
CACSARC-kg / CU долбоорунун насаатчылары үчүн долбоордук
тапшырма

"Маданий эмес материалдык мурастын (МММдин) негизинде бизнести
өнүктүрүү"

"МММдин негизинде бизнести өнүктүрүү" долбоорунун насаатчылары үчүн тапшырмалар.

1. МММдин негизинде бизнести өнүктүрүү боюнча колдонмо (Аспаптар) менен өз
алдынча таанышып, долбоордун алкагында аны колдонуу боюнча тренингден өтүү.
Аспапты колдонууда долбоордун милдеттенмелерине багытталган семинарда кыскача
маалымат өтүү.

5. МММдин жок дегенде 20 жаш / жаңы ишкерлерин окутуу (оффлайн жана онлайн)

06.03.2021. Ololo_Osh имаратында жаштарга «Традиционная одежда южных
кыргызок» аталышында семинар өткөрдүм



2. МММдин негизинде бизнести өнүктүрүү боюнча CACSARC-kg / Ковентри университет
долбоорунун 4 семинарына (лекцияларына) катышуу. Лекторлорго жардам берүү,
аларга бардык катышуучулар үчүн лекциянын темасын толук ачып берүүгө жардам
берүүчү суроолорду активтүү берип туруу.

Лекциялар:

• Canvas модели боюнча бизнести пландаштыруу;
• Маркетинг;
• МММдин негизинде бизнести туруктуу өнүктүрүү;
• МММдин негизинде бизнес чөйрөсүндөгү интеллектуалдык менчик укуктары.

Онлайн болуп өткөн семинарларга катыштым, жөнөтүлгөн материалдарды ютубдан көрүп
жана которулуп жөнөтүлгөн орусча переводун толук окуп чыктым

3. МММдин ийгиликтүү ишкер менен маектешүү (эссе түрүндө A4 форматындагы 1 баракча,
аудио же видео жазуу 3-5 мин.)

1. Бишкек шаарындагы атактуу дизайнер Майташева Аида эже менен маектешип, жаштарга
баалуулуктар боюнча насаат алдым

Аида эжеке.m4a

2. Сары-Могол айылынын тургуну, чебер Тилла эже менен айылдын турмушу жөнүндө
баарлашуу

Тилла эже, Бууниса
эже.m4a



4. Сиздин ишкердик тажрыйбаңызга жана долбоор боюнча тренингге таянуу менен жаш /
изденип жаткан МММ ишкерлери үчүн окуу курсуңуздун презентациясын даярдоо (PP
форматында же видео ролик).

Ишкердик тажырыйба боюнча бир канча иш алып бардым:

1. ЭлТР радиосунун  “Чай үстүндө” программасында

2. ЭлТРдин “Кутман таң” берүүсүндө Термечикова Бууниса апам менен бирге маек
бердик (21.03.2021)

3. КТРК Замана берүүсүндө

https://www.youtube.com/watch?v=OBZJscol9Do&t=1s

4. КТРК Баракелде берүүсүндө
https://www.youtube.com/watch?v=EN1glON8vJ0

5. Биеннале культурных инициатив (18-19.05.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=OBZJscol9Do&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EN1glON8vJ0


6. Насаатчынын долбоорго катышуусунун натыйжалары өз бизнесин өнүктүрүүдө
кандайча корсөткөн эс белгилер журналын алпаруу. Инструкцияны окунуз. Сиздин эс
белгилер журналыңызда эң аздан төрт жазуу болушу керек (текст, аудио же видео), CC-
BY лицензиясынын негизинде маалыматты ачык кылуу  жана маалымат базасына
жүктоо.

7. 2021-жылдын июль айында Эл аралык OIMO фестивал учурунда Тегерек столдо долбоордук
иш-аракеттер жыйынтыктары боюнча отчет берүү.

Британиялык Кенеш программасына катышуучу- өлкөлөр Creative Spark (чыгырмачыл
жалын) долбоорунун бенефициарлары катары долбоордун устаттары үчүн кошумча

тапшырмалар.

8. Facebook түз эфиринде катталуу (BC) - шилтеме
https://www.facebook.com/groups/british.council.creative.spark

https://www.facebook.com/groups/british.council.creative.spark


7 мамлекеттин ийгиликтүү ишкерлери менен түз баарлашууга катышуу ( 2 жумада/айына 1
жолу) Катталганмын жана катыштым

9. Creative Spark долбоору тарабынан анын бардык бенефициарлары үчүн иштелип чыккан
видео курстарды көрүү: Көрдүм

1) 20 сааттык кесиптик ишкердик көндүмдөрүн үйрөтүү курсу (окуу жылы, акысыз
жеткиликтүүлүк, чектөө жок жана мөөнөтү жок);

https://theenglishchannel.britishcouncil.org/content

2) ишкердиктин негизги түшүнүктөрүн камтыган 40 мүнөттүк 5 онлайн сессия (сессияларды
уюштуруу учурунда шилтемелер берилет); Катыштым

3) Интеллектуалдык менчик боюнча 2 сааттык WIPO DL-001 Интеллектуалдык менчик боюнча
башталгыч курс , (2021ж. ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЫНДА кирүү бекер).

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL101Ev2#plus_DL101
Ev2

https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/

https://welc.wipo.int/aipt/aiptCourses

10. Британиялык Кенештин бизнес идеяларынын "Чоң идея" конкурсуна катышуу (2021-
жылдын март-июль айлары) Катыштым, питчинг жөнөттүм

11. Creative Spark долбоору үчүн, зарылчылыгына жараша анкеталарды толтуруу.

Жөнөтүлгөн анкеталарды толутуп берип жатамын

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL101Ev2#plus_DL101Ev2
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL101Ev2#plus_DL101Ev2
https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/
https://welc.wipo.int/aipt/aiptCourses



