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Материалдык эмес
маданий мурас деген
эмне(МММ)?
• ЮНЕСКОнун 2003‐жылдагы Материалдык эмес маданий мурастарды коргоо

боюнча конвенциясы МММди жамааттар же топтор өз мурастарынын бир
бөлүгү деп эсептеген практика, сөз айкаштары, көндүмдөр катары кеңири
аныктайт. МММ, мисалы, ырым‐жырымдарды, оюн‐зоокторду, эпикалык
поэзияны, дыйканчылык жана ашпозчулук салттарды, кол өнөрчүлүктү камтый
алат. Көпчүлүк учурда, МММ коммерциялык иш эмес.

• Мурас боюнча көндүмдөр жана тажрыйбалар ар дайым "рынокко
чыгарылбайт" (жана чыгарылбашы керек). Алар киреше алуу мүмкүнчүлүгүнөн
жогору баага ээ жана көбүнчө үй‐бүлөнү керектөө, белек берүү, социалдык
жолугушуулар, диний ырым‐жырымдар ж.б.

• Көбүнчө, МММге негизделген базар сунуштары МММ тажрыйбасынын
рыноктук эмес формалары менен бирге болот. Бул МММ тирүү экендигинин
жана аны колдонгон жамааттар үчүн социалдык жана маданий баалуулуктун
жакшы белгиси.

• МММ практикасы кардарлардан башка булактар   тарабынан жарым‐жартылай
же толугу менен каржыланат (мисалы, ыктыярдуу иш, жеке кайрымдуулук же 
демөөрчүлүк жардам, мамлекеттик субсидиялар, бейөкмөт уюмдардын
колдоосу). Мындай альтернативдик каржылоо маданий мурастардын коомдук
жана жамааттык баалуулугун чагылдырат жана коммерциялык демилгелерге
альтернатива болуп бере алат.

Kyrgyz folk musician Nurbek Serkebaev performing at 
Bokonbaevo, Kyrgyzstan 2019. Photo: Urmat Osmoev, 
with permission



Материал
дык 
эмесмада
ний 

Рыноктогу
сунуштар
=мөмөлөр



МММ базар 
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• Негизги типологияларга төмөнкүлөр кирет:
• Продукциялар
• Кызматтар
• Туристтик аттракциондор, 
эксперименталдуу үлгүлөр, музейлер

• Тренингдер (курстар, семинарлар, 
мектептер)

• Фестивалдар, маданий иш‐чаралар, 
көргөзмөлөр

• Убактылуу базарлар, соода жарманкелери, 
базарлар, дүкөндөр, галереялар, соода
аймактары

• Бардык базар сунуштары маркетингдик
тажрыйба аркылуу чечиле турган ушул
сыяктуу көйгөйлөр менен бөлүшөт.



Бул
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• Америкалык Маркетинг Ассоциациясынын
пикири боюнча, маркетинг ‐ бул кардарлар, 
клиенттер, өнөктөштөр жана коом үчүн чоң
мааниге ээ сунуштарды түзүү, баарлашуу, 
жеткирүү жана алмашуу процесстеринин
жыйындысы.

• Материалдык эмес маданий мурастардан
(МММ) тамырын тапкан ишкерлерге
жардам берүү үчүн ушул кезге чейин
маркетингде чектелген гана жумуштар
иштелип чыккан.

• Бул лекциянын максаты ‐ маркетингдик
инструменттерди колдонуу менен МММ 
деңгээлин сактоого өбөлгө түзүүчү жана
ашыкча коммерциализациядан келип
чыккан тобокелдиктерди азайтуучу жолдору
жөнүндө катышуучуларга практикалык
билим берүү. 



Мазмуну

1. Мураска сезимтал маркетингге киришүү
• Мураска сезимтал маркетинг деген эмне?
• Мураска сезимтал маркетингдин эки
деңгээли: жекече жана жамааттык

2. Брендинг жана сегментация
• Мурастын брендин түзүу үчүн маркетинг  
сунуштары

• Базар сегментациясы: мурасты сунуштоо үчүн
керектүү кардарларды табуу

3‐4. Мураска сезимтал иш жүзүндөгү маркетинг
• продукция (инновация)
• орун (бөлүштүрүү)
• баа
• алдыга сүрөө (промоушн)



Маркетинг бизнес 
үчүн пайдалуу, 
бирок маданий
мураска
пайдалуубу?

• Көпчүлүк, коммерциялаштыруу МММге
терс таасирин тийгизиши мүмкүн же 
базар бузуучу күч болушу мүмкүн деп
эсептейт.

• Бирок, кардарлар жана
практиктертарабынан кызыгуусу болбой
калгандыктан улам салттуу
тажрыйбалар өлүп калган учурлар бар.

• Бул лекциянын башталуучу жери: "өтө
эле көп" коммерциялаштыруу терс
натыйжага алып келиши мүмкүн, бирок 
базар менен алектенүү мурастарды
сактоого салым кошуп, кийинки муунга
өткөрүп берүүгө жардам берет.



Коммерциялаштыруу жана материалдык эмес мурас
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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

•Патронаж, белектер жана 
башка алмашуу түрлөрү 
сүрөтчүлөр менен 
практиктерди колдошу 
мүмкүн
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билими жана 
жөндөмдүүлүктөрү 
төмөндөп же унутулуп 
баратат, анткени алар 
баалуулугун жоготушат.

•Мурас боюнча 
көндүмдөрдү колдонгон
өнөр ээлери кээ бир 
өнүмдөрдү сатууну 
каалашат, бирок жасаган 
иштери үчүн татыктуу баа
ала албайт, же жетиштүү 
сатыкка чыгышпайт

•Сүрөтчүлөр өзүлөрүнүн 
искусствосу аркылуу өзүн‐
өзү багууга жетиштүү акча 
таба алышпайт

•Мурас өнүмдөрүн жана 
кызматтарын кардарлар 
билбейт же түшүнбөйт
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жана жөндөмү сакталып, 
жаңы муундарга өткөрүлүп 
берилет

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

•Мурас өнүмдөрү жана 
кызматтары керектүү баада 
сатылат

•Сүрөтчүлөр мурастын 
маанисин жана баалуулугун 
кардарларга жеткире 
алышат Ө
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•Мурас өнүмдөрү жана 
кызматтары көбүнчө 
туристтер же жергиликтүү 
эмес кардарлар үчүн 
чыгарылып, коомчулук үчүн 
өз баасын жоготот

•Төмөнкү баада сунуш 
кылынган жасалма же 
сапатсыз өнүмдөр 
мурастын кадыр‐баркына 
доо кетирип, сүрөтчүлөргө 
мурас жөндөмүнөн 
экономикалык пайда алуу 
кыйынга турат.

Булак: HIPAMS интсрументарийи,  http://hipamsindia.org/research‐output/toolkits/ сайтында тапса болот.
Диего Риналлодон ылайыкташтырылган, 2018. Альп тоолорунун азык түлүктөрүн коммерциялык баалоо боюнча МММ де мыкты тажрыйбаларды аныктоо https://www.alpine‐
space.eu/projects/alpfoodway/project‐results/wp2_map_ich_commercial_valorisation_practices.pdf



Маркетингдин
эки деңгээли: 
жеке жана
жамааттык



Сандардын күчү: кызматташуу, 
кызматташуу, кызматташуу

• Эч бир фирма арал эмес. Базар нөлдүк суммадагы оюн эмес, ал 
оюнда пайда башка атаандаштардын жоготуулары аркылуу гана
болот.

• Башка мурас бизнестер "атаандаштар", «теңтайлаштар" же андан да 
жаман "жеңилген душмандар" катары эмес, тескерисинче өнөктөш
жана ошол эле жамааттын мүчөлөрү болуш керек.

• Күчтөрдү бириктирүү менен, рынок өсүп, жалпы маданий мурастар
жөнүндө маалымдуулукту жана кадыр‐баркын жогорулатууга болот ‐
бул баарына суроо‐талап жаратат.

• Формалдуу эмес кызматташуу, тажрыйба алмашуу, ой бөлүшүү жана
жамааттык иш‐аракеттер, бирикмелер маданий мурастар жөнүндө
маалымдуулукту жогорулатуу жана баарына мүмкүнчүлүк түзүү үчүн
маанилүү.

• Маркетинг, дифференциация жана сегментация сыяктуу
маркетингдик түшүнүктөр сунуштарды, башка мурас ишканаларынын
сунуштарын толуктаган базар мейкиндигин табууга жардам берет



Бүтүндөй өнөрчүлөр коомчулугун чогу
илгерилетүүнүн мисалы : 
www.bengalpatachitra.com

Патачитранын сүрөтчүсү Сонали Читракардын
Фейсбуктагы профили аркылуу жеке
жарнамалоо мисалы



Тыянактар

Маркетинг мураска сезимтал болушу мүмкүн жана
болушу керек.

Башка мурас ишканалары, ассоциациялар жана
мекемелер менен кызматташуунун жолдору
жөнүндө ойлонуп көрсөңүз болот: сандарда күч барү

Сиздин бизнесиңиз ата‐бабаларыңыздан калган 
салттуу билимдерге жана көндүмдөргө негизделген: 
аны сактап калуу жана коммерциялык иш‐
аракеттериңиз менен байытуу, ошондо келечек
муундар да андан пайдаланышат.

Эч бир бизнес арал эмес: башка мурас бизнестери
менен кызматташуунун жолдорун ойлонуп көрүңүз ‐
расмий эмес же жамааттык уюмдар аркылуу.


