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Зал А
1 КYН/ДЕНЬ 1. 12 мая.

Шаарлар Форуму 2017 программасы/Программа Форум Городов 2017

2 КYН/ДЕНЬ 2. 13 мая.

9.30 - 10.00 ФОРУМДУН АЧЫЛЫШЫ
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Шаарлар өзгөрүүлөр босогосунда. 
Пленардык жыйын
Города на пороге изменений. 
Пленарное заседание

Шаарлардын мейкиндик жана экономикалык 
өнүгүүсүн пландоого комплекстик мамиле. 
Панелдик талкуулоо
Комплексный подход к планированию городов. 
Панельная дискуссия

Акылдуу шаарлар. 
Панелдик  талкулоо
Умные города. 
Панельная дискуссия

Участие горожан в развитии города - часть I

Колдонмо архитектуралык билим беруу
Прикладное архитектурное образование

Туруктуу архитектура
Устойчивая архитектура

Шаардык маалыматтар өнүгүү ресурсу 
катары. 
Панелдик талкулоо
Городские данные как ресурс развития.
Панельная дискуссия

Кейс-оюн: «Шаардык чечимдердин лабораториясы. 
Кейстерди чечүү»
Кейс-игра:  «Лаборатория городских решений. 
Решение кейсов»

Висенте Гуаярттын ачык лекциясы «Интернет 
заманындагы шаар»
Публичная лекция Висенте Гуаярта "Города в эпоху 
Интернета"

 «Шаардык чечимдердин лабораториясы. Кейстерди 
чечүү» кейс-оюнун талкулоо
Обсуждение кейс-игры: «Лаборатория городских 
решений. Решение кейсов»
Шаар тургундарынын шаарды өнүктүрүүгө жана 
демилгелерди колдоого катышуусу.
Панелдик талкуулоо

Шаар тургундарынын шаарды өнүктүрүүгө жана 
демилгелерди колдоого катышуусу

Участие горожан в развитии города - часть II. 
Панельная дискуссия

Коомдук жайлар: шаардык аянттан базарга чейин
Общественные пространства: от площади до базара

Право на город: качество строительства и 
информирование общественности.
Панельная дискуссия

Шаарга болгон укук: коомчулуктун катышуусу жана 
маалыматтуулугу шаардагы жашоонун сапатын 
кантип көтөрөт. 
Панелдик талкуулоо

«Как сделать города счастливыми?» Дискуссия 
модераторов и ведущих экспертов

«Куттуу шаарларды кантип куруу керек?» 
Модераторлор жана башкы эксперттер менен 
талкулоо

Мастер-класс по работе с городскими 
картами

Шаардык карталар менен иштөө 
туралуу мастер-классы 

Городские события как инструмент.
Обсуждение

Шаардык маарекелер аспап катары.
Талкулоо

Управление услугами на уровне 
местного самоуправления

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун 
деңгээлинде кызматтарды башкаруу Презентация городских 

инициатив, проектов

Шаардык демилгелердин, 
долбоорлордун презентациялары

Старшее поколение горожан: новая 
перспектива

Шаардыктардын улуу мууну: жаңы
перспектива

Муниципальное движение 
Кыргызстана и интересы городов. 
Специальная сессия

Кыргызстандын муниципалдык 
кыймылы жана  шаарлардын 
кызыкчылыктары. 
Атайын сессия

Карта шаарманов: "Какие 
проблемы мы хотим решить?"

Шаармандар картасы: «Кандай 
шаардык көйгөйлөрдү 
чече алабыз?»

Шаар жашылдандыруу
Городское озеленение

Тыныгуу/Кофе-брейк  

Тыныгуу/Кофе-брейк  

Шаар коомчулуктары менен иштөө
технологиялары
Технологии работы с городскими 
сообществами

Шаардык медиа. КРнын шаарларынын
ММКлары үчүн семинар
Городские медиа. 
Семинар для региональных СМИ

Карта шаарманов «Чем я полезен 
своему городу?»

Шаармандар картасы «Мен 
шаарыма эмне менен пайдалуу 
боло алам?»

Презентации шаарманов
Шаармандардын презентациялары

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.30

15.30 - 17.00

17.00 - 17.40

18.30 - 20.00

9.00 - 10.00

10.00 - 11.30

11.30 - 13.00

13.00 - 13.40

13.45 - 15.15 13.45 - 15.45

15.15 - 16.45

17.00 - 17.45
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