковского 
путем слияния были реорганизованы в Республиканский 
научно-методический Центр народного творчества и соци-
ально-культурной деятельности (РНМЦ НТ и СКД) имени 
А.Е. Кулаковского. Генеральным директором был назначен 
Григорьев Святослав Павлович. Семен Васильевич Хон ра-
ботал 1-м заместителем генерального директора. 

В то время Республиканский научно-методический 
центр народного творчества и социально-культурной 
деятельности имени А.Е. Кулаковского был ведущим уч-
реждением, реализующим основные направления госу-
дарственной культурной политики в области народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности, научно-
методическим центром, совместно с заинтересованными 
министерствами, ведомствами, общественными органи-
зациями, администрациями муниципальных образований 
Центр решал задачи сохранения и модернизации сети 
культурно-досуговых учреждений в связи с реализацией 
федерального законодательства в области местного само-
управления и реформами в сфере административного и 
бюджетного устройства. 

После слияния редакционно-издательский отдел 
влился в большой коллектив РНМЦНТ и СКД имени А.Е. 
Кулаковского. Пока шли ремонтные работы в будущих ка-
бинетах РИО, редакция еще находилась по старому адресу 
ул. Аржакова, 6, где в конце 1980-х годах размещался ЕНМЦ 
НТ и КПР. За ремонтом лично следил Семен Васильевич 
Хон. У него это получалось очень хорошо. 

Тогда наша редакция уже была сформирована специ-
алистами с практическим опытом работы в полиграфиче-
ских предприятиях, многие имели дипломы профильного 
направления. Это технические редактора, отличники пе-
чати республики Ираида Егоровна Пахомова, Сардана Его-
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ровна Дорофеева, отличники культуры РС(Я) Раиса Пет-
ровна Местникова, литературный редактор Екатерина 
Михайловна Иванова, художник-дизайнер Полина Никола-
евна Слепцова, печатники Сергей Михайлович Колтовской 
и Виктор Алексеевич Гоголев. Творческий коллектив изда-
тельского отдела готовил к выпуску разнообразные сцена-
рии и методические рекомендации по проведению нацио-
нальных обрядов и праздников, сборник «Культура села», 
тезисы и материалы научно-практических конференций и 
т.д. Наиболее интересные издания, подготовленные отде-
лом, принимали участие в различных республиканских и 
всероссийских смотрах и конкурсах. Так, в 2001 г. решени-
ем жюри III Всероссийского смотра информационной дея-
тельности Домов народного творчества (г.Москва) за изда-
ние книги Ю.И. Шейкина «Музыкальная культура народов 
Северной Азии» наш коллектив был награжден Дипломом 
лауреата. В 2002 г. звание лауреата Всероссийского смотра 
информационной деятельности было присуждено за из-
дание книги Г.Н. Курилова «Лексика спортивных игр юка-
гиров тундры», в 2003 г. за публикацию С.В. Хон «Методи-
ческие рекомендации по совершенствованию системы и 
технологий развития народного творчества и социально-
культурной деятельности в условиях местного самоуправ-
ления». Труды С.В. Хон были высоко оценены специалиста-
ми Российского Дома народного творчества (г.Москва).

В эти годы большое внимание уделялось ведению и 
координации фондовой и методической работы в район-
ных и поселковых учреждениях культуры, оказывалась 
научно-методическая, консультативная помощь в сборе, 
паспортизации, описании и подготовке к изданию мате-
риалов. В ходе структурных преобразований редакцион-
но-издательский отдел был объединен с отделом фонда и 
информации и стал информационно-издательским отде-
лом. Специалистами республиканского и местных фондов 
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ведется работа по документированию и описанию имею-
щихся в регионе объектов нематериального культурного 
наследия, выявляются носители тех или иных фольклор-
ных традиций, издаются различные книги и брошюры, по-
свящённые творчеству фольклорных исполнителей, опу-
бликованы тексты эпических, обрядовых фольклорных 
произведений (олонхо, алгыс, тойук, осуохай и др.), сдела-
ны аудио и видеозаписи, а также записи на CD-дисках. 

В целях создания единой информационной сети в 
сфере народного творчества и социально-культурной де-
ятельности разрабатывается Интернет-сайт Республикан-
ского научно-методического Центра народного творчества 
и социально-культурной деятельности имени А.Е. Кула-
ковского «Сахакультура». На сайте размещаются история 
создания РНМЦ НТ и СКД имени А.Е. Кулаковского. Специ-
алисты Центра принимали активное участие в реализации 
интересного проекта www.kyuaar.ru – «Обсерватория куль-
турного разнообразия и образования народов Республики 
Саха (Якутия)».

Для реализации проекта было подписано Соглашение 
между Министерством образования РС (Я) и Министер-
ством культуры и духовного развития РС(Я). Разработка 
портала включена в план действий Национального Коми-
тета по делам ЮНЕСКО в Республике Саха (Якутия). Дан-
ный проект был включен отдельным пунктом в Совмест-
ное Коммюнике по итогам визита генерального директора 
ЮНЕСКО Коитиро Мацуура в Республику Саха (Якутия) 23 
июля 2006 г. в качестве пилотного проекта по приоритет-
ным направлениям, с применением информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), как средство поощ-
рения диалога культур коренных народов. 

Интернет-порталwww.kuyaar.ru «Обсерватория куль-
турного разнообразия и образования народов Республики 
Саха (Якутия)» официально был открыт 19 ноября 2006 г. и 
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функционировал на 4 языках – английском, русском, якут-
ском и эвенском. Целью проекта www.kuyaar.ru было сохра-
нение и развитие культурного разнообразия, творчества и 
диалога народов арктического региона, содействие разви-
тию стратегии устойчивого развития через расширение 
знаний о культурных процессах в образовательном и куль-
турном пространстве Арктики. Интернет-портал www.
kuyaar.ru разрабатывался Арктическом государственным 
институтом культуры и искусств в сотрудничестве с Цен-
тром новых информационных технологий Якутского Госу-
дарственного университета имени М.К. Аммосова. Проект 
реализовали творческие объединения из 10 организаций-
партнеров: Арктический государственный институт куль-
туры и искусств, Центр новых информационных техноло-
гий Якутского государственного университета имени М. К. 
Аммосова, Комиссия по языковой политике при Президен-
те Республики Саха (Якутия), Национальный Комитет Рес-
публики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО, Министерство 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования Республики Саха (Якутия), 
Центр дополнительного образования и гражданско-па-
триотического воспитания детей Министерства образова-
ния Республики Саха (Якутия), Центр имени Кулаковского 
РС(Я), Музей музыки и фольклора РС(Я), Центр духовной 
культуры «Арчы Дьиэтэ» города Якутска при содействии 
Бюро ЮНЕСКО в Москве. Руководителем проекта была У.А. 
Винокурова, д.с.н, проректор по научной работе Арктиче-
ского государственного института культуры и искусств.

Велась большая работа по поддержке перспективных 
проектов и программ развития традиционной культуры и 
социально-культурной деятельности, внедрению и апро-
бации современных форм инновационных технологий, ме-
неджмента, проведению стационарных и выездных семи-
наров-практикумов для работников культурно-досуговых 
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учреждений. Проводились множество конкурсов, смотров, 
фестивалей, выставок, в которых принимали участие не 
только взрослые, но и детские любительские формиро-
вания. Так, продолжали проведение традиционных рес-
публиканских фестивалей «Поют и танцуют дети Севера», 
«Танцует Якутия», «Эхо тундры», «Хозяйка чума», «Магия 
танца», «Поющее мужское братство», «Дети земли олонхо», 
посвященные различным видам художественного самодея-
тельного творчества. В целях возрождения традиционных 
видов декоративно-прикладного искусства, пропаганды 
творчества народных мастеров и художников при Центре 
культуры и искусства им. А.Е. Кулаковского в галерее «Си-
мэх» проводились множество выставок, мастер-классов, на-
учно-практических конференций и семинаров. 

Деятельность коллектива РНМЦ НТ и СКД имени А.Е. 
Кулаковского была высоко оценена Государственным Рос-
сийским Домом народного творчества. В 2007 году Центр 
имени А.Е. Кулаковского стал победителем Всероссийско-
го смотра Домов (Центров) народного творчества и ему 
было присвоено звание «Лучший Дом (Центр) народного 
творчества Российской Федерации». 

Одними из составляющих триумфа народного творче-
ства республики стали: звание лауреата Всероссийского 
смотра художественного творчества «Салют Победы», по-
священного 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в гг. Хабаровск, Москва, режиссером которых стал за-
служенный работник культуры РФ, лауреат «Душа России» 
Василий Павлович Винокуров; признание эпоса народа са-
хаОлонхошедевром устного нематериального культурного 
наследия человечества; театрализованное представление 
показа среды обитания Олонхо в с.СуоттуУсть-Алданско-
го улуса, вызвавшее изумление и заслужившее высокую 
оценку генерального секретаря ЮНЕСКО КоитироМацуура 
во время его визита в республику.
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И за всеми этими повседневными рутинными работа-
ми всегда стояли люди. Ответственные,самоотверженные 
и преданные своему делу люди, как Семен Васильевич Хон. 

По наблюдениям многих, проработавшие в системе 
культуры специалисты всегда проходят «школу жизни». 
Поэтому новые испытания судьбы они встречают мораль-
но и психологически подготовленными, не боятся трудно-
стей и сложностей и,как правило, добиваются лучшего в 
жизни.

2020 год – год 75-летия Великой Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.), Год патриотизма 
в республике и очень знаменательно, что он совпадает с 
юбилеем уважаемого Семена Васильевича Хон, большого 
патриота своей страны. Семен Васильевич всю свою жизнь 
отдал развитию культуры, признан руководством респуб-
лики и коллегами. Пожелаю ему крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира и добра, благополучия его семье и 
близким!

Людмила Капитоновна ЗОРИНА,
заслуженный работник культуры РС(Я),

отличник телевидения и радиовещания РС(Я),
почетный житель Наторинского наслега Ленского района,

член Союза журналистов России,
член Русского географического общества
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Патриот профессии

В жизни каждого человека встре-
чаются судьбоносные люди… Одним из 
таковых в моей жизни является Семен 
Васильевич Хон. Человек, который пол-
ностью преобразил мою трудовую дея-
тельность.

Впервые я его увидела и была пред-
ставлена ему, руководителю ЕНМЦ в г. 
Якутске, как выпускница-практикантка 

Восточно-Сибирского института культуры из г. Удан-Удэ. 
Он показался мне человеком с недосягаемо высоким ин-
теллектом. В ЕНМЦ меня, практикантку, будущего режис-
сера массовых праздников, определили под руководство 
талантливейшего режиссера, организатора мероприятий, 
теоретика культуры с большой буквыЗайковой Надежды 
Михайловны. Под ее наставничеством я успешно защити-
ла свою дипломную работу первой шоу-программой в г. 
Якутске, конкурсом среди модельеров и швей «Саһарҕа», и 
это совершенно другая история…

Будучи уже молодым специалистом, я была направле-
на в Намский улус, начинать свою трудовую деятельность. 
И, довольно-таки неплохо ее начала… с организации и про-
ведения шоу-конкурсов красавиц Намского улуса, концер-
тов талантов из народа, фестивалей художественной само-
деятельности, Ысыахов, посвященных юбилейным датам 
видных политических деятелей Намского улуса и многих 
других масштабных мероприятий. 

Но, после каждого успешно проведенного мероприя-
тия, в моей душе образовывалась пустота, которую надо 
было постоянно заполнять новыми идеями, помыслами… 
Я днями могла приходить и сидеть дни напролёт в улусной 
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библиотеке, листая периодику или книги в поисках свеже-
го неизведанного нового начала. 

Мои раздумьяи поиски привели меня к методике ра-
боты в сфере культуры (замечу, в институте я училась на 
режиссера-организатора и была далека от методики рабо-
ты). И всё завертелось, захотелось еще глубже заглянуть и 
«объять необъятное». 

Затем я у своего начальника управления культуры 
Намскогоулуса начала постоянно напрашиваться на семи-
нары, практикумы, конференции, которые организовывал 
Республиканский Дом народного творчества им. А.Е. Кула-
ковского и Министерство культуры республики. Там я уже 
на практике начала осваивать новую специальность мето-
диста культурно-досуговой деятельности. 

Меня вновь представили Семену Васильевичу Хону 
как молодого, подающего надежды специалиста. Он даже 
не помнил меня, студентку-практикантку, или (мне те-
перь кажется) не хотел уже видеть во мне энергичного 
организатора мероприятий. Мы как будто только были 
представлены друг другу. Тогда перед нами, улусными ру-
ководителями культуры, стояли сложные вопросы перехо-
да на местное самоуправление, нам предстояло разрабо-
тать, внедрить, преобразить наши учреждения по новому 
типу управления, сохранить каждое учреждение культуры 
улуса,все штатные единицы и народные коллективы. Надо 
было в срок утвердитьвсенормотворческие документы, со-
гласно новым законодательным актам, вести четкую, про-
зрачную отчетность работы, разработать инновационные 
проекты в деятельности учреждений, внести коррективы 
и грамотно защитить бюджет культуры перед депутатами 
и главой улуса. Благодаря целенаправленному желанию 
Семена Васильевича помочь в деле каждому, в Намском 
улусе вся «кампания перехода на местное самоуправле-
ние» прошла без прорех. 
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Я люблю разговаривать с умными людьми. После об-
щения с Семеном Васильевичем у меня всегда было ощуще-
ние, как будто я прочитала толстенную книгу, одно чтение 
которой толкала мои мысли на размышления… Мы могли 
общаться часами, отвечая на наводящие вопросы друг дру-
га, споря о деталях дела, порой даже жестко, на высоких 
тонах. Но я никогда не обижалась на его пререкания, ду-
мала «раз сделал замечание, то надо исправить незамед-
лительно». Мы часто разговаривали по телефону. Когда он 
поднимал трубку здоровалась и говорила: «Я Ньургуйаана 
Егоровна», он переспрашивал: «Кто?» – я ему: «Намскаяко-
торая»… И с тех пор я для него – «Намскаякоторая». 

Семен Васильевич научил меня размышлять даже над 
многими жизненными проблемами, что способствовало 
моему личностному росту. И из энергичного режиссера-ор-
ганизатора массовых мероприятий получился блестящий 
методист, который может предугадывать, исследовать, 
анализировать, проектировать, трактовать проблемные 
методические вопросы и находить пути решения, указать 
механизмы воздействия, усовершенствовать и улучшать 
всю платформу культурно-досуговой деятельности улуса, 
а ныне городских домов культуры.

Выражая искреннюю благодарность дорогому Семену 
Васильевичу за неоценимый духовный и интеллектуаль-
ный вклад, сравнимый с созиданием, твёрдо скажу, что он 
воспитал во мне патриота профессии. 

С уважением,
Ньургуйаана Егоровна УШНИЦКАЯ, «Намская которая»,

зам. директора окружного центра народного творчества г. Якутска,
Отличник культуры Республики Саха (Якутия),

обладатель премии «Признание заслуг в области культуры и 
искусства г. Якутска»
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ПРОПАГАНДИСТ. 
ПРАГМАТИК. ПАТРИОТ. ТРУДОГОЛИК.

Такое определение и мно-
жество других эпитетов можно 
отнести к уважаемому Семену 
Васильевичу.

Свыше 40 лет отдал Семен 
Васильевич своей любимой ра-
боте – развитию культуры и ее 
методическому сопровождению. 
Совершенствование системы 
сферы культуры, нормативно-
правовое обеспечение учреждений культуры клубного 
типа, юридический самостоятельный статус каждого куль-
турно-досугового учреждения – это неполный перечень 
всех направлений его прогрессивной деятельности, про-
роческих постулатов.

Более 20 лет тесное и творческое сотрудничество свя-
зывает Горный улус, управление культуры, информацион-
но-методическую службу культуры с Главным Методистом 
республики. Большой опыт работы Семена Васильевича в 
качестве специалиста клубной работы, заместителя ди-
ректора Республиканского научно-методического Центра 
народного творчества и социально-культурной деятель-
ностигодами обобщался, анализировался и претворялся 
им в разных уголках нашей республики. Прагматичный 
подход, четкое представление о совершенствовании систе-
мы культуры, новые направления, современные проекты 
не всегда понимались и поддерживались в вышестоящих 
инстанциях. Но твердый, прямолинейный характер, доку-
ментальное подтверждение своих проектов, современное 
видение в развитии и совершенствование клубной дея-
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тельности Семен Васильевич опробировал и реализовы-
вал на местах, в улусах. 

Наш улус под руководством Главы Андреева Н.И., Конс-
тантиновой М.Г. одним из немногих улусов с пониманием и 
с большим подъемом работы поддержал проекты Хон С.В. В 
то время нормативно-правовые документы по финансовой 
поддержке сферы прошли представительный орган улуса 
(председатель Пахомов Ю.С.). Проекты по эстетике и дизай-
ну, по расширению внебюджетной деятельности, по совер-
шенствованию материально-технической базы, по органи-
зации неформального досуга и отдыха населения и многие 
другие новые подходы нашли практическое применение в 
нашем улусе, доказали свою эффективность и перспективу. 

При непосредственном участии и руководстве Семена 
Васильевича методическая служба улуса первой в респуб-
лике перешла на компьютерные технологии. Финансовым 
органом был предоставлен кредит для клубных учрежде-
ний на приобретение компьютеров, что сыграло большую 
роль для привлечения молодежи и населения к новым тех-
нологиям и услугам. Опыт работы Горного улуса был опу-
бликован в методических изданиях РНМЦ, неоднократно 
выступали с докладами в г. Якутске и в улусах. Достижени-
ями и успехами мы во многом обязаны большой и плодот-
ворной работе Семена Васильевича. 

Вспоминаются деловые переговоры на уровне глав 
улуса, совещания с главами поселений, командировки по 
наслегам, кустовые республиканские и районные семина-
ры, обсуждения в кулуарах Администрации улуса, РДНТ, 
Министерства культуры РС(Я). Семен Васильевич пригла-
шал на «посиделки» к себе домой, в больницу, где в дол-
гих обсуждениях рождались новые подходы к проблемам 
современной клубной деятельности. Но всегда на этих 
встречах присутствовала шутка и юмор нашего Босса, 
шутливые воспоминания, незатейливые случаи из жизни 
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культработника. Взаимное понимание и поддержка были 
главными постулатами нашего творческого содружества: 
управления культуры и методистов РНМЦ с его идейным 
вдохновителем Семеном Васильевичем.

Семен Васильевич очень любил совмещать рабочие 
командировки с вылазкой на природу, к подснежникам, к 
сбору хвои лиственницы, душевные разговоры у костра.

Кептинский наслег Горного улуса, имеющий 3 млн. 
президентского Гранта на развитие Дома культуры, строи-
тельство новых объектов культуры, программное разви-
тие, проектная деятельность во многом выполнены, бла-
годаря настоятельной, обучающей и дальновидной школе 
Семена Васильевича. Прогноз Семена Васильевича во мно-
гом выполнен. 

Строятся новые учреждения культуры, клубные учре-
ждения имеют самостоятельный статус юридического лица, 
ведут широкую разноплановую работу со всеми категория-
ми населения, внедрена компьютерная технология, популя-
ризируются инновационные методы и формы работы.

Семен Васильевич, почетный работник культуры Гор-
ного улуса, внес большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие,в культурное строительство Горного улуса. 

Фамилия Хон и сегодня на слуху среди руководителей 
улусного звена, Глав поселений, общественности, и, ко-
нечно, в нашей сфере культуры Горного улуса, не только 
клубников, но и специалистов библиотечного и музейного 
дела. А это многого стоит. 

Спасибо Вам, Семен Васильевич, за Ваше терпение, 
нравоучение, Ваш опыт и предсказания. Низкий Вам по-
клон и долгих лет жизни!

Тамара Николаевна КЕСАРЕВА, 
Софья Никитична АЛЕКСЕЕВА,

заслуженные работники культуры РС(Я)
Горный улус
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Ахтыы диэн сыта-тура ааспыты 
анааран көрүү буоллаҕа, ону хантан эрэ 
ойо тардан ылан, сурукка тиһиэм диэ-
тэххэ сааһыланан быстыбат эбит.

Мин, атыҥҥа халыйбакка, С.В. Хон 
салалтатынан үлэлээбит кэммин бэлиэ-
тээн ааһар санаалаах саҕалаатым. Өксө- 
күлээх Өлөксөй аатынан культура уонна 
искусство киинэ диэн эмиэ ханнык эрэ 

уларыта тутуу долгунугар 2001 сыллаахха тэриллибитэ. 
Дьиҥэр, сатаан аттаран салайбыттара буоллар, күүстээх 
тэрилтэ буолуо эбитэ буолуо ону бириэмэтэ да уларыйыы, 
ыһыллыы сыл да буолан, тирэҕирбэтэҕэ.

Семен Васильевич научнай-методическай үлэҕэ сол-
буйааччы директор дуоһунаһын үлэтигэр иитиэхтээн сыл-
дьыбыт санаатын олоххо киллэрэн барбыта. Мин кини 
салалталаах научно-методическай үлэҕэ отдел началь-
нигынан анаммытым. Уустук бириэмэ дьиҥнээхтик саҕа-
ламмыта. Биһиги, онно бэлэмэ суох дьон, үс-түөрт киһи, 
Семен Васильевич толкуйун ситэн өйдөөбөт да этибит. Дьэ, 
бэйэбититтэн саҕалаан үөрэтии, такайыы үлэни ыытан, 
син эппитин, санаабытын олоххо киллэрэргэ «байыаста-
ры» бэлэмнээбитэ.

Бастатан туран, оройуоннарга эмиэ тирэх баар буо-
луохтааҕа, онон Информационнай-методическай кииннэр 
(ИМЦ) тэриллэллэрин ситиспитэ. Онно анаммыт үлэһит-
тэргэ, үлэ хаамыытын түргэтэтэр сыалтан, семинардар, 
курстар, инновационнай күрэхтэр, быыстапкалар ыытыл-
лар этилэр.

«Эстетика, дизайн» диэн биһи кулууптарбытыгар бас-
таан олуонатык иһиллэр курдуга. Ким да үбэ суох ылсыбат 
кэмигэр, кырдьык, ирдииргэ да ыарахан этэ. Семен Васи-
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льевич ити тустаах үлэһиккэ дьиҥнээх хаһаайынныы өй-
санаа кыыма саҕылларыгар биир сүрүн үлэтэ. Хаһаайын-
ныы өйдөөх-санаалаах киһи үбү буларга өйө тобуллар, ол 
аата саҥалыы бириэмэ ирдэбилигэр үктэнии буоллаҕа.

Урут сыыппараны таах көрөр буоллахпытына, аны 
барытын харчытыгар таһааран көрөргө үөрэтэрбит, төһө 
иэннээх кулууп туһата суох турар кэмнэрин ороскуота чаа-
һынан, күнүнэн таһаарыллан ырытыллар буолбута.

Үлэлиэн баҕалаах дьон арааһы бары толкуйдаан үлэ 
үөһүгэр түспүттэрэ. Ити саҕалааһыннар бириэмэтигэр 
олоххо киирэннэр культура үлэһиттэрэ уларыйыы кэми-
гэр бэйэлэрин көмүскэнэллэригэр бэлэмнээх этилэр. Дьэ, 
итиннэ Семен Васильевич өтө көрүүтэ, бириэмэни эрдэ-
лээн иһэр көстүүтэ дии саныыбын.

Биһиги отделбыт кэҥээн, статистика уонна научнай 
чинчийии, инновационнай технология, социокультурнай 
анализ уонна бырайыактааһын сектордаах буолта. Респуб-
лика кулууптара экономическай, информационнай-техно-
логическай өттүнэн сайдыыларыгар үгүс өрүттээх үлэлэр 
ыытыллаллара.

2002 сыл түмүгүнэн культура уонна искусство уоба-
лаһыгар «Культурологияҕа уонна искусствоведениеҕа 
научнай чинчийии» салаатыгар отдел үлэһиттэрэ Саха 
Республикатын Президенын Гранын хаһаайыннарынан 
буолбуттара.

2005 сылтан социологическай чинчийиилэр үлэ араас 
хайысхаларынан ыытыллыбыттарын түмүгүнэн ана-
лизтар оҥоһуллан иһэллэрэ. Олохтоох салайыныы сүрүн 
принциптэрин туһунан Российскай Федерация сокуонугар 
сөп түбэһиннэрэн, культура тэрилтэлэрэ уларыта тутул-
лалларыгар ыйыылары, хайысхалары Семен Васильевич 
оҥорон, илдьиритэн биэрэрэ.

Оройуон ИМЦ-лара элэбэх уоту-күөһү ааспыттара, 
урут сылга биирдэ 7-НК сыыппаранан отчуоту ыытар 
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буоллахтарына, кумааҕы үлэтин билбиттэрэ, утуйдахта-
рына да умнубат сыыппараларын хомуйбуттара. Биир да 
сыыппара таах хаалбат, барытыгар олоҕуран муниципаль-
най кулууптар уонна народнай коллективтар тыа нэһи-
лиэнньэтин культурнай өттүнэн хааччыйыыга уонна сын-
ньатыыга ыытар үлэлэрин былааннааһыннарыгар уонна 
отчуоттарын оҥорууларыгар сөптөөх бэлиэтээһиннэр, 
ыйыылар оҥоһуллан тарҕатыллаллара.

Муниципальнай кулууптар уонна народнай коллек-
тивтар культурнай дьаһаллары уонна сынньалаҥы тэ-
рийиигэ, информация аныгы технологияларын сайын-
нарыыга оҥоһуллар проектара улуустарга биирдиилээн 
кулууптарга олоххо киллэриллэн иһэллэрэ. Аҥардас куль-
тура тэрилтэлэригэр эрэ буолбакка, нэһилиэк баһылыкта-
рыгар аналлаах семинардар эмиэ ыытыллар этилэр. Бил-
лэн турар, икки өттүттэн өйдөөн-өйөһөн ылсыстахтарына 
табыллар. Онно араас нормативнай-правовой акталар бы-
райыактарын улуус, нэһилиэк дьаһалталарын уонна куль-
тура тэрилтэлэрин икки ардыларыгар үлэҕэ сыһыанна-
рыгар, сөбүлэҥнэр бырайыактарыгар тиийэ, барытын 
ырытан биэрбитэ.

Дьэ, ити курдук, научнай-методическай салаа дирек-
тора Хон Семен Васильевич салалтатынан үлэлээбит дьон 
элбэххэ үөрэммиттэрэ, уларыйыы-тэлэрийии кэмигэр ки-
нилэргэ үлэлиир суолу тэлэн биэрбитэ диэтэххэ улахан 
үлүннэрии буолбата буолуо. Семен Васильевич культура 
салаатыгар сүҥкэн олугу уурбут киһинэн буолар. Манна 
даҕатан ити туһугар уустук уонна дьоһун үлэҕэ бииргэ 
үлэлээбит коллегаларбар махталбын тиэрдэбин.

Вера Степановна СИВЦЕВА,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна
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КУЛЬТУРА ТЭРИЛТЭЛЭРИГЭР 
МЕТОДИЧЕСКАЙ ҮЛЭ САЙДЫЫТА

1975 с. Чурапчы оройуонун Чакыр 
нэһилиэгин кулуубугар директорынан 
ананан үлэлии барбытым. Отдел сэбиэ-
диссэйинэн «Бочуот Знага» орденнаах 
Кандинскай И.И үлэлиирэ. Оройуоҥҥа 
РДК иһинэн икки штаттаах методичес-
кай кабинет баара. Онно старшай мето-
диһынан Герасимова М.А. үлэлиирэ. Үлэ 
отчуотун туттарарбыт, семинардарга 

кыттарбыт. 1976 сылтан методическай кабинет арахсан 
туспа барбыта, онно сэбиэдиссэйинэн Мария Андреевна 
анаммыта. Республика үрдүнэн үлэ саҥа хайысхатын көр-
дөөһүн бара турар кэмэ этэ. 

1978 с. Сылаҥҥа кииннэммит кулубнай ситимҥэ 
(СЦКС) директорынан анаммытым. Оройуоҥҥа 6 АКБ шта-
та кэлбититтэн 1 АКБ биһиэхэ анаммыта. Үс штат эбиллэн 
үлэбит күүһүрбүтэ. 1988 с. республика үрдүнэн Бурятия 
культуратын тэрилтэлэрин методическай киинин үлэтин 
опытын олоххо киллэрэр сыаллаах РОМЦ тэриллибиттэрэ. 
Культура отделын сэбиэдиссэйинэн Яковлев Семен Ивано-
вич, Улан-Удэтээҕи культура институтун выпускнига, үлэ-
лии кэлбитэ. Үлэтин РОМЦ тэрийэртэн саҕалаабыта. РОМЦ 
директорынан Баишева Галина Константиновна, АКБ ме-
тодистарынан Пудова Анна Николаевна, Кузьмин Василий 
Васильевич, норуот айымньытын методиһынан Постни-
кова Елена Александровна анаммыттара. Мин кулууптары 
кытта үлэҕэ методиһынан, Макарова Дария Павловна ма-
шинистканан үлэлээбиппит. 

1989 с. РОМЦ-тан культурнай информационнай-этно-
графическай киин(КИЭЦ) диэн 12 штаттаах улахан кол-
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лектив буолбуппут. Ити кэмнэртэн ыла ЕНМЦ-ры кытта 
бииргэ үлэлээһин саҕаламмыта. Үлэ саҥа хаһаайыннааһын 
усулуобуйатын олоххо киллэрэн төлөбүрдээх өҥөттөн 
үп киллэриигэ сорук турбута. Отдел сэбиэдиссэйинэн Та-
расов Тарас Лукич кэлбитэ. Республикатааҕы ЕНМЦ Зай-
кова Надежда Михайловна, Харайбатова Ольга Михай-
ловна, уо.д.а кэлэн икки күннээх кэпсэтиһии түмүгүнэн 
Мындаҕаайы, Мугудай,Сылаҥ, Кытаанах, Одьулуун, Чыап-
пара, Хадаар, Хайахсыт СДК саҥа үлэ форматын ылынан, 
туспа расчетнай счеттанан үлэлэрин саҕалаабыттара. 
Саҥа хаһаайыннааһын усулуобуйатын механизма салгыы 
кыайан сайдыбакка сыыйа сабыллыбыттара. Нэһилиэк сэ-
биэттэрэ, нэһилиэнньэ өйө-санаата рыночнай сыһыаҥҥа 
киирэ илигэ төрүөтүнэн буолбута. 

Семен Василевич Хон кэлиэҕиттэн культура дьиэлэрэ 
тупсаҕай оҥоһуулаах, дьону тардар, бэйэтэ киллэринэр 
үптээх буолуохтаах диэн этэрэ. Кульура үлэһиттэригэр 
«эстетика и дизайн», «правовой акталар» проегынан, про-
граммаларынан үлэлэр ирдэнэр буолбуттара. Семенов 
Сергей Степанович генеральнай директордаах ГУ Аркти-
ка тэриллэн үлэлээбитэ. Улуустары кэрийэ сылдьан семи-
нардары, практическай көмөлөрү оҥороллоро. Егорова 
Сардана Петровна, Сивцева Вера Степановна тэҥҥэ сыл-
дьан үлэлэһэллэрэ. Үгүс өйдөөбөт боппуруостарбытын 
быһааран биэрэллэрэ. Мэҥэ-Хаҥаластан Мария Скрябина, 
Горнайтан Софья Алексеева, Амматтан Ольга Судинова, 
Нам улуустарын кытта хардарыта үлэ уопутун атастаһан 
үлэлээбиппит. Төһөлөөх элбэх проектар, программалар 
кумааҕы уйарынан суруллубуттарын киһи ааҕан сиппэт. 
Бастакынан Одьулуун СК директора Аржакова Валенти-
на Леонидовна проект суруйан республикаттан, культу-
ра управлениетыттан, бэйэтэ киллэрбит үптэринэн ку-
луубун таһыгар сынньанар площадка, бильярднай хос 
оҥотторбута. «Айыллаан» СК директора Степанов Василий 
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Васильевич саҥа аппаратураны проект көмүскээн ылбыт-
тара. Проегы суруйууга ИМЦ күүскэ үлэлэһэрбит. Проекта-
рынан үлэҕэ Кривошапкина Анна Ивановна кулууптары 
кытары ыкса үлэлээбитэ. Ити кэмнэргэ управление на-
чальнигынан Попов Дмитрий Дмитриевич үлэлиирэ. Үп-
харчы проегынан кэлэрин нэһилиэк баһылыктара үчүгэй-
дик өйдөөбүттэрэ, ИМЦ аанын саппат буолбуттара. 

2006 сыл түмүгүнэн улууска «Лучший руководитель 
учреждения культуры» номинацияны ылбытым. Баһы-
лыктары кытта үлэлэһэргэ Семен Васильевич үтүөтэ на-
һаа улахан, сынньалаҥ кииннэр туруктаах, аныгы олох 
ирдэбилигэр эппиэттиир буолуохтааҕын тоһоҕолоон бэ-
лиэтиирэ. 

Семен Васильевич, эйигин кытта бииргэ алтыһан үлэ-
лээбиппэр, культура тэрилтэтин үлэтэ сайдарыгар хайа 
эрэ өттүнэн кыра да буоллар кылааппын киллэрсибиппэр 
махтанабын. Доруобай, дьоллоох буол. 

Галина Гаврильевна МАКАРОВА, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна, үлэ ветерана 

САҤА КЭМҤЭ САЙДЫЫ ОЛУКТАРЫН 
УУРБУТ, ТИРЭХ БУОЛБУТ САЛАЙААЧЧЫ

Саха норуотун култууратын уонна 
духуобунаһын киэҥ эйгэтин үлэтигэр өр 
сылларга эҥкилэ суох, улахан сыратын-
сылбатын биэрэн үлэлээбит салайаач-
чынан Семен Васильевич Хон буолар.

Мин Кэбээйи улууһун култууратын 
салаатын салайан үлэлиир кэмнэрбэр 
Семен Васильевиһы кытта ыкса ал-
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тыһан, кини сүбэлэрин, киэҥ билиитин туһанан, тирэх 
оҥостон үлэлэспитим. Ол саҕана култуура үлэтигэр-хам-
наһыгар улахан уларыйыылар, сокуоннар, ирдэбиллэр 
тахсыбыттара. Семен Васильевич, киэҥ Кэбээйи суола-
ииһэ да суох сирдэринэн айаннаан, тыа кулууптарын хас 
биирдиилэригэр сылдьан, специалистарга семинардары 
тэрийэн ыыталыыра. Кулууптар үлэлэрэ саҥа хайысханан 
үлэлиэхтээхтэрин туһунан саҥа өйдөбүллэри киллэрбитэ. 
Кини, республикатааҕы научнай-методическай Киин сала-
йааччытын быһыытынан, ол саҕана култуура үлэтин са-
лайыытыгар элбэх сүрүннүүр методическай матырыйаал-
лары таһааран, саҥа таһымнарга тахсарга улахан киэҥ 
үлэни ыыппыта. 

Маны сэргэ олохтоох нэһилиэнньэ култуура өттүгэр 
үлэҕэ туох интэриэстээҕин, туохха наадыйарын билээри 
тестовай ыйытыктары оҥорон, дьонтон хоруй ылан, онно 
олоҕуран үлэни хайысхалаабыта. Бу баай ис хоһоонноох 
үлэ саҥа үрдэллэргэ тахсыыга улахан төһүү буолбута. Сыл-
ларынан мониторинг үлэтин, кэтээн көрүүнү киллэрэн, 
култуура эйгэтин үлэтин инники сайдыытын өтө көрөн, 
үлэҕэ саҥа методикалары киллэрбитэ.

Семен Васильевич Хон киһи быһыытынан сүрдээх 
ирдэбиллээх, бэйэтин сыалын-соругун булгуччу толорор 
уонна оннук курдук үлэһиттэриттэн ирдиир сүрүн хаачыс-
табалаах салайааччы.

Кини тыа сирдэригэр, култуура үлэтин сайдыытыгар, 
саҥа кэм уларыйыыларын олоххо киллэрэргэ сүдү улахан 
сабыдыалы, өҥөнү оҥорбута. Бу билигин үлэлии-хамсыы 
олорор тыа кулууптара Семен Васильевич саҕалаабыт үлэ-
тин хайысхатын тутуһан эрэллээхтик үлэлии сылдьаллар.

Иннокентий Львович ЛЕВИН,
Кэбээйи улууһун культураҕа управлениетын 

2000-2008 сс., 2013-2018 сс. салайааччыта
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САҤАЛЫЫ ТОЛКУЙДААН

Биһиги республикабытыгар кулууп 
методическай үлэтигэр сонун хамсаа-
һыннары хоннохтоохтук киллэрбит ки-
һинэн Семен Васильевич Хон буолар. 
Хаһан, ханна билистибит этэй? Ити 2000 
сыллаахха Саха Республикатын бастакы 
президенэ М.Е. Николаев көҕүлээһини-
нэн республика 50 культуратын үлэһит-
тэрэ талыллан биир ый устата Москва 
куоракка баран үөрэнэн кэлбиппит. Бастаан Дьокуускайга 
мунньан билсиһии тэрээһиннэрин ыыппыттара. Кулууп 
үлэһиттэрин бөлөҕүн Семен Васильевич салайар буолбута. 
Бастаан көрөргө дьэбир, кытаанах киһи буолан баран, 
билсэн-көрсөн бардахха киэҥ көҕүстээх, уйан дууһалаах 
киһи буоларын билбитим. Москваҕа сылдьар кэммитигэр 
үгүһү, элбэҕи билбиппит. Хас киэһэ аайы түмсэммит санаа-
ларбытын үллэстэрбит, аһаҕастык кэпсэтэрбит. 

Саха Республикатын культураҕа миниистирин бас-
такы солбуйааччы Надежда Михайловна Зайкова барыбы-
тын салайан, көрөн-истэн сырытыннарбыта. Бу хатылам-
мат сырыыбытыгар Москва, Санкт-Петербург, Владимир, 
Суздаль куораттар культураларын тэрилтэлэригэр, музей-
дарга, театрдарга, библиотекаларга, храмнарга сылдьан 
элбэҕи көрбүппүт, билбэтэхпитин билбиппит. 

Биир умнуллубат түгэнинэн Россия Президенин быы-
барыгар кыттыыбыт буолбута. Одинцово оройуонун биир 
оскуолатыгар тиийэн быыбардаабыппыт. Үөрэхпит быы-
һыгар Сахабыт сирин чулуу дьоннорун кытта көрсөрбүт. 
Республикабыт бастакы Президенин М.Е. Николаевтыын 
көрсүһүүбүтүн олох умнубаппыт. Кини биһиги инниби-
тигэр үлэбит сайдыытын боппуруостарынан соруктары 
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туруорбута Саха народнай суруйааччыта Д.К. Сивцев–Суо-
рун Омоллоон ыллыктаах тылларын умсугуйа истибип-
пит. Россия народнай художнига, академик А.Н. Осипов 
Москваҕа туруорбут персональнай быыстапкатыгар сыл-
дьан дуоһуйуу ылбыппыт. 

Төннөн кэлэн бараммыт биир санаалааҕым, сүбэһитим 
Хон Семен Васильевич салалтатынан өр сылларга бииргэ 
үлэлээбиппит. Ол курдук Уус-Алдан, Горнай, Чурапчы, 
Хаҥалас, Нам оройуоннарын кэрийэн коллегаларбытын 
кытта санааларбытын атастаһарбыт. Олохтоох бэйэни 
салайыныы олоххо киириитигэр элбэх нормативнай-пра-
вовой докуменнар оҥоһуллубуттара. Тутан олорбут үлэ-
бит хайысхалара тосту уларыйан барбыттара. Социоло-
гическай ыйытыктары оҥорон нэһилиэнньэ интэриэһин 
үөрэтии күүскэ ыытыллыбыта. Кулууптарбытыгар араас 
отделлары тэрийэн дьон интэриэһин учуоттаан үлэлиир-
бит. Ити кэмнэргэ архитектура, дизайн, технология диэн 
өйдөбүллэр киирбиттэрэ. Саҥалыы толкуй, саҥалыы кө-
рүүлэр олоххо киирэн барбыттара. Бука бары проектарга 
үлэлээн, граннарга кыттыһан үп харчы киирэн барбыта.

Бу маннык саҥа сүүрээннэргэ барытыгар тумус туттар 
сүбэһиппит Семен Васильевич буолара. Дойдубуттан кэлэ 
сылдьан анаан-минээн ытыктыыр, убаастыыр киһибэр 
хоно-өрүү сытан санаа атастаһар этим. 

Холобур туттар киһибин 75 сааһынан эҕэрдэлиибин! 
Өссө даҕаны өр сыллар усталарыгар дьоллоохтук олорору-
гар баҕарабын. Мин маннык үтүө киһини кытта алтыспы-
тым олоҕум биир кэрэ түгэнэ эбит.

Александр КОРЯКИН,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна

Муома оройуона
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СИТИҺИИ ТӨРДӨ – БЫРАЙЫАГЫНАН ҮЛЭ

Семен Васильевич Хон аатын, мин 
биир дойдулааҕа буоларым быһыыты-
нан, кыра эрдэхпиттэн истэ улааппытым. 
Оччолорго кэлин, улаатан баран, кини-
ни кытта биир эйгэҕэ алтыһан үлэлиэм 
диэн хантан билиэмий. Семен Василье-
вич дьонун сайылыктара Бээлээн биһи-
ги сайылыкпытыттан Сунтаантан чугас 
соҕус (7-8 км тэйиччи) баар буолан, са-
йылык ыаллара бэйэ-бэйэбитигэр ыалдьыттаһан, харда-
ры-таары сылдьарбыт. Колхозтааһын саҕана Бээлээҥҥэ 
колхоз тэриллэнбалачча элбэх ыал олорбут эбит. Сунтаан-
тан Бээлээҥҥэ улахан да улахан эбэбит Харыҥ Табы кумах-
таах кытылынан сатыы хааман, буһан-хатан, тиритэн-хо-
рутан, аара сөтүөлээн сылдьарбыт. Бээлээҥҥэ оччолорго 
икки ыал баара – Семен Васильевич дьоно уонна Семен 
Евсеевич Сивцев диэн аҕа баһылыктаах ыал. Оҕонньоттор 
субан сүөһү көрөллөрө, оттууллара. Семен Васильевич со-
ҕуруу үөрэнэ сылдьарын, онтон үлэһит буолбутун туһунан 
дьоммут астына кэпсэтэллэрэ. Ол иһин мин Семен Васи-
льевиһы кыра эрдэхпиттэн убаастыы-ытыктыы улааппы-
тым. 

Мин оскуоланы бүтэрээт, 1981 сыллаахха баҕа санаабы-
нан кынаттанан, Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар 
училищеҕа үөрэнэ киирбитим. Үлэһит буолан, дойдубар 
Уус Алдаҥҥа тыа сирин кулуубар уон алта сыл үлэлээби-
тим. Онтон 1999 сыллаахха улуус киинигэр Бороҕоҥҥо 
көһөн киирэн, кулуупка миэстэ суох буолан, биир сыл му-
зейга үлэлээбитим. Музейга биир сыл үлэлээбитим кэн-
нэ, оройуоннааҕы культура киинигэр методиһынан үлэҕэ 
ыҥырыллыбытым. Ол үлэлии сырыттахпына, 2002 сыл 
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ыам ыйыгар аны улуус культуратын информационнай-ме-
тодическай киинигэр методиһынан ылбыттара.

Дьэ онтон ыла саҕаламмыта, мин Семен Васильевич 
Хоннуун алтыһан үлэлээһиним. Биллэрин курдук, 2000 
сыллартан, дойду балаһыанньата көнөн, олох сыыйа туп-
сан барбыта. Ол иннинэ, 1990-с сылларга, үбүлээһин мөл-
төөн, куруук үп-харчы тобоҕунан олорор культура эйгэтэ 
улахан охсууну ылбыта. Ырыынак сыһыаннаһыыларыгар 
эмискэ киирии, бюджет харчыта мэлийиитэ, кыра кээмэй-
дээх хамнас кэлбэккэ каадырдар үлэттэн барыылара куль-
тура тэрилтэлэрин улаханнык айгыраппыта. Саҥа уустук 
социальнай-общественнай сыһыаннар, рыночнай эконо-
мика культура тэрилтэлэрин, чуолаан тыа кулууптарын, 
үлэлэригэр уларытыылары киллэрэри эрэйбитэ. Нэһи-
лиэнньэ сынньалаҥар сөптөөх усулуобуйалары тэрийии, 
объектар ис-тас көстүүлэрин тупсарыы, сылаас буолуула-
рын ситиһии, сайдыылаах үйэ ирдэбилинэн саҥа техноло-
гиялары туттуу, төлөбүрдээх өҥөлөрү оҥорууну кэҥэтэн, 
бюджеты таһынан киирэр үбү үрдэтии курдук уустук со-
руктар турбуттара. 

Нэһилиэнньэ бары араҥатыгар: оҕоҕо, ыччакка, орто 
саастаахтарга, кырдьаҕастарга, араас дьарыктаахтарга 
– аналлаах аадырыстаммыт тэрээһиннэр, куруһуоктар, 
түмсүүлэр, кулууптар ахсааннара элбиэхтээҕэ. Бу үлэ ба-
рыытын Республикатааҕы научнай-методическай киин, 
чуолаан Семен Васильевич Хон, салайбыта. Кини биһиэхэ, 
методистарга, олохтоох салалтаны, депутаттары кытары 
ыкса сибээстээхтик үлэлиир наадатын өйдөппүтэ. Улууска 
кулууп эйгэтин туругун чуолкайдыырга, итэҕэстэри-бы-
һаҕастары булууга анаммыт анкетирование ыыттарбы-
та. Маннык үлэ дьаһалта баһылыктарыгар, депутаттарга, 
олохтоохтор бары араҥаларыгар туһуланан, хаста да ыы-
тыллыбыта. Бу мониторинг итэҕэстэри туоратыыга, үлэҕэ 
чопчу сыалы-соругу туруорунууга көмөлөспүтэ.
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Мониторинг кулууптар 80% аварийнай туруктаахта-
рын, дьиэлэр орто температуралара +10 кыраадыс буола-
рын, оргтехниканан, туттар тэрилинэн хааччыллыы мөл-
төҕүн көрдөрбүтэ. Баар балаһыанньаны мониторина да 
суох билэ сылдьар да буолларбыт, ити түмүктэр араас та-
һымнаах мунньахтарга, көрсүһүүлэргэ баар чахчыны итэ-
ҕитиилээхтик көрдөрөр төһүү күүс буолбуттара.

Семен Васильевич үөрэтиитинэн, кини ыйыытынан-
кэрдиитинэн үлэ саҥа хайысхаларын көрдөөһүҥҥэ 2002 
сыл ахсынньы ыйга культура управлениетын информа-
ционнай-методическай киинэ улууска «Норуот айым-
ньытыгар уонна социальнай-культурнай үлэҕэ саҥа тех-
нологиялар уонна бырайыактар» диэн бастакы аһаҕас 
быыстапка-көрүүнү тэрийэн ыыппыта. Оччолорго үлэлии 
сылдьар улуус баһылыга В.Н. Черноградскай тэрээһини 
ыытар,номинациялары олохтуур туһунан дьаһала тахсы-
быта. Маны тэҥэ, улуус культуратын сайыннарарга үлэ-
лэһэр улуустааҕы Координационнай Сэбиэти тэрийии 
туһунан дьаһал тахсыбыта. Бу бастакы инновационнай 
бырайыактары көрүүгэ баһылык солбуйааччыта, Коор-
динационнай Сэбиэт председателэ И.И. Колодезников бы-
һаччы кыттыыны ылбыта. 

Олохтоох бэйэни салайыныыга киириигэ, боломуо-
чуйалары тыырсыыга, бастатан туран, культураны са-
йыннарыыга сыһыаннаах нормативнай-правовой базаны 
олохтооһун оройуон да, нэһилиэктэр да таһымнарыгар 
күүскэ барбыта. Бу үлэҕэ улуус администрациятын солбу-
йар баһылыга Заболоцкая Л.С., улуус депуттарын мунньа-
ҕын председателэ Мигалкин К.Ф., Константин Федотович 
кэнниттэн председателинан талыллыбыт Бурцева Э.Н. 
турунан ылсыбыттара. Улуус Коллегиятыгар, баһылыктар 
сүбэлэригэр, «Олохтоох бэйэни салайыныы оскуолатын» 
үөрэхтэригэр элбэх боппуруос туран, ырытыллара. 2006 
сыл ахсынньы ыйга Уус-Алдан улууһун дьаһалтатын баһы-
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лыгын Бочкарев И.В. уонна нэһилиэктэр дьаһалталарын 
баһылыктарын икки ардыларыгар культура эйгэтигэр бо-
ломуочуйалары тыырсан бииргэ үлэлээһин Сөбүлэҥэ тү-
һэрсиллибитэ. Тэрилтэлэр юридическай статус ылыммыт-
тара, ол иһигэр 1952 сыллаахха тэриллибит методсулууспа 
эмиэ юридическай сирэй буолбута. Маннык дьаһаныы оч-
чотооҕу кэмҥэ сөптөөх хамсааһын эбитин кэм-кэрдии көр-
дөрдө.

Үлэҕэ көҕүлүүр сыаллаах улуус баһылыгын В.Д. Тро-
ев 2008 сыл от ыйын 2 күнүнээҕи 317 нүөмэрдээх улууска 
инновационнай поселениелары тэрийэн үлэлэтии туһу-
нан дьаһала тахсыбыта. Инновационнай ситимҥэ Дүпсүн 
нэһилиэгэ (баһылык Свешников Д.М., директор Босикова 
У.И.), Бороҕон нэһилиэгэ (баһылык Находкина Т.П., дирек-
тор Сухонина А.Е.), Бэрт-Ууһун нэһилиэгэ (баһылык Ше-
пелев В.В., директор Портнягина А.А.), Өлтөх нэһилиэгэ 
(баһылык Сивцев Н.Н., директор Алексеева К.И.), 1 Өспөх 
нэһилиэгэ (баһылык Жирков Н.Г., директор Гоголева А.Н.), 
Курбуһах нэһилиэгэ (баһылык Бурнашев Г.Г., директор Ам-
мосова А.И.), Түүлээх нэһилиэгэ (баһылык Неустроев А.Е., 
директор Васильев И.А.) киирбиттэрэ. Бу нэһилиэктэр, ин-
ники күөҥҥэ сылдьан, атын нэһилиэктэргэ холобур буо-
лан, инники хардыыны оҥорорго улахан оруоллаахтара.

Кулуупка киновидео көрдөрүү, бильярдары туруоруу, 
мероприятие кэмигэр кафелары үлэлэтии, оҕолору, эдэр 
дьону компьютерга оонньотуу, оргтехника көмөтүнэн 
өҥөлөрү оҥоруу, дьон сынньанар, дьарыктанар усулуобу-
йаларын олохтооһун, мероприятиелары төлөбүрдээх оҥо-
рууну кэҥэтии курдук хайысхалар киирбиттэрэ, кулууптар 
тастан киллэрэр харчылара биллэрдик үрдээбитэ. 

Үлэ барыыта көдьүүстээҕин учуоттаан, 2009 сыл тох-
сунньу 30 күнүнээҕи улуус депутаттарын 6-с уочараттаах 
сессияларыгар нэһилиэктэргэ көмө буолар сыаллаах, 
үптээх-харчылаах анал муниципальнай программаны 
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ылыммыттара. Директордар, специалистар конкурска бы-
райыактарын көмүскээн программа үбэ тыырыллыбыта. 
Программа харчытыгар олохтоох бюджет харчыта уонна 
кулууп өҥөнү оҥорон киллэрэр дохуота көмөлөөн үбү-
лээһин быһыытынан көрүллэр. Бу тосхол өссө сайынна. 
Билиҥҥи туругунан улуус бюджетыттан «Сынньалаҥ ки-
иннэр үлэһиттэрин бырайыактарын өйөөһүн» диэн про-
грамманан улуус бюджетыттан сыл ахсын 700000 солк. кө-
рүллэр. 2014 сылтан кулууптары тутууга уонна өрөмүөҥҥэ 
2000000 солк. улуус баһылыга Федотов А.В. Граннара ана-
нар. Маны таһынан, 2017 сылтан «Народнай коллективта-
ры өйөөһүн» диэн программа ылыллан, 300000 солк. эмиэ 
конкурс түмүгүнэн коллективтарга барар буолла.

2009 сыл олунньу 27 күнүгэр 7-с уочараттаах сесси-
яларыгар улуус депутаттара культураны сайыннарыыга 
баһылыктар үлэлэрин көрүү-конкурсу ыытыы туһу-
нан 56-с нүөмэрдээх быһаарыы ылыммыттара. Конкурс 
100000 солк. Сууммалаах бириистээҕэ. Бастыҥ баһылыгы 
талыы балаһыанньата бигэргэтиллэн, үс сыл субуруччу 
харчынан бириэмийэлээх конкурстар ыытыллыбыттара. 
2010 сыллаахха«Бастыҥ менеджер» диэн кулууп дирек-
тордарын үлэлэрин көрүү-конкурс ыытыллыытын туһу-
нан улуус баһылыгын дьаһала тахсыбыта. Онтон «Сыл тү-
мүктэрэ» улахан тэрээһин 2005 сылтан ыытыллар. Улууска 
культура сайдыытыгар туһуламмыт итинтэн да атын эл-
бэх дьаһаллары, бирикээстэри хомуйан РНМЦ брошюра 
оҥорон республикаҕа тарҕаппыта.

Суруйбутум курдук, дьиҥ балаһыанньаны билиигэ 
уонна үлэҕэ инники соруктары туруорунууга социологи-
ческай ыйытыктары ыытыы улахан суолталаах. Культура 
сайдыытын туругун чинчийиигэ, салайааччылар сокуон-
нары, боломуочуйаларын билиилэрин тургутууга нэһи-
лиэктэр баһылыктарыгар, депутаттарга, директордарга, 
специалистарга, поселение олохтоохторугар республи-
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катааҕы научнай-методическай киин специалистара тус 
ыйытыктары оҥорбуттара. Олохтоохтор интэриэстэрин, 
баҕаларын билэргэ, кулууптар үлэлэрин бэрибиэркэлээн, 
нэһилиэк олохтоохторун араас араҥатыгар уонна норуот 
маастардарыгар, норуот үгэһинэн дьарыктанааччыларга 
улуус үрдүнэн социологическай чинчийиилэр ыытыллы-
быттара. Бу үлэни информационнай-методическай киин 
специалистара Павлова Э.М., Москвитин Е.Е., Бережнева 
М.В. кэккэ сылларга оҥорбуттара. Бу чинчийии түмүктэрэ, 
онтон да атын тирээн турар боппуруостар улуус Коллегия-
тыгар ырытыллаллара, онон олохтоох бэйэни салайыныы 
уорганнара сөптөөх түмүктэри ылынан, үлэ салҕанара. 
Коллегияҕа нэһилиэк баһылыктара кыттыыны ылар буо-
лан, кулууптарын үлэтигэр туох ирдэнэрин, ханнык кы-
һалҕа баарын чопчу билэн бараллара.

Бу кэмнэргэ республика бары кэриэтэ улуустарыт-
тан, хоту улуустарга тиийэ, биир идэлээхтэрбит делега-
циялара үлэни билсэ, көрө-истэ, Уус-Алдаҥҥа элбэхтэ 
кэлэ сылдьыбыттара. Оннук биир улахан тэрээһин 2005 
сыл олунньу ыйга культура министерствотын көҕүлээһи-
нинэн хоту улуустар үлэһиттэрэ кыттыылаах буолбута: 
Булуҥ, Эбээн-Бытантай, Өлөөн, Аллайыаха, Муома, Томпо, 
Орто Халыма, Аллараа Халыма, Анаабыр, Эдьигээн, Үөһээ 
Дьааҥы улуустарыттан 25 киһилээх делегация, ону таһы-
нан Дьокуускай куораттан салайааччыларбыт кэлэннэр, 
Суотту, Майаҕас, Уһун-Күөл кулууптарын үлэтин билсэн, 
Бороҕоҥҥо мунньахтаан барбыттара.

Кулууп үлэһиттэригэр, улуус киинигэр Бороҕоҥҥо тү-
мэн, ону таһынан миэстэлэринэн сылдьан, кустовой диэн 
ааттанар семинардар, маастар-кылаастар ыытыллаллара. 
Үөрэтии кыахтаах, орто уонна мөлтөх көрдөрүүлээх ку-
лууптарга тус-туһунан эмиэ ыытыллара. Сыллата кулууп-
тар үлэлэрэ тупсан, мөлтөх көрдөрүүлээх кулууптарбыт 
ахсааннара аччаан испитэ. Нэһилиэк баһылыктарыгар, де-
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путаттар сэбиэттэрин председателлэригэр культура үлэ-
тин боппуруостара «Олохтоох бэйэни салайыныы оскуо-
латын» нөҥүө үөрэтиллэллэрэ. Үлэ уопутун тарҕатыыга 
2010 сыл кулун тутар ыйыгар биһиги үлэбит уопутугар 
улуустар олохтоох бэйэни салайыныы уорганнара кыт-
тыылаах республикатааҕы сүбэ семинар тэриллибитэ. 
Салайааччыларбыт информационнай-методическай киин 
специалистарын, бастыҥ кулууптар директордарын рес-
публикаҕа, атын улуустарга буолар семинардарга холобур 
оҥостон куруук кытыннараллара.

Семен Васильевич биһигиттэн, методистартан, күүскэ 
ирдиир өссө биир хайысхатынан норуот үгэс буолбут 
айымньытын, дьарыгын сайыннарар үлэни кулууптарга 
сүктэрэн, онно кииннээн сөргүтүү, тарҕатыы хайысхата 
буолара. Ыһыах ыһыллар сирин ирдэбилгэ сөп түбэһэр-
дии оҥостууну этэн-тыынан, ыйан-кэрдэн үлэ барбыта. 
Кулууп дьиэлэрин ис-тас көстүүтүн тупсарары таһынан, 
кулууп тэлгэһэтин, күрүөтүн, киирии аанын, сырдатыы-
ны киһи санаата астынар гына оҥорор сорук туруоран, 
үлэлэппитэ.

Саха норуотугар олохсуйбут дьарыктары тарҕатар, 
тилиннэрэр үлэ улууска күүскэ барар. Семен Васильевич 
биир дойдулааҕа, Саха Республикатын культуратын үтүө-
лээх үлэһитэ М.З. Сивцева хомуйан, үөрэтэн-чинчийэн, 
улууспутугар 100 ийэ олоҥхоһут олорон ааспытын билэр 
кыахтанныбыт. Билигин культура управлениетын фонда-
тыгар араас рукописнай, аудио уонна видео матырыйаал-
лар хараллан сыталлар. Бу матырыйаалларга олоҕуран 
олоҥхоҕо, фольклорга аналлаах кинигэлэр, брошюралар, 
халандаардар, открыткалар бэчээттэнэн тахсыбыттара. 
Олоҥхону толорууга улуустааҕы күрэхтэр ситимнээхтик 
ыытыллаллар, республикаҕа буолар көрүүлэргэ, Олоҥхо 
ыһыахтарыгар ситиһиилээхтик кыттабыт. Итинник ха-
бааннаах үлэ хомус, оһуохай сайдыытыгар эмиэ барар.
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Айылҕаттан талааннаах араас дьарыктаах дьоммутун 
быыстапкаларга кытыаран, кинилэри көҕүлээн Уус-Ал-
дан улууһун, Саха Республикатын норуодунай маастары-
гар тиийэ үүнэллэрин ситиһэр соруктаах үлэ ыытыллар. 
Нэһилиэктэргэ кылга-сиэлгэ, кырадаһыҥҥа, тимиринэн 
уһаныыга, саха таҥаһын тигиигэ уонна да атын көрүҥнэри 
сайыннарыыга куруһуоктар, түмсүүлэр үлэлииллэр. Куль-
тура управлениетын информационнай-методическай киин 
бырайыактарынан былыргы ньыманан тимири уһаарыы, 
кымыс иһитин толору силигин оҥоруу, ат симэҕин тигии, 
тэрилин оҥоруу курдук улахан бырайыактар туолбуттара. 

Улуус туосчуттара Васильева В.Т. салайыытынан Б.Ф. 
Неустроев–Мандар Уус туос ураһа оҥоруутугар ылсан 
үлэлэспиттэрин үтүө түмүгүн дьон-сэргэ биһирээтэ. Бээ-
рийэҕэ, «Арчы» туосчуттар түмсүүлэрин көҕүлээһининэн, 
2014 сыл кулун тутар 11-21 күннэригэр туостан тигиигэ 
уонна кылтан-сиэлтэн хатыыга республикатааҕы быыс-
тапка, маастар-кылаастар ыытыллыбыттара. Туосчуттар 
итинник улахан түмсүүлээх тэрээһиннэрин уус-алданн-
нар 2013 сыллаахха ахсынньы ыйга Дьокуускай куоракка 
«Симэх» галереялары кытары ыыппыппыт. Улууска дьо-
ҕурдаах дьону инники үлэҕэ көҕүлүүр сыаллаах быыстап-
калар, көрүүлэр тиһигин быспакка ыытыллаллар. Онон 
Саха Республикатын норуотун маастарын уонна уус-уран 
оҥоһук маастардарын аатын ылааччы дьоммут ахсаана 
сыллата эбиллэр. 2012 сыллаахха «Уус-Алдан улууһун но-
руотун маастара» диэн анал балаһыанньаны улуус депу-
таттарын сессияларыгар боппуруос туруоран, көмүскээн, 
ол сылтан ыла дьарыктаах дьоммутугар улуус маастара 
ааты иҥэрэбит. Культура управлениетын маннык киэҥ ис 
хоһоонноох, кэскиллээх үлэтигэр олук уурааччы эмиэ Се-
мен Васильевич Хон буолар.

Улууска культура сайдыытыгар таһаарыылаахтык үлэ-
лээбит баһылыктарынан Өлтөх нэһилиэгин баһылыгынан 
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өр сылларга үлэлээбит Сивцев Н.Н., Бороҕон нэһилиэгэр 
баһылыгынан үлэлээбит Находкина Т.П., билигин үлэлии 
сылдьар баһылык Алексеев В.П., Курбуһах нэһилиэгэр ба-
һылыгынан үлэлээбит Протопопов С.И., Бурнашев Г.Г., Мүрү 
нэһилиэгэр үлэлээбит Бурцев В.М., Хоро нэһилиэгэр баһы-
лыгынан үлэлээбит Бурцев В.П., 1 Хороҕо баһылыгынан үлэ-
лээбит Орлов М.Д., Лөгөй нэһилиэгэр баһылыктаабыт Его-
рова Н.В., Баатаҕайга баһылыктаабыт Готовцев И.П., Суотту 
нэһилиэгин баһылыга Иванов В.И., ІІ Лөгөй нэһилиэгин 
баһылыга Троев И.И., Бэрт-Ууһун нэһилиэгин баһылыга Ко-
лодезников Ю.Н., Найахы нэһилиэгин баһылыга Сивцев П.С. 
буолаллар. Бастыҥ директордарбытынан Майаҕас «Түм-
сүү» кулуубар үлэлээбит Павлова Н.С., Дүпсүн «Дүөндү» сын-
ньалаҥ киинигэр үлэлээбит Босикова У.И., Уһун Күөллээҕи 
«Аргыс» СК үлэлээбит Гоголева А.Н., Сивцев А.А., Мындааба 
кулуубун директора Крылова М. М., Өнөрдөөҕү СК дирек-
торынан үлэлээбит, Остуойка кулуубар сэбиэдиссэйдээбит 
Афанасьева М.П., Арыылаахтааҕы «Эйгэ» СК директордаа-
быт, билигин уус-уран салайааччы Саввина А.А., П. П. Ого-
тоев аатынан Кэптэнитээҕи СК директорынан үлэлээбит 
Колодезников М.И., Гоголев М.П., Тандатааҕы «Түһүлгэ» СК 
директора Мурукова К.В., Уус-Күөллээҕи «Сандал» СК дирек-
тора Аммосова А.И., Сыырдаахтааҕы «Айылгы» кулууп ди-
ректордара А.А. Портнягина, Л.Л. Бурцева, Тумул «Түмсүү» 
СК директора Сухонина А.Е., И.И. Артамонов аатынан Найа-
хытааҕы СК директора Гаврильев Дь.В., Бээдитээҕи «Куру-
ку» КСК директора Бочкарева М.З., Тулунатааҕы «Сайдыы» 
СК директора Гоголева Н.П., Хомустаахтааҕы «Түһүлгэ» СК 
директора Бечеканова А.С., Баатаҕайдааҕы СК директора Го-
товцева Л.Р. уонна да атыттар ааттарынан киэн туттабыт. 
Бу маннык бырайыагынан үлэ уопута улууска да, республи-
каҕа да киэҥник тарҕаммыта. Биһиги дьоммут билигин да 
араас таһымнаах конкурстарга, граннарга ситиһиилээхтик 
кытталлар. 
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Сунтаартан Галинабын...

Бэрт элбэхтэн ылыллыбыт хас 
биирдии боччумнаах түгэн сөптөөхтүк 
сырдатыллар, сыаналанар кэмнээх-кэр-
диистээх буолар, онон бу үгүс түгэннэр 
үөстэригэр сылдьыбыт, уларыйыылар 
киирэллэригэр тус бэйэм үлэлэспит, кы-
рата суох кылааппын киллэрсибит киһи 
быһыытынан, буолан ааспыт, буола 
да турар түгэннэргэ тыа кулууптарын 

ыытар үлэлэригэр методическай хайысха суолтатын, урут 
туох-ханнык үлэ барбытын уонна методическай үлэ кори-
фейа Семен Васильевич Хон туһунан хайаан да билиһиннэ-
рэр соруктаах таҕыстым. 

Биир сарсыарда эрдэ бастакы ватсап кэлэр тыаһа 
миигин уһугуннарда. Тута аһан көрбөт бэйэм, бу сырыыга 
тоҕо эрэ дьэ, көрдүм уонна испэр соһуйдум, урут маннык 
эрдэ биир эрэ киһи звоннуур буолара уонна ону эбэһээт 

Биһиги, уус-алданнар, республика культуратын сай-
дыытыгар олоҕун анаабыт, туох баар билиитин-көрүүтүн 
методистарыгар тарҕаппыт, саҥаны, сонуну булан, үлэҕэ 
киллэрэн, ыллыктаах тылын-өһүн, саныыр санаатын са-
лайааччыларга тириэрдэн, үчүгэй түмүктэрдээх үлэни 
ситиспит биир дойдулаахпытынан Семен Васильевич Хо-
нунан киэн туттабыт. Семен Васильевич төрөөбүт-үөскээ-
бит улууһун культурата кэккэ сылларга бастыҥ буоларын 
ситиспит үтүөтүн өрүү сыаналыыбыт, махтана саныыбыт.

Матрена Гаврильевна ГОТОВЦЕВА,
Саха Республикатын культуратын туйгуна,

үлэ ветерана
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ылыахтааҕыҥ. Ол, Семен Васильевич Хон этэ... Ити курдук, 
ардыгар сонун бэрээдэгинэн, ардыгар эҕэрдэлэһэн, үксүн 
Семен Васильевич суруйууларын тула ырытыһан, сэһэргэ-
һэн, ватсап группам биир күүтүүлээх, сэргэх түһүлгэтинэн 
кинилиин сибээстэһиим буолар...

Семен Васильевич мин олоҕум кэрдиис кэмигэр: 
өйбүн-санаабын сааһылыыр, үлэбин-хамнаспын түргэтэ-
тэр, уларытар кэммэр – аттыбар баар буолбут үтүө сүбэһит-
тэрбиттэн биирдэстэрэ. Култуурам эйгэтигэр тоҕо, туох 
туһугар үлэлиирбин толкуйдаппыт, көрүүбүн уларыппыт, 
билбэтэхпин биллэрбит, дьулуурдаах буоларга сирдээбит 
киһибинэн олус кытаанах салайааччым, ирдэбиллээх сүбэ-
һитим, ардыгар толлор да наставнигым Кини буолар. Ол 
эрэн, «ыаллаһан» бардахха, иннигэр туох эмэ толкуйдаах 
буоллахха тэҥнээҕин курдук көрөрө, элбэҕи сүбэлиирэ, 
ардыгар бэйэтэ да сүбэлэтэрэ. Этэргэ дылы, бэйэҕинээҕэр 
быдан билиилээх, ураты көрүүлээх дьону кытта алтыһар, 
сүбэлэтэр туһалааҕын, олус интэриэһинэйин, умсугутуу-
лааҕын бэйэҕит да билэн эрдэххит.

2001 сыл муус устар ыйга улуустааҕы култуура салал-
татын иһинэн саҥа структура – информационнай-методи-
ческай киин тэриллэн, онно директорынан анаммытым. 
Ол иннинэ Москва куоракка бу хайысхаҕа үлэлиэн сөптөөх 
каадырдары улуустартан талан ылан анал үөрэхтээһини 
тэрийбиттэрэ. Ол курдук ЗЦКО көҕүлээһининэн, култуура 
уонна духуобунас министиэристибэтин өйөөһүнүнэн Мос-
ква куоракка Бэс Чагдаҕа анал үөрэхтээһин куурсугар ба-
ран үөрэммитим. Бу бэйэтэ туспа историческай кэрдиис 
кэм этэ... 

Үөрэнэн кэлбиттэр методическай кииннэр дириэк-
тэрдэрэ, сэбиэдиссэйдэрэ, методистара буолбуппут. Дьэ, 
онтон саҕаламмыта: «досуг» диэн өйдөбүл чуолкайда-
нан баһылыктар култуураҕа боломуочуйаларын өйдөтүү 
үлэтэ, тыа сирин кулууптарын үлэтигэр саҥа ирдэбиллэр-
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гэ олоҕуран сөптөөх хайысха, ньыма (методика) биэрии, 
хонтуруоллааһын, сайдар суолга усулуобуйа тэриллэригэр 
сөптөөх балаһыанньалары, дьаһаллары олоххо киллэрэр-
гэ сиэссийэлэргэ туруорсуу, аһартарыы, административ-
най регламеннары чопчулааһын курдук күүстээх үлэлэр 
барыылара. 

Бу дириҥ ис хоһоонноох үлэни тэрийиигэ элбэх ыара-
хаттары көрсүбүппүт. Үгүһү ситэ билбэккиттэн, култуура 
эйгэтигэр тосту-туора уларыйыылар киирэн эрэллэрит-
тэн, туохтан саҕалыыргын өйдүү иликкиттэн, олус элбэх 
үлэ тута ирдэнэриттэн төбөҥ саллайара. Өссө ол саҕана, 
үлүгэр харах көрөн олордоҕуна, баһаам кулгаах истэн эр-
дэҕинэ нууччалыы ырытыылаах иһитиннэрии оҥороргут-
тан, онтон тылыҥ тосто сыһарыттан кыбыстан нэһииччэ 
турарыҥ. 

«Эһиги лоббистар буолуохтааххыт», – диэбиттэригэр, 
аан бастаан ити тылы истибит буолан: «Ол аата??» – иҥин 
дэһилээх этибит... Бастаан утаа ыарахан терминологиялар 
соннук эмиэ ыараханнык киирэллэрэ. Ити «социализация 
в сфере культуры» диэн хайысха киириитэ, ырыа-тойук ар-
гыстаах кулууппут үлэтигэр ураты сүүрээн этэ, сороҕор бу-
катын да социальнай үлэһиттэр соруктарын толорор эбип-
пит дэһэрбит. Сорохтор өйдүүллэрэ буолуо, биир түгэҥҥэ, 
уочараттаах сэминээргэ идэбитинэн наһаа билэр, истэр 
дьон курдук Семен Васильевич этэрин өйдүү сатыырдыы, 
өрө мыҥаан, «губка курдук» иҥэринэ сатыы олордохпуту-
на: «Өйдөөх ыт оҕолорун курдук көрөн олороҕут», – диэн 
күлэ быһыытыйан этиммитэ. Билигин олорон санаатах-
пына, ити курдук киһи күлүөх түгэннэрэ аҕыйаҕа суох-
тара... Бары «узкай специализациялаах» дьон, аныгы ир-
дэбиллээх методическай үлэни сонньуйа истэрбит, ол эрэн 
ирдэбил кытаанаҕа уонна уталыппакка толоруллуохтааҕа.

Бу сыл А.Е. Кулаковскай аатынан өрөспүүбүлүкэтээҕи 
норуот айымньытын уонна социальнай-култуурунай үлэҕэ 
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научнай-методическай Киинин иһинэн, саҥа ирдэбиллэр-
гэ олоҕуран, тыа сирин кулууптарын үлэтин чопчулуурга 
аналлаах саҥалыы научнай, методическай үлэ хайысхала-
рын киллэрии үлэлэрэ саҕаламмыттара. Ол чэрчитинэн, 
кулуубунай үлэ сайдыытыгар методическай, нормотвор-
ческай үлэлэргэ бырайыактар толкуйдаммыттара. 

Бастатан туран, маннык тыын хайысхалар тыа сирин 
кулууптарын иһинэн киирбиттэрэ:

- култуура эйгэтин тэрилтэлэригэр саҥа законода-
тельнай бааза олоххо киирэринэн, култуура салаталарын 
иһинэн тыа кулууптарын нормотворческай, бырайыак-
тарга үлэлиир хайысхаларын торумнуурга, норуот төрүт 
үгэһин, социальнай-култуурунай үлэҕэ сонун, аныгылыы 
үлэ хайысхаларын олоххо киллэриигэ, бэйэни салайыныы 
уорганнарын кытта үлэлэһиигэ анаан информационнай-
методическай кииннэр тэриллэн үлэлиир усулуобуйалара 
оҥоһуллубута;

- кулууп ис-тас көстүүтүн тупсарыыга, дьон сынньа-
лаҥын тэрийиигэ эстетика, дизайн өттүнэн эппиэттэһэр 
анал хостор оҥоһуллаллара ирдэммитэ;

- аныгылыы олох ирдэбилигэр эппиэттэһэр үрдүк тех-
нологиялар киириилэрэ, саҥа өҥөлөрү тэрийии сүрүн көр-
дөрүүлэргэ киирбитэ;

- нэһилиэнньэ баҕатын-интэриэһин учуоттаан сын-
ньалаҥ араас көрүҥнэрин тэрийэн ыытыыга болҕомто 
ууруллубута;

- кулууп бэйэтин дьылҕатын көҥүллүк быһаарынар 
быраабын олохтоон, юридическай статустанан, тастан үбү 
киллэрэригэр сорук туруоруллубута;

- бэйэни салайыныыга, сайдыыга, сөптөөх үлэ хайыс-
хатын тобуларга чинчийии үлэтин киллэрии саҕалам-
мыта;

- улуус, нэһилиэк баһылыктарын култуураҕа боломуо-
чуйаларын өйдөтүү, сүрүннээһин үлэтэ улуус админист-
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рациятын иһинэн ыытыллар «Школа МСУ» нөҥүө кытты-
һыылаах ыытыллар буолбута. 

«Клубоведение» саҥалыы суолга үктэнэр кэмигэр 
өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн саҥалыы научнай, методичес-
кай үлэни көҕүлээбит, сүрүннээбит, култуура салалта-
ларын иһинэн ИМЦ-лары тэрийтэрбит киһинэн Семен 
Васильевич Хон буолар. Бу тосту уларыйыыларга Семен 
Васильевич күүстээх, ураты толкуйдаах салайыытынан 
информационнай-методическай кииннэр саамай үлэбит 
үгэнэ этэ. Култуура салалтатын нормотворческай, тыа ку-
лууптарын үлэтин сүрүннүүр, сөптөөх ньыманы (методи-
каны) торумнуур бэлиитикэтин бүтүннүү методическай 
кииннэргэ сүктэрбиттэрэ. Бу методическэй үлэҕэ култу-
урам ыстааһыттан саамай уһуннук үлэлээтим, эһиил ыам 
ыйын 15 күнүгэр лоп-бааччы 20 сылбын туолабын. Бэйэ-
тин бириэмэтигэр, өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр, туспа 
суоллаах-иистээх улуустааҕы «РИнфо» информационнай-
методическай киин диэн этибит. Дэлэҕэ даҕаны, «Хон кыр-
гыттара» диэн билиниэхтэрэ да, ахтан-санаан аастахха...

Ити курдук, биир киһи бүтүн өрөспүүбүлүкэ үрдү-
нэн, сайыннарар эрэ сыаллаах, бу үлэни күүскэ тутан, кө-
мүскэллээх буоларбытыгар сөптөөх соруктары тобуларга 
саҥа үлэ хайысхаларын ирдэбилгэ туруоран, хонтуруолга 
тутан олорбуттаах... Ол саҕана күүстээх хамаанданы бэйэ-
тин тула мунньан (ЦНМР) тустаах бириэмэҕэ, миэстэтигэр 
сөптөөх дьаһалы ылынан, тыа кулууптара хайысхаларын 
булуналларыгар көмө буолан олус бэркэ дьаһанан үлэлээ-
биттэрэ. 

Саҥалыы тэриллибит научнай-методическай отдел 
иһинэн бырайыактары кытта үлэҕэ сонун көрүҥнэри (ин-
новацияны) киллэриигэ уонна «социокултуурунай» диэн 
аныгылыы хайысха үлэтигэр чинчийии ньымата (монито-
ринг) холбоһуктаах сектор үлэтэ олохтоммута. Ону кинини 
кытта биир сорукка, көрүүгэ үлэлэспит эрэ дьон билэллэр 
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уонна өйдүүллэр. Өрөспүүбүлүкэ методистара, кулууп үлэ-
һиттэрэ ити түгэннэри билигин биир үтүө кэккэ кэрдиис 
кэминэн билинэллэрэ баар суол. 

Бу билиҥҥи ирдэбиллэр турар кыһалҕалара биир кү-
нүнэн кэлбэтэхтэрэ, бэйэтэ туспа силистээх-мутуктаах, 
эриирдээх-мускуурдаах кэмнэр ааспыттарын өр үлэлээ-
бит уонна кулууп «спецификатын» билэр дьон өйдүүллэр. 
Үксүбүт өр кэмтэн үлэлиибит, кулууп үлэтигэр тосту ула-
рыйыылар барыыларын көрдөрөр историческай кэмнэр 
туох ирдэбиллэргэ, ханнык уураахтарга-дьаһалларга оло-
ҕуран, хайдах уларыйан кэлбиттэрин эппитинэн-хааммы-
тынан, дьэ, билбиппит. 

Ону чопчулаан быһаарар буоллахха, судаарыстыба 
уопсастыба хас политическай, экономическай, социаль-
най уларыйыыларын ахсын, онно дьүөрэлээн социальнай 
хайысхалаах ведомстволарга, структураларга, ол иһигэр 
култуура эйгэтин тэрилтэлэрин үлэтигэр сөптөөх диэ-
бит хайысхаларын, ирдэбиллэрин араас дьаһаллар, саҥа-
лыы соруктар нөҥүө баччааҥҥа дылы туруоран кэллэ. 
Ол ахсын, кэккэ кэмнэргэ, олохпут тутула тосту улары-
йыыларын түмүгэр, кулууп үлэтэ сылларынан хайдах сис-
тиэмэлэнэн испитин сиһилии кэпсээтэххэ, өссө сөпсөһөр-
сөпсөспөт түгэннэр баалларын барытын ырытан бардахха, 
иһитиннэрии түмүгэ бүппэт чинчилэнэр...

С.В. Хон бу маннык билиҥҥи турукка кэлэрбитин, 
профстандарт ирдэбиллэрэ хаһан эрэ киириэхтээхтэрин 
өссө 10-ча сыл иннинэ эрдэттэн өтө көрөн «как бы заво-
евать место под солнцем» уонна «как быть востребован-
ным» диэн тыын боппуруостарга олоҕуран, кулууптар 
сабыллан хаалбаттарын туһугар туох-ханнык механизмна-
ры тобулабытый, туох сонун тэрээһиннэри ыытан дьону 
бэйэбитигэр тардабытый, ханнык үрдүк технологиялары 
киллэрэн аныгы олоҕу кытта хардыылыыбытый, оттон, 
судаарыстыба үп-харчы өттүнэн эппиэтинэһин санныттан 
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түһэрэн, бэйэбитигэр сүктэрбитигэр, хайдах харчы киллэ-
рэн бэйэбитин бэринэбитий диэн уо.д.а. кыһалҕалаах боп-
пуруостарга сөптөөх усулуобуйа тэриллэригэр төһөлөөх үлэ 
хайысхатын, инструментарийдары киллэрбитэй, туруорсу-
бутай? Ону туоһулуур хара баһаам методикалара (суруйуу-
лара) брошюра буолан төһөлөөх тарҕаннылар этэй? 

Билигин, сөхпөппүн даҕаны, кулууп ыскаабын хан-
нык эрэ муннугар быыллыйан турар буоллахтарына, ону 
даҕаны сааһыланан, хараллан турар буоллахтарына диэ... 
Дөрүн-дөрүн ону ылан көрүҥ, ааҕыныҥ диэн кулууппут 
үлэһиттэригэр сүбэлиибин, профстандарт диир кэмнэ-
ригэр туһаныллар рекомендациялар, дьэ, онно сыталлар: 
«Модельные стандарты услуг», «Модельные стандарты 
должностных лиц МСУ»... Бу ырытыылаах сүбэлэр бириэ-
мэтигэр улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ инструментарий бы-
һыытынан өйөммүттэрэ, туһаныллыбыттара буоллар би-
лигин бэлэмнээх, көмүскэллээх буолуохтаах этибит. 

Бу бырайыактар олоххо киириилэрэ олох ирдэбилэ 
буолбуттара, ол эрэн, ону бары өйдүүр, ылынар буолба-
тахтара, манна элбэх күчүмэҕэйдэри көрсүбүппүт. Тоҕо 
диэтэххэ, уруккулуу сэбиэскэй бириэмэ ирдэбиллэринэн 
бэстибээл, кэнсиэр таһымыгар үлэлии олорбут кулууп 
үлэтин хайысхатын эмискэччи 180 кыраадыс уларыта ту-
туу ыарахаттардааҕа. Политическай, общественнай хам-
сааһыннар дойду үрдүнэн киирэннэр араас ведомстволар, 
хампаанньалар, тэрилтэлэр, ол иһигэр оройуон, нэһилиэк 
таһымнарыгар ыытыллар үлэлэр соруктара уларыйан 
киирэн барбыттара. Ону кытта дьон ментальноһа, ол эбэ-
тэр олоҕу көрүүтэ-анаарыыта, үлэлии олорбут үлэтин 
истиилэ, ирдэбилэ таһыччы уларыйыыта күчүмэҕэйдэри, 
ардыгар ыарыылаах да соҕус түгэннэри үөскэппитэ баар 
суол... 

Ол курдук, сааһыра барбыт дьоммут компьютериза-
ция киириитин, саҥа технологиялар, ирдэбиллэр турбут-
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тарын уйбакка туораталаан киирэн барбыттара. Бу сото-
рутааҥҥа дылы ырыа-тойук, үҥкүү-битии, бэстибээллэр 
эрэ сүрүн көрдөбүллэр эбит буоллахтарына, ити инники 
эппит саҥа үлэ хайысхалара кулууп ыытар үлэтин сүрүн 
көрдөрүүлэрэ буолбуттара. Оттон, бу аныгылыы техноло-
гия төннүбэттик, түргэнник киириитэ, сэбиэскэй бириэ-
мэтээҕи «клубоведение» постулаттарын төрдүттэн ула-
рыппыта. Компьютер кулууп ыытар үлэтигэр биир сонун, 
көмө сириэстибэ, интернет холбонон үрдүк технология 
киириитэ, Интернет-форумнар, маҕаһыыннар, сибээстэр 
олохтононнор саҥа кыахтары арыйарга күүс-көмө биэр-
битэ, онтон да атын техническай оборудованиелар кии-
рэннэр кулууп нэһилиэнньэҕэ оҥорор өҥөтө биллэ тупсу-
бута, сайдыбыта.

Тыа кулууптарыгар юридическай статус бэриллии-
лэрин боппуруостара сытыытык тураннар, биһиги улуус-
путугар 2005 сыл түмүгэр кулууптары нэһилиэккэ биэр-
тэлээһин бырассыаһа барбыта. 131-с ФЗ олоххо киирэн 
кулууптар дьиэлиин-уоттуун, үлэһиттэрин кытта бэйэни 
салайыныы бас билиитигэр бэриллибиттэрэ. Ол түмүгэр 
олус элбэх докумуоннар ылыллыбыттара. Кулууп дьиэ-
лэрэ туспа балаьыанньаланан, устааптанан, налоговойга 
туран, улуус сиэссийэтин нөҥүө улуус нэһилиэк таһымы-
гар култуура сайдыытыгар, төрүт үгэс сөргүтүллэригэр 
сөптөөх нормативнай-правовой аакталар, административ-
най регламеннар аһардыллан, онтон да атын суолталаах 
докумуоннар аһардылланнар, коллективнай дуогабардар 
оҥоһуллан, кулууптар саҥалыы ирдэбилгэ, уларыйыылар-
га бэлэмнээх киирэллэригэр усулуобуйа олохтоммута.

Улууска хас сессия ахсын култуураҕа сыһыаннаах бала-
һыанньалары дакаастаан, көмүскээн аһартарыы үлэлэрэ 
барбыттара. Үөһэттэн кэлэр балаһыанньалар стилисти-
калара ыарахан, өйдөммөт диэн төттөрү быраҕыллан, хас 
сүүстэ көннөрүллэн, ол саҕана үгүс докумуоннарбар Юрий 
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Дмитриевич көмөлөһөн, олус да сыралаах үлэлэр ааспыт-
тара. Ол курдук, 2008 сылга саамай элбэх 8 балаһыанньа 
барыта биир сессиянан ылыллан турар. Ону 2008 сыл сэ-
тинньи ый 26 күнүгэр улуустааҕы депутаттар сэбиэттэрин 
3-с ыҥырыылаах 11-с уочараттаах сессияларын 17 нүөмэр-
дээх быһаарыытынан «заслушав и обсудив информацию 
директора ИМЦ УК и ДР Самойловой Г.А., Улусный (район-
ный) Совет РЕШАЕТ:...» диэн докумуон туоһулуур. Улуус сэ-
биэтин бэрэссэдээтэлэ Борис Егорович Герасимов «сессия 
сүрүн бириэмэтин култуура эрэ боппуруостара ылар кур-
дуктар» диэн, 2009 сылга сессия ахсын аҕыйахтыы НПА-
лар ааһар буолбуттара, ол эрэн сүрүн 11 докумуон бириэ-
мэтигэр ылыллыбыттара. 

Ил Түмэн пленарнай мунньаҕар тыа сирин кулуупта-
рын үлэтэ көмүскэллээх буоларыгар, култуура Төрүт Со-
куона баар эрээри, үлэлээбэт механизмнарын хамсаттара 
сатаан, аллараттан бэйэбитин саҥардан, тыа кулууптарын 
дьиҥ кыһалҕаларын үрдүк трибунаттан иһитиннэрэн үр-
дүкү былааска туруорсар кыахпытын С.В. Хон олохтообута. 

Култуура уонна духуобунас министиэристибэтин 
ыҥырыытынан Саргылана Конобулова биһиккини, Се-
мен Васильевич методическэй кииннэр мустар түһүл-
гэлэригэр, НПК-ларга, семинардарга үлэбит уопутуттан 
элбэх ырытыылаах иһитиннэриилэри, рекомендацияла-
ры оҥортороро. Семен Васильевич итинник бэйэбитин 
саҥардан, толкуйдатан, чинчиттэрэн, методическэй үлэ 
элбэх боппуруостарыгар анаарар, анализтыыр толкуйбу-
тун уһугуннаран, сайыннарар сөптөөх ньымалары туһа-
нар эбит, аны санаатахха... Бастаан, тиэмэтин толкуйдаан 
баран, маннык боппуруостар, хайысхалар таарыллыах-
таахтар диэн схематын биэрэн эрэ кэбиһэрэ, дьэ, ол кэн-
нэ мэйииҥ буһуор дылы толкуйдууруҥ! Төһөлөөх элбэҕи 
ааҕыммыппыт, хаһыспыппыт буолуой, дьэ, ити курдук бэ-
йэбит күүскэ «самообразование» барар этибит. Ол туһут-
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тан, билиибитин өссө ситэрэр, хаҥатар сыалтан култуурам 
салалтатыгар туруорсан туран, 15 араас периодическай 
суруттарыылары оҥотторор этим, кэлин суруттарыыга 
харчы көрүллүбэт диэн буолбута. Ол кыһалҕаттан киин-
нэммит библиотека суруммут периодикаларын уларсан 
ааҕынарбыт. Саргылана уонна мин тус көрүүлэрбитигэр 
болҕомто ууруллан, тупсарыллан өрөспүүбүлүкэҕэ мето-
дическай брошюралар тахсан тураллар. 

Семен Васильевич Ил Түмэн депутата, наукаҕа, үөрэххэ, 
култуураҕа, сонуну тарҕатар сириэстибэлэргэ уонна уоп-
састыбаннай тэрилтэлэр дьыалаларыгар сис кэмитиэтин 
бэрэссэдээтэлин Е.Х. Голомареваны кытта ситимнээхтик 
үлэлэһэрэ кини өссө биир сатабылынан буолар. Таһымнаах 
дуоһунаска сылдьар киһи өйдөөтөҕүнэ, туруорустаҕына, 
баҕар, «кулуубунай дьыала» курдук биир култуура эйгэ-
тин сүрүн салаатын салгыҥҥа турар элбэх боппуруостара 
быһаарыллан, Саха сирин парламенын иһинэн өрөспүүбү-
лүкэ тутаах сокуоннара ымпыгар-чымпыгар тиийэ ыры-
тыллан, култуура эйгэтин бары өрүтүн хабан бэрт сытыы 
боппуруостарга сөптөөх быһаарыыны, сокуоннары ылы-
наайаллар диэн Семен Васильевич сыалын ситиһэ сатыы-
ра, элбэхтик дакаастаһара, туруорсара...

Российскай Федерация субьектарыттан этническай 
уратыбытын тоһоҕолоон, ол эрэн Российскай Федерация 
култуура эйгэтин харыстыырга туһуламмыт сокуоннары-
гар, дьаһалларыгар, соруктарыгар, ирдэбиллэригэр оло-
ҕуран өрөспүүбүлүкэбитигэр тус уураахтар, култуураҕа 
сыһыаннаах судаарыстыбаннай бырагырааммалар олоххо 
киирэллэригэр төһөлөөх туруорсубутун, сыратын-сылба-
тын уурбутун бэйэтэ билэн эрдэҕэ. Ол кэмҥэ утарсыы бө-
ҕөтүн көрсүбүтэ эмиэ баара... 

«Билиилээх буоларгытыгар, олох сайдыытын кытта 
тэҥҥэ хардыылаһаргытыгар, бастатан туран, сокуон-
нары билиэхтээххит», – диирэ. Өйдүүргүт буолуо, баһы-
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лыктарга, кулууп үлэһиттэригэр тестирование арааһын 
ыытарбытын, төһө бэйэлэрин боломуочуйаларын, үлэлэ-
рин хайысхаларын, соруктарын, эппиэтинэстэрин билэл-
лэрий диэҥҥэ... Онтубут, ити билигин ирдэнэр Профстан-
дартка бэлэмниир бэрээдэгэ этэ. Куустанан сылдьан 
(улуус нэһилиэктэри кытта үлэҕэ отделын исписэлииһэ 
кыттыылаах) тыа баһылыктарыгар «что такое культур-
ная политика в условиях МСУ», «полномочия глав на рай-
онно-поселенческом уровне» диэн олус эппиэтинэстээх 
боппуруостарга практикум ыытарбыт. Улуус култуура-
тын эйгэтигэр «социализация» курдук сонун, олус элбэх 
хайысханы хабар түбүктээх үлэ киирэн эрэринэн, бастатан 
туран, муниципальнай култуурунай политиканы ыытыах-
таах, ирдэбил туруоруохтаах, хонтуруоллуохтаах, быһаччы 
эппиэтинэһи сүгүөхтээх улуус Аҕа баһылыгар, сыһыаннаах 
администрация социальнай, экономическай блогар өйдө-
түү үлэ барыахтаах диэн үөһэттэн политика туран (С.В. Хон 
идиэйэтинэн, култуура министиэристибэтин өйөбүлүнэн) 
улуустарынан администрацияларга элбэх көрсүһүүлэр 
тэриллибиттэрэ, өйдөтүү үлэлэрэ барбыттара. Нэһилиэк 
баһылыктарыгар тыа култууратын сайыннарыыга тус 
сыаллаах күрэстэр ыытыллан, улуус, нэһилиэк таһымыгар 
араас бырайыактар олоххо киирбиттэрэ. 

Кулууп дьиэлэрин иһинэн «социализация» диэн өй-
дөбүл киллэриллэн болҕомтону нэһилиэнньэ кыаммат 
араҥатыгар туһаайан: элбэх оҕолоох дьиэ-кэргэҥҥэ, ту-
лаайахтарга, инбэлииттэргэ, бэрээдэги кэһэн КДН, ПДН 
учуотугар турбут сокуоннай сааһын ситэ илик оҕолорго, 
кырдьаҕас дьоҥҥо сөптөөх эйгэни тэрийиигэ, дьоҕуру са-
йыннарарга, чэбдик олоҕу пропагандалыырга, киһитийии 
сиэрин-туомун (духуобунас) өрө тутуу соруктарын тарҕа-
тыыга, патриотическай өйү-санааны уһугуннарыыга араас 
хайысхалаах анал бырайыактар торумнанан үлэлиир кэм-
нэрэ буолбуттара. Манна кинилэри сүрүннүүр култуура са-
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лалтатын иһинэн методическай көмөҕө диэн (хайысханы, 
ньыманы, прикладной инструментарийдары торумнуур-
га) өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн ИМЦ-лар күүстээх соруктары 
олоххо киллэрбит үтүөлэрэ үгүс. Ону, түгэнинэн туһанан, 
Семен Васильевич Хон 75 сыллаах үбүлүөйдээх түгэнигэр 
хайаан да санаан ааһыахтаахпыт. 

Бүлүү бөлөх улуустарга бастакы ИМЦ-р дириэктэрдэ-
ринэн, сэбиэдиссэйдэринэн: Бүлүүгэ Надежда Николаевна, 
Үөһээ-Бүлүүгэ Светлана Дмитриевна, Ньурбаҕа Маргарита 
Романовна, Сунтаарга Галина Афанасьевна буолан олус та-
һаарыылаахтык, ыкса сибээстээхтик үлэлии сылдьыбып-
пытыттан билигин олус астынабын!

Туох да диэбит иһин, Семен Васильевич биһигини 
түбүктээх, ол эрэн олус туһалаах, кэскиллээх үлэҕэ сир-
дээтэҕэ, бүтүн өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн методистары ба-
рыбытын биир эппиэтинэстээх сорукка түмтэҕэ! Семен 
Васильевич сүһүөҕэ эрэ уйдар, этэҥҥэ эрэ сырыттар диэн 
ытыктыыр киһим туһунан кэпсэлбин түмүктүүбүн.

Галина Афанасьевна САМОЙЛОВА, 
Сунтаар улууһун култууратын уонна айылгытын салалтатын 

информационнай, методическай отделын сэбиэдиссэйэ,
СӨ култууратын туйгуна 

УЛУУС «ИННОВАЦИОННАЙ» 
КУЛУУПТАРЫН ҮЛЭЛЭРИН УОПУТУТТАН

2004 сыллаахтан тыа кулууптарыгар юридическай 
статус бэриллиилэрин боппуруостара сытыытык туран 
киирэн барбыттара. 131-с ФЗ олоххо киириитэ, бэйэни са-
лайыныыга олохтоох дьаһалта иннигэр кулууп ыытар үлэ-
тин сүрүннүүрүгэр, үлэлиир усулуобуйаны тэрийиитигэр 
сөптөөх нормативнай докумуоннары, дьаһаллары ылы-
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налларыгар сорук туруорбута. Оттон урут нормотворче-
скай үлэ сойууһунай, судаарыстыбаннай таһымҥа эрэ оҥо-
һуллар эбит буоллаҕына, бэйэни салайыныы таһымыгар 
бу үлэ хайысхатын киллэрии инструментарийдарын ким 
да үөрэтэн-чинчийэн көрө илигэ. Бириэмэтигэр сөптөөх 
нормативнай үлэ барбатаҕына үөһэттэн үп- харчы түһүүтэ 
күчүмэҕэйдээх буолбута. 

РНМЦ көҕүлээһининэн Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Тү-
мэнин, Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба иһинэн баар 
бэйэни салайыныы Департаменын, култуура уонна духуо-
бунас сайдыытын министиэристибэтин, улуустар адми-
нистрацияларын бу нормотворческай хайысха тула түмүү 
үлэтэ саҕаламмыта. Ол түмүгэр, олус элбэх докумуоннар 
ылыллыбыттара: кулууп дьиэлэрин үлэлиир балаһыан-
ньалара, устааптара, ону тэҥэ норуодунай кэллэктиип-
тэр, норуот төрүт үгэстэрин усулуобуйатын сайыннарар, 
экспертнай сэбиэттэр, бэйэни салайыныы уорганнарын 
правовой боломуочуйаларын, бырааптарын сүрүннүүр 
балаһыанньалар, онтон да атын суолталаах докумуоннар 
сиэссийэнэн аһардыллыбыттара. 

Сунтаар улууһугар 2008 сыл ыам ыйын 22 күнүгэр 297 
№-дээх «О создании базовых культурно-досуговых учре-
ждений» диэн улуус баһылыгын уурааҕа тахсан, бастакы 
биэс инновационнай кулууптар: Кириэстээх, Тойбохой, 
Маар-Күөл, Бордоҥ, Күндэйэ нэһилиэктэригэр – тэрилли-
биттэрэ. Саҥа үлэ хайысхатын ирдэбиллэрэ кинилэр нө-
ҥүө ыытыллар буолбута. 

Хас биирдии кулууп үлэһитигэр дуоһунаһын эппиэти-
нэһинэн, ыытар үлэтин соругунан тус сыаллаах бырайыак-
тар ирдэммиттэрэ (ТПП). Ол курдук, үлэлэрин уопутунан 
өрөспүүбүлүкэтээҕи араас таһымнаах былаһааккаларга, 
семинардарга, улуустарынан көһө сылдьар практикум-
нарга кыттыыны ылаллара булгуччулаах буолбута. Ол са-
ҕана, култуура министиэристибэтин иһинэн тус сыаллаах 
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судаарыстыбаннай бырагырааммалар үлэлииллэрэ, манна 
хайа кыалларынан бары кытта сатыыллара. 

Уларыйыылар киирэллэригэр тыа кулуубун дириэк-
тэрдэрэ тус бэйэлэрэ үлэлэспит, бэйэлэрин үтүө холобур-
дарыгар, уопуттарыгар атын кулууптары сырыһыннарар 
сыаллаах инники күөҥҥэ сылдьыбыттарынан ол саҕа-
нааҕы түбүктээх түгэннэрин олус истиҥник саныыллар. 
Бу сабыытыйалар документальнайдык эрэ буолбакка, бэ-
йэтэ ураты позициялаах, эрчимнээх, айар-тутар баҕалаах 
кулууп үлэһитин сүрэҕэр-быарыгар умнуллубаттык сыл-
дьалларынан, Семен Васильевич Хон курдук үрдүк билии-
лээх киһи сүбэтинэн, ирдэбилинэн үлэлээбит кэмнэрин 
аһаҕастык астына сэһэргииллэр.

«ИЛ» култуура киинэ, Күндэйэ нэһилиэгэ

Сунтаар улууһун кулууптарын үлэ- 
һиттэриттэн, С.В. Хон Күндэйэ нэһилиэ- 
гин «ИЛ» култуура киинин дириэктэрин 
Леонид Саввиновы астынара, «санаатын 
сатаан этинэр, туруорсар боппуруостара 
дьоһуннаахтар, онон, кинини буолаары 
турар Ил Түмэн пленарнай мунньаҕар 
кулууп үлэһиттэрин аатыттан этинэ-
рин көрөбүн, бэлэмнээҥ» диэн сорудах 
биэрбитэ. Леонид Саввинов үрдүк трибунаттан тыа сирин 
кулууптарын кыһалҕалаах үлэлэрин туһунан, сөптөөх өйө-
бүл, усулуобуйа ирдэнэрин туруорсан этинэн турардаах, ол 
иннигэр итинник култуура үлэһиттэрэ тахсан иһитиннэ-
рии оҥорбуттара суоҕа.

«Бу үлэбэр түптээн үлэлиирбэр, үлэ сыалын ситиһэргэ 
сорукпун толорорго сирдээбит, ону кыайан тобуларга 
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үөрэппит киһибинэн Семен Васильевич буолар. Бырайыак 
диэни суруйан үбүн көрдөрөрү ситиһэргэ, ону олоххо кил-
лэрэргэ сүрүн ньымалар, механизмнар диэни таба туттар-
га кини үлэлэриттэн билэн туһаммытым. Атыннык дьаһа-
нан олорор кулууптары, ол кулууптар салайааччыларын 
түмэн уопут атастаһыннаран бэрт үлэ барбыта. Мин онно 
кыттыһан, сылдьан элбэҕи билэн-көрөн, ону күннээҕи үлэ-
бэр туһанан бу баччааҥҥа дылы үлэлээн кэллэҕим. Онон 
бүгүҥҥү үлэм түмүгүн ситиһиилэрэ Семен Васильевыһы 
кытта алтыһыыттан кэлбиттэрэ саарбаҕа суох. 

Үлэм биир сүрүн бырайыагынан «Создание условий 
для самоорганизации населением своего досуга» диэн 
сыал-сорук туруорунан үлэлээбитим сүүрбэччэ сыл буолла, 
билигин да актуальнай, үлэлииргэ олус табыгастаах тиэ-
мэ. Кулууп иһинэн сынньалаҥы тэрийиигэ, саҥа өҥөлөрү 
киллэриигэ сонун ньымалары туһаммытым туһунан уопут 
быһыытынан Горнай, түөрт Бүлүү бөлөх улуустарга буолан 
ааспыт семинардарга иһитиннэрии быһыытынан ыры-
тыыга таһаарбытым, дьон сэҥээриитин ылбытым. Кистэ-
лэ суох, бастаан кинини истэргэ олус ыарахаттардаах этэ, 
«куруук биири кэпсиирий» дии саныырым, онтон кэлин 
өйдүүр буолбутум, чахчы бу дириэктэр үлэлиэхтээх күн-
нээҕи үлэтин, тута туһаныллыахтаах ньымалары сиһилии 
ырытан, ыстаан биэрэрин. Улахан үлэһит, сүбэһит киһи-
бит уурайбыта хомолтолоох, өссө инники барыахтаахпыт 
биллэ бытаарда дуу дии саныыбын. Билиҥҥи олоххо үлэ-
бит тэтимин хайысхата барыта киниэнэ дии, дьиҥэ кини 
бэлэм оҥорбут методикатынан, үлэ макетынан үлэлээн 
кэллэхпит, биһиги тыа сирин култууратын үлэһиттэрэ, 
ону, дьэ, билинэбит», – диэн ол кэмтэн санаатын Леонид 
Васильевич ахтан ааһар. 

Кулууп дьиэтин туруга, ыытар үлэтэ үптэн тутулук-
тааҕын чуолкайдык өйдөөн, Леонид Саввинов соруктаах-
тык киирсиһэн нэһилиэк депутатыгар анньыһар, өссө 
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бюджетнай хамыыһыйа бэрэссэдээтэлэ буолар. Депутат-
скай куорпуска дакаастаан, эрдэттэн былааннаан, ыста-
тыйаларынан тыыран кулуубун сыллааҕы үбүн толору 
көмүскүүр. Баһылык култуураҕа боломуочуйатын толо-
роругар, нэһилиэк дьонун сынньалаҥын тэрийэргэ араас 
актыыптар, социальнай партнердар өйөбүллэрин ылан 
биир кэлимсэ тус сыаллаах бырагыраамма олохтоноругар 
ылыннарыылаах тылын иһитиннэрэн, сөптөөх усулуобуйа 
оҥоһулларыгар күүскэ ылсыһан үлэлиир. 

«Айыллаан» култуура киинэ, Бордоҥ нэһилиэгэ

131-с федеральнай со-
куоҥҥа олоҕуран, Бордоҥнооҕу 
«Айыллаан» култуура киинэ 
«Совершенствование эстетики 
дизайна клубного учреждения 
и благоустройства приклубной 
территории» диэн бырайыа-
гынан дьон астына кэлэн сын-
ньаналларыгар, дьоҕурдарын 
сайыннаралларыгар кулууп ис-
тас көстүүтүн тупсарарга күүскэ 
ылсыбыттара. Бу бырайыак 
олоххо киириитэ мээнэ толкуй-
тан тахсыбатаҕа. 

Бу иннинэ, култуура кол-
леджын саҥа бүтэрэн, үөрэхтээх 
исписэлиистэр Мария, Василий 
Спиридоновтар Бордоҥ кулуу-
бугар ананан үлэлии кэлэллэр. Ол саҕана кулууп дириэктэ-
ринэн Владимир Ануфриевич Туприн үлэлиирэ. Нэһилиэк 
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дьоно эдэр дьону тоҕо эрэ тута ылымматахтара, ол бастаан 
харгыстары үөскэтэрэ. Мария санаата дэлби түһэн кэллэ-
ҕинэ, ийэтэ: «Кыайбат буоллаххына атын үлэтэ бул, эбэтэр 
үлэҕин өссө сытайан көрдөрөн, бэйэҥ быраапкын, сатабыл-
гын, наадалааххын дакаастаа», – диэн кытаанахтык этэрэ. 
Ити курдук, үөрэхтэригэр ылыммыт билиилэрин туһанан, 
эрчим санааларын киллэрэн, икки талааннаах култуура 
үлэһиттэрэ сонун тэрээһиннэри киллэрэн, дьон болҕом-
тотун тардан барбыттара. Кулууп олус тымныыта, мэлдьи 
кэриэтэ хойукка дылы истээх ыстаанынан сылдьалла-
ра, сценарий суруйалларыгар бэрчээккэлээх олороллоро. 
Аны дьон кулууп иһигэр табахтыыллара, тас күрүө суоҕа, 
киирэр аантан тута уулуссаҕа тахсыллара. Маны барытын 
саҥа үлэлии кэлбит дьон сэргии көрбөтөхтөрө, кыралаан 
уларытыылары киллэртээн барбыттара. Кулууп таһын 
олбуордаабыттара, дьон кулууп дьиэтигэр бэрээдэктэнэл-
лэригэр ирдэбил туруорбуттара, «кулууп курилка буолба-
тах, кэрэҕэ тардыһар кулууп дьиэтэ» диэн өйдөбүлү кил-
лэрбиттэрэ. «Культура үлэтэ көрөөччү хараҕынан» диэн 
дьон кулуупка сыһыанын, туох итэҕэстэр, үтүө өрүттэр 
баалларын билээри, тэрилтэлэри кэрийэ сылдьан ыйы-
тык (опрос) ыыппыттара. Маннык хамсаныы, чинчийии 
ыытыы инники үлэлэрин торумнуулларыгар, дьон кулууп 
ыытар үлэтигэр сыһыаннара уларыйарыгар, атын хайыс-
халаах үлэ ыытылларыгар төһүү күүс буолбута. 

2000 сылтан өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн кулуубунай ме-
тодикаҕа тосту уларыйыылар киириилэригэр, саҥалыы 
үлэ ирдэбилигэр сөп түбэһиннэрэн, бастатан туран, үлэ-
лиир усулуобуйаларын тупсарыммыттара. Үптэрин суот-
танан, баһылыктарыгар дакаастаан кыахтаах аппаратура 
ылыммыттара, үлэлииргэ, өҥө оҥорорго сөптөөх обору-
дованиелар, хосторунан миэбэллэр ылыллыбыттара. Тас-
тан киирэр харчыларын сылтан сыл үрдэтэн барбыттара, 
онно эппиэттэһэр таһымнаах тэрээһиннэри тэрийэллэрэ, 
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бу тэрээһиннэргэ улуустан, куораттан, атын нэһилиэктэн 
тиийэ кэлэн көрөр буолбуттара. Кинилэр холобурдарыгар, 
идэтийбит үөрэхтээх исписэлиистэр хайдах үрдүк таһым-
наах тэрээһиннэри ыытар уопуттарын, кыахтарын, сата-
былларын, ньымаларын көрдөрөр практикум барбыта. 

Ол саҕана, бириэмэтигэр сөптөөх хайысханы тутуһан 
үлэлиир, иннин солонор, үгүс кулуубу бэйэтин холобу-
рунан сырыһыннарар кыахтаах диэн Василий Спиридо-
нов курдук күүстээх салайааччылаах «Айыллаан» Бордоҥ 
кулуубун өрөспүүбүлүкэҕэ «локомотив» буолар кыаҕын 
таһаарыахха диэн Семен Васильевич Хоннуун сүбэлэһии 
барбыта. Биһиги кулууптарбытыттан бастакынан сонун 
бырайыактарынан Мария, Василий Спиридоновтар атын 
улуус кыахтаахтарын кытта куоракка, улуустарынан анал 
дискуционнай былаһааккаларга иһитиннэрии оҥорор 
буолбуттара. 

Иккиэн нэһилиэк сэбиэтин депутаттара буолбут-
тара: Мария бэрэссэдээтэл солбуйааччыта, Василий бюд-
жетнай кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ. Олохтоох бүддьүөттэн 
кулууп ис-тас көстүүтүн тупсарар сонун бырайыакта-
рыгар үп көрдөттөрөр буолбуттара. Судаарыстыбаннай 
сыаллаах бырагырааммаларга кыттан зрительнай саалга 
саҥа кириэһилэлэр ылыллыбыттара. Тастан үп киллэрэр 
сыалтан, «Тууhуттар» диэн кулууп иһинэн түмсүү тэрий-
биттэрэ. Сыалыһардаан нэһилиэнньэҕэ батаран мас ма-
стыыр станоктар араастарын, үнүстүрүмүөннэри ылан 
түннүктэр наличниктарын, ис киэргэллэрин оҥорон, ку-
лууптарын ис-тас көрүҥүн тупсарыыга биллэ уларыйыы-
лар киирэн барбыттара, нэһилиэккэ өҥөлөр оҥоһуллар 
буолбуттара. 

Ол курдук 1964 сыллаахха тутуллубут кулуубу иһин-
таһын обшивкалаан, миэбэл ылынан, дьон сынньанар сир-
дэрэ, куруһуок үлэлиир хоһо бэрт тупсаҕайдык тэриллэн, 
дизайн өттүнэн улууска суох кулууп буолбута. Улуус баһы-
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лыгын Граныгар кыттан ылбыт 50 тыһыынчаларынан, 
киирэр параадынай аан көстүүтүн, ыраахтан угуйар уот-
таах «Айыллаан» диэн кулууптарын аатын вывеската 
ыйаммыта. Ити курдук, хаһаайыстыбаннай өттүнэн ыһыл-
лан турбут кулууп дьиэтэ ис-тас бараана тупсарыллан, туох 
баар техническай, технологическай бааза саҥардыллан, 
дьон кэлэн дуоһуйа сынньанарыгар, дьоҕурун сайынна-
рарыгар кэккэ сылларга бэртээхэй усулуобуйа тэриллэн, 
улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ биир көстөр-биллэр тыа кулуу-
бун быһыытынан бэйэлэрин уопуттарын тарҕатан араас 
былаһааккаларга сүбэлииллэрэ, телевидение биэриилэри-
гэр, Саха эстрадатын күндү ыалдьыттарынан буолбуттара. 
Василий Степанович салайааччылаах «Айыллаан» кулууп 
«Россия бастыҥ култуура эйгэтин тэрилтэтэ» диэн, оттон 
Мария Васильевна «Россия бастыҥ култууратын үлэһитэ» 
диэн үрдүк ааты ылыылара да ити сыралаах, кэскиллээх 
үлэлэрин туоһута буолар. 

«Кыталык» СКК, Тойбохой нэһилиэгэ

«Кулууп боруогун 1980 сыллаахха 
үлэһит буолан аттыллаан киирбитим. 
Бэйэм дойдум дьоно, ыччата өйөөн бу 
идэҕэ бэриниилээх буоларбар олук уур-
буттара. Биһиги 2005 сылтан Галина 
Афанасьевна Самойлова салайааччы-
лаах информационнай-методическай 
киин, ол иһигэр Надежда Андреевна 
Егорова, Саргылана Васильевна Ко-

нобулова курдук кыахтаах исписэлиистэр көмөлөрүнэн 
Хочо нэһилиэгэр биир бастакынан инновационнай кулууп 
буолбуппут. Оруобуна бу кэмнэргэ култуура үлэтигэр ула-
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рытыыны саҥа үйэ тэтимигэр киллэрии кэмнэрэ күүскэ 
баран эрэр сыллара этилэр. 

Манна биһиги үлэбитигэр улахан сүбэни-үөрэҕи, араас 
методическай көмөлөрү суруйан тарҕаппыт, олус туһалаах 
араас хайысхалаах семинардары ыыппыт киһибитинэн 
үтүө сүбэһиппит, ытыктабыллаах Семен Васильевич Хон 
буолар. Инники олоҕу өтө көрөн кэпсиирэ, сүбэтэ, сэрэтэрэ 
барыта билигин туолла. Маннык муударай, өркөн өйдөөх 
Семен Васильевич Хоннуун алтыһан ааспыппар дьылҕабар 
махтанабын. 

Арай биир саас Сунтаар инновационнай кулуупта-
рын директордара ИМЦ-тан норуот айымньытын исписэ-
лииһэ Надежда Андреевна салайааччылаах Уус-Алданҥа 
семинарга бардыбыт. Семен Васильевич семинарга кэлбит 
улуус дьаһалтатын үлэһиттэригэр нэһилиэк улуус таһы-
мыгар бэйэни салайыныы уорганнарыгар култуура сай-
дыытыгар туох-ханнык боломуочуйалар кинилэргэ сорук 
быһыытынан турбуттарын, ханнык сокуоннарга олоҕуран 
ирдэбиллэр туралларын кэпсээтэ.

Биһиги инники эрээккэ бэрээдэктээх баҕайытык ис-
тэн олоробут, Семен Васильевич кыра соҕустук саҥарар, 
кэпсээн быһааран бүтэн баран ыйытыктарга хоруй бөҕөнү 
биэрдэ. Онтон барыбытыгар «Правовой тест для руково-
дителей МСУ, КДУ по развитию культуры на районно-по-
селенческом уровне» диэн анкета түҥэтэ туран: «Мин 
кэпсээбиппин өйдөөн истибит буоллаххытына үчүгэй эп-
пиэти биэриэххит», – диэтэ. Бары толордубут, үксэ 131-с 
сокуонунан кулууп иһинэн ыытыллар үлэ хайысхалары-
нан, тустаах дуоһунаспытынан ирдэбиллэргэ, сокуону 
төһө билэрбитин тургутар боппуруостар бэриллибиттэр. 
Тута бааллары суоттаан таһаараллар эбит, Сунтаардар үр-
дүк баалы ылан үөрүү бөҕөтө буолан тарҕаспыппыт. Итин-
ник араас хайысхаларынан тиэстэри сотору-сотору ыытал-
лара, ол иһин, дьэ, наһаа «быыл» барбат туһугар, эрдэттэн 



80

сокуоннары ааҕына сатыырбыт, үлэбитигэр саҥалыы ир-
дэнэр хайысхалары бэйэ-бэйэбититтэн субуоннаһан, сүбэ-
лэһэн, ким үтүө уопутугар олоҕуран сайыннара, киллэрэ, 
үлэлии сатыырбыт. 

Биһиги улууспутугар Семен Васильевич бэйэтин үлэ-
һиттэрин илдьэ элбэхтик кэлэн барбыта, кытаанах ир-
дэбиллээх, ис хоһоонноох семинардар бараллара, бары 
киирэрбит булгуччулаах буолара, ол кэннэ ИМЦ үлэһит-
тэригэр элбэх сүбэ, ирдэбил, сорук туруорарын истэрбит. 
Улуустааҕы ИМЦ: «Бастатан туран, эһиги самообразовани-
енан дьарыктаныахтааххыт, онон маннык подпискаларда 
эбэһээт сурунуҥ», – диэн сүбэ биэрэллэрэ, ирдииллэрэ. 
ИМЦ үлэһиттэрэ куустанан сылдьан баһылыктар боломуо-
чуйаларынан, сокуоннарга олоҕуран нэһилиэк таһымыгар 
култуура уонна норуот айымньыта хайдах хонтуруолла-
нан, өйөнөн сайдыахтааҕар практическай ырытыылаах 
семинардары нэһилиэк баһылыктарыгар, депутаттары-
гар быһааран, сүбэлээн биэрэллэрэ. Кулууп үлэтигэр тосту 
уларыйыылар киириилэрэ ити курдук түбүктээхтик, түр-
гэнник саҕаламмыта. 

Билигин да Семен Васильевич методичкаларын үлэ-
бэр туһана сылдьабын уонна коллегаларбар холобур оҥо-
робун. Кини үөрэппит кыргыттарыттан Галина Афанась-
евна, ИМЦ тэриллиэҕиттэн билиҥҥээҥҥэ дылы, улууска 
олус түбүктээх методическай үлэни сөпкө дьаһанан оло-
рор. Бэйэтин тула күүстээх көрүүлээх исписэлиистэри 
түмэн, кэккэ кэмнэргэ биһиэхэ, директорскай корпуска 
көмөлөрө улахан, үлэбит сорох хайысхаларынан бэлэм 
ньымалары тарҕаталлар, ирдииллэр, хонтуруоллууллар», 
– диэн «Кыталык» култуура киинин дириэктэрэ Надежда 
Николаевна Павлова кэпсэлин түмүктүүр. 

Улууска национальнай бырайыак индикатордарыгар 
ситиһиилээх көрдөрүүлэнэн, каадырдара уларыйбакка 
түптээн, таһаарыылаахтык үлэлээн, норуот төрүт үгэһин 
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сайыннаран, элбэх өрөгөй кыайыыланан улууска бастыҥ-
нарынан ааттаммыттара. Ити сыл өрөспүүбүлүкэ улуус-
тарын истэриттэн Надежда Николаевна салайааччылаах 
«Кыталык» култуура киинэ «Бастыҥ култуура эйгэтин 
тэрилтэтэ» уонна Иван Иванов «Бастыҥ култуура үлэ-
һитэ» анал ааттары сүгүөхтэрин сүкпүттэрэ. 

«Саргы түһүлгэтэ» СКК, Кириэстээх нэһилиэгэ 

Кулууп дириэктэринэн ити кэмнэр-
гэ олус таһаарыылаахтык үлэлии сыл-
дьыбыт Августина Денисовна Платоно-
ва маннык сэһэргиир: «Мин оччолорго, 
ол эбэтэр 2000 сылга, Сунтаар улууһун 
Кириэстээх нэһилиэгин кулуубун ди-
ректорынан үлэлиир кэмнэрбэр, олох 
уларыта тутуута, тыа кулууптарыгар 
улахан хамсааһыннар буолбуттара. 2001 
сылга Сунтаарга информационнай-методическай киин тэ-
риллибитэ, салайааччынан Москваҕа анал үөрэхтээһини 
барбыт Самойлова Галина Афанасьевна буолбута, кини 
хамаандатыгар идэлэрин баһылаабыт, саҥаны үөрэтэр, 
билэр-көрөр методистар бааллара. Элбэх семинардар, ба-
рыы-кэлии, уопут атастаһыы, атын нэһилиэктэргэ, улуус-
тарга сылдьан үлэ уопутун атастаһыы үчэйдик тэриллэрэ. 

2005 сылтан саҕалаан кулууптар олохтоох дьаһалтаҕа 
бэриллибиттэрэ, туспа юридическай сирэй буолбуппут, 
кулууп бэйэтэ туспа бэчээттээх, устааптаах, счеттаах туспа 
тэрилтэ буолбута. Култуура сайдыытыгар сыһыаннаах 
нормативнай-правовой аакталар ылыллыбыттара, кулууп 
бэйэтин дьылҕатын быһаарынар юридическай статуста-
нан элбэх докумуоннарга сүүрүүбүт саҕаламмыта. Саҥа 
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үлэ хайысхатын көрдөөһүн, кулуупка үп киллэрээһин, 
фондаҕа үлэ күүскэ саҕаламмыта. Уонна кулууп иһин-та-
һын оҥоруу, киэргэтии, саҥа ирдэбиллэргэ эппиэттиир 
курдук оҥостуу, көлүөнэлэринэн анал дьарыктанар хосто-
ру, нэһилиэнньэ сынньанарыгар сөптөөх усулуобуйаны 
тэрийии ирдэбиллэрэ күүскэ турбуттара. Дьэ, ити курдук 
үлэҕэ саҥа сүүрээн киирэн испитэ. Кулууп иннигэр оҕо-
лорго аналлаах араас тэриллээх былаһааккалар баар буол-
буттара, кулууп таһыгар аныгылыы араас уоттар сандаара 
тыкпыттара. Ити барыта аныгы тыа кулууптара саҥалыы 
үлэлииллэригэр сорук туруоруллан, кулууп территория-
тыгар эстетика, дизайн ирдэбилинэн тас көстүүтүгэр саҥа 
хардыылар оҥоһуллубуттара, тупсарыылар барбыттара.

Элбэх семинардар ыытыллаллара, үлэбит араас ха-
йысхатын презентация оҥорон көрдөрөрбүт, үлэни бы-
райыактаан көмүскүүр, анал программанан торумнуур 
буолбуппут. Бу барыта үөһэттэн ирдэбил этэ, кулууп сис-
тиэмэтигэр тосту уларыйыы итинник балысханнык саҕа-
ламмыта.

Семинардары көһөрө сылдьан ыыталлар этэ: «семи-
нарга С.В. Хон кэлэр», «Хон ыыппыт», «Хон этиилэрэ», «Хон 
инники көрүүлэрэ» диэн саҥалары элбэхтик истибиппит. 
Мин бастаан Хон диэн араспаанньаны истэн баран, «олох 
омук киһитэ эбитэ дуу», – диэн саныырым. Дьэ, «семинар 
буолар» диэн буолта, «куораттар кэлэллэр», «бары секция-
нан үлэлиэхпит» иҥин диэн кэпсэтии, сурах… 

Эрдэттэн былаан оҥоһуллубута, тэринии бөҕө саҕа-
ламмыта, өссө бары формаланарбытын ирдээбиттэрэ, 
бейдж оҥотторон кэппиппит иҥин. Семинарга тэринии 
бэйэтэ туспа сүпсүлгэн, сүүрүү-көтүү буолара, култуура 
дьиэлэрин имиджевай бэлиитикэлэригэр улуустааҕы ИМЦ 
өттүттэн улахан ирдэбил турара. 

Дьэ, мин Семен Васильевич Хону көрүөм диэн, өссө 
кини иннигэр презентация кэпсиир буолан долгуйан, ол 
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түүн утуйбатахпын өйдүүбүн. Тоҕо диэтэххэ, кинини на-
һаа кытаанах ирдэбиллээх, киһини өтө көрөр диэн исти-
биттээҕим, туох эрэ сыыһаны саҥаран кэбиһиэм диэбит 
санаабар долгуйдаҕым. ИМЦ-ларбыт бары «Хон», «Сэмэн 
Баһылайабыс» дииллэрэ, кинилэр эмиэ ирдэбили толо-
роллоро, барыта чуолкай буоларыгар үлэлииллэрэ. 

Дьэ, онтон семинарбыт күнэ үүннэ... Семен Васильевич 
Хону Галина Афанасьевна билиһиннэрдэ. Иһитиннэрии-
тин нууччалыы саҕалаан кэпсээн барбыта, олох чуоккай-
дык кулууптар маннык буолуохтаахтар, маннык ирдэбили 
туруорунуохтааххыт, кулууптар тыыннаах хаалалларын 
туһугар үлэлиэхтээххит, харчы киириитигэр улахан бол-
ҕомто ууруллуохтаах, эффективнай үлэ барыахтаах, «ку-
лууп – норуот кулууба», дьон кулуупка тардыһыахтаах, 
анал хостору тэрийиэхтээххит, нормативнай-правовой 
аакталарга сөп түбэһиннэрэн үлэ барыахтаах, онтон да 
элбэх ирдэбиллэри, саҥа сүүрэннэр киирэр этиилэрин 
ыксары чуумпуран олорон истибиппит. Биир бэйэм биир 
халыҥ уопсай тэтэрээти суруммутум, уруккуттан, биир да 
киһи этиитин көтүппэккэ сурунар этим. «Бу барыта наада-
лаах буолуо, кэлэммин кэпсиэм» диэн... 

Семен Васильевич Хон кыра соҕус уҥуохтаах, хатыҥыр 
киһи эбит этэ, ол эрэн саҥаран бардаҕына, төһө да саҥата 
кыра буоллар, киһини иһитиннэрэр соруктааҕа уонна ир-
дэбиллээҕин, кытаанах билиилээҕин, олус чуолкайын, ха-
йаан да санаабытын, туруорбут соруктарын толотторор 
майгылааҕын тута өйдөөбүппүт. Онон, бастаан олус толло 
көрбүппүт. 

2005 сылтан «инновационнай» диэн кулууптар улуус-
тарга баар буолбуттара, бу оттон тыла да этэрин курдук 
«саҥа хайысханан, саҥалыы үлэлиир» диэн өйдөбүллээҕэ. 
Улууска бастакы 5 инновационнай кулууптарга биһиги, 
Кириэстээх кулууба, эмиэ киирбиппит. Үөрүүлээх тү-
гэн этэ, ол эбэтэр инники күөҥҥэ сылдьар, таһаарыы-



84

лаах үлэбит түмүгүн курдук көрбүппүт уонна инникитин 
кэскиллээх соруктары толорорго эппиэтинэс ылыныы 
быһыытынан өйдөөбүппүт. Оччолорго Конобулова Сар-
гылана Васильевна кулуупка методистыыра, туох баар 
докумуону, бырайыактарбытын кыайа-хото толороро, 
кэлин улууска ИМЦ-га үлэлии киирбитэ. Хас биирдии ис-
писэлиис бырайыактаах үлэтэ ирдэнэринэн, кулууппут 
иһинэн анал бырайыактар үлэлээн нэһилиэнньэ сынньа-
лаҥын тэрийэргэ, дьоҕурун көҕүлүүргэ, кулууп эстетика-
тыгар, техническай сайдыытыгар кэскиллээх үлэлэр са-
ҕаламмыттара. Ол курдук, «Социальное сотрудничество 
учреждений села в организации повседневного досуга жи-
телей поселения» диэн Саргылана Конобулова бырайыага 
улууска кулууптар үлэлэригэр сонун хардыыны киллэр-
битэ. «Эстетика и дизайн клубных помещений и террито-
рии», «Социальное партнерство в условиях библиотеки» 
диэн, о.д.а. олус кэскиллээх бырайыактар үлэлээн кулууп 
ыытар үлэтэ сааһыланан барбыта. Дьэ, ити курдук, үлэбит 
араас хайысхата анал бырагырааммаланан туох баар доку-
муоннарбыт барыта бириэмэтигэр сааһыланан, презента-
циялар оҥоһуллан иһэллэрэ, сонунтан сонун тэрээһиннэр, 
куруһуоктар тэриллибиттэрэ. Дьон кулууп үлэтин өйдүүр 
буолбута, тэрээһиннэргэ кэлиилэрэ быдан элбээбитэ. 

«Сохранение нематериальной культуры» диэн мин 
пуондаҕа үлэм бу бырайыактан саҕыллан кэҥээн киирэн 
барбыта. Кыра сценарийдартан, былыргы иһиттэртэн са-
ҕалаан туох баары барытын мунньан испиппит, эргэ хаар-
тыскалары альбомнаан, ыытыллыбыт тэрээһиннэрбит 
хаартыскаларын барытын мунньан, барыта сааһыланан 
испитэ. Билигин да онтубутун салҕыы мунньан, кэҥэтэн, 
улаатыннаран иһэрбититтэн дириҥ ис хоһоонноох пуонда 
буолла. Кэлиҥҥи сылга улаатыннаран туспа «Ситим» диэн 
ааттаан музей-хос тэрийбиппит, бу барыта пуондаҕа бол-
ҕомто уурбут үлэбит түмүгэ буолар.



85

Улууспут култууратыгар бастаан ИМЦ «РИнфо» дэнэн, 
методическай кииммит өрөспүүбүлүкэҕэ биир биллэр-
көстөр үлэлээх киининэн биллэрэ, онон биһиги киэн тут-
тарбыт. Билигин аата да уларыйдар, дьоно да аҕыйаатар 
даҕаны, үлэ ыытар ирдэбилэ уларыйбакка тыа кулуупта-
рыгар сүбэ биэрэр, ирдэбил туруорар саамай биир наа-
далаах структурабыт буолар. Салайааччынан Саха Өрөс-
пүүбүлүкэтин култууратын туйгуна, өр сылларга кулууп 
үлэтин иһин-таһын барытын билбит, итиитин-тымныы-
тын үчүгэйдик үөрэппит, С.В. Хон кытаанах оскуолатын 
ааспыт Галина Афанасьевна Самойлова салайан үлэлэтэр. 

Махтанабыт Семен Васильевичка, эйигинниин ал-
тыһан ааспыт, эйигиттэн үөрэммит дьоллоохпут. Тыа ку-
лууптара тыыннаах хаалан күн бүгүнүгэр диэри үлэлээн 
олороругар эн этиилэриҥ, эн оҥорбут брошюркаларыҥ 
барыта сырдык сулус буоллулар. С.В. Хон эппит этиилэрэ, 
өтө көрүүлэрэ барыта кэлэн турар. Оччотооҕу кэллиэгэлэ-
рим, билигин бары Семен Васильевич саамай сөптүк эппит 
эбит, чахчы буолуохтааҕы өтө көрөн үөрэппит дэһэбит».

«Айылгы» КК, Маар-Күөл нэһилиэгэ

 
Улуус иһинэн «инновационнай» ку-

лууптар орто сүһүөх нэһилиэктэртэн 
эмиэ баар буолуохтаахтар диэн боппу-
руос турбута. Уһуну-киэҥи толкуйдаа-
бакка, өр кэмнэргэ култуура салалтатын 
начальнигынан, А.Е. Кулаковскай ааты-
нан өрөспүүбүлүкэтээҕи норуот айым-
ньытын уонна социальнай-култууру-
най үлэ научнай-методическай киинин 
генеральнай дириэктэрин норуот айымньытыгар солбу-
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йааччытынан үлэлээбит, тыа кулуупта-
рын сайдыытыгар бэйэтин кылаатын 
киллэрсибит, кэккэ көрүүлэрдээх, би-
лиилээх, Маар-Күөлгэ баһылыктыы 
олорор Екатерина Афанасьевна Григо-
рьева сөбүлэҥин ылан, Маар-Күөл нэ-
һилиэгэ «инновационнай» нэһилиэк 
ахсааныгар киирсибитэ. Кини култуура 
эйгэтин тэрилтэлэрин үлэлэрэ таһаа-

рыылаах буолалларыгар сөптөөх усулуобуйа олохтоо-
бута. Ол курдук, 2010 сыллаахха Маар-Күөл нэһилиэгэр 
Екатерина Афанасьевна элбэхтик сүүрэн-көтөн, өр кэмҥэ 
быраҕыллан, үлэлээбэккэ турбут кулуубу көтүттэрэн саҥа 
многофункциональнай культурнай киини «Үтүө дьыала» 
хамсааһынынан, нэһилиэк дьонун бүттүүн үлэҕэ көҕүлээн, 
киллэртэрбитэ. Анал мобильнай библиотека олохтообута, 
Э. Соколов аатынан ааҕар балаҕан туттарбыта. 

Екатерина Афанасьевна ити үлэлиир кэмнэригэр, 
Илин Уһук уонна Сибиир федеральнай бырагыраамматы-
гар кыттан «Региональный фестиваль кругового танца 
«Танец солнца» диэн биир саамай улахан кэскиллээх быра-
йыагынан улахан бэстибээл тэрийбитэ. Манна Бурятият-
тан, Дьокуускайтан, Алдантан, Өлүөхүмэттэн, Бүлүү бөлөх 
улуустарыттан делегациялар кэлэн кыттыыны ылбытта-
ра. Бурятия делегацията олус астынан, сөҕөн барбыттара: 
«Саха норуота төрүт үгэһин ыһыктыбакка сылдьар эбит, 
кыра оҕотуттан саҕалаан бары национальнай төрүт таҥас-
тарын кэтэ сылдьаллара сөхтөрдө, оҕо буоллун, саастаах 
буоллун бэйэлэрин фольклордарын, уус-уран тыл айым-
ньытын сайыннара, иһитиннэрэ сылдьаллара, бу бары-
та, билиҥҥи глобализация үйэтигэр норуоттарын этнос 
быһыытынан көрдөрө, төрүт үгэһи тарҕата сылдьаллара 
махталлаах, тылларын сүтэрбэккэ сылдьалларыгар сүгү-
рүйэбит эрэ. Биһиги төрүт үгэспит, таҥаспыт сыана эрэ 
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таһымыгар көстөр буолла, бэйэбит тылбыт умнулунна, ту-
ристар эрэ кэллэхтэринэ онтубутун көрдөрөр буоллубут», 
– дииллэрин, бэйэм тэрээһиҥҥэ ыалдьыттары арыалла-
абыт буолан, эт кулгаахпынан истэн турабын. А.Е. Кула-
ковскай аатынан киинтэн бу бырайыакка З.Г. Сысолятина 
кэлэн күүскэ үлэлэспитэ, өйөөбүтэ. Ыраах тэйиччи турар 
сиргэ, суол мөлтөҕүн туруорсан, бэстибээл иннинэ Екате-
рина Афанасьевна суолун оҥотторбута. Кэлин 2 мөл. суум-
малаах үп үөһэттэн көрдөрөн, олохтоох бүддьүөттэн эмиэ 
2 мөл. эбии киллэрэн нэһилиэк 9 уулуссатын оҥорторбута. 

Ити курдук Екатерина Афанасьевна баһылыктыы 
олорон, норуот төрүт үгэһэ сайдарыгар кэскиллээх үлэни 
ыыппыта. Нэһилиэгэр «Саһарҕа» ырыа кэллэктиибэ но-
руодунай ааты сүгэригэр улаханнык үлэлэспитэ. Улуус 
култууратын уонна духуобунай сайдыытын МЦП-тын 
иһинэн, ИМЦ көҕүлээһининэн икки улахан, 300 тыһыынча 
сууммалаах бырайыактар көмүскэнэллэрэ: «Эффектив-
ность осуществления исполнительной властью полномо-
чий нормативно-правового управления развитием куль-
туры в поселениях» уонна «Возрождение традиционной 
культуры улуса». Бу бастакы күрэскэ «Создание условий 
для комфортного отдыха и общения местного населения» 
диэн бырайыагынан кыттан 60 тыһыынча харчынан сер-
тификат туппута. Ол суумматыгар эбэн кулуупка бильярд 
остуола атыылаһан туруоруммуттара. 

ИМЦ өттүттэн бэйэни салайыныы уорганнарыгар өй-
дөтүү, быһаарыы үлэтин ыытарбытыгар Екатерина Афа-
насьевна төһүү күүс буолбута. Ол курдук, баһылыктары, 
нэһилиэк депутаттарын кытта үлэҕэ, кинилэр култуураҕа 
боломуочуйаларын өйдөтөр кэммитигэр, сокуоҥҥа ула-
рыйыылар киирбиттэрин быһаарарбытыгар анаан ыытар 
практическай сэминээрдэрбитигэр кыттыыны ылан, бэ-
йэтин холобуругар нэһилиэк таһымыгар туох-хайдах үлэ 
олохтоох дьаһалта өттүттэн барыахтааҕар иһитиннэрии-
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лэри оҥортоон, биир сорукка сылдьар кэллиэгэлэригэр, 
саҥа үлэлии киирбит баһылыктарга сүбэ биэрэн, Хочо өт-
түгэр итиннэ хамсааһын таһаарарбыгар күүс-көмө буол-
бута. 

Билигин дириэктэрдии олорор Эльвира Егоровна 2013 
сыллаахха «Спорт селу-2013» диэн республиканскай куль-
турнай-спортивнай күрэххэ Сунтаар улууһугар 1 миэстэ 
буолан сүүмэрдэнэн, республикаҕа биһиги нэһилиэк Сун-
таар аатыттан күрэхтэһэ барбыппыт. Хас да түһүмэхтээх 
улахан киирсии түмүгүнэн 2-с миэстэ буолан культура 
министерствотын 300000 сууммалаах светооборудование 
ыларга сертификатынан наҕараадаламмыппыт», – диир. 

Билигин даҕаны Маар-Күөл кулууба ирдэнэр үлэ 
хайысхаларын табан ыыта олорор, буолар бэстибээллэргэ, 
күрэстэргэ мэлдьи миэстэлэһэллэр. Докумуон толоруллу-
утугар, кулууп ис-тас өттүгэр ирдэбиллэри тутуһаллар, 
мэдьи сылаас, тупсаҕай көстүүлээх буолаллар, таһымнаах 
тэрээһиннэри ыыталлар. 

***
Ситэрэн биэрэр буоллахха, тыа кулууптарын үлэтигэр 

уларыйыылар киириилэригэр, Владимир Иванович Тихо-
нов улуус баһылыгынан үлэлиирэ. Мин бэйэм, улуустааҕы 
ИМЦ салайааччыта буоларбынан, 131-c федеральнай со-
куон ирдэбилигэр сөп түбэһиннэрэр үлэ хаамыытыгар, 
кулууптар нэһилиэккэ бэриллиилэрин кэмигэр, кулууп 
бэйэтин дьылҕатын көҥүллүк быһаарынар быраабын 
олохтоон, юридическай статустаналларыгар сорук туруо-
руллубутугар улуус баһылыгын социальнай-экономичес-
кай блогун кытта Семен Васильевич Хону анаан ыҥыран, 
тус көрсүһүннэрэн, улуус нэһилиэк таһымыгар култуура 
сайдыытыгар боломуочуйалар тыырыллыыларыгар, о.д.а. 
тыын боппуруостарга, сөптөөх ирдэбиллэри, соруктары 
кининэн туруортаран, өйдөттөрөн, элбэхтик үлэбэр кыт-
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тыһыннарбытым, сүбэлэппитим, туһаммытым. Таһыччы 
билиилээх киһи, өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн «клубоведение» 
диэҥҥэ улахан хамсааһыны таһаарбыт, култуура эйгэти-
гэр методическай үлэ курдук биир олус туһалаах салаа 
буола турар уларыйыыларга наадалааҕын дакаастаабыт 
киһинэн өйдөттөрөрүм, быһаартарарым быдан таһаарыы-
лаах этэ. 

Үрдүкү сыһыаннаах ведомстволары түмэн, улары-
йыы бириэмэтигэр кулууптар экономическэй, инфома-
ционнай-методическэй, технологическай өттүнэн бэлэм-
нээх буолууларыгар сыратын биэрбит, хорутуулаах үлэни 
ыыппыт киһи кэлэн өйдөтүү үлэтин ыытара дуу, саҥа 
үлэлээн эрэр методическай киин салайааччыта иһитин-
нэрии оҥороро дуу диэн туруорсарым. Итинник гынан, 
үлэм биир соругун чэпчэтинэрим, Семен Васильевичка 
элбэхтик, кини ирдиир соруктарыгар туох-ханнык ыара-
хаттар туралларын аһаҕастык этинэрим. Бу үлэ хаамыыта, 
бастатан туран, улуус баһылыгыттан, депутаттарыттан, 
чуолаан үп көрүүтэ, социальнай-экономическай блоктан 
элбэх тутулуктааҕын, саҥа уларыйыыларга кинилэр бу 
боломуочуйаларын өйдөөтөхтөрүнэ эрэ, эппиэтинэс ылы-
нан хонтуруолга, ирдэбилгэ туруордахтарына эрэ, сөптөөх 
усулуобуйаны бэйэлэрин өттүлэриттэн олохтоотохторуна 
эрэ хамсааһын барарын элбэхтик дакаастаан, бэйэбити-
гэр ыҥыран көрсүһүүлэри, семинардары, практикумнары 
ыыттарарым. Итинтэн элбэххэ да үөрэммиппит, кэлин бэ-
йэбит улуус администрациятын территорияларга исписэ-
лииһэ Любовь Ивановна Семенованы кытта тэҥҥэ араас 
таһымнаах семинардары ыытар буолбуппут.

Түмүкпэр, Семен Васильевич Хон хас биирдии улуус 
култууратын сайдыытыгар, нэһилиэктэр тутан кэлбит 
ураты төрүт үгэстэригэр олоҕуран аныгылыы техноло-
гиялары баһылыырбытыгар, сонун үлэ хайысхаларын 
киллэрэрбитигэр, тыа кулууптарыгар саҥа уларыйыы-
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ларга суолбутун тэлэн биэрбит олус ытыктыыр киһибит, 
сүбэһиппит, наставникпыт, салайааччыбыт буолар диэн 
тоһоҕолоон бэлиэтиэхпин баҕарабын.

Галина Афанасьевна САМОЙЛОВА 
Сунтаар улууһун култууратын уонна айылгытын салалтатын 

информационнай, методическай отделын сэбиэдиссэйэ
СӨ култууратын туйгуна 

 
Махтанабын сүдү киһиэхэ

1999 сыллаахха Үөһээ Бүлүү улууһун культураҕа са-
лаатын начальнига Александр Дмитриевич Тойтонов би-
рикээһинэн информационнай-методическай киин тэрил-
лэр. Директорынан -мин, Аммосова Светлана Дмитриевна, 
главнай специалиһынан Васильева Любовь Ивановна, тө-
рүт култуура специалиһынан Гурьева Людмила Васильев-
на ананан үлэбитин саҕалаабыппыт. 
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Дьэ мантан ыла күнүһү-түүнү, үлэ 
чааһын аахсыбакка, улуус 21 нэһилиэк-
тэринэн командировкалаах, РС, РФ 
Президеннэрин Граныгар киирсиилэ-
эх программалары суруйуулаах, кини-
гэ, хаһыат бэчээттээһиннээх, куоракка 
отчуот туттарыылаах, араас тиэмэлээх 
семинардарга кыттыылаах, бастыҥ ин-
новационнай бырайыактары, презен-

тациялары оҥоруулаах күргүөмнээх үлэ саҕаламмыта. Бу 
үлэбитин сүрүннээччинэн А.Е. Кулаковскай аатынан но-
руот айымньытын уонна социальнай култуурунай үлэҕэ 
методическай киинин салайааччыта биһиги бары ытык-
тыыр киһибит Семен Васильевич Хон уонна кини эрэллээх 
хамаандата Вера Степановна Сивцева, Антонина Анато-
льевна Сивцева, Татьяна Витальевна Попова, биир дойду-
лаахпыт Сардаана Петровна Егорова буолбуттара. «Время 
танцующих и пляшущих директоров прошло» диэн этиитэ 
сыыйа-баайа оннун булан тыа сирин култуурата саҥа 
тыыннанан, үлэ хайысхатын уларытан, балысханнык сай-
дыбыта. Сылга хаста да ыытыллар семинардарга барам-
мыт элбэххэ үөрэнэн кэлэрбит, сырыы ахсын хас биирдии 
ИМЦ бэйэтин үлэтин презентациялыыра, опыт атастаһара. 
Биһиги ИМЦ Любовь Ивановна полиграфическай үлэни 
күүскэ ыыппытын түмүгэр элбэх методичкалар, норуот-
тан тахсыбыт талааннар брошюралара, кинигэлэрэ, су-
рунааллара бэчээттэнэн үйэлэргэ хаалар дьоһуннаах үлэ 
оҥоһуллубута. Культура эйгэтигэр саҥа технологияны 
киллэриигэ, полиграфия өҥөтүн сөпкө туһаныыга диэн 
презентациябытынан аан бастакынан «На внедрение и 
пропаганду инновационного проекта (технологии) в сфе-
ре народного творчества и социально-культурной дея-
тельности в направлении организация комплексной ра-
боты учреждений социально-культурной сферы» диэн 
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сертификатынан уонна видеоплеерынан наҕараадаланан 
үөрүү бөҕө буолбуппутун өйдүүбүн. Семен Васильевич саа-
хара суох хара кофе иһэ-иһэ хас биирдии ИМЦ директорын 
кытта биирдиилээн чөкө кэпсэтэрин ордороро, сүбэ-ама 
биэрэн үлэ күүскэ барарыгар хайысха биэрэрэ. Семинар-
дар наһаа киэҥ далааһыннаахтык бараллара, элбэх са-
ҥаны билэммит дойдубутугар билиилээх дьон тиийэрбит. 
Биһиги начальникпытын Александр Дмитриевиһы кытта 
Семен Васильевич доҕордуулар этэ. Куораттан тиийдэх-
питинэ Александр Дмитриевич: Хайа табаарыһыҥ, үҥэр 
таҥараҥ Хон тугу кэпсээтэ, хайдах үлэлээҥ диэтэ, – дии-
дии күлэрэ. Үҥэр таҥараҥ диэн тыл туһунан быһааран 
эттэххэ, мин наар Семен Васильевич инньэ диэтэ, маннык 
гыныҥ – диэтэ, аны биир эмэ методическай рекомендация 
оҥоһуллубакка хаалаары гыннаҕына Семен Васильевич 
кыыһырыа диэн тыллааҕым иһин ааттаммыта. Семинар 
бүтэһигэр эбэһээт «Аһаҕас микрофон» диэн түһүмэххэ 
биир идэлээхтэрбитин кытта санаа атастаһарбыт, аһаҕас-
тык кэпсэтэрбит. Бастыҥ үлэлээх улуустарынан Уус-Алдан, 
Хаҥалас, Үөһээ Бүлүү, Сунтаар, Горнай, Нам, Мэҥэ-Хаҥа-
лас, Таатта буолара. Республиканскай семинардар таста-
рынан аны « Вилюйская зона улусов» диэн региональнай 
семинардар Сунтаарга, Ньурбаҕа, Үөһээ Бүлүүгэ, Бүлүүгэ 
уочаратынан ыытыллаллара. Манна барытыгар хайаан 
да кыттыыны ыларбыт, опыт атастаһарбыт, бастыҥ үлэ-
лээх кулууптарыгар сылдьан үлэни-хамнаһы билсэрбит, 
бэйэбитин кытта тэҥҥэ үлэлии сылдьар культура управ-
лениетын, ИМЦ үлэһиттэригэр ыалдьыттаан, мааныла-
нан дойдубутугар үөрэ-көтө кэлэрбит. Методист коллега-
ларбытынаан Галина Афанасьевна Самойлова (Сунтаар), 
Айаал Прокопьевич Семенов (Ньурба), Надежда Никола-
евна Иванова (Бүлүү), Софья Никитична Алексеева (Бэр-
дьигэстээх) Матрена Гаврильевна Готовцева (Уус-Алдан) 
Матрена Васильевна Голикова (Усуйаана) буоламмыт наар 
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телефонунан, кэлин WhatsApp нөҥүө группаланан били-
гин да үлэбитин-хамнаспытын ырытыһабыт, Семен Васи-
льевичпытын ахтабыт, махтанабыт, суохтуубут. 

Семен Васильевич олоҕун барытын култуураҕа анаабыт 
буолан, култуураны ымпыктаан-чымпыктаан ис иһиттэн 
олоччу билэрэ, ханна туох үлэлэр барыахтаахтарын инни-
кини өтө көрүүтэ өрөспүүбүлүкэ култууратын сайдыыты-
гар төһүү күүс буолбута. Саха Республикатын парламены-
гар Ил Түмэҥҥэ бэйэтин хас да бырайыактарын киллэрэн 
олохтоох бэйэни салайыныы кэмигэр култуура салаатыгар 
тахсар сокуоннарга үлэлэспитэ, олоххо киирэрин ситиспитэ. 
Кини саҕалаан ыыппыт мониториннара, презентациялаах 
аналитическай дакылааттара, нормативно-правовой доку-
муоннара, тастан үбү киллэриигэ финансовай былааннара, 
культура кииннэрэ саҥа услуганан харчы киллэриилэрин 
ситимин толкуйдааһына, нэһилиэнньэҕэ неформальнай 
сынньалаҥы тэрийиигэ, культура кииннэрэ аныгы олоххо 
эппиэттиир ис-тас дизайннара, ыһыахтыыр сирдэри саҥа-
лыы оҥоруу курдук, өссө да киһи ааҕан сиппэт үгүс үлэлэрэ 
күн бүгүн олоххо киирэн үлэлии туралларыттан киһи асты-
нар уонна биһиги Семен Васильевичпыт инньэ 10-н тахса 
сыл анараа өттүгэр өтө көрөн биһигини үөрэппитэ, маннык 
олоххо бэлэмнээбитэ диэн киэн тутта кэпсиибит. Култуура 
сайдыытыгар туһуламмыт бэйэтэ суруйбут методическай 
пособиелара, брошюралара, кинигэлэрэ билигин даҕаны 
хас биирдии култуура үлэһитигэр төһүү күүс буолар. 

Семен Васильевич ордук улахан болҕомтотун улуус ба-
һылыгын уонна муниципальнай тэриллиилэр баһылыкта-
рын кытта үлэҕэ анаабыта. Кинилэргэ анаан семинардар, 
биирдиилээн индивидуальнай кэпсэтиилэр, аныгы кулууп 
хайдах үлэлиэхтээҕин тосхоллоро, нормативно-правовой 
докумуоннарын оҥорууга, саҥа кулууп дьиэлэрин тутууга 
тиийэ үлэлэспитэ. Тыа култууратын сайдыытыгар, баһы-
лыктарга анаан араас күрэхтэр ыытыллыбыттара, үлэлиир 
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нэһилиэктэр баһылыктарын ааттарын-суолларын реcпу-
блика барыта билэр буолбута. Ол курдук биһиги улууска 
программанан үлэҕэ Хоро СК (директор ССРС культуратын 
туйгуна Елизавета Васильевна Евдокимова) дьиэ кэргэн 
(кэлин бу программа ИСАР – Дальний Восток гранын ылары 
ситиспитэ), Үөдүгэйдээҕи СК (директор М.П. Федорова) «Иэ-
йии» вокальнай, академическай ырыаны сайыннарыыга, 
Дүллүкү СК (директор СР культуратын туйгуна М.И. Чоро-
сов) «Олох суола» нэһилиэк историятын үөрэтиигэ, Ороһу 
СК (директор СР үтүөлээх артыыһа Д.Е. Иванов), Боотулуу 
СК (директор СР культуратын туйгуна Варвара Ивановна 
Семенова, театр режиссера СР культуратын туйгуна Нико-
лай Николаевич Тихонов, СР үтүөлээх артыыската Ольга 
Васильевна Григорьева) театры сайыннарыыга, Мэйик СК 
(директор СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ Джемма Ин-
нокентьевна Федотова) ырыа сайдыытыгар уо.д.а. нэһи-
лиэктэр тус көрүүлээх программанан үлэлээбиттэрэ. Бу үлэ 
эмиэ опыт буолан семинардарга сырдатыллыбыта. Дьон-
сэргэ култуураҕа сыһыана биллэ сэргэхсийбитэ, саҥаттан 
саҥа ситиһиилэр тиһигин быспакка кэлэ турбуттара. Он-
тон биһиги үһүөн арыт түүн 02-03 чааска дылы бириэмэни 
билбэккэ наһаа да иллээхтик, улуус култуурата сайдарын 
туһугар ис - испититтэн өрө көтөҕүллэн Семен Васильевич 
политикатын олоххо киллэрэргэ сорунан туран үлэлиир-
бит. Биһиги көлүөнэ ИМЦ методистара Хон Семен Василье-
вич хамаандатыгар үлэлээбиппитинэн киэн туттабыт, кини 
үрдүк аатыгар сүгүрүйэбит. 

Култуура эйгэтигэр ситиһиилээхтик үлэлиирбитигэр 
бэйэтин билиитин-көрүүтүн биэрбит ытык салайааччы-
бытыгар махтанан туран үтүө доруобуйаны, дьиэ кэргэни-
гэр дьолу - соргуну, уһун олоҕу баҕарабын.

Светлана Аммосова, 
СР культуратын туйгуна, 1999-2007 сс. 

Үөһээ Бүлүүтээҕи ИМЦ директора 
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Ахтан санаан аастахха

1999 сыл алтынньы 1 күнүгэр Үөһээ 
Бүлүү улууһун култууратын саҥа тэрил-
либит информационнай-методическай 
киинигэр үлэҕэ киирбитим. Манна ди-
ректорынан Илин Сибиирдээҕи государ-
ственнай культура институтун бүтэрбит, 
үрдүк методическай үөрэхтээх Светлана 
Дмитриевна Аммосова директорынан, 
специалистарынан библиотекарь идэ-
лээх Любовь Ивановна Васильева уонна мин, төрүт куль-
тура үөрэхтээх буолан үлэбитин саҕалаабыппыт. Бастакы 
үлэбитинэн Грант суруйуута буолбута. Ол курдук Кирилл 
Никифоров «Айдааннаах айаннаах Ала буурай аттаах Мох-
соҕоллой Боотур» олоҥхону спектакль гынан сценаҕа ту-
руорууга диэн 50000 солк суумалаах Саха Республикатын 
Президенин Гранын ылары ситиспиппит. Сылтан сыл син 
уопутуран элбэх бырайыактар үбүлээһини ылбыттара. Бу 
аата бюджеты таһынан харчы булуута диэн буолар. Дьэ бу 
курдук хабааннаах саҥалыы көрүүлээх сонун үлэни А.Е. 
Кулаковскай аатынан научнай-методическай киин сала-
йааччыта Семен Васильевич Хон үлэлэппитэ. Улууска 21 
нэһилиэккэ баар сынньалаҥ кииннэригэр методическай 
үлэни сүрүннүүрбүт, үлэлэрин былааннаһан, саҥа хайыс-
халары тобулан, баһылыктары, депутаттары кытта бииргэ 
үлэлээн Семен Васильевич ыытар үлэтин олоххо киллэр-
битинэн барбыппыт. Маны таһынан ИМЦ фонда үлэтин 
саҕалаан Любовь Ивановналыын материал хомуйуутунан, 
кинигэ бэчээттээһининэн дьарыгырбыппыт. Манна ба-
рытыгар Семен Васильевич билиитэ-көрүүтэ, тус уопута, 
ирдэбилэ, саҥа бырайыактара төһүү күүс буолтара. Се-
мен Васильевич этэргэ дылы уһуну-киэҥи толкуйдуур 
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буолан биһигини элбэххэ үөрэппитэ, такайбыта. Арды-
гар мөҕүллэн да ыларбыт, хайҕанарбыт даҕаны. Билигин 
киһи күлэр даҕаны, үһүөн түүннэри олорон 21 кулууп 7-НК 
статотчуоттарын суоттаан, сыыппаралар тахсыспакка 
үлэбитигэр хоно сыһар түгэннэр бааллар. Мин кэргэним 
дьиэтиттэн ас аҕалан аһаталыыра, киэһэ хойут Света кэр-
гэнинээн Дималыын барыбытын дьиэбитигэр атааралла-
ра. Ол курдук үлэбитигэр эппиэтинэстээхтик сыһыанна-
һарбыт, туруоруммут сорукпутун ситиһэн тэйэрбит. Үһүөн 
киһи аайы баар буолбат биир үчүгэй хаачыстыбалаахпыт, 
үлэҕэ бэриниилээхпит, биһиги үлэбитигэр төһүү күүс 
буолбута. Мэлдьи библиотекаҕа тиийэн кинигэ, сурунаал 
ааҕан бэйэбит билиибит таһымын үрдэтээччибит, билбэ-
тэхпитин билэ-көрө сатыырбыт. Култуура эйгэтигэр ула-
рыйыылар олус балысханнык киирбиттэрэ, ону барытын 
сиһилии билиэхтээх, ол билиибитин кулууптарбытыгар 
тиэрдэр биһиги иннибитигэр улахан сорук турара. Онуоха 
улууспут культуратын управлениетын начальнига Алек-
сандр Дмитриевич Тойтонов Семен Васильевич полити-
катын өйөөн элбэх үлэни ыытара, массыына биэрэн наар 
тыаҕа командировкаланарбыт, нэһилиэнньэ ортотугар, 
баһылыктарга анкетирование ыытарбыт, кулууп үлэһит-
тэригэр методическай көмө оҥорорбут, нэһилиэк общес-
твенноһын кытта көрсөммүт саҥа хайысхалар тустарынан 
кэпсиирбит. Семен Васильевич отделын кыргыттарынаан, 
ЗЦКО салайааччытын Марта Романовналыын олохтоох 
бэйэни салайыныы кэмигэр элбэх нормативно-правовой 
докумуоннар оҥоһуллалларыгар араас таһымнаах семи-
нардары тэрийэн сүбэ бөҕөтүн биэрэллэрэ, ол барыта 
тыа сиригэр саҥа технологиялар олоххо киириилэригэр 
төһүү күүс-тирэх буолбута. Хас биирдии кулууп үлэһитэ 
Грант суруйарыгар, тастан үп-харчы, саҥа бырайыактары 
олоххо киллэриилэригэр, кулууп ис-тас көстүүтэ тупсаҕай 
буолуутугар, куруһуоктар үлэлэрин сөргүтүүгэ анаммыт 



97

инструментарийдары суруйан Семен Васильевич күүскэ 
үлэлээбитэ. Кини суруйбут брошюралара, методическай 
пособиялара билигин даҕаны үлэҕэ туттуллаллар, күн 
бүгүнүгэр диэри кулууптарга остуол кинигэтэ буолан сы-
тарын көрдөхпүнэ үөрэбин. Хас квартал аайы Дьокуускай 
куоракка эбэтэр атын улууска улахан семинардар ыытыл-
лаллара, бастыҥ үлэлээх куораттан чугас кулууптарга 
уопут атастаһа бары автобуһунан айаннаан тиийэрбит, 
улуустар методистарын барыларын ааҕа билэрбит. Семи-
нардар наһаа интэриэһинэйдик ыытыллаллара, хас биир-
дии лекцияны көтүппэккэ сурунар буоларбыт. 

Дьэ ити курдук, Семен Васильевич салалтатынан үлэ-
лээн, элбэххэ үөрэнэн, «Ыстаал хайдах хатарыллыбытай» 
диэх курдук күүскэ үлэлээн улуус культурата чэчирии сай-
дарыгар элбэх сырабытын уурдахпыт. 

Ытыктыыр, убаастыыр киһим, салайааччым Семен 
Васильевич өссө даҕаны айа-тута, доруобай чэгиэн-чэбдик 
сырыт.

Людмила Васильевна Гурьева, 
Саха Республикатын культуратын туйгуна 

Үөһээ Бүлүү, 2020 сыл 

Уустук үлэ маастара

2003 сыллаахха олунньу 13 күнүт-
тэн Чурапчы улууһун культураҕа салаа-
тын начальнигынан ананан,аан бастаан 
ИМЦ директора Галина Гаврильевна 
Макарова: «ДК Кулаковского киириэххэ, 
онно Хон Семен Васильевич диэн бэр-
тээхэй методист баар,кини тылын-өһүн 
истиэххэ» – диэн анаан-минээн кии-
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рэн, туох даҕаны наһаа үчүгэйдик лоп бааччы кэпсэтэн, 
өйдөһөн тахсыбыппыт.

Ол кэпсэтиигэ кини, кулууптар аныгы кэмҥэ хайдах дьа-
һанан үлэлиэхтээхтэрин, хайдах тэриннэххэ кулууп дьиэтэ 
дьону-сэргэни түмэн үлэлиэхтээҕин туһунан киһи сөҕүөн, 
көрөн олорон хартыынаны кэпсиир курдук эридьиэстээн 
кэпсээн биэрбитэ. Чурапчыга анал командировканан икки-
үс хонукка үлэлии тахсарга бириэмэ болдьоһон үөрэн-көтөн 
тахсыбыппыт. Онно, Семен Васильевич миигин уруккуттан 
билэр киһитин курдук наһаа ис киирбэхтик, борустуойдук 
кэпсэппититтэн долгуйа, толло санаабыт санаам ааһан, өссө 
өрө баран бэйэм санааларбын этэн барыах курдук игин буо-
луталаабыппар: «Дима, ити сөпкө этэҕин,ол эрээри культу-
ра эйгэтэ иннэ-кэннэ биллибэт үлэлээх хайысха, өссө улахан 
уларыйыы-тэлэрийии буолаары турар ээ, онно билиҥҥи 
туругунан практически биһиги бэлэмэ суох олоробут» – 
диэбитин улаханнык соһуйа истибитим.

Дьэ, ити курдук мин Семен Васильевич Хону кытта 
сүрдээх судургутук билсиһэн, кырдьык ити этэрин курдук 
иннэ – кэннэ биллибэт киэҥ эйгэлээх үлэҕэ түһүнэн кэбис-
пиппит.

Төһөлөөх элбэх мунньахтар, семинардар, араас таһым-
наах судургута суох кэпсэтиилэр буолбуттара буолуой...? 
Сороҕор син өйдөһөн, уопсай тылы булан үлэбит эри- 
дьиэстэнэн кэлэр, оччоҕо Семён Васильевич оҕолуу ис-
тиҥник үөрэр, сороҕор олох өйдөспөккө ар-бур дэһэрбит 
ханна барыай...

Дьэ 2006 сыллаахха аатырар РФ 131 «супер сокуон» 
культура эйгэтин кырдьык түҥ-таҥ туппута. Олохтоох 
бэйэни салайыныы сүрүн бириинсиптэрин сорох нэһи-
лиэк баһылыктара тутатына өйдөөн, бэйэлэрин нэһилиэк-
тэрин кулуубун материальнай-техническэй базатын өрө 
тардыыга, кадровай боппуруостары уопсай сүбэнэн булуу- 
га ыкса үлэлэһэн барбыттара.
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Сэмэн Васильевич билиҥҥи сайдыылаах олоххо ку-
лууп дьиэтэ-уота тупсаҕай, сырдык-ыраас, дьону-сэргэни 
тардар ис киирбэх, араас түмсүүлэр, кружоктар тиһигин 
быспакка тигинэччи үлэлиир механизмнарын илдьиритэн, 
быһааран биэрэр этэ. Кини биир этиитин билигин даҕаны 
олус актуальнай дии саныыбын: «Нэһилиэк хас биирдии 
олохтооҕо кулуупка ханнык баҕарар мероприятияҕа босхо 
киирэн баран, бэйэтэ да билбэтинэн кырата 4-5 мөһөөҕү 
төлөөн тахсар усулуобуйатын тэрийиэхтээххит. Ол курдук, 
киниэхэ анаммыт араас услуга, итии чэйтэн саҕалаан, ба-
рыта баар буолуохтаах», – диирэ.

Улууска ити хамсааһыҥҥа сөп түбэһэн, Одьулуун, Му-
гудай, Сылан, Мырыла, Чурапчыга «Айыллаан» кулуупта-
ра республикаҕа балачча биллэр-көстөр үлэни-хамнаһы 
ыыппыттара. Улууспутугар Семен Васильевич үтэр-анньар 
көмөтүгэр олоҕуран, хас даҕаны кэмпилиэк звуковой ап-
паратура, оччолорго балайда кыахтаах комплектациялаах 
световой оборудование, уон икки комплектаах компью-
тернай система ылары ситиспиппит. «Передача полно-
мочий», «эстетика и дизайн», «услуга», «досуг», «проект», 
«грант» игин диэн тыллар суолталарын хас биирдии куль-
тура эйгэтин үлэһитэ эндэппэккэ билэр, анаарар, толкуй-
дуур буолбута.

Быйыл убаастабыллаах Семён Васильевич үбүлүөй-
дээх сыла. Чурапчы улууһун бары культуратын үлэһит-
тэрин аатыттан, улуустааҕы культура салаатын аатыт-
тан уонна тус бэйэм ааппыттан итиитик-истиҥник 
эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, сити-
һии эрэ сиэттистин, этэҥҥэ буолуу эҥэрдэстин, толору 
дьол-соргу тосхойо турдун!

Дмитрий Дмитриевич Попов, 
культура салаатын начальнига
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