
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

“Эртеңкиге: сенин (жана) менин тарыхымдын очерктери”  

көргөзмөлүк-дискуссиялык программасы 

 

Айымдар тарыхы жана активдүүлүк боюнча Улуттук бир айлыктын алкагында* Г.Айтиев атындагы 

Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде 10-марттан 20-мартка чейин “Эртеңкиге: сенин (жана) 

менин тарыхымдын очерктери” көргөзмөлүк-дискуссиялык программасы өткөрүлмөкчү.   

 

Көргөзмөнүн ачылышы 10-мартта саат 16:00дө болот жана 8 күнгө созулган дискуссиялык 

программа менен улантылат.  

 

Көргөзмөнүн негизги идеясы – маданий, саясий, экономикалык жана башка деңгээлдерде орун 

алган социалдык адилетсиздик серияларынын “көзгө илешпеген” жагдайлары туурасында сөз 

кылуу жана өз тарыхын конструкциялоо. Көргөзмөлүк-дискуссиялык программада Советтик 

Кыргызстандын лидер жана активист айымдарынын тарыхынан тартып бүгүнкү Кыргызстанда 

актуалдуу болгон темаларга: өз адынча чечим кабыл ала билүүгө, тандоо мүмкүнчүлүгүнө, өз 

тарыхын, стратегиясын жана субъективдүүлүккө ээ болуу практикасын конструкциялоого чейин 

сөз болот.   

Көргөзмөгө өз көз караштары менен суроолорун трансляциялоо ыкмасы катары визуалдык 

каражаттарды пайдаланган кыргызстандык активисттердин/активист айымдардын, феминист 

айымдардын, аялдар уюмдарынын жана демилгелеринин иштери коюлмакчы.  

 

*Улуттук кампаниянын алкагында өткөрүлүп жаткан иш-чаралар саясий катышуу жолу менен 

аялдардын укуктарын илгерилетүүгө жана гендердик теңчилик маселелерин чагылдырууга 

жана актуалдаштырууга багытталган. Саясий катышуу өзүнө мамлекеттин деңгээлинде 

саясатка аралашууну гана эмес, уюмдар менен топтордун жер-жерлерде аялдардын 

укуктарына жана гендердик теңчиликке, жаштардын, улгайган адамдардын, ден-соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө; репродуктивдүү, сексуалдык жана 

дене-бойлук укуктарды жана саламаттык сактоо маселелерин илгерилетүүгө; зордук-

зомбулуктун бардык формасын болтурбоого; бирдей эмгек акыга болгон укукту коргоого; 

мамлекеттин деңгээлинде саясий катышууга жана өкүлчүлүктүү болууга байланышкан 

маселелерди да көтөрүп чыгып, күнүгө активдүү иш-аракеттерди көрүү ишин да  камтыйт.   

 

Көргөзмөнү ачуу боюнча байланыш тел:  
0556 145 280 

Көргөзмөлүк-дискуссиялык программа төмөнкү уюмдарынын кызматташтыгы аркасында 

иштелип чыкты:  

 
   
 

ОФ ArtFAQt 

 

Азия Өнүктүрүү Банкынын, БУУ Аялдар уюмунун, Ф.Эберт фондунун көмөгү аркасында 

уюштурулду.  

 

 

 



Ачык семинарлардын программасы: 

 

 

Иш-чаралар 

 

Датасы 
 
Уюштуруучулар 

 
Байланыштар 

Семинар: Кыргыз аялынын жана 

кыргызстандык айымдын сүрөтүнүн 

тарыхы. 

10 - март, 

14:00 – 15:30 
Инновациялык 
чечим АК 

0555 575 175  
ibraeva@gmail.com  

Көргөзмөнүн ачылышы. 

10 - март, 

16:00 
ArtFAQt КФ,  
БФД АК 

0556 145 280, 0778 
661 633 
artfaqt@gmail.com  

Кереге кеңеш/кризистик борборлор үчүн 

окуу: Социалдык иштин саясаты жана 

практикасы.  

11 - март, 

13:00 – 17:00 

INTRAC, NGO 
Bookstall (Өнүгүү 
үчүн китептер) 
 

 
0555 216 842  
anaramoldosheva@g
mail.com Китеп дүкөнү. 11 – март 

Семинар: Уркуя – образдын тарыхы.   

12 - март, 

11:30 – 13:00 

Социалдык 
интеграция 
борбору АК 

0772 150 171 
nina.bagdasarova@ 
gmail.com    

Перформанс-фотосессия: Айымдар, 

мезгил жана мода. 

12 - март, 

13:00 – 16:00 
Инновациялык 
чечим АК  

0555 575 175 
ibraeva@gmail.com  

Балдар интерактивдүү программасы: А. 

Бетти китебин окуу, Роза Ривера, 

инженер. 

13 - март, 

12:00 – 15:00 NGO Bookstall 

0555 216 842  
anaramoldosheva@g
mail.com 

Дискуссия: Трафареттер жана 

нааразычылыктар.  

15 - март, 

13:00 – 15:00 БФД АК 
bishkekfeminists@ 
gmail.com   

Семинар-презентация: Өз тарыхын түзүү.  

Көргөзмөнүн каталогу Искусство жана 

эмансипация: О. Мануилова жана анын 

замандаш айымдары  

16 - март, 

13:00 – 14:30 ArtFAQt КФ 
0778 661 633 
artfaqt@gmail.com  

Семинар: Советтик Кыргызстандагы жаңы 

турмушту куруу жана аны курган айымдар  

17 - март, 

13:00 – 15:00 

NGO Bookstall 

0555 216 842  
anaramoldosheva@g
mail.com Китеп дүкөнү. 17 - март 

Семинар. 

18 - март, 

10:00 – 12:00 АУЦА, Елена Ким 

0555 919 085 
kimelenal@gmail.co
m  
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