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МҒТАР 02.91.00; 13.09.00
А.Ю.БАЛТАБАЕВА

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан
(E-mail: alyona.baltabayeva@ayu.edu.kz),

ҦЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРДІҢ
ЭТНОСАРАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҤНҚАТЫСУДАҒЫ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Бүгінгі күні гуманитарлық зерттеулердің орталық нысандарының бірі болған мҽдени
кеңістік кешенді кҿп деңгейлі жүйе болып табылады, оны қарауға кешенді кҿзқарас қажет.
Ұлы Жібек жолы Түркістан бҿлігінің мҽдени кеңістігі бай мҽдени-тарихи мұраға жатады:
археологиялық, тарихи жҽне сҽулет ескерткіштеріне жҽне т.б. Ұлы Жібек Жолының
Түркістан аймағындағы халықтардың мҽдениеті - жүзден астам этникалық топтардың
жетістіктерін біріктіретін кҿп деңгейлі жүйе. Ҿңірдің бұл ерекшелігі «мҽдени
кеңістіктерінің» ерекше сан алуандығының негізгі себебі болып табылады, оның жалғасуы
мҽдени мұраны сақтау саласында құзыретті мемлекеттік саясат болып табылады. Мҽдени
мұра феномені ҽлеуметтік-мҽдени ҿзара ҽрекеттесудің элементтері мен деңгейлерінің
динамикалық жүйесі болып табылады. Соңғы онжылдықта Қазақстан инновациялық
үдерістерді дамытуға байланысты саяси, ҽлеуметтік-экономикалық жҽне мҽдени салалардағы
ҿзгерістерге куҽ болды. Сондықтан аймақтар мен муниципалитеттер деңгейінде мҽдени
мұраны сақтау бағдарламасын жасау жҽне жүзеге асыру қажет.
Кілт сӛздер: Ұлы Жібек жолы, мҽдени ескерткіш, Түркістан аймағы, этносаралық
қатынас, мҽдениетаралық диалог.
А.Ю.Балтабаева
Значение памятников культуры Великого Шелкового пути
в межэтническом и межкультурном диалоге
Культурное пространство, ставшее сегодня одним из центральных объектов
гуманитарных исследований, представляет собой сложную многоуровневую систему,
требующую при своем рассмотрении комплексного подхода. Культурное пространство
туркестанского отрезка Великового Шелкового пути обладает богатым культурноисторическим наследием: археологическими, историческими и архитектурными
памятниками и т.д. Культура народов туркестанского отрезка Великового Шелкового пути
представляет собой многоуровневую систему, объединившую достижения более ста этносов.
Эта особенность региона послужила главной причиной неповторимого разнообразия
«культурных пространств», важным условием дальнейшего существования которого
является грамотная государственная политика в области сохранения культурного наследия.
Феномен культурного наследия представляет собой динамическую систему элементов и
уровней социокультурных взаимодействий. В последние десятилетия в Казахстане
произошли изменения в политической, социально- экономической и культурной сферах,
связанные с развитием инновационных процессов. Именно поэтому возникает потребность в
создании и внедрении программ сохранения культурного наследия на уровне регионов и
муниципальных образований.
Ключевые слова: Великий Шелковый путь, памятники культуры, Туркестанский
регион, межэтнические взаимоотношения, межкультурный диалог.
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A.Yu.Baltabayeva
The Value of the Cultural Monuments of the Great Silk Road in the Inter-Ethnic and
Intercultural Dialogue
Cultural space, which has become one of the central objects of humanitarian research today,
is a complex multi-level system that requires an integrated approach to its consideration. The
cultural space of the Turkestan segment of the Great Silk Road has a rich cultural and historical
heritage: archaeological, historical and architectural monuments, etc. The culture of the peoples of
the Turkestan segment of the Great Silk Road is a multi-level system that combines the
achievements of more than one hundred ethnic groups. This peculiarity of the region was the main
reason for the unique diversity of ―cultural spaces‖, an important condition for the continued
existence of which is a competent state policy in the field of preservation of cultural heritage. The
phenomenon of cultural heritage is a dynamic system of elements and levels of socio-cultural
interactions. In recent decades, Kazakhstan has witnessed changes in the political, socio-economic
and cultural spheres associated with the development of innovative processes. That is why there is a
need to create and implement cultural heritage conservation programs at the level of regions and
municipalities.
Keywords: Great Silk Road, cultural monuments, Turkestan region, inter-ethnic relations,
intercultural dialogue.
Кіріспе
Бүгінгі күні гуманитарлық зерттеулердің орталық нысандарының бірі болған мҽдени
кеңістік кешенді кҿп деңгейлі жүйе болып табылады, оны қарауға кешенді кҿзқарас қажет.
Ұлы Жібек жолы Түркістан бҿлігінің мҽдени кеңістігі бай мҽдени-тарихи мұраға жатады:
археологиялық, тарихи жҽне сҽулет ескерткіштеріне жҽне т.б. Сондай-ақ, оның қызметі Ұлы
Жібек Жолының Түркістан аймағындағы халықтар мҽдениетінің тарихы мен дамуына елеулі
үлес қосқан кҿптеген кҿрнекті тұлғалар жасаған.
Бүгінде тұңғыш Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» [1]
мақаласынан кейін еліміздегі қоғамдық бетбұрыс пен қарышты қадамдар Қазақстанның
болашағы мен ҿркениетіне бағытталды. Елдің экономикасы мен мҽдениетіндегі
ілгерілеушілік Ұлы Жібек жолының қайта жандануымен маңызы артпақ.
Ұлы Жібек Жолының Түркістан аймағындағы халықтардың мҽдениеті – жүзден астам
этникалық топтардың жетістіктерін біріктіретін кҿп деңгейлі жүйе. Ҿңірдің бұл ерекшелігі
«мҽдени кеңістіктерінің» ерекше сан алуандығының негізгі себебі болып табылады, оның
жалғасуы мҽдени мұраны сақтау саласында құзыретті мемлекеттік саясат болып табылады.
Соңғы онжылдықта Қазақстан инновациялық үдерістерді дамытуға байланысты саяси,
ҽлеуметтік-экономикалық жҽне мҽдени салалардағы ҿзгерістерге куҽ болды. Сондықтан
аймақтар мен муниципалитеттер деңгейінде мҽдени мұраны сақтау бағдарламасын жасау
жҽне жүзеге асыру қажет.
Ескерткіштердің этносаралық және мәдениетаралық ҥнқатысудағы маңыздылығы
Жоғары сапалы жҽне тиімді бағдарламаларды ҽзірлеудегі проблемалардың бірі «мҽдени мұра» ұғымын түсіндіру анықтамаларының кҿптігі мен шашыраңқылығы.
Зерттеуші Л.Протт осы тұжырымдаманың анықтамасына сілтеме жасап, былай дейді:
«Ҽртүрлі саладағы мҽдени сарапшылар ҿздерінің зерттеу тақырыбы туралы нақты түсінікке
ие болғанымен, мҽдени мұраны ресми айқындау ғалымдар үшін ең қиын нүктелердің бірі
болып табылады» [2, 224 б]. С.И.Ожеговтың түсіндірме сҿздігінде швед мҽдени мұрасы
бұрынғы ұрпақтардан мұра еткен рухани ҿмір, ҿмір салты, құбылыс ретінде түсіндірілген [3,
391 б.]. Кең мағынада, мҽдени мұра болашақ тұтыну үшін қазіргі уақытта сақталуы керек
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нҽрсе. Мҽдени мұра ұғымы мҽдени мұраны қорғау саласындағы жҽне маңызды халықаралық
құжаттарда қазіргі заманғы тұжырымдамалық жҽне терминологиялық аппаратта басты
орынға ие. Осылайша, ЮНЕСКО-ның Бүкілҽлемдік мҽдени жҽне табиғи мұраларын қорғау
туралы конвенциясында (1972) бұл тұжырымдама екі топқа бҿлінеді: ескерткіштер мен
кҿрікті жерлер:
«- ...ескерткіштер: тарих, ҿнер немесе ғылым тұрғысынан ҽмбебап құндылығы бар
сҽулет ҿнерінің, монументалды мүсін жҽне кескіндеме, археологиялық табиғат элементтері
немесе құрылымдары, жазулар, үңгірлер жҽне элементтер топтары;
- ансамбльдер: сҽулет, ландшафтпен байланысты тарих, ҿнер немесе ғылым
тұрғысынан кҿрнекті ҽмбебап құндылығы бар оқшауланған немесе біртұтас құрылымдардың
топтары;
- тарих, эстетика, этнология немесе антропология тұрғысынан кҿрнектi ҽмбебап
құндылықтар: адам шығармашылығы немесе адам мен табиғаттың бiрлескен туындылары,
сондай-ақ археологиялық мекендердiң бiрлескен туындылары» [4, 1.1-б.].
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Ҽбішұлы Назарбаевтың «Қоғамдық
сананы жаңғырту» атты Жолдауында мҽдениет пен ҿнер саласындағы жоспарланған жҽне
сапалы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағамдалып тұр.
Оның бастамасы бойынша ХVІІІ ғасырға дейінгі тұжырымдама басталады, ҿйткені осы
кезеңде тұжырымдамалық аппарат Ұлы Жібек жолымен территориясы жанасатын
халықтардың мҽдениетін зерттеуге байланысты қалыптасты. XIX-XX ғғ. зерттелетін
объектілердің алаңы кеңейіп келеді, олардың зерттеу ҽдістері мен ҽдістемесі ҿзгеруде. Тарих
ғылымының, археологияның жҽне сҽулет ҿнерінің жетістіктері мұраны сақтау саласында
негізгі терминдердің пайда болуына мүмкіндік береді. «Антикалық ескерткіштер», «Сҽулет
ескерткіштері», «Сҽулетшілік ескерткіштері», «Ҿнер, кҿне заттар, ҿмір жҽне табиғат
ескерткіштері», «қорықтар», «ұлттық саябақтар» жҽне т.б. Олар соңғы үш ғасырда осы
феноменді зерттеудің барлық процесін кҿрсетеді. Сондай-ақ, қазіргі зерттеушілерді мұраны
зерделеуде жүйелік жҽне кешенді кҿзқарас қолдану идеясына ҽкеледі [5, 65 б.].
Ең алдымен, қазіргі заманғы интерпретацияда мҽдени мұра, негізінен, ҿткенді жҽне
бүгінгі күнге мағыналық мҽн беру үшін ҿз үлесін қосатын дҽстүрдің кҿрінісі ретінде
айқындалады. Егер біз осы тұжырымдаманың тарихи жҽне мҽдени түсіндірілуін орындайтын
болсақ, онда, мұра деген «тамырдың» ізінен шыққан жҽне ол ғасырлар бойы ҿз белгісін
қалдырып, ҽдетте, ерекше рухани құндылыққа ие екенін білдіреді. Ол күнделікті ҿмірден
шығып, мҽңгілікте, ҽдеттегідей болды [6, 4 б.]. Де Кастро Монтеиро Мҽдениет туралы
Декларация жобасында да осы тұжырымдаманың анықтамасындағы ақпараттың уақыттық
аспектісін елемейді. Зерттеушіні түсіну барысында мұра адамзаттың жиынтық рухани
тҽжірибесін біріктірудің жҽне берудің ерекше түрі болып табылады. Де Кастро Монтеиро
мұраның оның құрамдас бҿліктерінің екеуін анық кҿрсетеді: рухани (тіл, идеалдар,
дҽстүрлер) жҽне материал (мұражай, мұрағат, кітапхана қоры, археологиялық ескерткіштер,
сҽулет, ғылым жҽне ҿнер, ескерткіштер, ғимараттар, ансамбльдер, бірегей пейзаждар, адам
мен табиғаттың бірлескен туындылары, тарих, ҿнер немесе ғылым тұрғысынан белгілі бір
құндылықтардың заманауи құрылымдары [7, 29-37 бб.].
Мҽдени мұра феномені ҽлеуметтік-мҽдени ҿзара ҽрекеттесудің элементтері мен
деңгейлерінің динамикалық жүйесі болып табылады. Осы жүйенің құрамдас бҿліктерінің
ішінде: субъект (объект) жҽне субъект, консервациялау механизмдері мен формалары,
функциялары, шекаралары мен деңгейлері бар. Мҽдени мұра объектісі материалдық жҽне
материалдық емес объектілер бола алады. Материалдық мұраның ішінде:
- кҿркемдік құнды объектілер, оның барлық нысандарындағы ҿнер туындылары;
- тарихи құндылықтар, кҿркем құндылығы жоқ, бірақ тарихи құндылық объектілері
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- болып саналатын объектілер;
- дҽстүрлі қолҿнер, кҽсіптер, белгілі бір орынның мақтанышы болған кҽсіби салада

бірегей жетістіктер;
- архитектуралық құрылымдар.
Рухани мұра ҿз кезегінде:
- фольклор, халық дҽстүрлері мен ҽдет-ғұрыптары;
- діни мұра - ғибадат орындары, ғибадатханалар, кескіндер, наным-сенімдер жҽне ҿткен
тҽжірибе;
- интеллектуалдық мұра - ҿткеннің философиялық, этикалық, ғылыми дҽстүрлерін
меңгерген ауызша дереккҿздер;
- эстетикалық мұра - ҽдебиет, театр, музыка туындылары жҽне т.б. қамтиды.
Мҽдени мұра субъектілеріне тұтастай алғанда адамзат, ҽртүрлі ҽлеуметтік топтар жҽне
мҽдениетті қабылдауға, сабақтастыруға жҽне дамытуға қабілетті адамдар кіреді.
Зерттелетін құбылыстарды сақтау механизмдері кҿп жағдайда қоғамның түріне
(ҿркениеттік алуан түріне) тҽуелді болады, бірақ тұтастай алғанда келесі нұсқаларды
ажыратуға болады: бейсаналық – саналы; ҽдет-ғұрыптық; реттеуші, моральдық жҽне
аксиологиялық; білім беру жҽне оқыту; ғылыми мұра, кҿркем жҽне шығармашылық,
ақпараттық-кодекс жҽне т.б.
Мҽдени мұраны сақтау формалары вербальды жҽне вербальды емес, материалдық жҽне
рухани, консервативті жҽне шығармашылық, қорғаныштық немесе тыйым салынған жҽне
т.б. болуы мүмкін.
Мҽдени мұра функцияларына, ең алдымен: - репродуктивті (мҽдениетті молайту); шығармашылық (мҽдениетті дамыту); - аксиологиялық (мҽдени құбылыстар мен адам
ҿмірінің құндылықтарымен толтыру); - экзистенциалды; - этикалық (толеранттылықты
қалыптастыру, басқа ұлттарға құрмет) жатады.
Ғарыштық уақыт шекараларына салынған мҽдени мұраның шеңбері артефактілерге
немесе уақыт ҿте келе субъектіде белгілі рухани құбылыстарға дейін созылады. Сонымен
қатар, субъектінің (элиталық массасы) деңгейімен байланысты ҽр түрлі деңгейдегі мұра бар
[6, 9 б.].
Аймақтың кҿпұлтты табиғаты, бір жағынан, бірегей мҽдени ҽртүрлілік кҿзі болып
табылады, ал екінші жағынан, жаһандану үдерістерінің, жаһандық саяси дағдарыстың,
ҽлеуметтік этникалық шиеленістердің жҽне түрлі этникалық топтардың оқшаулануының
нҽтижесінде, этносаралық қақтығыстар немесе аймақтың мҽдени ерекшелігін жоғалтуы
мүмкін. Мұндай теріс салдардан аулақ болу үшін этносаралық қарым-қатынастар мен
этникалық топтарды біріктіруге ерекше назар аудару керек. Этносаралық диалогты жүзеге
асырудың маңызды факторы – мҽдени мұра. Бай тарихи-мҽдени мұраның болуы ҽлі де
«мҽдениет дамуына ықпал ететін «бірліктегі ҿркендеудің» полиэтникалық аймағын
қамтамасыз етпейтініне назар аудару қажет». Құзыретті алушыға ие болу маңызды. Мҽдени
мұра саласындағы зерттеуші Е.Н.Селезнева «мұра» сҿзін екі негізгі жҽне ҿзара байланысты
тұжырымдарды зерттеудің «объективті» жҽне «рҽсімдік» аспектілері ретінде ажыратуды
ұсынады: бұл қазіргі заманғы мҽдениетте ҿткеннің объектілерін пайдалану мүмкіндігін
кҿрсетеді. Ҽлеуметтік-мҽдени құбылыс ретінде оның мұрагерлігі кҿпшілік ҿлшемдегі
ҽлеуметтік-мҽдени тҽжірибені игеру үдерісі ретінде ұсынылуы мүмкін: ҽлемге болашағы,
ҽлем бейнелері, идеялар, рҽміздер, дҽстүрлер, стереотиптер жҽне адамдардың үлгілері
туралы ойлауға мүмкіндік беретін қызмет түрлері қоғамда ҿздерінің рҿлін түсіндіріп,
ҿздерінің мҽдени ерекшеліктерін куҽландырады» [8, 64 б.].
Реципиент ҿз халқының да, басқа этностық топтардың да мҽдениет саласына кіреді,
ҿзінің ішкі ҽлемін тың ойлармен байытады жҽне оны жаңа ұрпаққа таратады, алдағы ұрпаққа
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жібереді. Мҽдени мұрасы этникааралық коммуникацияларды жүзеге асыру үшін жҽне
мҽдени кҿп түрлілік пен кҿпұлтты аймақ мҽдениетінің байлығын бекіту үшін қолайлы
жағдайлар жасауда ҿзекті болуы керек.
Дегенмен, мҽдениеттер мен ҽлеуметтік шиеленістерді оқшаулау жағдайларында
кҿбінесе ҽртүрлі себептер бойынша диалогқа қатысушылар дайын болмай, басқа да
мҽдениеттердің құндылықтары мен идеалдарынан бас тартып жатады. Кейде сыни
кҿзқарастарын жҽне тҿзімсіздіктерін байқататынын кҿруге болады, ал кейде кҿрші елдердің
мұраттарына жҽне құндылықтарына құрметсіздік танытады. Ұлы Жібек жолының Түркістан
аймағында жанасатын халықтардың барлық мҽдениеттеріне қатысты деструктивті ҽлеуеті
бар осы ҿткір мҽселені шешу үшін мҽдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруға назар
аудару керек. Бүгінгі таңда ғылыми ҽдебиетте осы тұжырымдаманың мҽнін жҽне
құрылымын анықтауға бірнеше тҽсілдер бар. Бұл термин М.Р.Хаммер, В.Б.Гудикунст,
Р.Л.Вайсман, В.Х.Спицберг жҽне басқалар сияқты ғалымдардың еңбектерінің арқасында 70ші жҽне 80-ші жылдардағы ғылыми революцияға енді.
Батыс ғылымында қалыптасқан осы тұжырымдаманы зерттеудің екі негізгі тҽсілін
анықтауға болады. Бірінші тҽсіл мҽдениетаралық қарым-қатынасты, ынтымақтастық пен
ҿмір сүруді практикалық жетілдіру идеясына қызмет етеді жҽне мҽдениеттер диалогындағы
қатысушыларды ҿзара түсінуге бағытталған. Екінші тҽсілге сҽйкес, мҽдениетаралық
құзыреттілік ҿзін-ҿзі бағалауы керек, яғни, бұл басқа мҽдениеттердің ҿкілдерін қабылдау,
құрметтеу жҽне тану проблемасы ғана емес, сонымен қатар адамдар арасындағы
айырмашылықтарды анықтау. Заманауи зерттеулерде бұл тұжырымдама «Біздің» жҽне
«бҿтен» жҽне жаңа мҽдениетаралық коммуникативті қоғамдастықтың ҿзара іс-қимылын
жасау барысында «белгілі бір мҽдени қауымдастық мүшелерінің жанжалдарды болдырмау
үшін компенсаторлық стратегияларды қолданумен қатар мҽдениет ҿкілдерімен ҿзара
ҽрекеттесу процесінде түсіністікке қол жеткізу қабілеті» деп анықталады [9, 72 б.].
Мҽдениетаралық құзыреттілік мҽселесін зерттеуші А.П.Садохиннің айтуынша, бұл
тұжырымдама, ең алдымен, ҿзара түсіністікке қол жеткізу үшін диалогқа қатысушыларға
мүмкіндік беретін ҽдістермен бірге мҽдениетаралық құзыреттілік негізі болып табылатын
басқа мҽдениеттің аксиологиялық саласы туралы ақпарат кҿлемімен, сапасымен байланысты.
Ғалым коммуникатордың диалогқа дайындығының негізгі белгілерін анықтайды:
- шетел мҽдениеті мен психологиялық, ҽлеуметтік жҽне басқа да мҽдениетаралық
айырмашылықтарды білуге деген ашықтық;
- басқа мҽдениет ҿкілдерімен ынтымақтастық орнатудағы психологиялық кҿңіл-күй;
- басқа мҽдениет ҿкілдерінің коммуникативті мінез-құлқында ұжымдық жҽне жеке
ерекшеліктерді ажырата білу;
- ҽлеуметтік, этникалық жҽне мҽдени стереотиптерді жеңе білу;
- коммуникациялық құралдардың жиынтығы жҽне байланыс жағдайына байланысты
оларды дұрыс таңдау;
- байланыс процесінде этикет стандарттарын сақтау.
Осылайша, мҽдениетаралық құзыреттілік мҽдениетаралық қарым-қатынас саласында
жеке тұлғаның тҽжірибесін анықтайтын білім мен дағдылардың жиынтығы ретінде түсініледі
[9, 80 б.].
Қорытынды
Аймақтағы мҽдениетаралық қарым-қатынастарды орнатуға мүдделі мҽдени жҽне білім
беру мекемелері, заң шығарушы органдар, түрлі үкіметтік емес ұйымдар секілді ҽлеуметтік
институттар қарым-қатынас жасау диалогына қатысушылардың мүмкіндіктерін
қалыптастыруда жҽне қолдауда маңызды рҿл атқарады. Мҽдениетаралық диалогты
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дамытудың жҽне бекітудің тиімді бағдарламаларының болмау, мҽдениетаралық ҿзара
ҽрекеттесу тҽжірибесі бар білікті мамандардың жоқтығы, жаңа аудиторияны тартуда
қиындықтар, сұхбатқа қатысушылар, мҽдениетаралық қарым-қатынасқа арналған алаңдарды
қамтамасыз ету қажеттілігі сияқты проблемалар болуы мүмкін.
Мекемелердің қызметі кеңірек аудиторияны тартуға бағытталған болуы керек. Мұнда
біз ұсынылған материалдың мҽнін ҿзгерту туралы емес, оның кҿрсетілім формасы,
кҿрерменге кҿрсетілуі туралы айтылады. Бұл ретте кҿрсетілетін мҽдени мұраны таныстыру
мен түсіндіруде инновациялық тҽсілдерді қолдану талап етіледі.
Мҽдениетаралық коммуникацияларды ҿзектілеудің маңызды шарты ҿзара ҽрекеттесу
үшін кеңістікті құру болып табылады. Дҽстүрлі институттар оқшаулануды жеңу жолында
қадам жасайды. Сонымен қатар, азшылық ұлттар ҽлеуметтік-мҽдени ортаға жатпайтынын
сезінбеуі керек. Мұндай іс-шараларды жоспарлағанда жҽне ҿткізгенде, мҽдениеттердің
біріктіруші сипаттамаларына назар аударып, кейбір үндеулерді, диалогты іздеу керек.
Мҽдениетаралық диалогты жүзеге асыру түрлі деңгейде болуы мүмкін: саяси,
ҽлеуметтік, ғылыми, мҽдени жҽне т.б. Дегенмен, мҽдениет деңгейінде қарым-қатынас
барынша терең мҽнге ие болады. Ұлы Жібек жолы Түркістан аймағындағы халықтардың
мҽдени мұрасын тарту арқылы мҽдениеттер диалогы ұзақ мерзімді перспективаға ие,
қоғамның ҽлеуметтік шиеленіс проблемасына ең дұрыс шешім болып табылады. Ұлы Жібек
жолымен жанасатын Түркістан аймағының мҽдени-тарихи ҽлеуетін одан ҽрі нығайту үшін
ҿзінің ҽңгімелесушісін толығымен түсіну, оның мҽдениетінің семантикалық ҿрісін енгізу,
халықтың құндылық бағдарларын қабылдау жҽне түсіну, толеранттылыққа шыдамдылық пен
«бірге ҿмір сүруді» үйрену, мҽдениеттердің бай алуан түрлілігімен артықшылықты табу
керек. Осылайша, мҽдени мұраның материалдық жҽне рухани объектілерін пайдалану
арқылы жүзеге асырылатын мҽдениетаралық қарым-қатынастар ҿзіндік құндылық болып
табылады жҽне этникалық топтардың бірлігін қамтамасыз етуге бағытталады.
Материалдық аспект ҽртүрлі мҽдениет мекемелерінің (театр, кинотеатр, кітапханалар,
мұражай, кҿрме, мҽдениет сарайы, ұлттық, табиғи жҽне ландшафттық саябақ жҽне т.б.),
мҽдени туризмнің қызметі арқылы жаңартылады [10, 47 б.]. Ұлы Жібек жолының Түркістан
аймағындағы халықтардың рухани мұрасы, материалдық жағынан айырмашылығы, шын
мҽнінде іске асырылмай тұрып ұсынылмайды. Қазіргі заманғы мҽдени ортаға жаһандану мен
инновациялық үдерістердің таралуына байланысты мҽдени мұраның бұл түріне қауіп тҿніп
тұр. Осы құбылыстың материалдық жҽне рухани компоненттерін сақтау, тарату жҽне дамыту
аймақтың мҽдениетін дамытуда маңызды рҿл атқарады. Материалдық емес аспектіні іске
асыру мысалы кҿрме-анимациялық жобалар, мҽдени жҽне білім беру мекемелеріндегі
театрландырылған іс-шаралар, тарихи жҽне мҽдени мерекелер, дҽстүрлі кҿрме-сауық
мҽдениетін ҿзектендіру, түрлі мҽдени жобаларды іске асыру жҽне т.б. болуы мүмкін. Мҽдени
мұраның осы екі аспектісі арасында нақты шектің жоқтығын айта кету керек. Материалдық
объектілерді ҿзектендіру рухани компонентсіз жҽне керісінше мүмкін емес.
Бір жағынан, Ұлы Жібек Жолының Түркістан аймағы кҿпұлтты болуы жҽне оның
мҽдени ҽртүрлілігінің негізі, ал екінші жағынан, саяси дағдарыс жҽне ҽлеуметтік шиеленіс
жағдайында ҽр түрлі қақтығыстардың кҿзі болуы мүмкін. Этносаралық келіспеушіліктерді
болдырмау жҽне ҽртүрлі этникалық топтарды оқшаулау үшін ҿңірдің бай мҽдени мұрасының
ҽлеуетін пайдалану арқылы мҽдениетаралық диалогқа ерекше назар аудару қажет.
Халықтардың бір-біріне қатысты толеранттық қатынасы барлық этникалық топтарды
ортақ мҽдениет саласына тарту, мҽдениеттер диалогын ҿзектілеу арқылы күшейтілуі керек.
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