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Материалдык эмес
маданий мурас деген
эмне?
◦ ЮНЕСКОнун 2003-жылдагы Материалдык эмес
маданий мурастарды коргоо боюнча Конвенциясы
МэММты жамааттар же топтор өз мурастарынын бир
бөлүгү деп эсептеген практика, сөз айкаштары, 
көндүмдөрү катары кеңири аныктайт.

◦ МэММ убакыттын өтүшү менен өзгөрүп турат, анткени
ал маданий ишмерлердин же көркөм өнөрчүлөрдүн
муундары аркылуу өтөт. Анын мааниси жана
жамааттар үчүн баалуулугу убакыттын өтүшү менен
өзгөрүшү мүмкүн.

◦ МэММ тын көркөм өнөрчүлөрү өздөрү ыракаттануу, 
туруктуу сатып алуучулары үчүн, же акчалай, накталай
түрдөгү төлөмдөрдү жасаш үчүн иштеши мүмкүн.

◦ МэММ тын тажрыйбалары, мисалы, аткаруучулук
салттары костюмдар, маскалар жана аксессуарлар
менен байланышы мүмкүн. Шырдак жасоо сыяктуу
МэММ көндүмдөрү килем сыяктуу материалдык
продукцияны өндүрөт. Демек, материалдык жана
материалдык эмес мурастар бири-бирине
байланыштуу.

,Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну, Кырчын капчыгайы, 
Ыссык-Көл Областы ,  2018
Фото,Урмат Осмоев, уруксаты менен



Мисалы: Кийиз килемдер
кыргыздын мурасы катары
◦ Кыргызстанда кийиз жана кийизден килемдерди жасоо өнөрү, эң
кеминде, б.з.ч. 1-кылымдарга тиешелүү Кийиз килемдер
үйдү,салттуу боз үйдү жылуулоо жана жасалгалоо үчүн жасалган. 
Килемдер практикалык жана эстетикалык функцияларга ээ, 
ошондой эле маданий жактан маанилүү, регионалдык жана
социалдык келип чыккандыкты көрсөтүп, гүлдөп-өнүгүүнү, 
коопсуздукту жана жамаатты билдирет.

◦ Бүгүнкү күндө туристтик жана экспорттук базарлар үчүн шырдак
килемдерди негизинен Нарын жана Ысык-Көл облустарынын кол 
өнөрчүлүктөрү өндүрүшөт, алар көбүнчө биргелешип иштешет.

◦ «Ала-кийиз жана шырдак, кыргыздын салттуу кийиз
килемдеринин искусствосу» Кыргызстан тарабынан көрсөтүлүп, 
2012-жылы ЮНЕСКОнун Чукул коргоого муктаж болгон
материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилген.

Шырдак фестивалы, Нарын шаары, 2016.  
Фото: Урмат Осмоев,уруксаты менен



Мисалы: Кийиз килемдер
кыргыздын мурасы катары
Кыргызстанда килемдерди чогуу жасоого, аны коомдук жана
бириктирүүчү иш-чарага айландырууга, тажрыйбасын жана жөндөмүн
жамааттын жаш мүчөлөрүнө өткөрүп берүүгө үй-бүлө мүчөлөрү, 
туугандары жана кошуналары катышышкан. Эркектер койлордун жүнүн
кыркышат, балдар жүндү даярдашат, тоголоктошот жана жүндү басышат. 
Аялдар кийизди боёп, жип даярдап, оймо-чиймелерди түшүрүп, кийиз
килемдерди жасалгалоо менен алектенишкен.

Адатта, кийиз килемдер сатууга арналган эмес, алар муундан муунга
өткөрүлүп келген. Келиндин себинин тизмесинде кийиз килемдер
илгертен бери алдыңкы катарда турган. Килемдин жасалгалары муундар
аралык эс тутумду жана өзгөчө билдирүүлөрдү балдарга же 
неберелерине жеткирүүгө багытталган. Кээде аялдар килемине
жергиликтүү тоо кыркаларынын сүрөттөрүн, же жайыттардагы сары, 
күрөң, ак жана боз түстөрдү камтыган.

Килемдерде көп кездешкен мотивдер гүлдөп-өнүгүүнү, байлыкты жана
терс таасирлерден сактанууну билдирет. Алардын ичине мүйүз, сынган
мүйүз, карга тырмак, иттин куйругу кирет.

Кийиз килемдерин жасоочулар,Ыссык-Көл
областы,
Фото: Урмат Осмоев, уруксаты менен



Мисалы: Кийиз
килемдер кыргыздын
мурасы катары
Негизги эки стиль бар: ала-кийиз жана шырдак. Ала-кийиз
(бүгүнкү күндө сейрек жасалат) түстүү жүндү кара жүндүн
арасына салып , күтүүсүз, түшүнүксүз формаларды жана
оймо-чиймелерди жаратуу менен жасалат. Шырдак жасоодо
боёлгон кийизди бөлүкчөлөргө кесип, эки-экиден бүктөп, 
карама-каршы түстөрдүн эки бөлүгүн бириктирилет, алар
бири-бирине төшөлүп, өбөлгөлөрү жана оюмдары ар кандай
түстө болот.

Ала-кийиздин орточо өмүрү болжол менен 20 жыл, шырдакты
жүз жылга чейин сактоого болот. Жүндү жасалма жол менен
же табигый ыкмаларды колдонуу менен боёсо болот. Ак жана
боз кийиз жөн эле жүндү иштетүү жолу менен жаралат, сары
түстөгү жүндү пияздын кабыгын кайнатып алса болот. Күрөң
боёкту жаңгактын кабыгынан жаратса болот. Түстүн
интенсивдүүлүгү чийки заттын көлөмүнө жана иштетүү
убактысына жараша болот. Кийиз килемдер салттуу түрдө
орточо боз үйдүн көлөмүнө туура келет, төрт бурчтуу, 2х4 
метр же 1,5х3 метр.

Ала кийиз (үстүндө), Кызыл-Туу айылы,Ысык-Көл областы;
Жамбы Карыбеков а(ылдыйда), шырдак жасоочу, Достук айылы, Нарын
облусту. 
Фото: Урмат Осмоев, уруксаты менен



Мурастарды коргоонун негиздөөчү
принциптери
1. Материалдык эмес маданий мурастар адам укуктары, айлана-чөйрөнү сыйлоо жана адамдардын

ортосундагы өз ара урматтоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылат жана өткөрүлүп берилет.

2. Коомчулук (анын ичинде топтор жана мүмкүн болгон учурда, жеке адамдар) өздөрүнүн материалдык эмес
маданий мурасы эмне экендигин жана анын мааниси менен баалуулугун чечишет.

3. Коомчулук өздөрүнүн материалдык эмес маданий мурастарын коргоодо негизги ролду ойнойт жана бул үчүн
тийиштүү түрдө колдоо көрсөтүлүшү керек.

4. Коомчулукка жана алардын материалдык эмес маданий мурастарына карата өз ара урматтоо материалдык
эмес маданий мурастарды коргоо боюнча бардык иш-аракеттерге багыт көрсөтүшү керек.

5. Коопсуздукту коргоо боюнча иш-чаралар тиешелүү коомчулуктардын катышуусу жана акысыз, алдын-ала 
жана түшүнүү менен берилген макулдугу нун негизинде жүргүзүлүшү керек.

6. Коомчулуктар өзүлөрүнүн материалдык эмес маданий мурастарын коргоодо кызматташуу, диалог, сүйлөшүү
жана кеңешүү аркылуу тартылышы керек.

ЮНЕСКОнун Материалдык эмес маданий мурас жөнүндө Конвенциянын этикалык принциптеринен
кыскартылып алынды (2015)



Мурастарды коргоонун негизги
принциптери
7. Алардын материалдык эмес маданий мурастарына карата жашыруун сыр жана

купуялуулукка болгон коомчулуктун талаптарын сактоо керек.
8. Коомчулуктар өзүнүн материалдык эмес маданий мурастарын чагылдыруу үчүн керектүү

шаймандарга, буюмдарга, экспонаттарга, маданий жана табигый мейкиндиктерге жана
унутулгус жерлерге туруктуу жетүү мүмкүнчүлүгүн алышы керек.

9. Коомчулуктар өзүнүн материалдык эмес маданий мурастарына негизделген чыгармаларга
ылайыктуу таанылышы керек, жана контексттен сырткары кароо, товарланышуудан жана
туура эмес көрсөтүүдөн корголушу керек.

10.Коомчулуктар өзүнүн материалдык эмес маданий мурастарынан келип чыккан моралдык
жана материалдык кызыкчылыктардан, анын ичинде жамааттын мүчөлөрү же башкалар
колдонуп, адаптациялап жаткан учурлардан пайда көрүшү керек.

11.Коомчулуктар өздөрүнүн материалдык эмес маданий мурастарын коргоонун, колдонуунун
жана өткөрүп берүүнүн артыкчылыктары боюнча адилеттүү бөлүшө алышы керек.

ЮНЕСКОнун Материалдык эмес маданий мурас жөнүндө Конвенциянын этикалык
принциптеринен кыскартылып алынды (2015)



Мурасты коргоону туруктуу өнүгүүгө байланыштыруу

◦ Туруктуу Өнүгүү Максаттары - бул
жакшы жана туруктуу келечекке
бардыгы үчүн жетүү планы. Алар
жакырчылыкка, теңсиздикке, 
климаттын өзгөрүшүнө, айлана-
чөйрөнүн деградациясына, тынчтыкка
жана адилеттүүлүккө байланышкан
көйгөйлөрдү чечүүдө.

◦ ТӨМ 1,4, 8, 11 жана 12 өнүктүрүү
максаттары жергиликтүү мурастарды
сактоо менен байланыштуу болушу
мүмкүн.

◦ Ар бир жамааттын же чыгармачыл
адамдардын тобунун жашоосун
жакшыртуу, айлана-чөйрөнү
башкаруу, билим алуу ж.б.у.с
максаттары болот.

https://sustainabledevelopm ent.un.org/



МУРАСКА
НЕГИЗДЕЛГЕН
БИЗНЕС ТУШ

БОЛГОН
КЫЙЫНЧЫЛЫКТА

Р

Шырдак жасоо үчүн жун, Ысык‐Көл областы. Фото: Harriet Deaco



Мураска негизделген бизнес туш болгон
кыйынчылыктар

Киреше алып келүү менен мурасты коргоонун ортосундагы тең салмактуулукту сактоо
Көпчүлүк мураска негизделген бизнестер киреше алып келүү менен мурастын өзү жашап, 
келечекке өсүп жетилишинин ортосунда тең салмактуулукту сактоого аракет кылышат.

Мураска негизделген бизнестер жергиликтүү жамааттар менен биргеликте адамдардын мурасты
кандай баалаарын жана анын келечекте кантип сактап кала тургандыгын билип алышы керек (б.а. 
аны сактоо). Айрым каада-салттар коммерциялаштырууга таптакыр ылайыксыз жана мурас
бизнес үчүн негиз болбошу керек.

Киреше алып келүү менен мурасты коргоонун ортосундагы баланс туура эмес болгон учурдагы
натыйжаны ашыкча коммерциялаштыруу деп атоого болот. Ашыкча коммерциялаштыруу жакшы
аныктала элек, бирок бизнес мурасты жөн гана эксплуатациялоочу ресурс катары эсептеп, андан
кийин мурас наркын жоготуп, же адамдар колдонууну токтоткон деңгээлге чейин иштеткен
кырдаалды сүрөттөйт. Ошондой эле, жетишсиз коммерциялаштыруу да көйгөйболушу ыктымал, 
чыгармачыл адамдарга жетиштүү деңгээлде эмгек акы төлөнбөй жана салттар колдонулбай
калган  учурлар болушу мүмкүн.



Мураска негизделген бизнес туш болгон
кыйынчылыктар

Алардын брендин жана алардын мурастарын коргоо
Мураска негизделген бизнес өз коомчулугундагы билим жана көндүмдөрдү колдонууга
умтулат: ошол мурасты өткөрүп берген адамдардын кийинки муундары идеяларды, 
шаймандарды, буюмдарды жана иш-аракеттерди кынаптайт жана жакшыртат. Бул
байланышты тааныш керек жана коомдо келечектеги жаңылыктарды ишке ашыруу үчүн
көндүмдөрдү өткөрүп берүүнү колдоо керек.
Мурастар боюнча билим же көндүмдөр жалпыга белгилүү жана кеңири болгон шартта, 
жасалма продукцияны өндүрүп же өз продукциялары жамаатта өндүрүлгөн деп туура эмес
ырастаган ишкерлерге жол бербөө кыйын болушу мүмкүн, алар адилетсиз түрдө пайда
алышат. Муну мыйзамсыз менчиктеп алуу, же уруксатсыз алуу деп атаса болот.
Мураска негизделген чакан бизнестер же алардын жамааттары үчүн бул көйгөйдү чечүү
кыйынга турат (жана кымбат) - алардын сотто талап кылуу укугу алсыз болушу мүмкүн. 
Ошондуктан, мураска негизделген көптөгөн бизнестер мураска негизделген
продукциядарынын жана кызматтарынын кадыр-баркын көтөрүүгө басым жасашат.



Мураска негизделген бизнестер туш 
болгон кыйынчылыктар

Мураска таянып бренд түзүү
Мураска негизделген бизнестердин кадыр-баркы көбүнчө мураска байланыштуу
маданий жана социалдык мааниге негизделет. Ишкердик термин менен айтканда, 
бул салттуу продукциялар боюнча ‘брендинг’ жасоонун даяр бир түрү, бирок 
мурастын маанисин бузбаш үчүн, жамаат өз мурастары жөнүндө кандай ойдо
экени маанилүү.
Жаңы сатып алуучулар мурас жана анын баалуулугу жөнүндө билиши керек, 
мисалы, алар фабрикаларда жасалган буюмга караганда, жамаат тарабынан
колго жасалган "салттуу" буюмга эмне үчүн көбүрөөк акча төлөшү керектигин
түшүнүшү керек .



Коммерциялаштыруу жана материалдык эмес мурас
Ко
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ес •Коомчулук жана көркөм
өнөрчүлөр өз мурастарын
коммерциялаштырууну
каалашпайт, анткени ал
жашыруун, ыйык же
коммерциялаштыруу үчүн
ылайыксыз.

•Мурастар керексиз
коммерциялашуудан
корголот, ошондуктан
мурастын мааниси, билими
жана жөндөмү сакталып, 
жаңы муундарга өткөрүлүп
берилет

•Колдоочулук жана
субсидиялар көркөм
өнөрчүлөр менен
практиктерди камсыз
кылуусу мүмкүн. Ж

ет
иш

си
з
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м
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у •Мурастардын мааниси, 

билими жана
жөндөмдүүлүктөрү
төмөндөп же унутулуп
баратат, анткени алар
баалуулугун жоготушат.

•Мурас боюнча
көндүмдөрдү колдонгон
көркөм өнөрчүлөр кээ бир
продукцияларын сатууну
каалашат, бирок жасаган
иштерин татыктуу баага
сата албайт же жетиштүү
сатылышты өндүрө албайт

•Көркөм өнөрчүлөр
өзүлөрүнүн
чыгармачылыгы өзүн-өзү
багууга жетиштүү акча таба
алышпайт

•Мурас продукцияларын
жана кызматтарын
кардарлар билбейт же
түшүнбөйт
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у •Мурастын мааниси, билими

жана жөндөмү сакталып, 
жаңы муундарга өткөрүлүп
берилет

•Көркөм өнөрчүлөр жана
алардын жамааттары
мурастарын чагылдыруу, 
буюмдарды иштеп чыгуу, 
сатуу жана таркатуу
ыкмасына макул болушат
жана пайдаланышат

•Мурас өнүмдөрү жана
кызматтары керектүү баада
сатылат

•Көркөм өнөрчүлөр
мурастын маанисин жана
баалуулугун кардарларга
жеткире алышат
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у •Мурас продукциялары

жана кызматтары көбүнчө
туристтер же жергиликтүү
эмес кардарлар үчүн
чыгарылып, коомчулук үчүн
өз баасын жоготот

•Төмөнкү баада сунуш
кылынган жасалма же
сапатсыз продукциялар
мурастын кадыр-баркына
доо кетирип, көркөм
өнөрчүлөргө мурас
жөндөмүнөн
экономикалык пайда табуу
кыйынга турат.

Диего Риналдо, 2018. Альпы тамак‐аштарынын МэММ коммерциялык баалулуккту жогорулатуудагы эң алдыңкы тажрыйбаны аныктоо  https://www.alpine‐
space.eu/projects/alpfoodway/project‐results/wp2_map_ich_commercial_valorisation_practices.pdf



Коммерциялаштыруунун үзгүлтүксүздүгү: категориялардын
ортосундагы айырмачылык чеги ар дайым эле боло бербейт
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Коммерциялык эмес
◦ "Манас" эпосу - ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес
маданий мурастарынын репрезентативдик тизмесине
Кыргызстан тарабынан киргизилген Борбордук Азиядагы
кыргыздардын оозеки салты.

◦ Манас айтуучулар (Манасчы) тарых, география, дин, 
медицина, философия, этика жана эстетика жөнүндө 500 миң
саптан ашык текстти жатка билишет.

◦ Манасчылар ыйык жана руханий билимдин сактоочулары
катары сыйланып, коомдук иш-чараларда жана майрамдарда
өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Адатта, манасчылар товар түрүндө
же белектер менен сыйланышат, бирок алардын ишин
коммерциялык бүтүм катары эсептешпейт - бул шык,ынтаа.

◦ Жаш аткаруучулар тобу бул маселени талкуулап, Манас
эпосун аткаруу коммерциялаштыруу үчүн ылайыктуу эмес
деп чечишти.

Манас эпосун айтуу , фото: Harriet Deacon, 2019



Жетишсиз
коммерциялаштыруу
◦ Жапайы (токой) алмаларынан өндүрүлгөн Австриянын
Штирия жана Каринтиядагы Holzapfelessig уксусун үй-бүлө
мүчөлөрү үйдө колдонуу үчүн жасаган жана салттуу түрдө
сатылбай келген.

◦ Дүкөндөрдө коммерциялык уксустар сатыла баштаганда, үй-
бүлө мүчөлөрү краб уксусун жасоону токтотушту.

◦ Бүгүнкү күндө уксус жасоонун салттуу ыкмасы сакталып
калган, анткени бир нече рестораторлордун үй-бүлөлөрү, 
жергиликтүү дарыкана аны товар катары жасап сатышат.

◦ Салттуу көндүмдөрдү сактап калуу үчүн, товардын соода
түйүндөрүн табуу керек болду. Андан ары 
коммерциялаштыруу керек болушу мүмкүн.

Альпы тамак‐аштарынын МэММ коммерциялык баалулуккту жогорулатуудагы эң алдыңкы тажрыйбаны 
аныктоо, 2018 
https://www.alpine-space.eu/projects/alpfoodway/project-results/wp2_m ap_ich_com m ercial_
valorisation_practices.pdf

Европалык краб жапайы алмасы "M alus sylvestris fruits“. Фото: bathyporeialicensed under CC BY-NC-
ND 2.0
https://search.creativecom m ons.org/photos/13747590-b44c-4cf5-ba20-cc585f2ade39



Мурастарга сезимтал
коммерциалаштыруу
◦ Боз үй тигүү Борбордук Азияда кол өнөрчүлүктүн
маанилүү салты болуп саналат, анда боз үйлөрдү
кылымдар бою көчмөн элдер үй катары колдонуп
келишкен.

◦ Кызыл Туу - Кыргызстандын Ысык-Көл областынын
түштүк жээгиндеги Бөкөнбаев шаарчасына жакын
жерде 80ге жакын үй-бүлөдөн турган чакан айыл.

◦ Кызыл Туу айылынын дээрлик бардыгы боз үй
жасашат. Алар бири-биринен үйрөнүшөт, керек болсо
ири заказдарды чогуу аткарышат.

◦ Салттуу ыкмаларды колдонууга болгон умтулуусу, боз
үй жасоо мурасын жана бизнесинин кадыр-баркын
сактап калууга жардам берет.

Кызыл-Туу айылынын тургундарынын боз үй бирикмеси, фото: Harriet 
Deacon, 2019



Ашыкча коммерциялаштыруу
• Краков колбасасы (Kranjska klobasa) (Carniolan колбасасы) ‐ жарым

бышык, жеңил ышталган, татымал эттен жасалган колбаса.

• 2008‐жылы "Kranjska klobasa Business Interest Association" 
коммерциялык эмес бирикмеси Словенияда Kranjska klobasa деп
таанылган, географиялык көрсөткүчтү (GI) каттаган. Европа 
Биримдигинде GI кийинчерээк Краков колбасасы менен
байланышкан.

• 2014‐жылы Словения ЮНЕСКОнун Материалдык эмес маданий
мурастардын репрезентативдик тизмесине “Салттуу Краков 
колбасасын өндүрүүнү” сунуш кылган.

• Номинация, Материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча
өкмөттөр аралык комитет тарабынан "номинация өндүрүшкө же аны
керектөөнүн социалдык функцияларына байланыштуу көндүмдөргө
эмес, товарга көбүрөөк көңүл бурат" деген негизде четке кагылып, 
"экономикалык кызыкчылыктарга негизделген ” катары каралган.

• Бул ашыкча коммерциялаштыруубу? Ким чечет?
Материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитет, 10‐ сессия,

Виндхук, Намибия, 30‐ноябрдан 4‐декабрга чейин, 2015, ITH/15/10.COM 10.b.28, para 2 R.1.
Карниолан сосискасы – Кранська колбасасы. фото: ModriDirkac licensed under CC BY‐SA 4.0 
https://search.creativecommons.org/photos/4f886fae‐741e‐40ed‐92c1‐c8b8ab75d62b



МАТЕРИАЛДЫК
ЭМЕС МАДАНИЙ
МУРАСТАРДЫ
(МЭММ) 

КОММЕРЦИЯЛАШТ
ЫРУУ МЕНЕН

БАЙЛАНЫШКАН
ТОБОКЕЛДИКТЕР

Wool for shyrdak, Issyk kul. Photo: Harriet Deacon 2019



Воладордун (Мексика) имиджин туура эмес
колдонуу

Учуучу эркектер бийин баштады,
Tеотихуакан://en.wikipedia.org/wiki/Danza_de_los_
Voladores#/media/File:Dancing_on_a_pole_Mexico
.jpg

ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык
эмес маданий мурастарынын
репрезентативдик тизмесине кирген
Воладорес каада-салты, Ритуалдын бир
бөлүгү болгон Учуучу эркектер бийди
аткарган Папантланын
Воладоралыктары.
Коомчулук алардын сүрөтүн
(уруксатсыз) Cuauhtémoc-Moctezuma
сыра компаниясы тарабынан
даярдалган 'Indio' сырасын сатууга
колдонууга каршы чыгышты, анткени
бул алардын салтын сыйлабагандыкка
жатат. Воладорес бийине даярданып
жатканда спирт ичимдиктерин
колдонушпайт.
https://ich.unesco.org/en/RL/ritual-ceremony-of-the-voladores-00175
https://desinformemonos.org/voladores-papantla-denuncian-la-
cervecera-cuauhtemoc-moctezuma-profana-ceremonia-ritual/
https://arkeopatias.wordpress.com/2017/04/14/lasprestadas-los-
famosos-voladores-de-mexico-acusan-a-cervecera-de-vender-su-
ceremonia/

"El Vuelo / El Vuelo / Voladores de Papantla, 
Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad" by fabgomx is licensed under CC 
BY-NC 2.0 
https://ccsearch.creativecommons.org/photos/
e8eeb075-217b-42c9-8b11-51a85d1eb10f



Мыйзамсыз (уруксатсыз)пайдалануу
◦ Сами  – Түндүк Скандинавия менен Россияны кесип өткөн Сапми аймагында жашаган
жергиликтүү калк.

◦ 1693-жылы диний жана маданий маанидеги белгилер менен кооздолгон ырым-жырым
барабаны христиан миссионерлери жана Даниянын падышасы тарабынан диний
куугунтук учурунда Сами калкынын шаманынан алынган. Барабан азыр Германиядагы
музейде, бирок Сами акындары жана кол өнөрчүлөрү дагы деле болсо бул белгини өз
чыгармаларында жана маданий практикасында колдонушат. Алар муну өз
мурастарынын бир бөлүгү катары карашат.

◦ 2009-жылы зергер компаниясы барабандагы күндүн белгисин колдонуп соода
маркасын каттатып алат, кийинчерээк Сами кол өнөрчүлөрү өз буюмдарында бул
символду колдонууну токтотсун деп компания аракет кыла баштаган.

◦ Мыйзамсыз жол менен тартып алуунун (же уруксатсыз алуу) кесепетинен Сами калкы
барабанга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылып, андан кийин өзүнүн күн белгисин
колдонуу укугунан ажырады.

◦ Сами кол өнөрчүлөрү Норвегиядагы интеллектуалдык менчик агенттигине күн
белгисин кайра алуу арызы менен даттанып кайрылган, жыйынтыкта зергер соода
белгиси жокко чыгарылган. Алар жакында барабан дагы кайтарылып берилишине
үмүттөнүп жатышат.

Сүрөт (жогоруда): Соода маркасын Tкаттоо https://search.patentstyret.no/Tradem ark/200815738 
Сүрөт (ылдыйда): Сами барабанын схемага түшүрүү

https://com m ons.wikim edia.org/wiki/File:S% C3% A1m i_m ythology_sham an_drum _Sam isk_m ytologi_scham antrum m a_073.png



Авторлукту аныктоонун (атрибуциянын
жоктугу ◦ Пурулия Чау - Индиянын Батыш Бенгалиясында популярдуу, 

татаал маскалар менен аткарылган динамикалык акробатикалык
бий. Моушуми Чоудури - Пурулиядагы Мальди деген айылдан
чыккан сыйлыкка татыктуу болгон Чау бийчиси.

◦ Моушуми, эркектер басымдуулук түрдө аткарган мурас салты
боюнча Чау бийчилеринин арасындагы аялдардын бири - ал 
жалаң аялдардан турган топту жетектейт.

◦ 2019-жылы индиялык санариптик көңүл ачуу Zee5 кызматы
миллиондогон колдонуучуларга Джобордохол аттуу тасманы
таркаткан. Фильм Моушуми сыяктуу жалаң аялдардан турган
Чау бий тобунун лидери жөнүндө болгон.

◦ Маушуми башкы ролдо бийлеп, анын бий тобу кинодо ойногон. 
Масканы алып салганда дагы бир башкы актриса Чау 
бийчисинин ролун ойногон.

◦ Маушуми жана анын труппасы кинорежиссерлорго өздөрүнүн
окуясын айтып берип шыктандырышкан жана жардам берүүгө
кубанычта болушкан, бирок кинотасмада алардын ысымдары
аталбагандыгына нааразы болушкан.

◦ Авторлукту аныктоонун (атрибуциянын) жоктугу Моушуми жана
анын труппасы сыяктуу Чау бийчилерине аткаруучу катары 
кадыр-баркын түптөөгө жана өстүрүүгө кыйынчылыктарды
жаратат.

Chau dancer M oushum i Choudhury and her father, Jagannath 
Choudhury, also a well-known Chau dancer.

Photo: Banglanatakdot com  2019



Фактыларды 
бурмалоо 
◦ Банараси сариси Индиянын Уттар-Прадеш штатындагы

Варанасиде жасалат. Алар бай саймалары менен
кооздолгон жука жибек сарилери катарыжакшы кадыр-
баркка ээ.

◦ Сураттан жасалган синтетикалык сари жана Кытайда
жасалган сарилер Индиянын ар кайсы базарларында
Банараси продукциясы катары бурмаланып, үзгүлтүксүз
сатылып же көрсөтүлүп жатат.

◦ Демек, таза жибектен өз колу менен мыкты сарилерди
жасоого убакытын жумшаган салттуу кол өнөрчүлөр
жасалма продукцияны сатып алган кардарларын
жоготушат. Жасалма продукциянын сапатсыз экендиги
алардын сарисинин кадыр-баркына дагы таасир этет.

◦ Ошентип, өндүрүүчүлөр Банараси сарилерине
географиялык көрсөткүчтү каттап, алардын
продукциясынын сапатын тастыктаган Silk Mark белгисин
колдонушат.

http://www.caleidoscope.in/design/the-story-of-banarasi-sarees

Фото: Deepti Hari жасаган Банараси сарилери, лицензия алынган CC BY 2.0 
https://search.creativecom m ons.org/photos/b5166723-f56a-4b3c-8d8b-
eff1078d223d



Терминология 
боюнча эскертүү
◦ Материалдык эмес маданий мурастарга базар таасирлери кол өнөрчүлүк продукциясын сатуу же туристтер жана
жергиликтүү тургундар үчүн аткаруучулук сыяктуу кызматтарды сатууну камтышы мүмкүн.

◦ Ашыкча коммерциялаштыруу, туура эмес пайдалануу же мыйзамсыз пайдалануу сыяктуу терминдер көбүнчө
өтө эркин колдонулат жана бул терминдердин эл аралык деңгээлде макулдашылган аныктамасы же юридикалык
аныктамасы жок.

◦ Бул терминологияны белгилүү бир учурларда кандайча колдонууга болот деген ар кандай көз караштар бар. 
Көркөм өнөрчүлөрдүн жамааттары өз ара же тышкы кызыкдар тараптар менен мурастары ашыкча же жетишсиз
коммерцияланып жаткандыгы же жоктугу жөнүндө бир пикирге келе алышпайт.

◦ Коммерциализациянын таасирлери жана тобокелдиктери материалдык эмес маданий мурастардын түрүнө, 
ошондой эле анын рынок менен болгон мамилеси жана жергиликтүү жамааттар үчүн мааниси убакыттын өтүшү
менен өзгөргөнүнө жараша ар кандай болушу мүмкүн. Бул мурас өнүмдөр же кызматтар илгери сатылып
келгенби же жөн гана көңүл ачуу же жасалгалоо максатында жасалганбы? Азыр жамааттардан тышкары
сатылып жатса, алар кандайча өзгөрдү (жана алардын мааниси)? Сатуу кимге пайдалуу? Буга чейин көркөм
өнөрчүлөр кантип оокат кылышчу жана бул кандай өзгөрдү? Ушул сыяктуу суроолор мурасты
коммерциялаштыруу жана аны коргоого кандай таасир эткенин тереңирээк түшүнүүгө жардам берет.



Кантип жамааттар жана алардын мураска
негизделген бизнестери өз мурастарынан

киреше табууда материалдык эмес маданий
мурастарды сактоо жана туруктуу өнүгүү

максаттарын тең салмакташтырат?



Салмакташ
тыруу
аракети

• Эгерде жамааттар мураска байланыштуу товарларынан жана
кызматтарынан экономикалык жактан пайда көрүүнү
каалашса же буга чейин эле жасап келишсе, анда бул түпкү
мурасты сактоо менен бирге жургүзүлөт.

• Бирок, мурастарды коргоону жана туруктуу өнүгүүнү тең
салмакташтыруу ар дайым эле оңой боло бербейт, айрыкча
жогоруда айтылган коркунучтарды эске алганда.

• Бул аспап (инструментарий)  тобокелдиктерди азайтуу жана
мурастарды сактоо,  экономикалык пайда алуу
мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу көбөйтүү жолдорун
талкуулону кантип түзүүгө болот деген бир катар көрсөтмөлөр
келтирилген.

• Бул сакталууга тийиш болгон мурастардын жөндөмдүүлүктөрү
жана баалуулуктары жөнүндө кылдат ойлонуу, мураска
сезимтал маркетинг ыкмаларын колдонууну жана жааматтын
рыноктогу кызыкчылыктарын илгерилетүүгө жана коргоого
жардам берүү үчүн укуктук жана этикалык стратегияларды
камтышы мүмкүн.



Мыйзамсыз пайдаланууну чечкен жамааттар: 
Мисал‐Зия жамаатынын Күн символу 

• Түндүк Американын жергиликтүү Зия жамаатынын айтымында, 
алардын Күн символу жамаат үчүн өзгөчө мааниге ээ диний символ. 
Ал көп жылдар бою жашыруун сакталып келген, бирок 1890‐
жылдары алардын белгиси карапа буюмдар менен кошо уурдалып, 
музейге коюлган.

• Бул символ 1925‐жылы Нью‐Мексико мамлекеттик желегинде Зия
жамаатынын макулдугусуз колдонулгандан кийин кеңири белгилүү
болгон. Тилекке каршы, жамаат мындан ары бул символдун
колдонулушун көзөмөлдөбөйт.

• Пуэбло губернатору Энтони Делгарито, 2018‐жылдын декабрь 
айында ИМБДУнун отурумунда Зиянын символун урматтоону жана
анын кордолбошун камсыздоону каалаарын түшүндүрдү. Символдун
алынышы Зия жамаатынын иденттүулүгүн алуу болгон, белгини
тынымсыз эксплуатациялоо коркунучу бар, деди ал.

Зия символу Нью‐Мексико
штатынын желегинде 

https://www.ip‐watch.org/2018/12/11/indigenous‐knowledge‐
misappropriation‐case‐zia‐sun‐symbol‐explained‐wipo/



Зиянын Күн символу : коомчулук эмне
кылды
• Түпкүлүктүү америкалыктардын айырмалоочу белгилеринин

каттоосуна жол бербөө үчүн товардык белгилер жөнүндөгү мыйзамды
өзгөртүү аракеттери натыйжа берген жок. Тескерисинче, келип түшкөн
арыздарды каттоо органдары пайдаланышы үчүн 2001‐жылы 
Түпкүлүктүү Америкалык уруулардын символикаларынын (NATI) 
маалымат базасы түзүлгөн. 

• Зиа жамааты кээ бир соода уюмдарынын белгини камтыган катталган
товардык белгилерди алуусуна, товардык белгилер жөнүндөгү
мыйзамдагы жоболорду колдонуу эмес, арыздарын кайтарып
алуулары үчүн компанияларга коомдук жана саясий кысым көрсөтүү
менен тоскоолдук кылган.

• Зия коомчулугу өзүнүн ыйык символунун тарыхы жана мааниси
жөнүндө айтып берүу, анын ичинде видео тартууну максат кылган

• Зия жамааты расмий эмес лицензиялык тутумду түзүп, анын жардамы
менен коммерциялык жана өкмөттүк уюмдар өз ыктыяры менен бул
белгини колдонууга уруудан уруксат сурап, жоопкерчилигин таанып, 
кайрымдуулук иштерин жасашты, мис. стипендия фондуна.

Turner, Stephanie B., "THE CASE OF THE ZIA: LOOKING BEYOND TRADEMARK LAW TO PROTECT SACREDSYMBOLS" (2012).Student Scholarship Papers. Paper 124
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=student_papers

Зия символу Нью‐Мексико штатынын желег



Ашыкча коммерциялаштыруу менен күрөшүү: 
Битто козголоңчулары салттуу быштактын
брендин жаңылап жатышат
Ашыкча коммерциялаштыруунун көптөгөн мисалдары кол менен жасалган
буюмдарды өндүрүштө чыгарууну камтыйт. Бул көйгөйдү чечүү кыйын, бирок кээ
бир жамааттар буга каршы тура алышты.

Битто - Валтеллинадагы (Түндүк Италия) Битто өзөнү кесип өткөн өрөөндөрдөн
чыккан Альпы  май быштагы (сыр). Адатта, ал сыр жай мезгилинде малчылар
бөксө тоолордон малды бийик тоолуу жайыттарга айдап чыкканда жасалат .

1995-жылы Битто ысымы географиялык көрсөткүчтүн (GI) бир түрү болгон Корголгон
Келишим Теги (PDO) катары катталган. PDO үчүн спецификация кеңири өндүрүш
аймактарында өндүрүш ыкмаларын колдонуп жасалган сырды PDO Bitto деп атоого
мүмкүндүк берди. Бул кымбат баалуу салттуу ыкмаларды колдонуу менен
чыгарылган Битто сырына баа жагынан атаандашуу кыйынга турду.

Slow Food кыймылы колдогон салттуу өндүрүүчүлөр, 20 жылдан ашуун убакыттан
бери ушул маселе боюнча чыр-чатактан кийин, PDO консорциумунан чыгып
кетишти. PDO каттоосунан улам, алар быштакты (сыр) "Битто" деп атай алышкан
жок, андыктан "Тарыхый Козголоңчу" деген атты беришти .

Массалык маалымдоо каражаттарындагы позитивдүү чагылдыруунун аркасында
"Битто Козголоңчулары" сырларын кымбат баада сата алышат, бул аларга салттуу
ыкма менен быштак жасоого жана сүт өндүрүүгө кеткен чыгымдын ордун толтурат. 
Алар "козголоңчу" сырды Битто сырын жасоо мурасын "ашыкча
коммерциялаштырууга" туура жооп катары карашат.

PDO  Bitto cheese. Photo: Distretto Agroalim entare di 
Q ualità della Valtellina licensed under CC BY-SA 4.0 
https://search.creativecom m ons.org/photos/26e05579-
f9cd-443c-9427-ab102fe1a2a9



Тобокелдиктерди жоюу: позитивдүү, 
жарнамалык стратегиялардын мааниси

◦ Интеллектуалдык менчик укуктары (мисалы, автордук укук, патенттер, дизайнердик укуктар) негизинен
белгилүү автордун жаңы жана оригиналдуу чыгармаларын коргойт, муундардан-муунга өтүп келе жаткан
жамааттардын коллективдүү чыгармаларын эмес.

◦ Интеллектуалдык менчик укуктарынын айрым түрлөрү (мисалы, соода белгилери жана географиялык
көрсөткүчтөр) мураска байланыштуу белгилерди пайдаланууну коргоо үчүн коомдук уюмдар тарабынан
катталышы мүмкүн, бирок бул укуктарды аткаруу кымбатка турушу мүмкүн. Маанилүү маданий
белгилерди үчүнчү жактар   соода белгиси катары каттаа алышы мүмкүн.

◦ Ошондуктан, жамааттарга интеллектуалдык менчик мыйзамдарын колдонуу менен алардын
мурастарынын бир бөлүгү болгон белгилерди, ысымдарды жана көндүмдөрдү мыйзамсыз пайдаланууга
же туура эмес пайдаланууга жол бербөө ар дайым эле оңой боло бербейт, бирок айрым учурларда бул
пайдалуу болушу мүмкүн.

◦ Интеллектуалдык менчикти коргоону жамаат түшүнүү жана пайдалануу (мисалы, соода маркаларын
жана географиялык көрсөткүчтөрдү каттоо, жеке көркөм өнөрчүлөрдүн укуктары (автордук укуктар)) жана
башка этикалык кодекстер жана келишимдер сыяктуу юридикалык ыкмалар бул күчтүү инструменттер, 
бирок позитивдүү, жарнамалык стратегияларды колдоодо мураска байланыштуу өнүмдөрдү жана
кызмат көрсөтүүлөрдү маркетинг кылуу үчун.



Мураска сезимтал маркетинг ыкмалары
Коомчулуктар мурасты сактоо менен өз ара аракеттенүүнү (синергияны) көбөйтүү үчүн мураска сезимтал маркетинг ыкмаларын колдоно
алышат.

Мүмкүн болгон ыкмаларга төмөнкүлөр кириши мөмкүн:

1. Көркөм өнөрчүлөрдүн эмгегинин кадыр-баркын жана алардын продукциясынын маданий баалуулугун сыйлаган кымбат бааларды
коюңуз

2. Маркетинг көндүмдөрүн өркүндөтүүгө убакытты, акчаны жана күчтү сарптаңыз, андыктан көркөм өнөрчүлөр өз маркетингин өз
колуна алышы мүмкүн

3. Мурастарды сезүү үчүн жамааттык жана жекече маркетингдик ыкмаларды кабыл алыңыз, мурастарды жана жашоо каражаттарын
колдоо үчүн биргеликте иштөө

4. Көркөм өнөрчүлөрдүн интеллектуалдык менчик укуктары жөнүндө билүүсүн камсыздоо, алардын чыгармачылыгын коргоо жана
илгерилетүү

5. Мурас-резонанстуу ыкма менен жаңылануу, б.а. кээ бир салттуу көндүмдөрдү, материалдарды жана маанилерди колдонуу

6. Мурастын баалуулугун жана маанисин билдирип, мис. баяндамаларды (окуяларды) айтуу жана таңгактоо (упаковка) аркылуу

7. Мурастардын жамааттар үчүн баалуулугун түшүнүү үчүн керектөөчүлөрдүн жана таасир этүүчүлөрдүн табитин тарбиялоо

8. Мурастын жана ага байланыштуу өнүмдөрдүн же кызматтардын маанисин жана баалуулугун пропагандалоо үчүн галереялар, 
кинорежиссерлор, изилдөөчүлөр, медиа, туристтик ишканалар жана дистрибьюторлор менен кызматташыңыз.

Adapted from  Rinallo, D. https://www.alpine-space.eu/projects/alpfoodway/project-
results/wp2_o.t2.1_guidancepapertosuccessfullycom m ercializealpinefoodheritage.pdf



HIPAM S ДЫН (МИМ
ЖАНА МС)РОЛУ

Шырдак жасоо үчүн жүн, Ыссык‐Көл областы .Фото: Harriet Deaco



Мураска сезимтал интеллектуалдык менчик
жана маркетинг стратегиялары (HIPAMS)

Мурас

ИМ
укуктары

Маркетинг

Мурастарды коргоо жана
маркетингди колдоо үчүн
географиялык көрсөткүчтөр же 
автордук укук сыяктуу
интеллектуалдык менчик
укуктарын пайдалануу

Өнүмдөрдү сатууга же 
аткаруучулук өнөрлөрдү
көрсөтүу жана иш‐
чараларды өткөрүүгө
жардам берүү

Мурас
көндүмдөрүн
колдонууга жана
өткөрүп берүүгө
жардам берүү



МСИМ жана МС (HIPAMS) 
концепциясы
МИМ жана МС концепциясы мурасты коргоону жана туруктуу өнүгүүнү
салмакташтырууда бири‐бирине байланышкан 4  негизги багыттарды карайт:
• Коомчулуктун мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу: жамааттын мучөлөрүнүн өз

мурастарын башкаруу, көзөмөлдөө жана пайда табуу мөмкүнчүлүгү. Бул
мураска негизделген бизнестер менен жамааттын ортосундагы , ошондой эле 
үчүнчү жактар   менен болгон мамилеге таасир этет.

• Мурас көндүмдөрүнүн репертуарлары: мурастарды практикалоо жана өткөрүп
берүү жана алардын маанисин сактап калуу үчүн алып жүрүүчүнүн
коомчулугунда сакталып турган билимдин, көндүмдөрдүн, материалдардын, 
ноу‐хау, баалуулуктардын толук спектри. Бул көндүмдөрдү жана билимдерди
мураска негизделген бизнестердин продукцияларды жасоодо жана алардын
баалуулугун жана маанисин түшүндүрүүдө колдонот. Булар биз салттын
"тамыры" деп атаган нерсеге байланыштуу.

• Кадыр‐барк: мураска (жана алып жүрүүчү жамаатка) берилген баалуулук жана
жамаат үчүн мааниси менен байланышкан статус жана урмат. Бул ошондой эле 
мураска негизделген бизнестердин жана анын продукцияларынын кадыр‐
баркы үчүн пайдалуу болушу мүмкүн

• .Мураска сезимтал инновация: продукция жана жаңы башка инновациялардын
салттын тамырына канчалык деңгээлде байланышы бар. Бул жаматтын ичинде
мурастын өзгөрүшүнө жана жаңы мураска негизделген бизнестер рынкто өзүн
кандайча көрсөтө алааарына таасир этет.

Коомчулуктун
мүмкүнчүлүктөрү

н кеңейтүү
Репутация

Мурас
көндүмдөрүнүн
репертуары

Мураска
сезимтал
инновация



Кантип HIPAMS мураска негизделген
бизнестерге мурастардга коркунуч
туудурбастан пайда алууга жардам берет?

◦ Тийиштүү жамаат менен иштешкен мураскер ишкер:

◦ салт алар үчүн эмнени билдирет жана маркетингден кандайча пайда
көрүүнү чечет. Көпчүлүк учурларда, жамааттар мурунтан эле өз
мурастары менен байланышкан өнүмдөрдү же кызматтарды сатышат.

◦ кайсы рыноктор, кабарлашуу жана бөлүштүрүү ыкмалары мурастарды
коргоого дал келерин чечет.

◦ алардын интеллектуалдык менчик укуктары (же башка мыйзамдуу
укуктары) кандай экендигин жана бул билимдерди өздөрүн коргоо үчүн
кандайча колдоно аларын түшүнөт.

◦ укуктарды каттоого жана аларды соттордо жүзөгө ашырууга кеткен
чыгымдарды эске алуу менен, алар мурастарын жайылтууга жана
базардагы соодалашуу мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүүгө жардам
берүүчү этикеткалоо схемалары, келишимдер же этика кодекстери
сыяктуу башка ыкмаларды колдонушу мүмкүн.

Мурас боюнча
көндүмдөрдү

жана
тажрыйбаны
өткөрүп берүү

Зарыл болгон
учурда

интеллектуалдык
менчик укугун

коргоо

Маркетинг 
менен

байланышкан
продукциялар
же аткаруучулк

өнөрлөр



МИМ жанаМС (HIPAM S)процесси

Диагностика

Стратегияны
иштеп чыгуу

Стратегияны
ишке

ашыруу

Мониторинг
жана баалоо

1. Кантип мурастарды коммерциалдаштыруу
туруктуу өнүгүүнү колдой алат?

2. Коомчулук үчүн кандай мурас атрибуттары
маанилүү?

3. Салтты коммерциялаштырууда кандай
кыйынчылыктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү
аныктоого болот?

1. Кантип маркетинг колдоосу
менен мурасты коргоого, 
инновацияны жайылтууга жана
кардарларга жетүүгө болот?

2. ИМди коргоо маркетингди жана
мурасты коргоону кантип колдой
алат?

1. Стратегияны ишке ашыруу үчүн ким эмне
кылат?

2. Качан жана кантип жасалат?

1. Эмне иштеди
жана эмне үчүн?

2. Эмне иштеген
жок, эмне үчүн?

3. Жыйынтыгы
жана таасири
кандай болду?



Коомчулуктар
жана мурас
бизнес менен
биргеликте

түзүү

МИМ жана МС (HIPAMS) мураска негизделген
бизнестер жана кеңири жамааттар менен биргеликте
өз максаттарына жетүү үчүн жергиликтүү бейөкмөт
уюмдардын жана ИМ, маркетинг жана пландаштыруу
боюнча адистердин жардамы менен иштелип чыккан.

HIPAMS модели мурастар, маркетинг жана ИМ
укуктары жөнүндө тиешелүү маалыматтарды чогултуу
жана уюштуруу жана бизнес менен мурастарды коргоо
максаттарын тең салмакташтырган сунуштарды иштеп
чыгуу үчүн колдонулат.

Коомчулуктар (жамааттар) жана алардын ичиндеги
мураска негизделген бизнестери алар үчүн кандай
мурас маанилүү экендигин аныктап, эмнеге жетүүнү
чече алышат.

Коомчулуктун мүчөлөрү жана алардын ичиндеги
мураске негизделген бизнестер кандай сунуштарды
жүзөгө ашырууну чечишет жана стратегиясынын
алкагында эмне кылууну каалашат.


