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Гапар Айтиев атындагы                                

Кыргыз улуттук музейи. 
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 «МАӉКУРТТУН ТҮШҮ» метафорасы 

конференциянын  концептуалдык негизи 

катары тандалган.  

Маӊкурт — бул өткөнүн унуткан, эс тутумун 

жоготкон, өзүнүн тарыхын унуткан, өзүнүн тарыхын туура талдап биле албаган, өзүнүн тамырларынан 

ажыраган колониалдык мезгилде дүйнөнүн кайсы бир георграфиялык бурчунун идеологиялык үстөмдүгүндө 

калган киши.  

Маӊкурт жашайт. Ал бардык нерсеге ыраазы болуп көрүнгөндөй, бирок түшүндө аӊ сезими өткөндүн 

белгилерин жибергендей. Ал түшүндө өзүн түшүнүүгө жана өзүнүн ким экендигин түшүнүүгө аракет кылып 

жаткандай. 

«МАӉКУРТТУН ТҮШҮ» метафорасын азыркы Борбордук Азиянын пост/де-колониялык дискурсунун бир 

түрү катары эсептеп, бардыгыӊыздарды ушул жөнүндө memory studies призмасы аркылуу  ой жүгүртүүгө  

чакырабыз. 

Конференциянын тили - кыргыз, англис жана орус тилдери. 

  

Конференциянын структурасы: 

  I күн - "Маӊкурт жана эс тутум" 

o Пост/де- колониалдык теория; 

o Долбоорлордун презентациялары жана эс тутум боюнча талкуулар; 

o Тарыхый эс тутум. 

 

II күн - "Маӊкурттун түштөрү" 

o Биринчи аян. "ҮRKҮН" - 1916; 

o Экинчи аян."Саясий куугунтуктар":  Кулакка тартуу процесси, саясий кугунтуктоолор (1937-1953); 

o Үчүнчү аян. "Экинчи дүйнөлүк согуш  туткундары"; 

o Ойгонуу?  "Эгемендүүлүк". 

 

III күн – Эс тутум образдары 

o Коллоквиум 

o Экскурсия 

Конференция «МАНКУРТТУН ТҮШҮ» көргөзмөсү менен коштолот. 
 

 

 

 

 

 



  
 ПРОГРАММА:  

Күн I.  28.10.2020 

9:30 – 10:00  Кофе 

                                             Күн  I – «МАӉКУРТ ЖАНА ЭС ТУТУМ»  
Модератор – Эльмира Ногойбаева, «Полис Азия» Аналитикалык борбору.   

10:05 – 10:20  "Куштун үнү" анимациялык тасмасы. Автор Арстанбек ДУКУЕВ.  “МАНКУРТТУН  

ТҮШҮ”   сынагынын «Видео / анимация" номинациясы боюнча мыкты эмгек.  

 

10:20- 10:40 

 

Роза АЙТМАТОВА,  «Маӊкурт – бул  ким?»               

 Пост / де- колониалдык теория 

10:40-11:10 

 

 

11:10-11:30 

 

 

11:30 -11:50 

 

 

11:50 –12:10  

 

 

12:10 – 12:30 

12:30 -13:00  

Элери БИТИКЧИ, тарыхчы, философ.                                                                                

«Седентаризм»  китебинин презентациясы                         

 

 Николай ЭППЛЕ,  изилдөөчү, филолог, публицист.                                                                           
"Улуттук трагедияны эстөө: оорчулук жана ресурс катарында" 

 

Сергей АБАШИН,  проф. Санкт-Петербург  Европ. университети, антрополог.                         

"СССР колониялык империя болгонбу?"       

 

Алима БИСЕНОВА,  профес. кафедра социология ж-а антропология  Назарбаев-унив.                                                                                                                      
"Казакстандагы постколониалдык лабиринттер" 

 

Руслан РАХИМОВ, доцент, антропология факультети , АУЦА.  «Бүгүнкү күндө 

«колониальность» деген эмне? Терминология жана көрүнүштөр» 

Талкуу 

13:00-14:00                                                            Түшкү тамак 

Долбоорлордун презентациялары жана эс тутум боюнча талкуулар 

14:00–14 :25 

 

14:25-14:32 

 

14:32- 14:40 

 

14:40-15:00 

"КОСМОНАВТТАРДЫН АЙЫЛЫ" чеберчилик мектеби. Катышуучулардын эмгектери. 

 

Рахат ЮСУБАЛИЕВА, «Bishkek Walks» долбоору 

 

Алмас  ИСМАН,  «Incredible Osh» долбоору 

Зарина УРАНБЕТОВА. 

«НЕМОНОМИФ» дисциплиналар аралык журналдын бет ачары   

 

Тарыхый эс тутум 

15:00 – 15:20 

 

 

15:20- 15:40 

 

 

15:40- 16:00 

 

 

16:00- 16:30 

 

 

Кульшат МЕДЕУОВА, проф. Л.Гумилев атындагы Евразий. университети.                        

«Постсоветтик  "монументалдык" эс тутум  нарративдери» 

 

Оксана МОРОЗ, кандидат культурол., доцент Шанинки жана РАНХиГС. 

"Санариптик эс тутуму: эстөө куралдары жана тажрыйбалары" 

 

Айжаркын КОЖОБЕКОВА, канд. филос.,  доцент, изилдөөчү.                                                                

"Тарых жана коомдук эс тутум: теория жана методология, парадокстор  жана маӊыздар" 

 

Талкуу 

16:30- 17:40 Көргөзмө  «МАӉКУРТТУН ТҮШҮ»   Г. Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи. 

Ачылышы. 

Куратор: Наталья Андрианова    

 

 

 

 



  
Күн  II   29.10.2020 

                                                    Күн  II – «МАӉКУРТТУН ТҮШТӨРҮ» 

Биринчи аян. «ҮРКҮН» - 1916 -ж. 

Модератор: Гүлзада Абдалиева 

9:00- 9:30 

 

  

 

9:30 – 9:45 

 

 

9:45 – 10:00  

 

10:00 – 10:15 

 

10:15 – 11:00 

Гүлнара АЙТПАЕВА,  Владимир ШВАРЦ, Асель ДАНИЯРОВА.  

Айгине - маданий изилдөө борбору жана Санжарбек Данияров Фонду.                                       

"1916-жылдагы карталар: мейкиндиктеги жана убакыттагы окуялар" 

 

Арслан КОЙЧУЕВ, тарыхчы, журналист, жазуучу.                                                    

««Мисмилдирик» (Беделдеги каргыш)  эмгеги жана  1916-жыл» 

 

Жумагазы САДЫР уулу,  «Ашар» кыймылынын түзүүчүсү. «Кырк шейит» 

 

Элери БИТИКЧИ, тарыхчы, философ.                                                                                                                   

«Үркүндөн көтөрүлүшкө - советтик жана кыргыз идеологиялык оюндар " 

                                               Талкуу   

11:0 0 – 11:20  Кофе 

Экинчи аян. «Репрессиялар (куугунтуктоолор)» 

Кулакка тартуу саясаты 

Модератор: Айида Кубатова   

11:20-11:40 

 

 
 

11:40-12:00 

 
 

12:00 - 12:20 

 

12:20-12:40 

 

12:40-13:00 

Зухра АЛТЫМЫШОВА, тарых илиминин доктору  PhD , КТУ «Манас».                                                         

«1920- 1930-жж. кулак чарбаларынын Кыргызстандан депортацияланышы (архив материалдар 

жана оозеки булактардын негизинде)»  
 

Гулзада АБДАЛИЕВА,  тарых илим. кандидаты, доцент И. Арабаев ат. КМУ.                             

«Үч Үркүн эс тутуму» 
 

Жолдошбек БОТОНОЕВ,  тарых илим. канд., доцент  ОшМУ.                                

«Кыргызстандагы саясий куугунтуктоолор (1920-1950)»  

 

Зайнидин КУРМАНОВ,  тарых илим. доктору,  проф. «Тарых сабактары: бул эмне?» 

                                                Талкуу 

13:00- 14:00                                                      Түшкү тамак 

Саясий куугунтуктоолор  1937-1953 -жж.: 

14:00 -14:20 

 

 

14:20 -14:40 

 

 

14:40 -15:00 

Жумагул  БАЙДИЛДЕЕВ, тарых илим.канд.,  доцент  И. Арабаев ат. КМУ.                     

«Репрессиянын курмандыктарынын өрнөгү менен мамлекеттүүлүктү сактоо» 
 

Айида КУБАТОВА,  тарых илим.канд.,  доцент.                                                                                              

"1930-1950-жылдары репрессияланган Кыргызстандын агартуучулары: тагдырлар жана 

тарыхый эс тутум" 

                                                    Талкуу 

Үчүнчү аян. «Экинчи дүйнөлүк согуштун туткундары" 

Модератор: Эльмира Ногойбаева 

15:00 – 15:15 

15:15 – 15:25 

15:25: 15:35 

15:35 – 15:55 

Даниель БИССМАН,  проект «Совет согуш туткундары»  

Нарынбек АЛЫМКУЛОВ, «Согуш туткундардын тагдырлары» 

Бактыгул АКУНБАЕВА, сайт «tutkun.kg»  

Джеффри  ЛИЛЛИ, Акжибек  БЕЙШЕБАЕВА – китептин презентациясы «Темир тордун эки 

тарабындагы тагдырлар»  

15:55 – 16:10      Кофе 

Ойгонуу?  «Эгемендүүлүк» 

Модератор: Эльмира Ногойбаева                            

16:10 – 16: 30 

16:30 – 16:50  

 

16:50 -17:10 

 

17:10 – 17:30 

17:30 – 18:00  

Амирбек УСМАНОВ, журналист, публицист.  «Бүгүнкү күндүн маӊкурттары » 

Асель  МУРЗАКУЛОВА, « Когда общее перестало существовать: инфраструктура памяти на 

границах Ферганской долины» 

Саветбек АБДРАСУЛОВ, философия илим.канд.. "Аң-сезимдин дискреттүүлүгү жана 

маргиналдык дүйнө» 

Эмиль ДЖУРАЕВ, "Уйкучул суверендер: көз каранды дүйнөдөгү көзкарандысыздык" 

Талкуу 



  
            
 

 

Күн  ⅠⅠⅠ. 30.10.2020 

 

                                                       ЭС ТУТУМ ОБРАЗЫ  

Модератор -  Наталья Андрианова  

 

9:30- 10:30 

 

10:30- 11:00 

 

11:00 -11:30 

 

11:30 -12:00 

 

12:00- 12:30 

 

12:30 – 13:00  

Гамал БОКОНБАЕВ, " Кыргызстандагы станков живописи: кечээ, бүгүн, эртең " 

 

Александр ФЁДОРОВ, "Советтик Кыргызстан. Күнүмдүк жашоонун сүрөттөрү" 

 

Анатолий ЦЫБУХ,  «Ош облустук көркөм сүрөт музейиндеги эс тутум темасы» 

  

Наталья АНДРИАНОВА, « «Эсимде» талкуу аянтчасынын көркөм долбоорлору» 

 

Болот ИСАБЕКОВ, "Кажи-Сай палимпсести" 

 

Вера АНДРИАНОВА,  «1940-80-жылдардагы" Тамга "аскердик санаториясынын 

монументалдык искусствосу.» 

13:00 – 14:00                                                     Түшкү тамак 

 

14:00- 17:00 

 

ЭКСКУРСИЯ  

 

 

 

 

Экскурсия:  

 

  

  

Ⅰ. О. Мануйлованын мемориалдык үй музейи; 

ⅠⅠ. М.В. Фрунзе атындагы  мемориалдык  үй-музейи; 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


