
 
ОЙМО-ЗИМА 2020        ОЙМО–КЫШ 2020        OIMO-WINTER 2020 

ЭЛ АРАЛЫК ФЕСТИВАЛЫ 

 

8 – 12-январь 2020-ж. 

Кыргызстан, Ысыккөл облусу, Каракол шаары 
 

ПРОГРАММА  

Күнү/ 

Убактысы 

Иш чаралар Өткөрүлүүчү 

жай 

8-январь 

11:00-12:00 

“ОЙМО-КЫШ 2020” фестивалынын расмий ачылышы,Ысыкөл 

облусунун жетекчилеринин, Каракол шаарынын мэриясынын 

жана башка  расмий инсандардын атынан саламдашуу сөзү. 

Салттуу музыка жана бий концерти. 

 

К.Жантөшев 

атындагы 

облустук  

музыка –драма 

театры,  

Каракол шаары, 

Тыныстанов  

көч. 24 

8-январь  

13:00-15:00 
Тегерек Стол: “Кыргызстандагы салттуу кол өнөрчүлүктү 

туристтик индустриясынын бөлүгү  катары базарга 

чыгаруу”. 

Алып баруучусу: Чочунбаева Д. – кол өнөрчүлүктң өнүктүрүү 

боюнча эксперт 

Талкулоого коюлган маселелер: 

- Ысыккөл облусундагы кол өнөрчүлүктү маданий туризмдин 

бөлүгү катары өнүктүрүүнүн жл 

жолдору;   

- кол өнөрчүлүктү, КРнын чыгармачыл экономикасынын 

бөлүгү катары базарга чыгаруунун жолдору;  

- Кол өнөрчүлүк мурасты сактоо жана жаш муундарга салттуу 

билимдерди өткөрүп берүү.  

Катышуучулары: 

 Усенова Э. - Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым 

укуктуу өкүлүнүн орунбасары; 

 Максат Дамир уулу - КРнын маданият, маалымат жана 

туризм министрлигинин туризм департаментинин 

директору; 

 Рахманова Д. - Кыргыз Республикасындагы БУУнун Азык 

түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлүнүн орун басары; 

 Тербишалиев Д. - Улуттук “Кыял” кол өнөрчүлүк 

бирикмесинин башкы директору; 

 Кармышева М. - КР өкмөтүнүн инновациялык жана 

интелектуалдык мүлк  мамлекеттик кызматы-

Кыргызпатенттин салттык билим бөлүмүнүн  башчысы; 

 Абдыбекова Д. - ККӨКтүн Төр айымынын Ысыккөл облусу 

боюнча орун басары; 

 Чочунбаева Д. - CACSARC-kg  коомдук фондунун кол 

өнөрчүлүктү өнүктүрүү боюнча эксперти. 

 

 

Ысыккөл 

облусунун  

мамлекеттик 

администрацияс

ынын имараты,  

Каракол шаары, 

Абдрахманов 

көч. 103 



8 -12-январь 

11:00-17:00 
Элеттик кол өнөрчүлүк ыкмаларын тааныткан көрсөтмө-

сабактары: 

Уюштуруучулар: Чочунбаева Д. (CACSARC-kg)/Расулова А. 

(“Кыял” УБ)/Алиева С. (дунган диаспорасы)  

Чеберлер:  

 Айнура Сатыбалдиева – килемчилик, Баткен обл., Кулунду 

айылы; 

 Адаш Байсалова - өрмөк, Ош облусу, Сары Камыш айылы; 

 Салия Шаимова – ийрүү, Чуй облусу, Камышановка айылы;  

 Майрамкуль Туйчиева – шырдак, Нарын облусу, Кызарт 

айылы; 

 Мария Шабазова – дунган саймасы, Ысыккөл облусу;  

 Зарина Касимова – кагаздан жасалган гүлдөр, Ысыккөл 

облусу; 

 Саида Касмахунова –улуттук дунган куурчагы, Ысыккөл 

облусу;  

 Бек Нурбеков – боз үйдун керегесин көктөө, Ысыккөл 

облусу, Каракол шаары;  

 Бактыбек уулу Куткелди – шырдак оймолорун оюу, 

Ысыккөл облусу, Ак Булуң айылы; 

 Урмат Советкелдиев – тери/булгаары, Ысыккөл облусу,  

Ак Суу айылы.  

 Рая Орозалиева – чий согуу, Ысыккөл облусу, Каракол 

шаары. 

К.Жантөшев 

атындагы 

облустук  

музыка –драма 

театры,  

Каракол шаары, 

Тыныстанов  

көч. 24 

8 -12-январь 

11:00-17:00 
Эл аралык кол өнөрчүлүк жарманкеси: 

Уюштуруучусу: Кононова О. 

Катышуучулар: Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, 

Ооганстандын кол өнөрчүлөрү.  

 

12- январь  «ОЙМО-КЫШ 2020» фестивалынын жабылышы.  

 
Байланыш телефондору:  Оксана Кононова  - 0555-290 920 (вотсап), e-mail: ok.kononova@gmail.com 

                Динара Чочунбаева: 0555 933375 (вотсап), сайт: www.oimo.global 

 

Уюштуруучулар: “Борбордук Азия боюнча кол өнөрчүлүктү колдоо ассоцияциясынын Кыргызстандагы ресурстук 

борбору - CACSARC-kg” Коомдук Фонду; Улуттук “Кыял” кол өнөрчүлүк бирикмеси; Ысыккөл облусунун 

мамлекеттик администрациясы. 

 

 Ысыккөл облусунун 
мамлекеттик администрациясы 

Борбордук Азия боюнча кол 

өнөрчүлүктү колдоо 

ассоцияциясынын Кыргызстандагы 
ресурстук борбору  

Улуттук “Кыял” кол      

өнөрчүлүк бирикмеси 

 

Өнөктөштөр: Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму; Кыргызстандын Кол Өнөрчүлөр 

Кеңеши – ККӨК; Каракол шаарынын мэриясы; К.Жантошев атындагы облустук музыка-драма театры; Кыргызпатент - 

КР өкмөтүнүн инновациялык жана интелектуалдык мүлк  мамлекеттик кызматы,  КРнын маданият, маалымат жана 

туризм министрлигинин туризм департаменти, “Спутник Кыргызстан” жаңылык агенттиги. 

 

 

 
КР өкмөтүнүн 

инновациялык жана 

интелектуалдык мүлк  

мамлекеттик кызматы 

 

 

  
 

Кыргызстандын Кол 
Өнөрчүлөр Кеңеши 
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