
Заметки от Казиевой Жылдыз

№1

Мен Улуу Британиялык Кеңешме жана Ковентри Университети, (УБ)
Каксарк.kg фонду менен биргеликте уюштурган ийри долбоорго башынан
аягына чейин катышканыма абдан бактылуумун. Анткени мен абдан көп
илим жана чоң тажрыйба алдым.Конкурска катышууга абдан ынтызаар болуп
билдиртмени жөнөткөн соң, биринчи тренингке катышып,анын
жыйынтыгынын негизинде экинчи турга өтүүгө мүмкүнчүлүк жаралды, бул
мага албетте чоң эргүү жана алдыга койгон максаттарды ишке ашыруу үчүн
билим алууга ошо менен бирге  Эл Аралык окуутучулардын сабактарына
катыша алдым,булнерсе - мага абдан чоң шык дем берди.

Алгачкы жолугушууда, биз Британиянын Ковентри Университетинен
келген окуутучулар менен тааныштык, Каксарк.kg фонду иш алып барган
долбоорлорду Кыргызстандын жети дубанынан келген 56 жаш жана
материалдык эмес мурастардын негизинде иш алып барган ишкерлерге
тартууланды, эки күндүн ичинде абдан чоң пикир алмашуу, ой-пикирлер
менен бөлүшүү болду.А мен үчүн дагы бул көз ирмем дагы бир баскычка
чыгууга чоң түрткү болду.Абдан тажрыйбасы мол, Эл Аралык билим
тажрыйбасы бар Харриет Диксон, Динара Илимбековна Чочунбаева  жана
Шарлотта Вайелде бизге кеңири билим тажрыйбалары менен бөлшүштү.

Экинчи баскычтагы тренинг абдан мени күчтүү билимге сугарды деп айтсам
болот:

Экинчи жолугуушу жана экинчи тренингте биз  эң баштапкы, материалдык
мурастардын негизинде бизнес жасоодо, экологияга,
адамзатка,биоөзгөчөлүктөргө жана ошондой эле элдин кылымдан алып
келеткан билимине зыян келтирбешибиз туралуу Эл Аралык окуутучулардан
билим алдык;

Ушул экинчи трениингтин алкагында,ойлоп табуучулук жөндөмдүүлүк
тууралуу жана ошондой патентештирүү масалесине Эл Аралык деңгээлде көз
чаптырдык.Дүйнөлүк аренадагы патентештирүү жолдору, материалдык эмес
мурастын негизинде алып барылган бизнестер жана анын автордук
укуктарынын корголуушу тууралуу абдан пайдалуу жана маанилүү
маалыматтарга ээ болдум.Мен ар дайым  ишимде тренингте үйрөнгөн
эрежелерди колдонуп  баштадым.Долбоор жазууда оң жана терс жактарын
анализдөө, өзүңдү жана өзүң алып барып жаткан ишиңди 1-минутада
презентациялоону үйрөн жана 1-мүнөттү унутпа деген практикалык эрежер



менен колдонуп калдым.Эл Аралык деңгээлде мол тажрыйбасы жана билими
бар Шарлотта Вайелде жана Харриет Диксон айым айткан учкул сөздөр: «Ар
дайым жасап жаткан  жумуш сага эргүү жана шык алып келүүсү керек, бирок
сен жасап жаткан нерсе материалдык эмес мурас-жеке сеники эмес,
жаратылышка таандык, адамзатка таандык,ошол аймактын бүтүндөй
этникалык элине таандык дегенди билдирет», деген сөз менин жан дүйнөмө,
жашоомдо жашады. Бул долбоордун жана бизге илим берген билим
мугалимдерге терең ыраазычылыгымды билгизем.Сизлер бизге, материалдык
эмес мурастардын негизинде ишкердик жасоого үйрөтүү менен бирге
жаратылышка зыян эмес пайда, демилгелүү топторубузга биз идея алып
келип аларды шыктандырууга өбөлгө түзүүгө мүмкүнчүлүк жаралуусуна чоң
шык, дем жана күч бердиңиздер;

Бул тармакта, иш алып барган жаш ишкер катары биз абдан билимге жана
тажрыйбабызды өркүндөтүүгө муктажбыз, ар дайым изденүү керек.Бул
долбор менен таанышуу мага изденүүгө болгон күчтү жана колдонмону бере
алды.Долбоордун алкагында,  алган тажрыйба, билим  аркылуу өзүмдүн
демилгелүү топтогу аялдар жааматынан Өмүралиева Рита эже айылына
улуттук каттама,кыргыз суусундуктарын сатып «Чайкана» ачты, демилгелүү
топтун айымдары материалдык мурастын негизинде бизнести жасоо
жолдору менен таанышып,өзүлөрү жеке майда бизнес ачууга ынтызаар
болууда.Бул долбоордун бизге берген чоң жардамы,берген билими жана
колдоосу болду.Эл Аралык деңгээлде билим алууга шарт түзүлгөнүнө мен
дагы менин демилгелүү айымдар тобу да кубанычтамын.

№2

Мен Казиева Жылдыз Тилековна,балалыгым чон апамдын жомогуна
таасирленип чонойгон адаммын.Мен төрөлгөн күндөн тартып,бала кезден
шал оорусуна кабылып, чоң апамдын ишеничи мага болгон түгөнгүс үмүтү
менен дарыланган кыз бала болуп чоңойдум, Мени чоң апам сөз баалап жана
кыргыздын нукура дүйнөсүнө суугарып тарбиялады.Ал  дарттымдын
даабасын, мага айткан  тилектери, кыргыз эл жомокторундагы
каармандардагы кайраттуулук, сабырдуулук жана кечиримдүүлүк
сапаттарын байырлап таалим тарбия жана билим берди.Менин адистигим
кыргыз тили же адабяиятын изилдөөчү мугалилим эмес,мен тили так
чыкпаган балдардын мугалими-логопедмин.Бирок менин жан дүйнөм, ички
туюмум, кыргыз тилин изилдөө, тексттерди которуу жана материалдык эмес



мурастардын негизинде ишкердикти жүргүзүү багытында багытталды.Мен
бул нерседен руханий да, материалдык да эргүү алам.

Алгачкы ишкердикти биз жолдошум экөөбүз кулпунай өстүрүүдөн
баштадык.Жаныбыздагы кулпунай иштөөчү адамдар тездикке жана оңоюуна
карап, кулпунайларга химиялык кошулмаларды кошо турганын билип калып,
биз органикалык кулпунай өстүрүүгө толук аракетибизди
жасадык.Органикалык кулпунайды өстүрүүдө тооктун, көгүчкөндүн кыгын
жана биогумус колдонобуз.Кулпунайды иштөөтүү адамдык ресурстарды
колдоону менен толук түрдө таза жүргүзүлөт.Эч бир учурда, чөптү жоготуу
же тазалоо иретинде дары-дармек колдонбойбуз.Аракетке берекет дегендей
кудайга шугур, органикалык кулпунайдын даамы, сапаты жакшы.Кардарлар,
таза натуралдык мөмөлөрүбүздү жакшы баада өндүрүп алышат.

Андан сырткары тоо аймагында жыл сайын жаш жеткинчек жана окуучу
балдар үчүн биз жайкы эс алуу лагерин бир ай уюштуруп турабыз.Лагердин
өзгөчөлүгү балдар таза абада, тоо койнунда эс алышат, андан сырткары
толугу менен нукура кыргыз даамдары менен тамактанышат.Лагердин окуу
программасы толугу менен улуттук, материалдык эмес мурастарды коргоо
багытында сабактар менен камтылган.Балдар кийизден оюнчук, сувенир
жасашат, кыздар калама, каттама, жупка жасоо жолдорун
үйрөнүшөт.Лагердин балдарына кыргыз сууусундактары сунушталат:жарма,
айран, чалап,курма чай.Тамактар көчмөндөр тамагына ылайыкталып, тоо
койнунда таза даярдалып берилет.Бул  лагерде биз балдарга кыргыздын салт-
саанасын,улуттук ашканасы, оюндарды,апамдын жомогун тааныштырууга
аркетибизди кылабыз.

№3

Бакыт Чойтонбаев жана  анын  Манжылы Ата касиеттүү  булактары

Вопросы к интервью:
Здравствуйте, дорогой друг!Я Казиева Жылдыз Тилековна, в рамках проекта

«Креативной индустрии основанной на нематериальном культурном наследии» хочу
взять у вас интервью (письменно).Ваше интервью будет публиковаться для сайта и ваше
интервью будут читать, начинающие креативные лидеры страны. Для них, будет
полезен ваш опыт и ваши успехи в сфере креативной экономики.Благодарю.

1.Расскажите о себе и о своем бизнесе основанной на нематериальном культурном
наследии?
2.Как появилась ваша компания,  идея и ваш данный проект?
3.Как вы  благодаря каким истокам нематериального культурного наследия реализуете
свой бизнес в нашем регионе?



4.Какие цели из стоящих перед вами ближайшее время, вас больше всего вдохновляют?
5.Какое событие дало толчок к началу предпринимательской деятельности основанной
на нематериальном культурном наследии?
6.Что для вас самое главное в сохранении и приумножении нематериального культурного
наследия  и в развитии бизнеса в данной отрасли?
7.Какими трудностями вы сталкиваетесь в развитии креативной индустрии в бизнесе?
8.Как вы реализовываете ваш продукт? Продажа оффлайн или онлайн продажи у вас?
9.На что надо обращать внимание, чтобы быть успешным предпринимателем в
креативной индустрии основанной на нематериальном наследии?
10. Как вы думаете традиция становится модным трендом и залогом успешного
бизнеса?
11.Как вы растете и развиваетесь, и  получаете прибыль от развития креативной
экономики?

Мен «Креативдүү спарк» долбооруна катышып, экинчи турга өтүү менен
биргеликте Ысык-Көл жергесинде практикалык жана талаалык практикалык
семинарга катышканыма абдан ыраазы болдум.Биз Тон районунда
жайгашкан жана ал жакта  материалдык эмес мурастын негизинде иш алып
барган ишкерлер менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук.Анын ичинде
биз Манжылы Ата касиеттүү жергесин байырлап,коргоп жана ал жакта
туристтерди тосуу, бул жер менен тааныштыруу боюнча иш алып барган
Бакыт Чойтонбаев агай менен жана ажайып кооз, өзүнө көөнөрбүс сыр
каткан Манжылы Ата жери менен тааныштык.Мага бул жер абдан жакты,
жаратылыштын ажайып кооздугу  жана көркөмдүүгү көз жоосун
алат.Туристтерди тосуудагы кээ бир уюштуруучулук кемчиликтерге
карабай,Бакыт Чойтонбаев агайдын ички жан дүйнөсү, ички аалам таанысуу
мен көңүл жылытаардык  болду.Ал киши бизге, меймандостук менен
коноктоп тосуп алды.Манжылы Ата жерине жан үрөп кызмат кылган,
келечекке илгери үмүттөрү бар ишкер менен таанышканыбызга биз жаш
ишкерлер кубандык.

Манжылы Ата жана бул жерде  ишкердикти алып барган ишкер Бакыт
Чойтонбаев тууралуу төмөнкү маалымат;

Кыргызстандын  ичинде  көптөгөн  жаратылышы кооз  жана касиетке  ээ
жерлери көп.Алардын  ичинде  Оштого ыйык  Сулайман  Тоо жергеси,Туз-
Көл  туздуу көлү жана  ошондой эле Ысык-Көлдүн түштүк тарабында орун
алган Жети-Өгүз жарлары жана «Жомок» каньону.

Ушул касиеттүү  жана ыйык  жерлердин  арасынан  менин изилдөөм
Манжылы Ата касиетүү булактар аймагынан  башталмакчы. Манжылы  Ата
касиеттүү  булактары  Тон жана Каджы-Сай аймагында жайгашып,
Ысыккөлдүн түштүгүндө  орун  алган.Манжылы Ата  аймагы дартка



дабакер, бул аймактын дары чөптөрү жана суулары менен  дарылаган
табыпкердин атынан айтылып калган. Уламыштарга ылайык Манжылы Ата
коюлган  жерден он жети булак суулары чыгып, алардын баардыгы тең
дарылык касиетке ээ.Бул булак суулары ар кандай дартка дааба жана булакка
жүзүн жууган  адамга бакыт, ден-соолук  алып келет. Бул аймакта Ислам
дини келээрге чейин,адамдар  зыярат кылган аймак болчу. Бирок азыр дагы
кыргыздар  үчүн  ыйык делген  жайга айланган, бул  жердин аймагында бир
нече мечеттер да салынган.

Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде өткөрүлчү  ар турдүү  этно-фестивалдар,
жапайы  куштардын фестивалы жана ошондой эле агро-фестивалдар  бул
аймакта өтүп, бул өөрөндүн жергиликтүү  элдин каада-салтын, үрп адаттын
келген туристтерге, кызыгуу  жаратып, жергиликтүү  туризмди өнүктүрүүгө
өбөлгө түзөт. Менин  бул касиеттүү жана кооз  жер менен  таанышуум, ушул
өрөөндү байыртадан  жети  атасы байырлаган, бул өөрөндөгү  туризмди
өнүктүрүүгө салымын  кошуп жаткан  Бакыт Чойтонбаев менен таанышуу,
жана аны баяндамасы менен биргеликте болду.

Бакыт Чойтонбаев Манжылы-Ата жергесинде чакан этно туризмди
өнүктурүп эмгектенет.Ал Манжылы-Ата этно комплексте жаш жеткинчек
балдарга кыргыз боз үйүнүн тарых таржымалын сырларын окутат жана
ошондой эле  келген  туристтерге кыргыз элинин  улуттук тамагы «беш
бармакты»салттуу жана баардык шарттарды аткаруу  менен тартуулайт.
Келген  коноктор үчүн «Бийиктикте» жүрүштөр уюштурулат, жана
Манжылы-Ата тоо  капчыгайынын  эң  бийик чоокунда манасчылардан
«Манас» эпосунан үзүндү  айтылат, аны менен  биргеликте бул  капчыгайда
жайгашкан  бугулардын  коругуна барууга мүмкүнчүлүк  түзүлөт.

Бакыт Чойтонбаев Манжылы-Ата өөрөнүндөгү ар бир  касиеттүү булактарды
туристтер  үчүн  кенен  айтып  жана алардын  сырларын  атайын
жүрүщтөрдө  баяндап  берет. Анын  айтуусунда  ар  бир булактан ар  кандай
ооруларга шыпаа,  жан  дүйнөгө  дааба табылышы мүмкүн. Жараткан  бул
жерге касиеттүү  булактарды тартуулаган.Бир булак-дартка даба болсо,
экинчи булак-жан дүйнөгө тынчтык тартуулайт.Жергиликтүү туристтер  бул
жерге зыярат  кылганы, жан  дүйнөнү байытуу  үчүн, кой-козусун
курмандыкка  чалууга,  же  ушул  аймактагы арчаны үйүнө  ала кетип,
түтөөтү үчүн  келишет. Жергиликтүү туристтер  бул  жердин жаратылышы-
руханий жан дүйнө жана космос ааламы менен тыгыз  байланыштуу деп
эсептешет. А  чет жактан келген  туристтерге  бул  жердин  кооз
жаратылышы,  капчыгайдын  таза абасы, бийиктиктен  Көл  жээгин  көрүү



мүмкүнчүлүгү суктандырат.Бакыт Чойтонбаев бул аймакта туулуп өскөн,
өзүнүн бул  жер  менен  тыгыз  байланышын  сезет жана  ошондой  эле  бул
жерге  тийишелүү  көп  нерселерди аян түш  катары  түшүндө   көрөт.  Ал
бул жер  менен тамырлаш  десек жаңылбайбыз.Манжылы-Ата өөрөнү өзүнө
сырларды каткан бай тарыхы бар жер десем жаңылышпайм. Себеби байыркы
кыргыз көчүн улаган «Бугу эне» баяны бул жер менен терең  байланышта,ага
байланыштуу уламыштар бул жер менен  чогуу байырлаган  касиетке
ээ.Ошондой эле Улуу Жибек Жолунда Фергана  өөрөнүндө  соода сатык
иштерин  жүргүзкөн кыргыз уурусунан  чыккан даанышиман  Мойт Акенин
(1745-1843)күмбөзү бул жерде экени белгилүү. Ал өзүнүн  сөөгүн  кайсы
жакка  коену өзү  таптаган буркутүнөн  суроону керез  калтырган. Мойт
Акенин  аңчы бүркүтү бул  жерди болжоп айтып  берген, жана ушул  жерге
анын  сөөгү  берилген.Манжылы-Ата аймагында болгон окуяларды кыргыз
эпосунун каармандарынын  тарых таржымалында кезиктүүрүгө болот.

Бакыт Чойтонбаев бул  аймактагы туризм  жана айлана чөйрөнү  коргоо
багытындагы  түптөлгөн «Түштүк жээк  дестинациясы» маркетингдик
ассоциациясынын  активдүү  мүчөсү. Бул  ассоциация областтагы
экологиялык  жана био-маданияттын  өзгөчөлүктөрүн  сактоо   жана  байытоо
боюнча  алгырлуу  иш  алып  барат.Бакыт Чойтонбаев ар бир келген
туристтке  бул  жердин  кооздугун, жаратылыш   байлыгын  көздүн
карегиндей сактоо  туралуу айтып берет, жана  өзү  окуткан  жаш  жеткинчек
окуучуларга бул  мурасты атадан  балага аяр  өткөрүп  берүү туралуу  айтып
берүү, миссиясын жан дили менен сезген инсан.

Анын   абдан  тынчыздандырган  нерсе, бул  аймак өтө  эле  коммерциялуу
багытка айланып баратканы өкүндүрөт.Анын  айтысуунда бул жерде расмий
башкаруу структурасы  жокко эсе,  бул жерди расмий мамлекеттик деңгээлде
эч ким көзөмөлгө  албайт,  жана бул  жер азыркы учурда  жеке  гана  акча
табуу багытында иштеп  жатканы аны абдан өкүндүрөт.

Манжылы-Ата өөрөнү Тянь-Шань тоо этегиндеги Жибек Жолу
маршрутундагы түйүндө жашгашып,Ысык-Көлдөгү көл аймагы менен
биргеликте ЮНЕСКОнун Бүткүл Дүйнөлүк мурастарынын  тизмесине
кирет.Бирок эң өкүнүчтүүсү Манжылы-Ата дүйнөлүк мурастарды сактоо
жана коргоо объетисинин  тизмесине кирген эмес (мисалы:Бурана муранасы
сыяктуу) жана дагы азыркы учурда  мамлекеттик тараптан Кыргызстандын
ичиндеги  байыркы мурастарды коргоо жана сактоо обьектилердин
тизмесине расмий түрдө  каттала элек.Манжылы-Ата комплексинин  кире
беришинде кээ бир курулуштар орун алган, аны жалгыз гана бир үй-бүлө



жеке  менчигинде колдонот. Ар бир келген  туристтен, жергиликтүү эл
курмандыкка  алып келген  кой- козуларды жана коноктордон төлөм акыны
жеке  өзүлөрү  гана алат жана жеке максатта пайдаланышат.Бул жерде
расмий төлөм үчүн, мамлекетке салык акы төлөнбөйт!Кээ бир  коноктор
Манжылы-Ата комплексине башкы кире бериштен кирбей, өзүм билгендик
кылышат,анын айынан бак  дарактарга, айлана-чөйрөдөгү жаратылышка
абдан чоң зыян  келтирилет. Бакыт Чойтонбаевдин  айтысуунда, расмий
бийлик өкүлдөрү  тарабынан,жеке ишкерлер үчүн   кайтарым байланыш  жок
болгондуктан, кээ бир коноктор  эс алуудан  кийин  таштандыларды таштап,
бак-дарактарга, жандуу жаратылышка анын  ичинде касиеттүү  ачык
булактарга зор  зыян алып келишүүдө.Бул жердеги  жасалган иштердин
мамлекекет тарабынан расмий түрдө  иштөөбөсү, иштөө планын  жоктогу,
келген коноктордон  талаптарды аткаруусунун  талап кылбагындын  айынан
акыркы жылдары бул  өөрөнгө   коркунуч  жаратууда.  Анын оюнча, иштөө
планын  жоктугу, талаптардын аткарылбашы, келген  туристтердин
эбегейсиз көп келүүсү  бул  жердин руханий байлыктарына заалакасын
тийгизүүдө,  жана ал бул  нерсе аны абдан кооптондурат.Эко-система толук
кандуу иштөөсү  үчүн  так  жана туура иштөө  алгоритми  изилденип,
иштелип  чыгып,  бул  жай расмий көзөмөлгө  алынусуу  керек деп эсептейт
ал. Анткен  үчүн,  ушул  аймактын  жаратылышына жана  касиеттүү
булактарына жана бул аймак аркылуу  туризмди, жеке  ишкердикти
өнүктүргөн Бакыт Чойтонбаев сыяктуу  инсандарга заалакасын  тийгизип
калуусу мүмкүн.

Байыркы мурас обьектилерин пландоо, башкаруу материалдык  мурастар
аркылуу  иш  алып барган жергиликтүү ишкерлерге жардамдын берилишин
бир жолу;

Бакыт Чойтонбаев бул  аймактагы коркунучтарды айкын изилдеп чыккан,
анын  оюнча «Манжылы-Ата» аймагындагы көптөгөн,бул аймакка  зыян
келтирген  нерселерди  азайтууга жана жолтоо  кылууга бел байлайт.Бирок ал
гид катары да,  жеке  ишкер катары да, инсан катары да жалгыз  өзүнүн
колунан  баардык  нерселер келбөөсүн  так  түшүнөт. Жергиликтүү  бийлик
өкүлдөрү иштеп  чыккан  иштөө  планы  бул  нерселерди ишке  ашырууга
түрткү  бермек дейт ал.Анын оюу боюнча-жергиликтүү бийлик өкулдөрү
Манжылы Ата этно комплексине жеке  сайт штеп чыкса, ал аркылуу  бул
комплекске  кирүү акысы, келген конокторго түзүлгөн  шарттар  жана
талаптар ачык айкын сайтка  жазылмакчы.Ушул  сайт аркылуу  руханий
зыярат кылуу, жаратылыштын  кооздугун  чагылдырган маалыматтар
тиркелмекчи жана бул иш жергиликтүү туризмди өнүктүүрүгө  бул жаатта



иш алып  барган  жеке  ишкерлерге  зор көмөк жана жардам болмокчу.Ушул
жылы жергиликтүү  бийлик өкүлдөрү  Ысык-Көлдүн  түштүк жээгин
ЮНЕСКОнун глобалдык жаратылыш геопаркы  болуусун  жарыялоо
сунушун, билдирме кат менен ЮНЕСКОго жолдошту.Бул ой-тилек иш
жүзүнө  ашырылса, бул  аймак  сактоого, коргоого жана өнүгүүгө
алынмакчы.

ЮНЕСКОнун глобалдык  геопаркы бирдиктүү, бир тутумдагы,бир
географиялык райондогу,обьектилерди жана био ландшафтуу жаратылышты
дүйнөлүк коргоого жана сактоого алуунучу жер аймагы болуп
эсептелинет..Глобалдык жаратылыш  геопарк  тутуму, бул геопрактардын
иштешине, өнүгүүсүнө,бирдиктүү пландарды  иштеп чыгууга, тажрыйбалуу
адистерден практикалык кеп кеңеш алууга, алардын иши тураалуу кайтарым
байланыш  жүргүзүүгө   жардам, берип, көмөк көрсөтмөк.Ысык-Көлдүн
түштүк жээгин глобалдык  жаратылыш геопарк катары жарыялоо
«Манжылы-Ата» обьектисин коргоого жана сактоого чоң өбөлгө  болмокчу.
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