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пландаштыруу

◦ Мурастарынан экономикалык пайда алууну
каалаган мураска негизделген бизнестер бир топ 
нерселерди тең салмакташы керек, анын ичинде
жеке бизнес-пландаштыруу, башкалар менен
иштөө жана жамааттар ичиндеги мурастарды
сактоо.

◦ Бул бөлүктө HIPAMS (Мураска интеллектуалдык
менчик жана маркетинг стратегиясы) коомчулуктун
пландаштыруу, кирешени кандайча көбөйтүү жана
мурастарды коммерциялаштырууга байланыштуу
тобокелдиктерди азайтууга жардам берери
түшүндүрүлөт.

◦ Бул ыкмаларды ар кандай контексттерге
ылайыкташтырууга болот. Айрымдары жеке мурас
бизнести пландаштыруу үчүн да пайдалуу болушу
мүмкүн.

◦ Бул аспапта (инструментарийде) берилген
куралдарды натыйжалуу колдонуу үчүн, аларды
башка булактардан алынган ыкмалар менен
айкалыштырууну сунуштайбыз. Айрым
шилтемелер Ресурстардын 4-бөлүгүндө берилген.



Сереп
◦ МИМ жана МС (HIPAMS) ди иштеп
чыгуу: Индиянын тажрыйбасы

◦ Диагностика баскычы

◦ Пландаштыруу баскычы

◦ Ишке ашыруу баскычы

◦ Баалоо этабы



Ная айылындагы Патахитра
сүрөтчүлөрү Батыш Бенгалия, 
Пингла, 
◦ Жалпы саны 350 адамдан турган Ная айылында Патахитра
сүрөтчүлөрүнүн 60ка жакын үй-бүлөсү бар, алар Патуас же 
Читракарас деген ат менен да белгилүү.

◦ Патахитра салты бул окуяны (баянды)  сары түстөгү кагаз түрмөккө
(свиток) сүрөткө тартып, андан кийин "патер гаан" деп аталган
ырлар аркылуу айтып берүү.

◦ Түрмөктөрдө чагылдырылган окуялар диний же светтик мүнөзгө ээ, 
мифологиялык жомокторду же ар түрдүу кырсыктарды же 
жаңылыктарды чагылдырат.

Чебер сүрөтчү жана Гуру Духушям Читракар өзүнүн түрмөктөрүнүн бирин көрсөтүүдө, Ная айылы. Сүрөт: Harriet 
Deacon 2018



Патуас киреше таап, 
алардын мурастарын
сактап калуу
◦ Мурда Патуастар үйдөн үйгө кыдырып, ырларын ырдап, 

кайрымдуулук сурап келген, бирок көңүл ачуунун бул түрүнө
жергиликтүү элдин кызыгуусу 1980-жылдары азайган.

◦ Табигый түстөр менен түрмөктөрдө сүрөт тартуу чеберчилиги
2000-жылдардын ортосунда "Art for life" долбоорунун жана
башка демилгелердин алкагында жандана баштаган.

◦ Бүгүнкү күндө ырдоо-жомоктоо спектаклдери адатта акысыз, ал 
эми түрмөктөр сатыкка коюлса. Кээде Патуастарга иш-
чараларда ырдаганы үчүн акча төлөнөт.

◦ Бүгүнкү күндө Патахитра стилинде боёлгон футболкалар, 
сарилер, чайнектер жана кол чатырлар сыяктуу буюмдардын
айрым жаңы түрлөрү сатылууда.

◦ Бул "ар тараптуу" продукциялар жана үчүнчү жактар саткан
айрым түрмөктөр ырдын коштоосу жок эле сатылат. Кээде
ырлар продукция менен кошо Cdге жазылып сатылат.

PO TM aya фестивалында Патахитра
азыктарын саткан Sonia Chitrakar.
Сүрөт: Бангланатак, 2019



МИМ жана МС (HIPAMS)ти иштеп чыгуу
процесси

◦ Ная айылындагы жамааттын мүчөлөрү
менен Долбоорду иштеп чыгуу боюнча
алгачкы талкуулар, июнь 2018

◦ Кыйынчылыктарды диагностикалоо жана
контекстти түшүнүү үчүн 2018-жылдын 
декабрь айында HIPAMS тобу жана
жамааттын мүчөлөрү менен
консультациялар

◦ 2019-жылдын сентябрь айында HIPAMS 
боюнча сунуштарын иштеп чыгуу
жамааттын мүчөлөрү жана HIPAMS 
командасы тарабынан иштелип чыккан

◦ Тандалган стратегияларды жамааттын
мүчөлөрү менен ишке ашыруу (жүрүп
жатат)

HIPAM S тобунун мүчөсү Бенедетта Убертцци жана
сүрөтчүлөр Рахима Читракар жана Пампа Читракар, Ная
айылында, сентябрь 2019. Сүрөт: Banglanatak, 2019.

M ap from  
https://www.wbstcb.com /page/west_bengal_at_a_gl
ance



Диагностика

Стратегияны
иштеп чыгуу

Стртаегияны
аткаруу

Мониторинг
жана баалоо
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Санарип аңгеме (баян) айтуу боюнча тренинг

• Тамырлар жана жемиштер аспабы
• Мурас көндүмдөрүн картага түшүрүү куралы
• Абройду (кадыр-баркты)талдоо куралы
• Кардарларды продукцияга дал келтирүү
• Бааны белгилөө куралы
• Интеллектуалдык менчикти картага түшүрүү

куралы

• Комплекстүү стратегияны иштеп
чыгуу куралы

• Коомчулуктун максаттарын иштеп
чыгуу куралы



Коомчулуктун мүмкүнчүлүктөрүн
кеңейтүү
Кантип уюштурулганбыз?
Башка кызыкдар тараптар менен
кандайча иштешебиз?
Кантип өзүбүздү тааныта алабыз?
Кантип өзүбүздү коргойбуз?

Репутация
Биз өзүбүздүн салтыбызды кандай

баалайбыз?
Башкалар бизди кандайча көрүшөт?
Потенциалдуу кардарлар биз жөнүндө эмне
билишет? Бул билим туурабы же туура
эмеспи?
Үчүнчү жактар сунуш кылган ушул сыяктуу
продукция / кызматтар барбы?
Кардарлар биздин продукция / кызматтар
үчүн кымбат бааны сунуштоого даярбы?
Биздин каада‐салтыбыз жөнүндө социалдык
тармактардагы сүйлөшүүлөр кандай; ага ким 
үстөмдүк кылат?

Мурас чеберчилигинин түрлөрү
Каада‐салтыбызды иш жүзүнө
ашыруу үчүн бизге кандай билим
жана материалдар керек?
Каада‐салтыбызды аткарышыбыз
жана продукциябызды
жасашыбыз үчүн кандай
жөндөмдөр керек?
Ошол көндүмдөрдү, билимди
жана материалдарды алуу
мүмкүнчүлүгүн кантип өткөрүп
беребиз?
Мында кандайдыр бир
кыйынчылыктар барбы?

Мураска сезимтал инновация
Биздин салтты кандай инновация 
түрлөрү сактап келет?
Кандай өзгөрүүлөр салтка
коркунуч туудурат?

Диагностика 
фазасы

• Бул этапта жамааттар
коммерциялаштыруунун
учурдагы абалы жана
коммерциялык
продукциялардын же кызмат
көрсөтүүлөрдүн негизин түзгөн
мурастардын мааниси жана
баалуулуктары жөнүндө ой 
жүгүртүшөт.

• Коомчулуктар
коммерциялаштыруу
долбоорунун ар кандай
аспектилерине байланыштуу
тобокелдиктерди жана
артыкчылыктарды аныкташат: 
полотнонун (канвас)төрттөн үч
бөлүгү.



Диагностика фазасы

Диагностика

Стратегияны
иштеп чыгуу

Стратаегияны
аткаруу

Мониторинг
жана баалоо

• Тамырлар жана жемиштер куралы
• Мурас көндүмдөрүн картага түшүрүү куралы
• Абройду талдоо куралы
• Кардарларды өнүмгө дал келтирүү
• Бааны белгилөө куралы
• Интеллектуалдык менчикти картага түшүрүү

куралы



Ная
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• Патуастар салттуу патахитра түрмөктөрүн жасоо көндүмдөрүн жана
билимдерин сактай алышат, ошондой эле кооздолгон чайнектер
сыяктуу башка арзаныраак өнүмдөрдү (продукцияны) чыгарышат.

• Бирок ырларды жазуу жана ырдоо көндүмдөрүн сактап калуу жана
өткөрүп берүү кыйла татаал. Жаштар ар дайым эле 
чыгармачылыкты аркалоого кызыкдар эмес.

• Патуастар продукциясын жергиликтүү айыл тургундарына, 
Индиянын шаарларынын тургундарына жана эл аралык искусство 
сүйүүчүлөрүнө сатышат. Буга чейин белгилүү сүрөтчүлөр көркөм
коллекционерлерге, изилдөөчүлөргө, галереяларга сатышкан. Алар
пандал (фестиваль) жасалгаларын жана дубал сүрөттөрүн
жасашат.

• Айрым патуастар өзүлөрүнүн рыногун улуттук жана эл аралык
деңгээлде кеңейтүүнү каалашат. Наядан келген Патахитра эл 
аралык галереяларда (мисалы Лондондогу V&A) жана Discovery 
каналында көрсөтүлдү.

• Белгилүү сүрөтчүлөр галереялар же бейөкмөт уюмдар жана
башкалар менен мамиле түзүшкөн. Башкалары да өзүнүн
кардарларын табууну каалашат.



Наядагы кол 
өнөрчүлөрд
үн 
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• Патуалардын жамааттык уюму (Читратару-Chitrataru) бар, бирок алар үчүн
жамааттык маркетингди көп жасабайт. Айрым сүрөтчүлөрдүн гана социалдык
тармактагы жеке баракчалары бар. Брокерлердин талаптары жогорулады, 
андыктан кол өнөрчүлөр өзүлөрүнүн маркетингин көбүрөөк жасоону каалашат.

• Киреше сезондук мүнөзгө ээ, айрыкча анчалык жакшы өнүкпөгөн көркөм
өнөрчүлөр үчүн. POTMaya фестивалы өткөрүлүп жаткан мезгилинде (кыш 
мезгилинде) киреше эң жогорку деңгээлде болот. Бул фестиваль ушунчалык
маанилүү, бирок өтө кыска.

• Баасы жогору товарлар үчүн жакшыраак таңгактоо (упаковка) талап кылынат. 
Кол өнорчүлөр ар кандай ыкмаларды колдонуп, мисалы, резина штамптар
менен белгиленген био-деградациялык баштыктар, аты-жөнү жана телефон 
номери басылган кездеме баштыктары, гезит жана күрөң кагаз пакеттери
сыяктуу тажрыйбаларды пайдаланып жатышат.

• Патуастар алардын жасаган буюмдары Интернетте келүүчүлөр тарабынан
экспозиция катары жайгаштырылганын жактырышат, бирок алардын аты
аталганын каалашат, алар таанылат.

• Китептерге көркөм сүрөт тартууну суранган Патуастардан гонорардын
төлөнүшүн каалайсызбы же жокпу деп сурашкан (айрымдары "жок" деп жооп
беришкен).

• Патуастар дизайндарын өз ара эркин бөлүшүшөт, бирок галереялар башка 
патуастардан эмгектерин арзан баада көчүрүп берүүнү суранышканда, бул
адилетсиз деп эсептешет.



Тамырлар жана 
мөмө-жемиштер 
аспабы
◦ Бул курал жамааттарга кол өнөрчүлүк же көркөм
аткаруучулук сыяктуу мурас өнүмдөрү менен
кызматтарынын ортосундагы өз ара мамилелерди
жана алар көз каранды болгон каада-салттардын
тамырларын элестетүүгө жардам берет.

◦ Тамырларга салттуу көндүмдөр, билимдер, 
материалдар жана ноу-хау, ошондой эле алардын
жамааттар үчүн мааниси жана баалуулугу кириши
мүмкүн.

◦ Мөмө-жемиштер салтка байланыштуу өнүмдөр жана
кызматтар. Айрымдары каада-салттын тамырына
жакыныраак болсо, калгандары андан алысыраак.

◦ Бардык «мөмө жемиштер" сатылышы керек эмес. 
Бул аспап жамааттарга салттардын кайсы жактары
коммерциялашууга ылайыктуу болушу мүмкүн, 
кайсынысы ылайыксыз экендигин аныктоого жардам
берет.

Чау маскасы,Дармендра Сутрадхар
тарабынан жасалган



Chau M ask by Dharm endra Sutradhar



Тамырын аныктоо

• Мурас атрибуттары же салттын тамыры ‐ жамааттын сүрөтчүлөрү алардын салтынын
негизги мүнөздөмөлөрү деп эсептешет, алар бүгүнкү күндө практикалап, кийинки
муундарга өткөрүп берүүнү каалашат.

• Көпчүлүк учурда, жамааттын мүчөлөрү өз мурастарын ачык талкуулабайт, анткени бул
өзүнөн өзү көрүнүп турат. Бирок суроону талкуулоо жана атрибуттар боюнча дебаттарга
жол берүү салт менен байланышты тереңдете алат жана кийинчерээк кайсы
атрибуттарга коркунуч туудурат же жетишсиз деп таанылат, кандай иш‐аракеттерди
жасаш керектиги жөнүндө бир пикирге келүүгө жардам берет.

• Наяда сүрөтчүлөр сюжеттин темасы жана мааниси, түрмөктөр менен аткаруу, ырларды
түзүү, сүрөт тартуу стили, табигый түстөрдү колдонуу сыяктуу негизги атрибуттарды
аныкташкан.

• Атрибуттарды чечүүдө сүрөтчүлөр жана жамааттын мүчөлөрү акыркы сөздү айтышы
керек. Кеп тышкы пикир жөнүндө эмес.



Roots of Bengal Patachitra

Салттын түп тамыры эмнеде?
Сариге чапталган кагаздан
түрмөктөрдү жасоо
Табигый боёк түстөрүн жасоо жана
колдонуу
Патахитра мурасына негизделген
жаңы ырларды жана окуяларды
түзүү
Эски ырларды жана окуяларды
билүү
Түрмөктөр менен аткаруу
Салттуу стилдерди сүрөттөө
Патахитра мурасына таянып
инновацияларды киргизүү
мүмкүнчүлүгү

М
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Chau Mask by Dharmendra Sutradhar



Identifying fruits (products and services)

• Community members and artists can identify products related to the 
heritage (the fruits of the tradition, from a commercial perspective).

• It is sometimes easier to identify obvious products (such as crafts or 
performances) than services (such as workshop tours). 

• For this exercise, the Patuas in Naya considered various products 
made and sold in the village, as well as those (such as murals) made 
elsewhere. They also considered services such as online training.

• It can be useful to list all products and services, even those currently 
offered for free, to help consider whether they might be sold in 
future.



Fruits of Bengal Patachitra

What are the fruits of the tradition?
New products:

• Painted fabric
• Painted bamboo, terracotta, wood, glass, leather
• Painted kettle, umbrella, hand fan, mats
• Murals
• Pandals
• Books, graphic novels
• New kinds of performances, songs and themes

Products closer to the roots:
• Traditional long scroll with singing
• Traditional square scroll
• Traditional tunes and lyrics

Ex
am
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e
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Survivals

• Products that, 
with little change 
or adaptation, are 
produced 'as they 
were in the past'.

Retro-innovations

• Products made by 
re-creating and 
re-using 
traditional know-
how and skills 
that were perhaps 
lost or forgotten

• Conscious 
attempt to make 
products today as 
they were done in 
the past.

Evolving traditional 
productions

• Product 
innovations 
respond to 
changing 
lifestyles, market 
needs, technical 
progress, 
regulations.

• Products are 
accepted by the 
community as 
part of their living 
heritage.

Industrial 
productions

• Products made 
with new 
technologies to 
reduce production 
costs and 
increase volume.

• Some heritage 
skills may be lost.

• Some community 
members may not 
consider these 
products as part 
of their heritage.

Products sold as ‘heritage’ can have different kinds of relationships to the roots of the 
tradition. Consider how each product relates to the roots using this model:



Мурас
чеберчилигинин
репертуары

◦ Тамырлар жана жемиштер куралы жамааттарга алардын мурасы
сатууну каалаган өнүмдөрдүн жана кызматтардын түрлөрү менен
кандай байланышы бар экендиги жөнүндө ойлонууга жардам
берет. Ошондой эле, коомдун мурас боюнча көндүмдөрдү картага
түшүрүү инструментин колдонуп, каада-салтты практикалоо
мүмкүнчүлүгүн кандайча сактап жаткандыгын билүү пайдалуу
болушу мүмкүн.

◦ Коомчулукта мурас ‘көндүмдөрүнүн репертуарын сактоо мурас
жөндөмдөрүн, билимдерин жана тамырлары жана жемиштер
куралы менен аныкталган материалдарга жеткиликтүүлүктү
сактоону камтыйт.

◦ Бул ар бир жасалган өнүм "салттуу" продукт экендигине
ынангандан көрө, мурасты сактоо үчүн маанилүү болушу мүмкүн. 
Айрым учурларда, өнүмдүн аныктыгына өтө эле көп көңүл буруу, 
коргоого тоскоол болот.

◦ Наяда, мисалы, сырдалган чайнектер сыяктуу салттуу өнүмдөрдү
жасоодо, мисалы, салттуу узун түрмөктөрдө колдонула турган
көркөм жана жомок айтуу көндүмдөрүн өркүндөтүү жана
практикалоо талап кылынышы мүмкүн.

◦ Мурас боюнча көндүмдөрдү картага түшүрүү инструменти менен
каада-салттын негизин түзгөн материалдарды кимдер билип, 
билип алгандыгы жөнүндө ой жүгүртүүгө болот. Ошондой эле, бул
курал бул көндүмдөрдү билимди жана материалдарды келечекте

Балык тойундагы салттуу
окуяга шилтеме берген Ная
айылынан сырдалган чайнек.

Сүрөт: Harriet Deacon 2019
Photo: Harriet Deacon 2019



Мурас көндүмдөрүн
картага түшүрүү куралы
Бул курал жамааттарга көндүмдөрдү жана билимдерди, ошондой эле материалдарга
жеткиликтүүлүктү картага түшүрүүгө жардам берет.

Көндүмдөрдү картографиялоо жамааттарга коомдо мурас атрибуттарынын канчасы
(салттын тамыры) бар экендигин жана убакыттын өтүшү менен колдонулуп, бериле
тургандыгын карап чыгууга жардам берет. Бул мурастарды башкарууга жана мураска
байланыштуу өнүмдөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн үзгүлтүксүз өндүрүлүшүнө
жардам берет.

Коомчулукта көндүмдөрдү жана билимдерди, ошондой эле материалдарга
жеткиликтүүлүктү картага түшүрүү үчүн, Тамыр жана мөмө куралындагы мурас
атрибуттарынын (тамырларынын) тизмесин караңыз.

Коомчулуктагы сүрөтчүлөрдүн баарынан же өкүлдөрүнүн кесилишинен ушул
көндүмдөрдүн кайсынысына ээ экендигин сураңыз (ал белгисиз болушу мүмкүн). 
Андан кийин жөргөмүштүн графигин натыйжалары менен картага түшүрүңүз (кийинки
бетти караңыз), бардык көндүмдөр коомчулукта камтылгандыгын билип алыңыз. Биз
сүрөтчү 1, 2 жана 3 колдонуп, ар кандай сүрөтчүлөрдүн жоопторун мисал катары 
келтирдик. Адамдардан бул көндүмдөрдүн кандайча сакталып жана өткөрүлүп
жаткандыгын, ошондой эле кандайдыр бир көйгөйлөрдү алдын-ала көрө алар-
албасын сураңыз.



Мурас көндүмдөрүн
картага түшүрүү
куралы

W ho can do what?

How are these skills, 
knowledge being passed 
on?Ким эмне кыла алат?

Бул көндүмдөр, билимдер
кандайча өтүп жатат?

Бул көндүмдөргө, билимге
жана материалдарга
жеткиликтүүлүк келечекте
тобокелге салынабы?

Эгер ошондой болсо, анда
эмне кылса болот?

Патахитранын көпчүлүк шыктары
Наядагы айыл кол өнөрчүлөр
арасында чагылдырылган.

Айрыкча табигый боёкторду жасоо
жана колдонуу боюнча жетишсиз
көндүмдөр менен бөлүшүү үчүн
тренингдер бар. Ар бир эле сүрөтчү
ырдай албайт.

Балдар кыздарга салыштырмалуу
ырга болгон кызыгуусун төмөндөтүп
жатышат.

Коомчулук эркек балдарды ырдоого
үндөөсүн каалайт. Окууну улантуу.



Бакты да, дарак сыяктуу
карап көрөлү
◦ Мурас вакуумда тура  албайт, жамааттар да болбойт. 
Контекст маанилүү.

◦ Коомчулуктагы ар кандай каада-салттарды, алардын
бири-бири менен жана кеңири контекст менен
байланышын карап чыгыңыз.

◦ Тиешелүү өнүмдөрдү сатуу жамааттарга жана алардын
мурастарына кандайча таасир этиши мүмкүн, мисалы, 
бир салттан эмес, башка салттардан?

◦ Каада-салттар кандайча бөлүшүлгөндүгүн, алар
саякаттап, убакыттын өтүшү менен өзгөргөнүн, дарактан
жайылган урук сыяктуу. Контексттин өзгөрүшү бул
бөлүшүүгө кандай таасир этет?

"The O ld Apple O rchard, W isbech St. M ary" by scrum pyboyis licensed under CC BY 2.0 https://ccsearch.creativecom m ons.org/photos/e52a407b-7e60-47f9-82fb-4b69a3954146



Кадыр-баркты (абройду) талдоо каражаты Бедел дегенибиз - мураска, 
алып жүрүүчүлөрдүн жамаатына жана жеке практиктерге маалымдуулук, 
билим жана статус жөнүндө..

Маалымдуулук

Базарда жана коомдо мурастар
канчалык белгилүү (дегеле
белгисиз, анча белгилүү эмес, 
айрымдар билишет, көпчүлүк
билишет, абдан жакшы
билишет)?

Билим

Орточо потенциалдуу кардар
мурас жөнүндө эмнелерди
билишет?
Мурас тарыхынын жана
практикасынын анча түшүнүксүз
же туура эмес түшүнүктүү
элементтери барбы?

Баалоо

Жалпы кадыр барк оңбу, 
бейтарап (нейтралдуу), терс
эмеспи?



How to analyze 
reputation

Easy m ethods include:

◦ Q ualitative interviews to clients, 
distributors, other stakeholders

◦ Analysis of traditional m edia (e.g., 
news search)

◦ Google search
◦ Keyword search on social m edia 
(FaceBook, Instagram , etc.)



Кадыр-барк 
(Репутация): 
үч типтүү
кырдаал

Мурас жана анын адистери жалпы коомчулукка же потенциалдуу кардарларга
анча белгилүү эмес.
Ушул этапта менчиктеп алуу коркунучунун төмөндүгү.

Маалымдуулу
к деңгээли
төмөн

Мурастар жөнүндө бир аз түшүнүк бар, бирок ал үстүртөн.
Мурастардын практиктер үчүн маанилүү болгон аспектилери рынокто белгисиз
же анча түшүнүксүз. Жашыруун билим же туура эмес маалыматтар таратылган
болушу мүмкүн.
Кылмыштарды туура эмес колдонуу жана бурмалоо болушу мүмкүн, анткени
үчүнчү жактар өзүлөрүнүн товарларын жайылтуу үчүн мурастар жөнүндөгү
билимди (туура эмес билим болсо дагы) пайдаланууну каалашат.

Маалымдуулу
к деңгээли
үстүртөн же
жагымсыз
имидж

Мурас жана практиктер белгилүү жана жакшы кадыр-баркка ээ.
Мыйзамсыз пайдалануу жана жалган маалымат берүү коркунучу
салыштырмалуу жогору, анткени үчүнчү жактар өз товарларын жайылтуу үчүн
мурастар жөнүндө билимди пайдаланууну каалашат.

Жогорку
маалымдуулук
деңгээли жана

жагымдуу
имидж



Кардарларды өнүмгө дал келтирүү: 3 кадам
Кардарлар ар кандай жана ар кандай нерселерди каалашат. Учурдагы жана потенциалдуу
кардарлардын айырмачылыктарын түшүндүрүп бериңиз, мисалы: ‐ келип чыгышы (улуту, же чоң
шаарлардан же айыл жеринен) ‐ жынысы, курагы, байлыгы, мүнөзү жана жашоо образы ‐ алар
каада‐салтты жана сатып алуунун себептерин билишет. / Коомдук өнүмдөрдү сатып албаңыз ‐
Алар кызыкдар болгон өнүмдөр / спектаклдер жана төлөөгө даяр болгон баалар. 

Жогорудагы ой жүгүртүүнүн негизинде төмөнкүлөрдү аныктаңыз: ‐ Кардар топторун тартуу үчүн
убакытты жана ресурстарды сарптоого туура келет ‐ Мурастарды баалабаган же өнүмдөргө
ылайыктуу бааны төлөөгө даяр эмес кардар топтору, андыктан ал татыктуу эмес аларды тартуу
үчүн убакыт жана акча коротуу.

Кардар топторун Heritage өнүмү / базар матрицасы куралы аркылуу сатып алууну жактырган
өнүмдөргө дал келтирүү. Мисал кийинки слайдда көрсөтүлгөн. Бул курал ошондой эле маркетинг 
аракеттеринде максаттуу болбой турган кардарларды көрсөтө алат.



Heritage product/market matrix: example
Customer group (market segment) Products

Heritage‐aware tourists from big cities

They want ‘authentic’ products. Have some background knowledge of our 
traditions. Mostly women over 45 years. Represent a limited part of the 
market.

Product line 1 (traditional top of the line)

Products that are hand‐made by a master practitioner using traditional 
aesthetics (near to the roots). Higher price. Limited quantities (more time 
consuming to make, and demand is limited). Can be made as 'show‐off' 
pieces for promotional reasons.

Price‐aware tourists from big cities

They want something that has a link to the local tradition but are not 
prepared to pay the price for a masterpiece. Have limited knowledge of 
our art form. Are interested in the product aesthetics rather than its 
cultural heritage. Both genders, all age groups. Represent a large part of 
the market.

Product line 2 (traditional middle‐range)

Hand‐made but with labour‐saving techniques. Can also be made by 
junior practitioners/apprentices with reduced skill repertoire. 
Competitive price but higher profit margin; made in large quantities as 
they represent the bulk of sales. Traditional motifs with variations in style 
to satisfy need for variety and personal tastes.

Local consumers from nearby villages

They want products that remind them of their roots but with innovative 
elements. They want something different from what their parents might 
like. Both genders, 20 to 40 years old. Do not have the means to pay as 
much as tourists. They represent a smaller but significant part of the 
overall market.

Product line 3 (trendy products) 

Traditional elements are re‐interpreted in line with contemporary tastes 
and needs. Can be made by younger practitioners who understand the 
taste of their age group and are developing heritage skills. May be sold at 
a reasonable price with simpler packaging, perhaps at local shops. 

Price‐sensitive tourists

They just want cheap souvenirs. Small part of the market, if they are 
visiting Naya for other purposes.

These customers may be just as happy to buy look‐alike industrial 
products at low prices, so they will not be a target of marketing 
efforts. However, they may be interested in the cheaper products in 
Product line 3.



Opportunities for traditional artists

• Today’s consumers are increasingly sensitive to ethical issues such as social justice and 
environmental sustainability, relating to the whole supply chain in all areas of 
consumption, including art.

• As art markets mature, there is greater market appreciation for artists with a recognizable 
aesthetics who are part of a tradition, but innovative (e.g., individual artists with 
recognizable trajectories rather than, say, 'Indian art' as a category)

• After COVID‐19, the shift to digital marketing accelerated. Online buyers tend to be 
younger, spending more in the mid to lower price range. 

• Internationally, there is growing appreciation for post‐war and contemporary art, 
emerging artists and new genres, e.g. African American artists 

https://www.artsy.net/article/artsy‐editorial‐boom‐bust‐south‐asian‐art‐market‐finally‐maturing
https://www.ft.com/content/0b20f9b0‐377a‐11ea‐ac3c‐f68c10993b04



Бааны коюу: үч кошумча логика
Баасы(чыгымдар)

• Продукцияны жасоо канча
турат?

• Өзгөрүлмө чыгымдарды да 
(материалдарды, эмгекти) жана 
өндүрүлгөн көлөмдөргө көз 
каранды болбогон туруктуу 
чыгымдарды (мисалы, 
шаймандар) эске алыңыз.

• Акы төлөнбөгөн кызматкерлер 
(мисалы, ишкерлер, үй-бүлө 
мүчөлөрү) иштеген убакыттын 
баасын кошуңуз

• Сүрөтчүлөр киреше табышы 
үчүн, калыс бааны кошуңуз.

Конкурс(атаандаштык)

• Окшош өнүмдөрдүн базардагы
баасы кандай?

• Кардарлар бааларды 
салыштырышат. Орточо базар 
баасы маанилүү маалымдама 
болуп саналат.

• Баалардын көтөрүлүшү суроо-
талапты азайтышы мүмкүн. 
Аларды буюмдун баасын мурас 
катары баалоо менен 
түшүндүрсө болот.

• Баалардын төмөндөшү көбүрөөк 
өнүмдөрдү сатууга жардам 
бериши мүмкүн, бирок 
керектөөчүлөргө товардын 
анчалык деле кымбат эмес 
экендиги жөнүндө белги бериши 
мүмкүн.

Баа (татыктуу нарк)

• Кардар товардын баасына
канчалык ишенет?

• Жакшы кадыр-баркка ээ болгон 
белгилүү өнүмдөрдү төлөөгө 
даяр болуу.

• Ар кандай керектөө топтору 
(базар сегменттери баалардын 
ар кандай сезимталдыгына ээ 
болушу мүмкүн. Мисалы, бай 
кардарлар төлөөгө даяр болушу 
мүмкүн.

• Жарнамалык жомок айтуу 
баалардын жогорулашын 
негиздей алат.



Тиешелүү бааларды коюу: айрым
көрсөтмөлөр

1. Өндүрүшкө кеткен чыгымдарды эсептөө, анын ичинде сүрөтчүлөрдүн убактысы жана чеберчилиги
үчүн адилеттүү маржа

2. Салыштырылуучу товарга керектөөчүлөр орто эсеп менен эмне төлөй тургандыгын билип алыңыз
(базар баасы)

3. Товардын салыштыруудагы продукттан айырмаланып турган бардык жолдорун табыңыз.

4. Сиз аныктаган ар кандай базар сегменттери жөнүндө ойлонуңуз. Ошол айырмачылыктарга
финансылык баалуулукту коюңуз (позитивдүү айырмачылыктар үчүн бир нерсени кошуңуз жана
терс нерселердин бардыгына бирөөнү алып салыңыз). Сиз ар кандай кардарлар тобунун кабыл
алынган мааниси ар башка болоорун түшүнөсүз (айрымдары айрымдарга караганда башкаларга
караганда сезимтал болушат).

5. Сиздин чыгымдарыңызды жаба турган жана ар бир кардар тобуна төлөөгө даяр экендигине
жараша бааны белгилеңиз. Жарнамалоо, таңгактоо жана кардарлар менен өз ара аракеттенүү
менен айырмачылыктарыңызды белгилеп, бааңызды актаңыз.



Продукцияга баа коюу жана
сатуу

Мурас менен буюмдардын
ортосундагы байланышты
түшүнүү

Chau Mask by Dharmendra Sutradhar

Салттын тамыры эмнеде?
Кандай көндүмдөр, 
материалдар, мааниси
жана баалуулуктар(наркы) 
маанилүү?

Сатуу үчүн кандай
жемиштер
(продукциялар) 
даярдалат?
Бул өнүмдөрдүн
салттын тамырлары
менен кандай
байланышы бар?
Кандай жөндөмдөр
керек?

Мөмө‐жемиштерди
(продукцияны) жасоого
кандай ресурстар
(убакыт жана
материалдар) кетет? 
Алардын базардагы
кадыр‐баркы кандай?

Мурас менен
базарды
байланыштыруу

Аларды ким жана кандай
баада сатып алат?

Developing new products

What new products could be 
made for potential 
customers? At what price will 
it be possible to sell them?
How do they relate to the 
roots?



Базарга катышкан жамааттарды коргоо: укуктук
жана этикалык стратегиялар

• Көпчүлүк жамааттарда адвокаттарга консультация берүү же алардын
укуктарын сот аркылуу камсыз кылуу үчүн жумушка орноштурууга каржылык
мүмкүнчүлүктөрү жок. Товардык белгилерди каттоого акча талап кылынат, 
бирок географиялык көрсөткүчтөрдү каттоо акысыз.

• Ошого карабастан, сүрөтчүлөрдүн жана жамааттардын укуктарын түшүнүү
аларга үчүнчү жактар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, аларга туура эмес
мамиле жасоону аныктоого, ошондой эле алардын мурастарын жана
өнүмдөрүн жайылтууга жардам берет.

• Жеке жана жамааттык укуктар менен кызыкчылыктар эске алынышы керек: 
сүрөтчүлөр көркөм чыгармаларга карата жеке автордук укуктарын
пайдаланууну каалашат, бирок ошол эле учурда жамааттык
кызыкчылыктарын коргоо үчүн коомдук уюмга кошулушат, мисалы.



Буга чейин кандай укуктук коргоолор бар 
экендигин түшүнүү

Коомдук уюм барбы? Ал
кимди билдирет? Ал эмне
кылат? Анын укуктук
статусу кандай?

Тиешелүү укуктук коргоолорду карап чыгуудан мурун бир катар суроолорду берүү
керек:

Коомчулук же сүрөтчүлөр
интеллектуалдык менчиктин
кандай укуктарынан
пайдаланышат? Аларда бир
соода белгилери, же
географиялык көрсөткүчтөр
катталганбы? Автордук укук
боюнча каттоону талап кылбаган
укуктар жөнүндө канчалык
деңгээлде билишет?

Кантип кол өнөрчүлөр жамааты өз
билимдерин же чыгармаларын
бөлүшүүнү (же купуя сактоону)
жактырышат? Коммерциялык сыр
жөнүндө мыйзамда камтылышы
мүмкүн болгон жашыруун өндүрүш
процесстери барбы?

Өнүмдөр кандайдыр бир
маркировкалоо схемасы
боюнча катталганбы, мисалы
Craftmark же Mountain
Products?



Geographical Indication

What is a Geographical Indication?
• A Geographical Indication (GI) is a name or symbol 
which identifies that:

• Goods (including crafts, in some countries) 
• Originate/are manufactured

• In the territory of a country, or a 
region or locality in that territory, 

• Where a given quality, 
reputation or other 
characteristic of such goods is 
essentially attributable to its 
geographical origin 

How can you show your goods have a 
Geographical Indication?
• With a Geographical Indication logo

Where can you put your logo?
• A GI logo can be placed on your product’s packaging, a sign 

near the product, on your business card, or on your website 
or videos.

What kind of logo can 
you use?
• A logo specific to your goods
• The All‐India Geographical 

Indication logo

Example of 
a specific GI 
logo

The All‐India GI 
logo



Катталбаган жамааттык соода
маркасы
Катталбаган жамааттык соода маркасы деген эмне?
• Соода белгиси ‐ бул графикалык түрдө чагылдырыла турган жана бир

адамдын же компаниянын товарларын же кызматтарын
башкалардыкынан айырмалай алган белги.

• Соода белгилеринин көпчүлүгү логотиптер же ысымдар

• Жамааттык соода белгиси ‐ бул бирикменин мүчөлөрү товардык
белгинин ээлери болгон жана аны мүчөлөр кандайча колдонууну чече
турган соода белгиси.

• Индиянын Мыйзамындагы катталбаган соода белгиси бул 1999‐жылы 
Индиянын соода маркалары жөнүндө мыйзамында катталбаган соода
белгиси, анча‐мынча акы талап кылынат. Каттоосуз, сиз башкалардын
сиздин логотипти көчүрүп алышына жана базардан колдонуусуна тоскоол
боло албайсыз. Логотипти ар дайым каттоого тургуза берүүнүн кажети
жок, бирок аны кимдир бирөө колдонуп баштаса, сиздин абройуңузга
акысыз кирип кетсе, көңүлүңүздү оорутушу мүмкүн.

The Chitrataru logo is an 
example of an unregistered 
collective trade mark
Such a logo can be used on 
letters, the association’s 
website or even on 
members’ products, 
depending on what rules 
they decide.



Жеке автордук укук
Автордук укук деген эмне?
Автордук укук ‐ бул чыгармага карата айрым
аракеттерди жасоого же ага уруксат берүүгө
өзгөчө укук

Автордук укук кайсы "чыгармага" тиешелүү?
Оригиналдуу адабий, драмалык, музыкалык
жана көркөм чыгармалар

Автордук укук кимге таандык?
Сүрөт болсо, аны тарткан сүрөтчү адатта
автордук укуктун ээси болот
Көпчүлүк өлкөлөрдө автордук укук сүрөтчүнүн
көзү өткөндөн кийин 70 жылга чейин созулат

Image from: http://hipamsindia.org/community/raghurajpur‐pattachitra/



Жеке аткаруу укугу

Sadhu Das is an artist who has used social media platforms such 
as youtube and Instagram to share his work and performances

Image from a video on youtube.com, uploaded by banglanatak
MusiCal, Oct 31, 2018

"Спектакль" деген эмне жана "аткаруучу" деген ким?
"Спектакль" ‐ бул бир же бир нече аткаруучулар түз эфирде
жасаган визуалдык же акустикалык презентация
‘Аткаруучулар’ актерлор, ырчылар, музыканттар, бийчилер, 
акробаттар, жонглёрлор, сыйкырчылар, жылан багуучулар, 
лекция окуган адам же спектаклди жасаган башка адамдар
болушу мүмкүн.

"Аткаруучунун укугу" деген эмне?
Кайсы гана аткаруучу болбосун кандайдыр бир спектакль менен алектенсе, анда спектаклге карата "аткаруучунун укугу" бар
Аткаруучунун укугу башкаларга төмөнкүлөрдү аткарууга же уруксат берүү:
аткарууну үн жазуусу же визуалдык жазуусу үчүн
спектакль эфирге берилген учурларды кошпогондо, элди уктурууга же элге жеткирүүгө.
Спектаклдин аткаруучусу алардын спектаклинин аткаруучусу катары таанылышын талап кылууга укуктуу



Бир нече интеллектуалдык менчиктештирүү бир эле 
интеллектуалдык жаратууга тиешелүү болушу мүмкүн

Мисалы:

Патахитранын сүрөтчүсү (мисалы, Анвар Читракар) бир
эле учурда төмөнкү IPR коргоосунан пайдалана алат:

Географиялык көрсөткүч

Жамааттык соода маркасы (Chitrataru логотибин
колдонууну кааласа)

Катталбаган жеке соода белгиси, ал "белги" колдонушу
керек

"Белги" 1999‐жылы Индиянын Соода Маркынын
Мыйзамы менен аныкталат: шайман, бренд, аталышы, 
этикеткасы, билети, аты, колу, сөзү, тамгасы, саны, 
товардын формасы, таңгакталышы же түстөрдүн
айкалышы же алардын каалаган айкалышы

IPR колдонуу
A GI logo could be associated with the artwork

Artist: Anwar Chitrakar

Жамааттык
соода маркасы
көркөм чыгарма
менен
байланыштыры
лышы мүмкүн

"Белги" болушу
катталбаган жеке
соода белгиси
болушу мүмкүн

Image from: https://www.mojarto.com/artists/anwar‐chitrakar



HIPAMS intellectual property mapping
Интеллектуалдык
менчик укуктары
катталды

Интеллектуалдык
менчиктин катталбаган
укуктары

Этикеткалар
жана
сертификатта
р

Ээси / пайда алуучусу Камтылган товарлар жана кызматтар

Колдонуу шарттары

Мүмкүн болгон
артыкчылыктар

Мүмкүн болгон тобокелдиктер

Жерлердин
көрсөткүчү (GI) 
Бенгал Patachitra

Наядагы Chitrataru
сүрөтчүлөр ассоциациясы
сүрөтчүлөрдү колдонуучу
катары каттайт

GI тарабынан камтылган аймактагы
катталган колдонуучулар GA 
спецификациясына туура келген
бардык колго жасалган Patachitra
өнүмдөрүндө логотипти колдоно
алышат.

Бенгал Патахитранын
кадыр‐баркын көтөрүп, 
кымбатчылыкты актай алат

Катталуу керек

Керектөөчүлөргө ГИнин
мааниси жөнүндө билим берүү
керек.

Аткаруу үчүн кымбат, esp. 
Индиядан тышкары.

Патачитранын түпнуска
көркөм
чыгармаларында, 
тексттеринде жана
обондорунда автордук
укук жашайт

Патахитранын
сүрөтчүлөрү жана
алардын эмгектери
жөнүндө автордук укук
оригиналдуу жазуу
жүзүндө жана сүрөткө
түшөт

Айрым сүрөтчүлөр,
композиторлор, лириктер

Авторлор (Патуас же жокпу)
Патачитра менен Патуас
жөнүндө Наяда жазып,
сүрөткө тартып жатышат

Сүрөтчүлөр өзүнүн бардык түпнуска
чыгармаларында автордук укукка ээ
(б.а. башка чыгарманын так 
көчүрмөсүндө автордук укук жок).

Келген фотографтар жана
изилдөөчүлөр алардын жазуусунда
жана сүрөттөрүндө автордук укукка
ээ.

Автордук укук автор өлгөндөн кийин
60 жылга чейин созулат ‐ ал мураска
кала алат, ошондой эле башкаларга
сатылышы мүмкүн.

Каттоонун кереги жок.

Сүрөтчүлөр өз
чыгармаларын көбөйтүү
үчүн башкаларга уруксат
берүүгө же андан баш 
тартууга укуктуу.

Башка чыгармалардын так 
көчүрмөсүнө тиешеси жок.

Сүрөтчүлөр башкалар менен
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө
алардын укуктарын дайыма эле 
түшүнө бербейт.

Автордук укукту колдонуу
кымбатка турушу мүмкүн.

Сүрөтчүлөр башка адамдар өз
чыгармаларын качан көчүрүп
сатаарын билишпейт.

Chitrataru логотиби
(катталбаган)

Наядагы сүрөтчүлөрдүн
Chitrataru бирикмеси

Chitrataru кызматкерлери фирмалык
бланктарда жана башка уюштуруу
материалдарында логотипти колдоно
алышат

Ассоциациянын бренд 
белгисин берет.

Наядагы сүрөтчүлөрдүн
жамааттык өзгөчөлүгү жөнүндө
керектөөчүлөр арасында
маалымдуулукту жогорулатуу
керек.

Craftmark for 
Bengal 
Patachitra

Наядагы сүрөтчүлөрдүн
Chitrataru бирикмеси

Наядан келген сүрөтчүлөр Логотипти
колго жасалган Патачитранын бардык
буюмдарында колдоно алышат

Бенгал Патахитранын
кадыр‐баркын көтөрүп, 
кымбатчылыкты актай алат

Craftmark веб‐сайты ар кандай
стилдеги Бенгал Патахитра
менен Одиша Патахитра деп
айырмалай албайт.

©



Пландоо баскычы

• Бул этапта жамааттар
негизги максаттарын жана
ага кантип жетүүнү
чечишет.

• Жамааттар кенептин төрт
кварталында өз
максаттарына жетүү үчүн
негизги иш‐аракеттерди
аныкташат.

Коомчулуктун
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
Өзүбүздү уюштуруунун жаңы

ыкмаларынан пайда
алабызбы?

Башкалардын биз менен
болгон мамилесин кандайча

каалайбыз?
Өзүбүз каалаган өзгөрүүнү
кандайча жасай алабыз?

Репутация
Биз кандай окуяны айткыбыз

келет?
Кандай укуктук коргоо керек?

Муну кайдан жетүү?

Мурас чеберчилигинин
репертуары

Мурас боюнча көндүмдөрдү
толук бойдон сактап калуу
үчүн биз эмне кылышыбыз

керек?
Өнүктүрүшүбүз керек болгон
башка жөндөмдөр барбы? 

Андай болсо, кантип?
Өзүбүз каалаган өзгөрүүнү
кандайча жасай алабыз?

Мураска сезимтал инновация
Кантип инновацияны кубаттай
алабыз?
Көңүлү чөгүшү керек болгон
айрым өзгөрүүлөр барбы
•?



Стратегияны иштеп
чыгуу
(пландаштыруу) 
баскычыDiagnosis

Strategy 
developm ent

Strategy 
im plem entation

M onitoring and 
evaluation

• Комплекстүү стратегияны иштеп
чыгуу куралы

• Коомчулуктун максаттарын иштеп
чыгуу



Комплекстүү стратегияны иштеп чыгуу
куралы

Коомчулуктун негизги максатын аныктоо

Ушул максаттарга жетүү үчүн иш‐аракеттерди аныктоо

Жамааттардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, репертуардык репертуар, 
кадыр‐барк жана инновация жаатындагы маселелердин чечилип

жаткандыгын текшерүү үчүн HIPAMS полотносундагы аракеттерди картага
түшүрүңүз.



Жамааттын негизги максатын аныктооl

Негизги максат: 2021‐жылдын март айына чейин Патахитра искусствосунун жана ырчылыктын
кадыр‐баркын жогорулатуу жана мурастын жөндөмдүүлүгүн колдоо менен туруктуу өнүгүүгө
салым кошуу, Патахитра сүрөтчүлөрүнүн жашоосун адилеттүү жол менен колдоо.

Бул максат SMART, анткени ал

S – мүнөздүү,өзгөчө

M ‐ өлчөнүүчү (баалоо критерийлери менен байланышкан)

A ‐ жетүүгө болот

R ‐ Тиешелүү (коомчулук үчүн)

T‐ Убакытты эске алуу менен



Ушул максаттарга жетүү үчүн иш‐аракеттерди
аныктаңыз: Наядан мисалдар

Коомчулуктун
мүмкүнчүлүктөрүн

кеңейтүү
Репутация

Мурас
чеберчилигинин

репертуары

Мураска сезимтал
инновация

1. Сүрөтчүлөр HIPAMS тренингдери аркылуу
жеке жана жамааттык маркетинг үчүн
социалдык медианы жана санарип окуяларды
колдонуу көндүмдөрүн өркүндөтүшөт

2. Ная айылы жана POTMaya хэштегдер жана CC‐
BY‐NC лицензиялары жөнүндө билдирүү
аркылуу сүрөттөрдү атрибуция менен
коммерциялык эмес бөлүшүүгө көмөктөшүү
аркылуу багыт катары алдыга жылдырылды.

3. Сүрөтчүлөр искусствонун беделин көтөрүү
үчүн географиялык көрсөткүчтү колдонуучу
катары катталды

4. Түрмөктөрдүн экологиялык таза таңгагы
керектөөчүлөргө жетүүгө жана искусство жана
коом жөнүндө окуяларды айтып берүүгө
жардам берет

1. Сүрөтчүлөр таңгактагы QR коддору
жана онлайн‐спектаклдер аркылуу
жаңы өнүмдөрдү "патер гаан" ырдоо
салты менен байланыштырып, 
жаңылык киргизишти

1. Сүрөтчүлөр тамыры жана мөмө‐
жемиш куралы менен аныкталган
көркөм форманын ар кандай
аспектилери боюнча бири‐бирин
машыктырууну улантышат

2. Эркек балдарды ырдоого үндөөгө
көбүрөөк басым жасалат

1. Сүрөтчүлөр жамааттык маркетинг потенциалын
Chitrataru веб‐сайты аркылуу өнүктүрүшөт, 
алардын уюму

2. Сүрөтчүлөр жана ХИПАМС тобу галереялар, 
басмаканалар, кинорежиссерлор жана мурас
менен алектенген изилдөөчүлөр үчүн жүрүм‐
турум эрежесин иштеп чыгышат

3. Сүрөтчүлөр интеллектуалдык менчик укуктары
жана этикасы боюнча билимдерин HIPAMS 
тренингдери аркылуу өркүндөтүп, түшүнүктөрдү
чагылдырган жаңы түрмөктөрдү түзүшөт



Соодалар: ар кандай максаттарды тең
салмакташтырган иш‐чаралар

• Негизги максатка жетүүдө Патахитранын мурас катары кадыр‐
баркын көтөрүү, сүрөтчүлөрдүн кирешесин көбөйтүү, жамааттын
биримдиги жана мурастын жашоо жөндөмдүүлүгү сыяктуу бир нече
баш ийген максаттарды тең салмакташтыруу талап кылынышы
мүмкүн.

• Айрым иш‐аракеттер ушул максаттардын бирине башкаларга
караганда көбүрөөк таасир этиши мүмкүн жана мисалы, белгилүү
бир иш‐аракеттерден улам мурастардын жашоого жөндөмдүүлүгү
бузулбашы үчүн тең салмактуулук керек. Мисалы, фабрикада
футболкаларды басып чыгаруу жашоо‐тиричиликти илгерилетиши
мүмкүн, бирок кол менен сүрөт тартуу мурастарынын туруктуулугун
төмөндөтөт.

• Айрым сүрөтчүлөрдү жана бүтүндөй сүрөтчүлөр жамаатын
илгерилетүү муктаждыгын балансташтыруу жана Патахитра
сүрөтчүлөрүн бир шаарда Батыш Бенгалия же чындыгында Индия 
аймагындагы искусствону жалпы жайылтуу менен тең
салмакташтыруу керек болушу мүмкүн.

Мурастын
жашоого

жөндөмдүүлүгү

Репутиция 
(кадыр‐барк)

Коомчулуктун
биримдиги

Сүрөтчүнүн
кирешеси / 
жашоо‐

тиричилиги



Стратегия боюнча комплекстелген
таблица: мисал

Intervention Description Heritage aspects IPR aspects Marketing aspects Investment/Cost 

Маркетингди жана
ИМди жергиликтүү
кызыкчылык үчүн
мурастарды сезгич жол
менен кантип колдонсо
болот деген
сүрөтчүлөрдүн жана
коомдук уюмдардын
дараметин өркүндөтүү
айрыкча социалдык
медиа көндүмдөрүн
жана санарип
окуяларды айтуу

IPRдин максаты жана
функциясы, 
маркетингдин максаты
жана артыкчылыктары
боюнча тренинг

Социалдык медианын
максаты, аны кантип
колдонуу, жакшы
сүрөттөрдү тартуу, 
санариптик жомок
айтуу көндүмдөрү
боюнча тренинг

Платформалар:
Facebook, Youtube, 
Instagram

Патахитранын
маанилүү мурас
атрибуттары жана
алардын баалуулугу
жөнүндө
маалымдуулукту
жогорулатуу

Улуу сүрөтчүлөргө
санариптик колдоо
көрсөтүүгө жаш
сүрөтчүлөрдү тартуу
жана башка багытта
мурастарды үйрөтүү
жана чечмелөө боюнча
мүмкүнчүлүктөрдү
түзүү

Сүрөтчүлөр IPR жөнүндө
маалыматка ээ болушат, максаты, 
аларды пайдалануу жана жеке жана
жамааттык кызыкчылыктардын
ортосундагы мамиле

Сүрөттөр ГИнин каттоодон өткөн
колдонуучулары кандайча болору
жана GA патахитра өнүмдөрүндө
кандайча колдонулушу мүмкүн
экендиги жөнүндө маалыматка ээ
болушат

Автордук укук жана
аткаруучулардын укуктары, 
тасмаларга, басылмаларга лицензия 
берүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө
маалыматка ээ болгон сүрөтчүлөр. 
Мисалы, роялти / бир жолку төлөп
берүү жолдору.

IPR жана маркетинг жөнүндө ушул
маалыматты бөлүшүү үчүн жаңы
HIPAMS ыры жана түрмөгү түзүлгөн

Читратару жана жеке сүрөтчүлөр үчүн
социалдык медиа аккаунттарын ачкан
сүрөтчүлөр (учурда алардын саны аз, 
негизинен кыска түрмөктөрдү жана
диверсификацияланган продукцияларды
сатышат)

Сүрөтчүлөр кайсы платформаларды кандай
максаттарда колдонуу керектиги жана
аларды кантип эффективдүү колдонуу
жөнүндө маалымат алышууда

Санариптик жомок мазмуну менен кошо
сүрөтчүлөрдүн жеке жана жамааттык
маркетингинин сапатын жогорулатуу

Байланыш стратегиясын иштеп чыгуу
жөнүндө маалыматка ээ сүрөтчүлөр, анын
ичинде жеке жана коммуналдык маркетинг 
билдирүүлөрүнүн ортосундагы байланыш
жөнүндө талкуу

HIPAMS түрмөктөрү жөнүндө маалымат
каражаттары Ная айылын жана HIPAMS 

Санарип
жомокторду айтуу
жана социалдык
тармактарды
колдонуу боюнча
семинар

Жалпы GI жана
HIPAMS боюнча
жаңы түрмөктөрдү
колдонууга берүү

Санарип
окуяларды түзүүдө
жана жеке
сүрөтчүлөр үчүн
котормо / 
субтитрлерде
техникалык
жардам



Ишке ашыруу этабы

• Бул фазада, жамааттар
стратегияны иш жүзүндө
колдонуп, полотнонун төрт
кварталында иш‐чараларды
жүзөгө ашырышып, төмөнкү
суроолорго жооп беришти:

• Ким эмне кылат?
• Алар муну качан жасашат?
• Биз кандай ресурстарды
жайгаштыра алабыз?

Коомчулуктун
мүмкүнчүлүктөрүн

кеңейтүү

Кадыр‐
барк(Репутация)

Мурас
чеберчилигинин

репертуары

Мураска сезимтал
инновация



Im plem entation phase

Diagnosis

Strategy 
developm ent

Strategy 
im plem entation

M onitoring and 
evaluation

Digital storytelling training (further 
resources are available in Part 4 and 5 of 
the toolkit for this tool)



HIPAMS Жарнамалык санарип окуяларын
окутуу

• Рыноктогу мурастар жөнүндө 
маалымдуулукту жана 
билимдерди түшүнүү жана 
мүмкүн болушунча ээлеп алуу 
жана бурмалоо.

• Кардарлардын интервьюсун, 
базардагы сурамжылоолорду, 
Google же социалдык 
тармактардагы издөөлөрдү 
колдонуңуз.Учурдагы кадыр‐

баркын изилдөө

• Өздөрүнүн жарнамалык
маркетингин жүргүзүү үчүн
техникалык, жарнамалык
жана укуктук / ЭПР 
тренингдери аркылуу
сүрөтчүлөргө мүмкүнчүлүк
берүү

• Бул үчүн максаттуу 
аудиториянын медиа 
керектөө адаттарына 
негизделген конкреттүү 
социалдык медиа 
платформаларды тандаңыз 
(мисалы, Facebook, Instagram, 
Etsy).

Потенциалды
жогорулатуу

• Сүрөтчүлөр кардарлар жана 
аудитория менен онлайн 
режиминде жана турмуштагы өз 
ара аракеттенүүнү практиктер 
менен байланыштырган жагымдуу 
контентти түзүү үчүн колдонушат.

• Коомчулук алардын кандайча 
көрсөтүлгөнүнө сергек болуп, 
керектүү учурларда түзөтүүлөрдү 
киргизип, аудиториянын 
өнүмдөргө жана окуяларга болгон 
мамилесинен сабактарды 
талкуулайт.Колдонуучу жараткан

окуяларды колдоо

•Сүрөтчүлөр жеке жана
жамааттык мурасты
жайылтууну көздөшөт, 
ошондуктан бул эки
деңгээл бири‐бирине
негизделет.

Жеке жана жамааттык
окуяларды айтууга
колдоо көрсөтүү



Ишке ашыруу: көрүлгөн чаралардын
мисалдары



Наяда жасалган иш‐аракеттердин
мисалдары

Иш‐ аракет (Тапшырма) Жоопкерчилик Чыгымдарды көтөрүү Убактысы максаты
Коомчулук мурас атрибуттарын жана негизги
максаттарды жана кыйынчылыктарды
аныктайт

Маркетинг жана интеллектуалдык менчик
боюнча HIPAMS диагностикалык изилдөө

Коомчулук HIPAMS стратегиясын талкуулайт
жана бекитет

Коомчулук
HIPAMS долбоору

Коомчулук (убакыт)
HIPAMS долбоору

Декабрь 2018 to 
Сентябрьr 2019

Мурастын кайсы аспектилери
коргоону жана өткөрүп берүүнү
талап кылаарын белгилөө

Коомчулуктун максаттарын жана
кыйынчылыктарын белгилөө

Сүрөтчүлөр үчүн санариптик жомок жана
социалдык медиа тренинг

Pingla жана POTMaya хэштегдерди колдонуу
менен жарнамаланды

Сүрөтчүлөр жана Читратару социалдык
медиада жана веб‐сайтта өзүлөрүнүн медиа 
катышуусун өнүктүрүшөт

Бенгал Патахитра веб‐сайты түзүлдү (веб‐
сайттын учурдагы топтому Ная жайгашкан
Мединипур Патахитрага багытталган)

Коомчулук
HIPAMS долбоору

Коомчулук (убакыт)
HIPAMS долбоору

Ноябрь 2019 – жүрүп 
жатат

Көрүүчүлөрдүн санын көбөйтүп, 
сүрөтчүлөрдүн кирешесин
көбөйтүңүз

Патахитра мурасы жана анын
баалуулугу жөнүндө
маалымдуулукту жогорулатуу

Айрым сүрөтчүлөрдү жана коомдук
уюмду илгерилетүү

Кардарларга сүрөтчүлөр үчүн түз
мүмкүндүк

Коомчулуктун катышуусу менен жүрүм‐турум
эрежелери

Коомчулук
HIPAMS долбоору

Коомчулук (убакыт)
HIPAMS долбоору

Январь 2020 Галереялардын, 
кинорежиссерлордун, 
изилдөөчүлөрдүн жана басып
чыгаруучулардын сүрөтчүлөргө
карата этикалык мамиле кылууга
түрткү болушун камсыз кылыңыз

…



The diagnosis phase 
identified that many Patuas 
were not in charge of their 
own marketing

Storytelling rooted in the 
heritage can enhance 
consumer awareness and 
reputation of the art form. It 
can educate consumers about 
individual artist trajectories as 
well as their relation to the 
tradition.

Training helped artists telling 
their own stories, collectively 
and individually. A collective 
website was established.

Facebook video post by Patua Sonali Chitrakar: individual 
marketing developed by the artist

https://www.facebook.com/sonali.chitrakar.5/videos/276767450365151/



Бенгал Патахитрасындагы
Chitrataru (сүрөтчүлөр уюму) 
веб‐сайты жана алардын
Facebook баракчасы онлайн 
режиминде жамааттык
маркетингдин негизин түзөт.

Онлайн маркетинг COVID‐19 
пандемиясы туризмге
байланыштуу кирешеге жана
айылга келген конокторго
таасир эткенден кийин өзгөчө
мааниге ээ болду.



COVID‐19га чын жүрөктөн жооп
берүү, туруктуулукту бекемдөө
• Салттуу темаларда жана ошондой эле социалдык маселелерде сүрөт тартуу боюнча

тажрыйбасы менен белгилүү болгон тажрыйбалуу сүрөтчү Сварна Читракар ден‐
соолук кризиси жана алдын алуу чаралары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу
үчүн 7 кадрлуу Патачитра жана COVID‐19 ырын иштеп чыккан. алынган. Сварна
түрмөктө сүрөттө вирусту ачык кызыл желмогуз катары көрсөткөн.

• Ал кызынын жардамы менен Патачитра баянын видеого тартып, WhatsApp аркылуу
байланыштарына жөнөткөн. Анын байланыштары аны Facebook жана Instagram
сыяктуу платформаларда бөлүшүп, миллиондон ашык адамга жетти. Ошондой эле 
ал YouTube сайтына киргизилген. Түрмөктүн жалпыга маалымдоо каражаттарында
кеңири чагылдырылышы, мис. Телеграф Индия жана Таймс Индия жана ЮНЕСКОнун
веб‐сайтында COVID‐19га глобалдык жооптор жөнүндө.

• Пандемияга кирешеси катуу таасир эткен Наядагы башка сүрөтчүлөр YouTube жана
Facebook аркылуу он‐лайн режиминде концерт коюп, окутуудан акча таба
башташты.

Сварна Читракар өзүнүн COVID‐19 түрмөгү менен
аткарууда. Сүрөт: Banglanatak.com 2020

https://www.youtube.com/watch?v=lJZvJY6J4BY&t=13s



Ырларды түрмөктөргө жана башка 
буюмдарга байланыштыруу

◦ Ырлар же "патер гаан" Бенгал Патахитрасынын эң
маанилүү касиеттеринин бири катары жомок айтуу салты
катары аныкталган, аны патахитранын башка түрлөрүнөн
айырмалап турган.

◦ Бирок, өнүмдөрдүн жаңы түрлөрү, айрыкча футболкалар
же башка сырдалган буюмдар бүгүнкү күндө базардагы
ырлар менен байланыштуу эмес. Интернетте сатылганда
же айылдан сатып алгандан кийин үйгө алып кеткенде
дагы, ырдын аткарылышы алардан алыстап кетет. 
Керектөөчүлөр сүрөтчүнүн атын унутуп калышы мүмкүн.

◦ Жакшыраак таңгактоо Патахитра өнүмдөрүн ырларга жана
жеке сүрөтчүлөр тарабынан иштелип чыккан Интернеттеги
окуяларга байланыштырууга жардам берет. Бул атайын
иштелип чыккан таңгакка илинип калган QR коддорун
колдонуу менен жүргүзүлөт.

Swarna Chitrakarperform ing with 9-11 scroll. 
Photo: Charlotte W aelde 2018



Таңгакты (түрмөктү) 
түшүнүү

• Патуас таңгактагы салттуу Патахитра мотивдерин иштеп чыгып, 
кардарларга мурас жөнүндө билим берүү үчүн этикеткаларды жана
шилтемелерди колдонгон. Таңгак ошондой эле жүктөрдү ташуу үчүн
коргой алат.

• Ошол эле таңгакты колдонуу сүрөтчүлөр үчүн чыгымдарды төмөндөтүп, 
алардын жалпы мүнөзүнө басым жасайт. Табигый күрөң картон 
экологиялык таза жана экологиялык аң‐сезимдүү кардарларды
кызыктырат

• Таңгак ар кандай формада жана өлчөмдө болот, андыктан салттуу
түрмөктөрдө, ошондой эле футболкаларда жана жаңы буюмдарда
колдонсо болот.

• Этикеткаларда колдонулган GI Logo бул катталган колдонуучулар
тарабынан көрсөтүлгөн шарттарда жасалган Bengal Patachitra өнүмдөрү
экендигине кепилдик берет.The QR Code (printed in sticker form) links 
specific products to the websites or social media pages of individual artists, 
which can include performances.



HIPAMS түрмөктөрү
Көптөгөн сүрөтчүлөр өзүлөрүнүн
искусствосуна карата кандай
укуктарга ээ экендигин
билишпейт, мисалы, алардын
чыгармаларын уруксатсыз
көчүрүүдөн коргогон автордук
укук Окуудан кийин, сүрөтчүлөр
башка сүрөтчүлөргө өз укуктары
жөнүндө билим берүү үчүн
HIPAMS түрмөктөрүн жаратышты.

Манаранжан
(Ману) Читракар
тарабынан
түзүлгөн
географиялык
көрсөткүчтү
түшүндүрүп
түрмөктү
жылдырыңыз

Swarna Chitrakar
тарабынан түзүлгөн
сүрөтчүлөрдүн
интеллектуалдык
менчик укуктарын
түшүндүрүп түрмөктү
түртүңүз.Photo: Banglanatak 2020



Сүрөтчүлөр өз иштери жана фестиваль 
жөнүндө маалыматты онлайн режиминде
бөлүшүүнү сунушташты. Бирок, алар
сүрөтчү катары кандай укуктарга ээ
экендигин жана өз чыгармачылыгын алдыга
жылдыруу үчүн ушул укуктардан кантип
мыкты пайдалана аларын түшүнүшкөн жок. 
Сүрөтчүлөрдүн укуктары боюнча
тренингден кийин, алар интернеттеги
коноктордун сүрөттөрүнүн жайылышын
оңой эле көзөмөлдөй алышпаса дагы, 
айылдан сүрөткө түшүп жатканда
коноктордон айрым көрсөтмөлөрдү
аткарууну суранышарын түшүнүштү. 
Билдирүү келгендерди жалпы хэштегдерди
колдонуу менен Бенгал Патахитра жана
Пингла жөнүндө маалымдуулукту
жогорулатууга жардам берүүгө үндөйт. 
Билдирүүдө ошондой эле коноктор
сүрөтчүлөрдүн жеке ысымдарын атап
өтүүнү суранат, бул аларды жана алардын
иштерин Интернетте жайылтууга жардам
берет.

Пингла блогундагы Ная айылында өткөн PotMaya
фестивалына келген коноктор үчүн жарыялоо .



Этикалык кодекстер салттуу искусствонун
рыногун түзүүгө жана сүрөтчүлөрдү коргоого
жардам берет

• Кол өнөрчүлөр өз укуктарын уламдан-улам билип, акыйкат мамиле менен
татыктуу иштөөнү каалашат. Бул мурастарды, ошондой эле алардын
жашоо тиричилигин сактап калууга жардам берет.

• Бүгүнкү күндө керектөөчүлөр экологиялык туруктуулукту жана социалдык
адилеттүүлүктү колдогон өнүмдөрдү сатып алууну жогору баалашат.

• Ошентип, галереялар сыяктуу ортомчулар рынокто айырмаланып, 
этикалык тажрыйбаны жигердүү жайылтуу менен сүрөтчүлөр жана
керектөөчүлөр менен узак мөөнөттүү мамилелерди өрчүтө алышат.

• Ушул себептен Ная Патуастары ХИПАМС тобу менен биргеликте алар
жана галереялар, кинорежиссерлор, басмаканалар жана башка кызыкдар
тараптар тарабынан колдонула турган Патачитра көркөм кодекси боюнча
иштешкен.



Patachitra Art Code: негизги
максаттары

• Салтты жана сүрөтчүлөрдү урматтоого жана аң‐
сезимдүүлүккө үндөө

• Башкаларды сүрөтчүлөрдү алардын мурасы жана
алардын иштери жөнүндө долбоорлорго тартууга
үндө

• Сүрөтчүлөр үчүн акыйкат акы төлөөнү жайылтуу
• Башкаларды сүрөтчүлөрдүн эмгектерин
китептерде, тасмаларда жана башка салым кошкон
башка өнүмдөрдө баалоого жана баалоого үндө

• Башкаларды уруксатсыз көчүрүүдөн алыс болуңуз
• Тиешелүү жерлерде географиялык көрсөткүчтү
колдонууга көмөктөшүү

Scroll explaining intellectual property rights of artists created by Swarna Chitrakar. Photo: Banglanatak 2020



Баалоо этабы

• Бул этапта жамааттар өз стратегиясынын
ийгиликтери менен кемчиликтерин баалашат

• Коомчулуктар төмөнкү суроолорго жооп
берип, полотнонун төрт кварталында иш‐
чараларды жүзөгө ашырган көйгөйлөр жана
ийгиликтер жөнүндө маалымат чогултушат:

• Ийгиликке (же ийгиликсиздикке) көз салуу
үчүн эмнени өлчөй алабыз?

• Кантип өлчөсөк болот?

• Стратегияны же ишке ашырууну өркүндөтүү
үчүн ушул маалыматты кантип колдонсок
болот?

Коомчулуктун
мүмкүнчүлүктөрүн

кеңейтүү
Репутация

Мурас
чеберчилигинин

репертуары

Мураска сезимтал
инновация



Evaluation phase

Diagnosis

Strategy 
developm ent

Strategy 
im plem entation

M onitoring and 
evaluation



Баалоо суроолорунун мисалдары: 
жамааттын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
Суроолор

Коомчулук канчалык деңгээлде биргелешип иштөөнүн жолдорун тапты?

Алар кандай көйгөйлөрдү чогуу чече алышты?

Коомчулук канчалык деңгээлде тышкы партиялар менен соодалашуу күчүн бекемдей алды?

Тарабынан бааланган

Коомдук уюмдагы өзгөрүүлөр жана алардын ички жана тышкы таасирлери жөнүндө сапаттуу
маалыматтар

Таштандыларды башкаруу, табигый боёкторду пайдалануу жана башка коомчулуктун максаттары
боюнча прогресс

Кардарлар же кардарлар арасында жамааттык уюм жана анын демилгелери жөнүндө
маалымдуулук

Жамааттык пайда көрүү үчүн жамааттын демилгелеринин саны, мис. этика кодексин иштеп чыгуу

Жамааттык демилгелерден пайдаланган сүрөтчүлөрдүн пайызыТарабынан бааланган

Коомдук уюмдагы өзгөрүүлөр жана алардын ички жана тышкы таасирлери жөнүндө сапаттуу
маалыматтар

Таштандыларды башкаруу, табигый боёкторду пайдалануу жана башка коомчулуктун максаттары
боюнча прогресс

Кардарлар же кардарлар арасында жамааттык уюм жана анын демилгелери жөнүндө
маалымдуулук

Жамааттык пайда көрүү үчүн жамааттын демилгелеринин саны, мис. этика кодексин иштеп чыгуу

Жамааттык демилгелерден пайдаланган сүрөтчүлөрдүн пайызы Сүрөтчүлөрдүн бир айлык орточо
кирешеси



Баалоо суроолорунун мисалдары: 
көндүмдөрдүн репертуары жана инновациялар
Суроолор
Коомчулукта мурастардын жашоого
жөндөмдүүлүгү сакталдыбы?
Мурастар боюнча билимдердин жана
көндүмдөрдүн бардык чөйрөсү
коомчулукка жеткиликтүүбү?
Мурас өнүмдөрүн жана кызматтарын оң
же терс сатуу буга кандай таасирин
тийгизди?

Тарабынан бааланган
Практиканын өзгөрүшү жана коомдогу
мурастарды өткөрүп берүү жөнүндө сапаттуу
маалыматтар
Жаңы сүрөтчүлөрдүн саны
Х убакыттан кийин дагы деле машыккан
сүрөтчүлөрдүн саны
Салттуу түрмөктөрдү жасап, салттуу
ырларды ырдай алган сүрөтчүлөрдүн пайызы
Концепциялардагы, дизайндагы же 
ырлардагы жаңылыктардын саны



Баалоо суроолорунун мисалдары: кадыр‐
барк
Суроолор

Мурастын жана ага байланыштуу өнүмдөрдүн
же кызматтардын баалуулугу жөнүндө
коомчулуктун маалымдуулугу канчалык
деңгээлде жогорулады жана жакшырды?

Керектөөчүлөрдүн мурас жана ага 
байланыштуу өнүмдөр же кызматтар жөнүндө
маалымдуулугу канчалык деңгээлде
жогорулады жана жакшырды?

Тарабынан бааланган

Коомчулукта мурастар жөнүндө маалымдуулуктун
сапаттуу маалыматтары

Наядан чыккан Бенгал Патахитрасы жөнүндө
социалдык тармактардагы билдирүүлөрдүн саны

Социалдык тармактарга өз өнөрлөрү жөнүндө
жарыялаган сүрөтчүлөрдүн саны. Бул посттордогу
хиттердин же жактыруулардын саны.

Географиялык көрсөткүчтү (GI) колдонуу үчүн
катталган сүрөтчүлөрдүн саны

Таңгакта GI же Craftmark колдонгон
сүрөтчүлөрдүн саны


