
«Пĕтĕм чăваш диктанчĕ – 2021» сăн-сăпачĕ – Константин Доброхотов блогер 

 
 

Ака уйăхĕн 30-мĕшĕнче 13 сехетре тĕнче Пĕтĕм чăваш диктанчĕ çырать. Йĕркелÿ комитечĕ 

кăçалхи диктант сăн-сăпачĕ пулма Константин Доброхотов блогера шанчĕ.  

Константин Елчĕк районĕн Патреккел ялĕнче çуралнă. 15 çул ялта пурăннă хыççăн 

Шупашкарта тĕпленнĕ. Чăваш Енĕн тĕп хулинче ĕнтĕ 12 çул ĕçлесе пурăнать. Хăйĕн мăшăрĕпе 

Екатеринăпа пĕрле икĕ ывăл ÿстереççĕ. Çемье республикăра иртекен пĕр культура пулăмĕнчен те 

аякра тăрса юлмасть. «Халăх искусстви пире хавхалантарать», – теççĕ вĕсем. Уявсенче кăна мар, 

кулленех чăваш тĕриллĕ тумпа çÿреме кăмăллаççĕ. 27 çулти Константин Интернетри хутшăну 

тетелĕсенче чăвашла страницăсем йĕркелесе тытса пырать. Блогера кÿлĕниччен вăл туйсем, çуралнă 

кунсем, уявсем ÿкерсе тупăш тунă. Çулталăк каялла Инстаграмра страница хута янă, çав вăхăталлах 

Тik Tokра уçнă. Унта вăл чăвашла контент вырнаçтарать. Хайĕн блогĕсенче ял пурнăçĕ, чăваш 

культури, халăх историйĕ, йăли-йĕрки, апат-çимĕçĕ, инструменчĕсем çинчен каласа кăтартакан 

видесюжетсем вырнаçтарать. Тĕпрен илсен, вăл хатĕрлекен контент пĕтĕмпех чăвашлăхпа çыхăннă. 

Унăн страницисемпе Контактра (Вконтакте) тата ытти хутшăну  тетелĕсенче те паллашма пулать. 

Сăмахран, кĕске вăхăтрах Инстаграм страницине 26 пин, Тik Tokра 69 пин çын çырăннă. Константин 

вĕсемпе тăтăшах чăвашлăхпа çыхăннă темăсем тавра ыйту-хурав ирттерет. Ака уйăхĕн 30-мĕшĕнче 

кăнтăрла иртни пĕр (13.00) сехетре вăл Интренетри тусĕсене Пĕтĕм чăваш диктанчĕ çыртарса 

хавхалантарĕ.  

Маларах диктант сăн-сăпачĕ пулма çак хастарсем тивĕçлĕ пулнăччĕ: 

2015 çулта – Алиса Чайникова (Ахахпи), "Чăваш пики - 2013" конкурс çĕнтерÿçи, паллă 

юрăçă; 

2016  çулта – Ольга Элиме, шкултан медальпе вĕренсе тухнă, И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш 

патшалăх педагогика университетĕнче аслă пĕлÿ илнĕ, "Тăван радио" редакторĕ; 

2017 çулта – Мария Самделова, И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн 

студентки, «Патăрьел чăваш пики – 2013» кoнкypc çĕнтерӳçи, «Регионсен чăваш пики – 2015», 

«Раççей чăваш пики – 2016» конкурссен финалистки, «Çулталăк моделĕ – 2016» титула çĕнсе илнĕ 

пике, Наци радиовĕн дикторĕ; 

2018 çулта – Александра Прокопьева, культура эткерлĕхĕн, экологи тата пурнăç 

хăрушсăрлăхĕн ыйтăвĕсемпе иртнĕ Пĕтĕм Раççейри «ЮНЭКО» çамрăксен форумĕнче I степеньлĕ 

Диплома тата «Студентсен чи лайăх ăслăлăх ĕçĕ» медале тивĕçнĕ, И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш 

патшалăх педагогика университечĕн студентки. 

2019 çулта акци сăн-сăпачĕ пулма Алексей Александров («Сантăр Элтиярĕ») Чăваш наци 

радиовĕн редакторне çирĕплетнĕ. Мĕн ачаран чăваш халăхĕн эткерĕпе кăсăкланнă. Халĕ ăна Чăваш 

Ен наци радиовĕнче "Сантăр Элтиярĕ" ятпа пĕлеççĕ. Вăл "Эткер", "Ылтăнран хаклă", "Пĕр кăкран" 

тата "Кала-ха" кăларăмсен ярăмĕсене йĕркелесе пырать. 

2020 çулта акци сăн-сăпачĕ пулма И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш патшалăх педагогика 

университечĕн чăваш тата вырăс филологи факультечĕн 4-мĕш курс студентки Екатерина Силерова 

тивĕç пулнă. 

  

 


