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Креативдүү индустрия



Бул долбоордон (Creative Spark) биз
эмне үйрөндүк

• Мурастарды жөн гана сактабастан, жаштарга үйрөтүүнү;

• Мурастарды кайра жандандыруу аркылуу дүйнөлүк рынокко 
алып чыгууну;

• Чет элдик туристерге баалуулуктарды жасап көрсөтүү менен 
жалпы тарыхын айтып берүүнү;

• Бизге сунушталган презентациялардын негизинде жеке өзүбүздүн 
жасаган буюмдарыбызды сатыкка чыгарып, финансылык жактан 
каражат топтоону үйрөнүп жатабыз.



«Ууз-Даткалар» коомдук бирикмеси кандай жумуш аткарат

• Унутулуп бара жаткан салттуу билимдер менен алектенет:

1. Таар, килем жасоо; 

2. Улуттук кийимдерди кайрадан жандандыруу;

3. Чет өлкөдөн келген туристтерге улуттук каада-салтты көрсөтүү;

4. Мектеп окуучуларына жана студенттерге мастер класстар 
аркылуу буюмдарды жасап көрсөтүү;

5. Чет өлкөлөргө жана мамлекетте өткөн иш-чараларга катышуу;

6. Илимий жактан изилдөө менен илимий журналдарга 
макалаларды жарыкка чыгаруу.



Кол өнөрчүлүк



• Кыргыздын кандай гана кол өнөрчүлүгүнүн түрү болбосун, ал терең 
философиялык мааниге ээ.  Мурунтан эле ар бир кыргыз аялы бүгүнкү  
күндүн тили  менен айтканда дизайнер (уз) болгон. Алардын колдорунан 
эмне деген гана шедевр буюмдар, кийимдер жасалбаган.

• Бүгүнкү XXI-кылымда, ааламдашуу шартында унутулуп бараткан улуттук 
колориттеги кийимдер жана колдонулуучу буюмдардын кайрадан жанданып, 
жаңырып, өнүп – өсүп жатканы ар бирибизди кубандырат. Өзүбүздүн ким 
экенибизди, улутубузду, каада –салтыбызды, үрп – адатыбызды унутпастан, 
кыргыз экенибизди сезип жашоого дем –күч берип келет.



Жүн – бул элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн түбөлүктүү жердиги. Уздардын кооз буюм
жаратуудагы негизги материалы. Муну менен оймочулук, саймачылык, чырмакчылык, 
түймөчүлүк, өрмөк согуучулук, килем токуучулук, тикмечилик өнөрү жүзөгө ашат. Жүндөн
уютулуп кийиз, ийрип – эшип жип жасалат. 



Таар – ийрилген жүн же кебезден өрмөктө согулган одуракай
материал. Таардын эни көчөткө карата болот. Эриши ак, күрөң, боз түстө
болуп, аркагы көбүнчө карадан жүгүртүлөт. Көчмөн мал чарбачылык
турмушка байланыштуу пайда болгон. Таардан боз үй жасалгалары
(тизгич боо, чалгыч боо, эшик боо, үзүк боо, түндүк боо, туурдук боо,
тегирич, кереге таңгыч ж. б.), ат жабуу (дикек); куржун, шалча, баштык,
дорбо, кап, кийим-кече (эркектердин чепкени жана шымы ж. б.). айрым
аймактарда дасторкон да жасалган. Токулушуна карай таардын терме,
кажары (букары), беш кеште ж. б. түрлөрү бар. Таар согууда кыргыздар ак,
кара, кызыл көк түстөрдү (эриште) көп колдонот. Көркөмдөө ыкмасына
карай терилип (терме таар) жана терилбей согулган түрлөрү болот.
Азыркы учурда таар Кыргызстандын түштүгүндө кеңири таралган.



ТЕРМЕ

- Терме – өрмөкчүлүк өнөрүнүн көркөм түрү. Терме – өрмөктүн эриш
жиптерин «терип согуу», «көркөм көчөт келтирип согуу», «терип өрүү»  
дегенди билдирет. Көлөмү 3см ден 70-75см ге чейин буюмдар согулат. 

- Термечи – өрмөктө көркөм көчөттөрдү түшүргөн уз 



Эки жүздүү



КАЖАРЫ

Түштүк Кыргызстанга таандык. Бул таардын түрүнүн өңдөрү
ачык,көчөттөрү төп, көркөмдүгү так келет. Өзгөчөлүгү жип
түгөйсүз күзүктөлөт, ал түгөйү жок жиптин бири кара, бирөө
кызыл болсо буга ким кайсы «көчөттү» кааласа, өзү билгендей сого
берүүгө болот 



Мисалы: Бенгал
Патахитрасынын

тамырлары

Негизги жөндөмдөргө төмөнкүлөр
кирет:
Сариге чапталган кагаздан
түрмөктөрдү жасоо жана табигый
боёк түстөрүн жасоо жана колдонуу
Эски ырларды жана окуяларды
билүү
Салттуу стилдерди сүрөттөө
Түрмөктөр менен аткаруу
Патачитра мурасына негизделген
жаңы ырларды жана аңгемелерди
чыгаруу



Бенгал Патачитра сүрөтчүсү жергиликтүү гүлдөр жана
жемиштер сыяктуу табигый ингредиенттер менен боёк
даярдап жатат. Сүрөт: banglanatak dot com, 2018. 
жеткиликтүү : https://www.bengalpatachitra.com/about/

--> 

Чебер сүрөтчү жана гуру Духушям
Читракар өзүнүн түрмөктөрүнүнбирин, 
Ная айылы көрсөтүүдө. Сүрөт: Харриет 

Дикон 2018





2019-жылдан баштап Алай жана Чоң-
Алайдан жасалган буюмдар «By Alay»
бренди менен чет өлкөлөргө сатыкка 

чыкты
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Таркатуу каналынын түзүмү узун болушу мүмкүн: ортомчулар башка ортомчуларга

да сата алышат (Проф. Диего Риналло, Ph.D.)



КИЙИЗ 

• Кыргыз эли өзүнүн жашоо- тиричилигинде кийизден жасалган 
буюмдарды кеңири колдонгон. Кийизден ар кандай кийим-
кечектерди, төшөнчүлөрдү, ала кийиз, шырдактарды жана башка 
буюмдарды жасашкан. Ала кийиз, шырдактарды зор 
чеберчиликте оймо- чиймелер менен көркөмдөп, кооздоп 
жасашкан. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, 
бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк 
мүнөздүү. Алар элдин ой- тилегинин, тарыхынын жана 
маданиятынын үлгүсү.





СММ боюнча төмөнкүлөрдү үйрөндүк
Коомдук медиа: кайда болушу керек? 

Көптөгөн социалдык медиа платформалар бар.

Фейсбук, Инстаграм жана YouTube эң көп
колдонулат, бирок башкалар көп: TikTok, 
Pinterest, Twitter, DeviantArt, LinkedIn ...

Ар биринин конкреттүү мүнөздөмөлөрү жана
мүмкүнчүлүктөрү бар жана ар кандай
аудиторияны өзүнө тартып турат.

Кардарлар, кесиптештер же жалпы калк
болобу, кайсы социалдык тармактарда
жигердүү иш алып барганыңызды карап
көрүңүз.



Кыргыздын улуттук кийимдери бүгүнкү күндөгү абалы



• Салттуу кыргыз кийимдеринин материалдык негизин койдун,  
эчкинин,  төөнүн жүндөрү түзгөн.  Аялдар жөнөкөй токуу,  
согуу жолу менен (өрмөктө)  бир нече түстөгү өзгөчө бышык
кездемелерди токушкан. Ал  эми өсүмдүктөрдүн буласынан
токулган кездемелерди кыргыздар абалтадан эле  отурукташкан
коңшу элдерден алмашып же  сатып алып турушкан

• Кыргыз улуттук кийимдери адамга бир гана көрк бербестен
адамдын ден-соолугуна дагы өз таасирин тийгизген.  Себеби
дегенде тоо кыркаларында суукта,  ысыкка ылыйыктуу кылып
тигүү эң чоң аракетти талап кылат



2019-жылы улуттук каада-салтты жайылтуу боюнча
фестиваль өткөргөнбүз



Окуяны айтып берүү

Окуяны айтып берүү- бул өзүн-өзү таанытуунун жана угуучуларга сенин көркөм
чыгармаларыңдын жана спектаклдердин артында турган сүрөтчүлөрдү табууга
мүмкүнчүлүк берүүнүн жакшы жолу.

Жакшы айтылган окуялар угуучулар менен эмоционалдык байланыш түзө алат. 
Көрүүчүлөргө сиздин искусство түрү жана ага кошкон салымыңыз жөнүндө
маалымат берүүгө жардам берет.

Сиз ар кандай нерселер жөнүндө окуяларды айта аласыз:

-Сиздин маданий мурасыңыз

-Сиздин бренд тарыхыңыз (жана сиздин бренддин артында турган адамдардын
тарыхы)

-Сиздин таасир булактарыңыз

-Жеке өнүмдөр / кызматтар / көркөм чыгармалар / спектаклдер /…

-Сиздин үзүрлүү күн тартибиңиз, аспаптарыңыз, машыгууңуз

-Сиздин кардарларыңыз / күйөрмандарыңыз

-Сизде боло турган нерселер: фестивалдарга же соода жарманкелерине катышуу, 
саякаттоо, башка сүрөтчүлөр менен жолугушуу, жеке фактылар (эгер аларды купуя
сактоону каалабасаңыз)

-Сиздин социалдык себептерди колдойсуз (кылдаттык менен тандаңыз, анткени
бардыгы бирдей себептерди колдобойт)

Macher biye (балыктардын тою)

Сүрөтчү: Алех Читракар

Сүрөт : banglanatak dot com, 2018



Биз жасаган жумуштар 



Сауд Аравиядагы фестиваль – 2019-ж.



Кыргыздын шырдагы Швейцарияда  (Shyrdak Avenue)
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Италияда жашап жаткан жараныбыз Беназир Искендер кийизден 
жасалган жасалгалар (войлочной полик)



Алган тажырыйбаларыбыздын жана жасаган эмгектерибиздин 
негизинде «Аруузат» куурчактар коллекциясы сатыкка чыкты 

(кардарлар туристтер жана жергиликтүү эл)



Көңүл бурганыңыздарга терең

ыраазычылык!!!


