
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.
Толугу менен темалар өтүп бүтө элек

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:

1. Мураска сезимтал маркетингге киришүү. Бул лекциялардын максаты маркетингдик
инстурменттерди колдонуу менен МММ деңгээлин сактоого өбөлгө түзүүчү жана
ашыкча коммерциализациядан келип чыккан тобокелдиктерди азайтуучу жолдору
жөнүндө катышуучуларга практикалык билим берүү болуп саналат. Бул лекциялардан
нукура мурас деген эмне экенин аныктап алуу, анан ошол мураска кылдаттык мамиле
кылуу менен аны өркүндөтүү аркылуу бизнеске айлантуу экени баяндалганын үйрөндүк.
Коммерциялаштыруу жана материалдык эмес мурас:

1. Коммерциялык эмес
2. Жетишсиз коммерциялаштырылган
3. Мурастарды сезгич коммерциялаштыруу
4. Өтө коммерциялаштырылган

Сунуш. Карама каршы ой пикирлер жаралат, бул жерде коммерциялык эмес жана өтө
коммерциялаштырылган деп баяндалат, ошондо нуруралуулукту сакташ керекби же
заманбап коммерциялаштырыш керекби деген ой жаралат, ошону жалпылаштырып же
өз-өзүнчө караш керек деген ойдомун

2. Мураска сезимтал брендинг жана сигментация. Маркетингдеги негизги түшүнүк - бул
бренд: ири компаниялар кардарлар алардын аталышы жана логотиби менен таанышып,
аларга оң маани бериши үчүн көп каражат жумшашат. Бренд – бул жекелик, өзгөчөлүк
болуп саналат. Логотип - бул бренд менен байланышкан визуалдык белги. Кандайдыр
бир мааниде, бул анын графикалык көрүнүшү.МММсыяктуу эле, бренд да материалдык



эмес актив болуп саналат. Анын мааниси анын аталышы жөнүндө канча адам билээрин,
ал жөнүндө эмнелерди билерин жана эгер алар ага оң баа берсе, ошону билдирет.
Кардарлар жана аларды кантип айырмалоону үйрөндүк.
Сунуш. Ар бир мамлекетте жашаган улуу муундар жеке бренд деген тушунүк менен эмес
аймактык өзгөчөлүктөрүнө жараша улуутук баалуулуктарын жасап келишкенин эске
алып, бүгүнкү күндө аймактык өзгөчөлүктөрдү кантип даңазаласа болоорун да толугу
менен изилдесе жакшы болмок

3. Мурастарга сезгич маркетинг иш жүзүндө: Өнүмдөр жана баалар. Мурастарды сезгич
маркетингдеги принциптер менен негизги түшүнүктөрдү карап чыгып, төмөнкүлөргө
токтолгон: продукция (инновация), орун (бөлүштүрүү), баа, алдыга сүрөө (промоушн).
Тамырлар жана жемиштер куралы (инструменти) жөнүндө, бул курал жамааттарга
мурас рыногундагы сунуштардын ортосундагы өз ара байланыштарды жана алар көз
каранды болгон каада-салттардын тамырларын элестетүүгө жардам берет. Бенгал
Патахитрасынын тамырларынын мисалында, 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

Андан кийин кардарларды өнүмгө дал келтирүүчү 3 кадам, Мурас өнүмү / базар
матрицасы жана Клиентти угуу à инновация түшүнүгүн аныктоо менен тиешелүү
бааларды коюу: айрым көрсөтмөлөр боюнча кеңири баяндалат.

4. Мурастарга сезимтал маркетинг иш жүзүндө: орду жана илгерилетүү. Бул лекцияда
продукцияларды (инновацияны) жана бааны карап чыккандан кийин, орунду
(жайылтууну) жана илгерилетүү максат коюлган. Жайгаштыруунун (дистрибуция) түз
жана кыйыр жолдору баяндалат. Батыш Бенгалиядагы Ная кыштагындагы дүкөндөрү /
мастерскойлору аркылуу, фестивалдарга катышуу менен сатылганы жөнүндө айтылат.
Алдыга сүрөө (Промоушн) бренд имиджди жакшыртууну көздөйт. Интернет аркылуу
сатууда соц. тармактардын өзгөчөлүктөрү баяндалат.
Сунуш. Бүгүнкү күндө интернет жана жаңы технологиялар өнүккөнү менен кээбир
аймактарда (алыскы айылдар) толук жеткилүктүү эмес экенин эске алып, айылдагы кол
өнөрчүлөр кандай башка ыкмаларды колдонсо болоорун кошумча маалымат
киригизишсе болмок.

5. МММдин негизинде туруктуу бизнести өнүктүрүү (Развитие устойчивого бизнеса на
основе НКН). Ананья Бхаттачарьянын Patachitra өнөрүн үйрөтүүдө Хипамстын анализи
боюнча баяндап берди. “Naya” айылынын мисалында кичинекей айылда 2005-жылы 10
үй-бүлөөдөн башталып саналуу гана адамдар жасап башташса, бүгункү күндө 80ден
ашуун үй-бүлөөлөр patachitra өнөрүн жасап көрсөтүшөт. Бул мастер классты жасап
жатканда анын тарыхы да кошо айтылып, процесс кызыктар менен коштолот жана кээде
ырдап да өткөрүшөт. Химпастын алкагында онлайн маркетинг Бенгалияга караганда



Одиша штатында ютуб аркылуу көп финансы пайда алып келгени жөнүндө маалымат
берди.

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

“Ууз-Даткалар” коомдук бирикмесинин төрайымы, “Мурас” коллекциясынын
негиздөөчүсү, кол өнөрчү Термечикова Бууниса өз ишмердүүлүгү менен бөлүштү

Голос 010.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).

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

Ишкердик тажырыйбам боюнча бир канча иш алып бардым, окуучулар,
студенттер жана айылдагы аялдар жана  ММКлар аркылуу да тажырыйба
бөлүштүм:

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

• 27.02.2021. ЭлТР радиосунун  “Чай үстүндө” программасында

• 21.03.2021. ЭлТРдин “Кутман таң” берүүсүндө Термечикова Бууниса апам менен
бирге маек бердик

• 21.03.2021. КТРК Замана берүүсүндө

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

• 23.03.2021. КТРК Баракелде берүүсүндө
https://www.youtube.com/watch?v=EN1glON8vJ0

• 18-19.05.2021. Биеннале культурных инициатив

5. 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),

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


CC-BY лицензиясынын негизинде маалыматты ачык кылуу  жана маалымат базасына
жүктоо.

Мен Креатив Спарк долбоорунан өзүмө пайдалуу көп нерсе үйрөндүм, алар:

1- Материалдык эмес маданий мурастар (МММ) жөнүндө жалпы түшүнүк;
2- Мурас деген эмне экенин;
3- Мураска кантип туура мамиле кылуу керек экенин;
4- Мурастарды жоготпостон жандандырып бизнеске айлантууну;
5- Пикирлеш (идеясы окшош) адамдар менен группа болуп иштөөнү;
6- Баалуулуктарды аныктоону жана туура колдонууну;
7- Идеяны так, туура жеткирүүдө “питчинг” бир минутада өз оюнду жеткирүүнү;
8- Индия өлкөсүнүн өзгөчө салттуу ыкмалары абдан таасирдүү болду;
9- МММды кантип туура пайдалануу боюнча бир катар өнүккөн өлкөлөрдүн

тажырыйбасынын негизинде иш алып барууну;
10- Атайын иштелип чыккан “тулкит” программасын (4 тема) ;
11- ВОИС жөнүндө жалпы түшүнүк;
12- Кыргызпатент боюнча кеңири маалымат;
13- Кыргызстандагы кол өнөрчүлүк (чыгармачылык) боюнча ийгиликтерге жетишкен

ишкерлер менен пикир алышуу, алардын тажырыйбалары менен бөлүшүү;
14- Чыгармачылыкка заман талабына жараша инновациялык көш караш маанилүү экенин;
15- Тил билүү маанилүү экенин жана кыска убакытта долбоордун алкагында уюштурулган

англис тилине онлайн катыштууга аракет жасадым;
16- Ковентри университет долбоорунун алкагында Кедж бизнес мектебинин профессору
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6. 2021-жылдын июль айында Эл аралык OIMO фестивал учурунда Тегерек столдо
долбоордук иш-аракеттер жыйынтыктары боюнча отчет берүү.
Видео материал даярдалды



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

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

