
"Ұ Л Ы    Д А Л А Н Ы Ң    Ұ Л Т Т Ы Қ    Д Ә С Т Ү Р Л Е Р І" 
халықаралық ғылыми форумы 

 
РЕЗОЛЮЦИЯСЫ 

 
Ғылыми форум қатысушылары келесі шешімдерді қабылдады:  
- түркі тілдес елдердің музейлері арасындағы ынтымақтастықты кең ауқымда дамыту,  
- оны одан әрі дамытудың жаңа нысандары мен әдістерін іздеу;  
- мәдени-тарихи мұраны, оның ішінде оның материалдық емес құрамдас бөлігін 

сақтаудың маңыздылығы туралы, әсіресе өскелең ұрпақ арасында қоғамдық пікірдің 
қалыптасуына ықпал ету; 

Наурыз мейрамына байланысты іргелі ұғымдарды насихаттауда:  
- «Ұлыстың Ұлы күні» ел бірлігі мен тұтастығын реттеу мен сақтаудың үлгісі ретінде. 
Музей мамандар үшін матераилдық емес құндалықтарды сақтау  саласындағы 

халықаралық деңгейде танылған сарапшылардың қатысуымен мәдени мұраны қорғау 
мәселелері бойынша оқыту семинарларын өткізу; 

- материалдық емес  құндалықтарды сақтау қоғамдастықтарын құруға, көбейтуге, 
осылайша материалдық емес  құндалықтарды сақтау туралы білімді қорғауға және кейінгі 
ұрпаққа беруге ықпал ететін қауымдастықтармен және адамдар тобымен байланыс орнату;  

- ұмытылған және (немесе) жойылып бара жатқан материалдық емес  құндалықтар 
элементтерін белсенді жандандыруға жәрдемдесуге; 

- музейлер қауымдастығын (Одағын) құру, музей қызметінің аймақтық ерекшелігін 
ескере отырып, музейлер желісін жаңғыртуға үлес қосу; 

- уақыт талаптарына сәйкес мультимедиялық технологияларды енгізу және 
интерактивті экспонаттар жасау жолдарын шешу; 

- мамандандырылған пәндерді дамытуға да, елдің тарихи-мәдени мұрасын дәріптеуге 
де бағытталған музейлердің ғылыми қызметін дамыту; 

музей заттарын анықтау, жинау, сақтау, өңдеу, сондай-ақ музей қорларының ғылыми 
базасының маңызды көзі ретінде зерттеу әдістері саласында жаңа білім қалыптастыруға 
арналған музеологиялық кейс-зерттеулерге ерекше назар аудару; 

- бірлескен халықаралық жобаларды – экспедицияларды, дөңгелек үстелдерді, түркі 
тілдес халықтардың тарихы мен мәдениеті туралы материалдарды сериялық жариялауды 
әзірлеу және іске асыру жөніндегі жұмысты жандандыру; 

- Қазақстанның музей ісін қазіргі жағдайда жетілдіру, өлкетану музейлеріңің ғылыми-
зерттеу бағыттарын олардың қоры негізінде нақты тарихи материалдар негізінде жаңарту; 

- қазақстандық, өңірлік және шетелдік мамандардың тарихи-мәдени мұраның рөлі 
бойынша кешенді дисциплинааралық зерттеулер жүргізу мүмкіндіктерін зерделеу; 

«МUSEUM.KZ» халықаралық ғылыми-практикалык журнал беттерінде музей 
жұмысының негізгі қызмет бағыттары мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелері  туралы белсенді түрде кқрсетіп отыру; 

- музей қызметiнiң жаңа бағыттарын және музей саласындағы инновацияларды 
талқылау үшiн бiрыңғай алаң құру үшiн басқа да мәдениет ұйымдары арасындағы 
әрiптестiктi жандандыру және дамыту; 

- «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері» халықаралық ғылыми форумын жылсайынғы етіп 
қалыптастыру. 
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