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ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Հայաստանումզբոսաշրջությունըաճողարդյունաբերությունէ։Միջազգայինզբոսաշրջիկների
Հայաստանժամանումներիթիվը2011թ․-ինհասելէր757.9հազարիմեկտասնամյակառաջ
գրանցված114.5հազարից։Հայաստանիկառավարության2008թ-իռազմավարությամբսահ-
մանվել էրմիջազգայինզբոսաշրջիկների1.5միլիոնժամանումմինչև2020թ․-ը,այնուամե-
նայնիվ,այսթիրախայինցուցանիշըգերազանցվելէրարդեն2015թ-ին։

Պոտենցիալշուկայիծավալըավելինէ,քան11միլիոնը(8միլիոնարտասահմանումապրող
հայևմոտավորապես3միլիոնօտարերկրացի)։

Ազգային վիճակագրական տվյալների հավաքագրմման նպատակով վերջերս անցկացված
հարցումըցույցէտալիս,որհայերըշատբարձրմակարդակիմշակույթսպառողներեն։Տեղա-
ցիներինևօտարերկրացիներինգրավումենտարբերհամերգներ,օպերայինևբալետիներկա-
յացումներ,փառատոներևայլմշակութայինմիջոցառումներ,հատկապեսեթեդրանքկազմա-
կերպվածենմարզայինկամհարևաներկրներիցշրջագայությանձևաչափով։Սանշանակում
է,որկանաևներգատուրիզմիակտիվացմաններուժ։

Չնայածայսամենին՝չկաառցանցորևէհարթակկամկայք,որըկտրամադրիհամակողմանի,
թարմ և ճշգրիտտեղեկատվություն թե՛ սիրված, թե՛ դեռևս չբացահայտված զբոսաշրջային
վայրերիմասին։Չկանաևտոմսերպատվիրելուառցանցհամակարգներգնաևմիջազգային

զբոսաշրջիկներիհամար։Սահատկապեսխնդրահարույցէզբոսաշրջայինվայրերորոնելիս։



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Նոր համակողմանի և թարմացված տեղեկատվությամբ զբոսաշրջային կայքի մշակման
տարբերակըմասնավորգործակալությանկողմիցպետականկառույցներիհետսերտհա-
մագործակցությամբ,թվումէ,ունիմեծներուժհայաստանյանզբոսաշրջությանհամար,
հատկապես՝մարզերումևանպայմանորենկունենադրականազդեցություն։

• Պետականկառույցներին․ԱջակցելԳործակալությանը,որըպատասխանատուկլինիայս-
պիսիմիկայքիստեղծմանհամարբոլորհնարավորգործիքներովևտեղեկատվությամբ՝
դարձնելուայնՀայաստանիհամարզբոսաշրջայինտեղեկատվությաննոր,թարմևնորա-
րարականաղբյուր։

• ՊատասխանատուԳործակալությունըպետքէպլաններկազմիհետազոտությանիրակա-
նացմանևտվյալներիհավաքագրմանհամար,ինչպեսնաևուսումնասիրիարտասահմա-
նյանլավագույնփորձը,որպեսզիհարթակըպարունակիամենաթարմտեղեկատվությունը
ևլինիհեշտգործածելի։

• ԿապերհաստատելայլնմանատիպնախագծերիհետևներառելՀայաստանըայսկայքե-
րումպարունակվողհղումներում։

• ԶԼՄ-ներինևայլշահագրգիռկողմերիտրամադրելհամակողմանիտեղեկատվություն,նա-
խաձեռնել շփումներ բոլոր մարզային դերակատարների հետ՝ թե՛ մասնավոր, թե՛ հան-
րայինհատվածներում՝նրանցիցաջակցությունստանալուհամար։

• Այնպիսի համակողմանի առցանց զբոսաշրջային հարթակը կամ կայքը, որը կտրամադրի
թարմ և ճշգրիտ տեղեկատվություն Հայաստանի թե՛ ժողովրդականություն վայելող, թե՛
դեռևսչբացահայտվածզբոսաշրջայինվայրերիմասինևհագեցածկլինիներգնաևմիջազ-
գայինզբոսաշրջիկներիհամարտոմսերիառցանցպատվիրմանհամակարգով,առաջընթացի

լուրջգրավականկլինիՀայաստանինմաներկրումզբոսաշրջությանզարգացմանհամար։



Նորատուսի գերեզմանատուն
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ԾՐԱԳՐԻՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանումզբոսաշրջությունըաճողճյուղէ։ՄիջազգայինզբոսաշրջիկներիՀայաստանժա-
մանումներիթիվը2011թ․-ինհասելէր757.9հազարիմեկտասնամյակ1առաջգրանցված114.5
հազարից։Հայաստանիկառավարության2008թ․-իռազմավարությամբսահմանվելէրմիջազ-
գայինզբոսաշրջիկների1.5միլիոնժամանումմինչև2020թ․-ը,այնուամենայնիվ,այսթիրա-

խայինցուցանիշըգերազանցվելէրարդեն2015թ-ին։

2013թ․ 2014թ․ 2015թ․

Ներգնա զբոսաշրջիկների 

թիվը 
1,084,188 1,203,476 1,192,000

Արտագնա զբոսաշրջիկների 

թիվը 
1,080,306 1,198,060 1,187,369

Ճանապարհորդային ար-
տահանումները  

(ԱՄՆ դոլար, միլիոն)

458 956.8 935.8

Ճանապարհորդային  

ներկրումները (ԱՄՆ դոլար, 

միլիոն)

502.5 1,023.9 995.8

Փոխարժեքը՝ ԱՄՆ դոլար
410 ՀՀ 
դրամ

416 ՀՀ դրամ 478 ՀՀ դրամ

Տվյալ նե րի աղ բյու րը՝ Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն և ՀՀ Է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյուն

ԶբոսաշրջությունըՀայաստանիտնտեսությանըհսկայականնպաստբերողոլորտէ։Հայաս-
տանիՀՆԱ-ումդրամասնաբաժինը2014թ․-ին3,6%էր՝163.1միլիարդՀՀդրամ։Կանխատես-
վումէ,որայդգումարըկհասնի685.6միլիարդի(13.7%)2016թ․-ինևկհատի1տրիլիոնՀՀ
դրամիսահմանը(ՀՆԱ-ի13,5%-ը)2026թ-ին։2

Պոտենցիալշուկայիծավալըավելինէ,քան11միլիոնը(8միլիոնարտասահմանումապրող
հայևմոտավորապես3միլիոնօտարերկրացի)։

Հավանականայցելուներըբաժանվումենհետևյալդասերի․

• Հայաստանումբնակվողմոտավորապես3միլիոնմարդ,

• Արտասահմանումբնակվողմոտավորապես8միլիոնծագումովհայ,

• Գործարարճանապարհորդներ,

• Տարանցիկճանապարհորդներ,
1 ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ․ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱ
ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 2011. Աղբյուրը՝ file:///C:/Users/Anna%20Ghukasyan/Documents/Tourism/armenian
hospitalityindustryresearch.pdf
2 http://www.banks.am/en/news/newsfeed/11939 



• Օտարերկրյազբոսաշրջիկներ,

• Փառատոներիմասնակիցներ։

Ազգայինվիճակագրականտվյալներիհավաքագրմաննպատակովվերջերսանցկացվածհար-
ցումըցույցէտալիս,որհայերըշատբարձրմակարդակիմշակույթսպառողներեն։3Տեղացի-
ներինևօտարերկրացիներինգրավումենտարբերհամերգներ,օպերայինևբալետիներկայա-
ցումներ,փառատոներևայլմշակութայինմիջոցառումներ՝հատկապեսեթեդրանքկազմա-
կերպվածենմարզայինկամհարևաներկրներիցշրջագայությանձևաչափով։Սանշանակում
է,որկանաևներգատուրիզմիընդլայնմաններուժ։

Չնայածայսպահանջարկին,չկաորևէառցանցհարթակկամկայք,որըկտրամադրիհամա-
կողմանի,թարմև ճշգրիտտեղեկատվությունթե՛ սիրված,թե՛դեռևս չբացահայտվածզբո-
սաշրջայինվայրերիմասին։Չկանաևառցանցտոմսերպատվիրելուհամակարգներգնաև
միջազգայինզբոսաշրջիկներիհամար։Սահատկապեսխնդրահարույցէմարզերումզբոսաշր-
ջայինվայրերորոնելիս։

Արդեն կանմիքանի կայքեր, որոնքպարունակում են Հայաստանիպատմականևմշակու-
թայինհուշարձանների,աշխարհագրականտարածքներիմասինտեղեկատվություն,ինչպես
նաևտեղեկատվություն հատկապես զբոսաշրջիկների համար։ Այս կայքերըառաջնայնորեն
մշակվելևգործարկվելենպետականհաստատություններիևտեղականիշխանությունների՝
քաղաքապետարաններիկողմից։Այնուամենայնիվ,տարբերպատճառներովդրանքպարբե-
րաբարչենթարմացվումկամկատարելագործվում։

Բացիայդ,կանկայքեր,որոնքգործարկվումենտուրիստականգործակալություններիկող-
մից․սրանքհիմնականումգովազդումենզբոսաշրջայինայներթուղիները,որոնքիրենքեն
առաջարկում,ևսահմանափակվումենթիրախայինլսարանով։Հայաստանումպաշտոնապես
գործում էմոտավորապես125տուրիստականգործակալություն։Որոշգործակալություններ
տեղեկատվությունենտրամադրումմիայնիրենցթիրախլսարանինհասանելիլեզվով(օրի-
նակ՝ռուսերեն),այնինչայլոքփորձումենավելիմեծլսարաններիհամարհասանելիդառնալ
ևտրամադրումենտեղեկատվություննաևայլլեզուներով։

Երրորդխումբըայնկայքերնեն,որոնքմշակվելենմասնավորանհատներիև/կամընկերու-
թյուններիկողմից։Այսկայքերիցմիքանիսըգերազանցեն,սակայնկենտրոնանումենկոնկ-
րետթեմայիվրա,օրինակ՝ձեռագրերիկամկոնկրետմարզիհուշարձաններիվրաևայլն։Այս
կայքերըմիշտչէ,որունենռուսերենկամանգլերենտարբերակներ,ևնրանցմեծմասըմիայն
հայերենէ՝մշակվածնեղլսարանիհամար։Շատհաճախդրանքպարունակումենհնացած
տեղեկություններ։

ՀՀմշակույթինախարարության«Պատմամշակութայինարգելոց-թագարաններիեվպատմա-
կանմիջավայրիպահպանությանծառայություն»ՊՈԱԿ-նունիկայք,որումթվարկվածենՀա-
յաստանիտարածքումգտնվողբոլորհուշարձանները։4Կայքըպարունակումէպատմականև
մշակութայինբոլորհուշարձաններիևվայրերիմասինտվյալներ,հասցեներ,ձմռանևամռան
եղանակներինաշխատանքայինժամերիմասինտեղեկություններևայլն։Իթիվսայլոց,այս
կայքումչկաանգլալեզուտեքստԴվինիավերակներիմասին,որըհինպալատականևքաղա-

3 ՅՈՒՆԵՍԿՕի Մշակույթը որպես զարգացման ցուցանիշ, Հայաստան 
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քայինվայրէեղել՝Հայոցթագավորությանմայրաքաղաքևմիվայր,որտեղիցպեղվելենշատ
հետաքրքրականիրեր։Այսկայքընաևչիտրամադրումավերակներիլուսանկարներիհետաքր-
քիրնկարագրություններկամայնտեղհասնելուուղղություններևայլն։

Հայաստանիհուշարձաններիևպատմամշակութայինվայրերիմասինտեղեկատ
վությանմեկայլաղբյուրէՀայաստանիՀանրապետությանմշակույթինախարա
րությանՀուշարձաններիտեղեկատվականշտեմարանը,որըհասանելիէմիայն
հայերեն։5

Զբոսաշրջային առցանց տեղեկատվությունը սահմանափակ է։ Զբոսաշրջային միջազգային
հարթակներումՀայաստանլավչիներկայացված։Օրինակ՝TripAdvisor-ըՎանաձորումնշումէ
միայնմեկտեսարժանվայր,ԱրարատիմարզիԴվինիավերակների(IVդար)մասինընդհան-
րապեսհիշատակումչկա։

ԿայքերիցանկըբերվածէՀավելված5-ում։

Տարբերակներ

Իրավիճակըբարելավելուերկուհիմնականտարբերակկա։

Տարբերակ1Հայաստանիհամարզբոսաշրջությանհամակողմանի,առցանցկայ
քիստեղծումմասնավորընկերությանկողմից՝պետությանհետսերտհամագոր
ծակցությամբ։

Տարբերակ2․Հարթակիստեղծումըթողնելպետականհատվածիհայեցողությանը։

Տարբերակ1․Հայաստանիհամարզբոսաշրջությանառցանցհամակողմանիկայ
քիստեղծումմասնավորընկերությանկողմից՝պետությանհետսերտհամագոր
ծակցությամբ։

Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում ներգրավված գործակալությունը կարող է ստեղծել
թվայնացրածհարթակ՝համակողմանի,առցանցկայքով,սոցիալականմեդիայովևբջջային
հավելվածով։ԱյնկհարստացնիզբոսաշրջիկներիառօրյանՀայաստանում։Բոլորպետականև
ոչ-պետականկառույցները, որոնքներգրավվածեն Հայաստանիզբոսաշրջությանզարգաց-
մանգործում,ինչպեսնաևմշակութայինհաստատություններըևմարզայինինքնակառավար-
մանմարմինները։

Այսհարթակըկտրամադրի․

• Հիմնականտեսարժանվայրերիմասինտեղեկատվությանհեշտհասանելիու
թյուն,

• Ավելիքիչայցելվողևսիրվածերթուղիներիցհեռուհայտնիտեսարժանվայրե
րիևգործողություններիմասինտեղեկատվություն,

• Հայաստանիմարզերումտեսարժանվայրերիհանրահռչակում,
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• Զբոսաշրջայինվայրերիևմիջոցառումներիմուտքիտոմսերիհամարառցանց
վճարմանմեխանիզմներ,

• Զբոսաշրջային միջազգային, տարածաշրջանային և տեղական ցանցերում
հղումներհայաստանյանտեսարժանվայրերին,

• Աջակցությունհամայնքայինբյուջեներին։

Առցանցհանրությունըպահանջումէգերազանցությունևմեծապեսմրցակցայինէ։Այդիսկ
պատճառովցանկացածառցանցծառայությունպահանջումէճշգրիտ,հաճախակիևիրական
ժամանակումկատարվողթարմացումներ։Նմանօրինակհարթակիօրինակէwww.musement.
comնախագիծը,որըթարմացվածտեղեկատվությունէտրամադրումևօգնումէկազմակեր-
պելայցելություններավելիքան50երկրներամբողջաշխարհում։Այնօգնումէզբոսաշրջիկ-
ներինառավելագույնըքաղելզբոսաշրջայինվայրերից՝տեղականշրջագայություններիևտե-
սարժանվայրերիբազմապիսիընտրությունտրամադրելով։Դուքկարողեքնախապեսցան-
կացածթանգարանիկամտեսարժանվայրիտոմսերպատվիրել ևգնելառցանց՝ հարթակի
միջոցով։Այնայցիպլանավորումըշատավելիհեշտևհաճելիէդարձնում։

Գերազանցտեղեկատվականհամակարգըինքնինչիերաշխավորիներկաաշուկայիհաջողու-
թյունը։Շատբանէկախվածհաճախորդներիկարիքներըբավարարողևդրանքգերազանցող
ապրանքներիևծառայություններիորակից։

Կայքումհարկէներառելտեղեկատվությունբազմապիսիզբոսաշրջայինփորձառությունների
մասին,ինչպեսօրինակ՝

• Եկեղեցիներևվանքեր,

• Թանգարաններ,

• Հինավուրցավերակներ,ամրոցներ,կամուրջներ,

• Արվեստիսրահներ/պատկերասրահներ,

• Տեղականմթերքիշուկաներ,

• Գեղեցիկգյուղեր,բնությանտեսարժանվայրեր,

• Բուսաբանականայգիներ,լեռնագագաթներ,գետեր,լճեր,

• Շատրվաններ,

• Տեղականարհեստագործություն,

• Առևտրիհնարավորություններ,

• Գրադարաններևմշակութայինկենտրոններ(մշակույթիտներ),

• Փառատոներ,այլտեղականավանդականմիջոցառումներ,

• Զվարճանքևժամանց,



• Հյուրանոցներ,հյուրատներ(B/B),

• Տրանսպորտայինմիջոցներ,

• Արտակարգիրավիճակներիծառայություններ,

• Բանկեր։

Կայքըկլինիպրոակտիվփոքրհամանքներիհետևհամարայնպիսիկայքերստեղծելուգոր-
ծում,որոնքկնպաստենզբոսաշրջությանծավալներիմեծացմանը։Մերերկրիչբացահայտված
տարածքները զբոսաշրջության նպատակով հանրահռչակելը և առցանց տեղեկատվություն
ստանալնավելիդյուրինդարձնելըկարողէայսկայքիեզակիառավելությունըլինել։

Տեխնիկականբնութագիրը

• Ինտերնետայինհարթակըկունենահետևյալբաժինները․

• Մարզեր,քաղաքներ(այցելությանվայրեր)(լուսանկարներով),

• Քարտեզներ,

• Տեսարժանվայրեր՝հուշարձաններ,եկեղեցիներ,թանգարաններ,ամրոցներ,թատրոններ
ևհամերգասրահներ,բնությանգեղատեսիլվայրեր,լճեր,գետեր,հինավուրցավերակներ,
երաժշտականկատարումներ,սպորտայինմիջոցառումներևայլն,

• Սնունդևգինի,

• Հյուրանոցներ,մոթելներևհյուրատներ(B&B),

• Ռեստորաններ,պանդոկներ,սրճարաններ։

• Տեղեկատվությունըկներկայացվիերեքլեզուներով՝հայերեն,անգլերենևռուսերեն։

• Ավելի հետաքրքրական լինելու նպատակով կայքը կպարունակիտեսողական ծավալուն
բովանդակություն։

• Կլինենտեսարժանվայրերինկարագրություններ՝դրանցպատմականկարևորությանբա-
ցատրություններովևհետաքրքրաշարժպատմություններով։

• Յուրաքանչյուրմարզկունենահամակողմանիտեղեկատվությունքաղաքներիևգյուղերի
հետաքրքիրվայրերիմասին,ևքարտեզիվրայիմանրապատկերիվրասեղմելով՝այցելուն
կկարողանալրացուցիչտեղեկատվությունկարդալառանձինպատուհանում։

• Այնտեղերում,որտեղպահանջվումէմուտքիտոմս,այցելունկարողէառցանցվճարում
կատարելհամապատասխանկայքումևստանալէլեկտրոնայինտոմս։

• Բացիինտերնետայինհարթակից,կմշակվինաևբջջայինհավելված։

• Նախագիծըկապվածկլինիսոցիալականցանցերի(Facebook,Instagram,Twitter,Pinterest,և
այլն)հետ։Այնկունենանաևբլոգմեկնաբանություններիևգաղափարներիփոխանակ-
մանհամար։Բացիայդ,կլինիհատուկբաժինտուր-օպերատորներիևտուրիստականգոր-



ծակալությունների համար, որտեղ նրանք կարող են տեղադրել տարբեր գովազդներ և
առաջարկներ։

Գործնականքայլեր՝ուղղվածհարթակիմշակմանը

Հետևյալինըքայլերըկնպաստեննախագծիսկզբնականփուլերիիրականացմանը․

Զբոսաշրջությանոլորտիկառավարիչներիևզբոսաշրջիկներիհարցումանցկացնել՝հատկորո-
շելուանհրաժեշտտեղեկատվությունը;

Առցանցֆինանսականվճարումըիրականացնողկազմակերպությանհետպայմանագիրկն-
քել՝կազմակերպելուառցանցվճարումներըևհամաձայնելուայնմասին,թեինչպեսեննրանք
վճարելումշակութայինգործակալություններին;

ՎարձելՏՀՏթիմայսնախագծինաջակցությունցուցաբերելունպատակով;

ՏՀՏթիմիհետքննարկելկայքիկառուցվածքըևնախնականտարբերակը;

Հաստատելկապըսոցիալականցանցերիհետ;

Խորհրդակցել տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ կայքի նախնական տարբերակի
պլանիմասինևներգրավելնրանցհարթակիստեղծմանգործում;

ԳաղափարըներկայացնելԿառավարությաններկայացուցիչներինևհետաքրքրվածհաստա-
տություններին,խնդրելնրանցաջակցությունը;

ԿազմելմանրակրկիտՃանապարհայինքարտեզ՝աջակցելուայսնախագծիիրականացմանը;

Ընտրելևուսուցանել11մարզային(շրջանային)կոորդինատորների,թեինչպեսպետքէկազ-
մելտեսարժանվայրերիցանկըևլուսանկարներիարխիվը,ինչպեսնաևմշակելիրենցպա-
տասխանատվության ներքո գտնվող տարածքներում իրանականացվող միջոցառումների և
փառատոներիօրացույցը;

Կապ հաստատել մշակութային հաստատությունների ղեկավարների հետ յուրաքանչյուր
մարզում;

Համադրելևխմբագրելտեքստերնուլուսանկարները,ինչպեսնաևայլվերաբերելիտեղեկատ-
վությունըըստխմբերի;

Տեղեկատվությունըթարգմանելանգլերենևռուսերեն։

Կայքիստեղծմանհամարմասնավորմարմնիևպետականկառույցներիմիջևհամագործակ-
ցությանայսձևաչափիցկարելիէակնկալելհետևյալօգուտները․

Կայքըմեծապեսկնպաստիզբոսաշրջությանզարգացմանվերոնշյալևհայաստանյանտարբեր
պետականևմասնավորկառույցներիկողմիցբարձրաձայնվածնպատակներիիրականացմանը։
Այսպիսի համագործակցության խրախուսումը կնշանակի, որ Հայաստանի իշխանությունները
պատրաստենստանձնելկոնկրետքայլերնշվածոլորտումիրադրությունըփոխելունպատակով։



ԱյսպիսիկայքիստեղծումըկհանրահռչակիՀայաստանիմարզերըևտեղականմշակութային
ևզբոսաշրջայինցանցերը։Մարզկենտրոններիևտեղականքաղաքապետարաններիհամար
այսպիսինախաձեռնությունըմիայնշահեկանկլինի։

Տրանսպորտայինմիջոցներիմասինտեղեկատվությունըևզբոսաշրջիկներիհամարտեսար-
ժանվայրերմուտքիտոմսերիդիմացառցանցվճարմանհամակարգերըկնպաստենմարզե-
րումգտնվողվայրերայցերըդյուրինացնելուն։

Այսպիսիառցանց,եռալեզուհարթակիթողարկումըկծառայիորպեսգերազանցհնարավորու-
թյուն՝ խրախուսելու մեծաքանակ զբոսաշրջիկներիայցը Հայաստան, իմանալու հայկական
մշակույթը,պատմությունը,այցելելութանգարաններևայլտեսարժանվայրեր։

Տարբերակ2․Հարթակիստեղծումըթողնելպետականհատվածիհայեցողությանը

Հայաստանումներկայումսհասանելիկայքերըհետևյալնեն․

www.hushardzan.am,

www.armmonuments.am,

Բոլորմարզպետարանների(մարզերի)կայքերը,

Զբոսաշրջությանտեղականէջերը,որոնքչենթարմացվումևգոյությունունենմիայնհայերեն
տարբերակով։

Եթեպետությունըմինչևայժմայսպիսիկայք չի ստեղծել,ապաանհավանականէ, որայն
ապագայումավելիհամակողմանիզբոսաշրջայինտեղեկատվությունպարունակողկայքերի
ստեղծմանհամարներդրումներկանի։

Պետությունը չունի բավանակաչափ ռեսուրսներ՝ վարձելու որակյալ ՏՀՏ մասնագետներ և
մարզայինկոորդինատորներ,որոնքկստեղծենկայքըևկմշտադիտարկենմարզայինզարգա-
ցումները,ինչպեսնաևկներդնենդրանքկայքըստսահմանվածժամանակացույցի։Պետական
կառույցներըչենանցելհամապատասխանուսուցում,չունենլեզվականհմտություններևլա-
վագույնաշխատակարգերիկիրառմանփորձ՝ինքնուրույնղեկավարելուկայքիմշակմանգոր-
ծողությունները։Սրալավագույնօրինակըwww.armmonuments.amևwww.hushardzan.amկայ-
քերնեն։Օրինակ՝այսկայքերըչունենորևէգործնականտեղեկատվությունԴվինիավերակ-
ներիմասին(IVդար),թեինչպեսհասնելայնտեղ,արդյոքտոմսանհրաժեշտէ,թեոչ,կոն-
տակտային տեղեկատվություն կա՛մ հայերեն, կա՛մ անգլերեն և ռուսերեն։ Հսկայածավալ
ակադեմիականհայալեզուտեքստերկանՀայաստանինախկինհզորմայրաքաղաքիմասին՝
1982թ․և1988թ․թվագրվողգրքերինհղումներովևմիայնհայերենկամռուսերենլեզուներով։

Հայաստանիպատմականևմշակութայինհուշարձաններիմասինայսպիսիտեղեկատվության
բացակայությունըկամսակավությունըօտարերկրյալսարանիհամարառցանցանհասանելի-
ությանտեսնակյունիցխոչընդոտէերկրիզբոսաշրջայիններուժըգովազդելուհամար։Այնէլ
ավելիկխոչընդոտիօտարերկրյաանհատներիկամկազմակերպություներիառցանցորոնում-
ներըևկոնկերտտեսարժանվայրայցելությունընախապեսպլանավորելուևդրամասինլրա-
ցուցիչ տեղեկություններ ստանալու գործընթացը։ Ճանապարհորդության, երթուղիների,
տրանսպորտայինտեղեկատվության,տոմսերիառցանցգնմանկամինչ-որտեղուղևորվող



ավտոբուսումտեղերիպատվիրմանհնարավորություններիմասինտեղեկատվությանբացա-
կայությունըկշարունակիլուրջխոչընդոտլինելզբոսաշրջությանզարգացմանհամար։

Ստորևթվարկվածխնդիրներըկշարունակենլինելկենտրոնականխնդիրներ,եթեզբոսաշր-
ջությանհամակողմանիկայքիստեղծումըթողնվիպետականկառույցներիհայեցողությանը․

Մարզերումզբոսաշրջայինենթակառուցվածքներիմասինտեղեկատվությանսուղևսահմա-
նափակլինելը;

Հեռավորվայրերումգտնվողհուշարձաններիևտեսարժանվայրերիմասինտեղեկատվության
անբավարարլինելը;

Բացիքրիստոնականհուշարձաններիցայլհուշարձաններովհետաքրքրվածզբոսաշրջիկները
չենգտնիավելին,ևայսպիսիճանապարհորդներիթիվըչիաճի;

Հայաստանիզբոսաշրջությանոլորտիառցանցներկայությունըկշարունակիլինելսահմանա-
փակևհնացած։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նոր,համակողմանիևթարմացվածզբոսաշրջայինկայքիմշակմանտարբերակըմասնավոր
գործակալությանկողմից՝պետականկառույցներիսերտհամագործակցությամբ,թվումէ,ու-
նիմեծներուժհայաստանյանզբոսաշրջությանհամար,հատկապես՝մարզերում,ևանպայմա-
նորենկունենադրականազդեցություն։

Պետականկառույցներին․աջակցելԳործակալությանը,որըպատասխանատուկլինիայսպի-
սիմիկայքիստեղծմանհամարբոլորհնարավորգործիքներովևտեղեկատվությամբ՝դարձ-
նելուայնՀայաստանիհամարզբոսաշրջայինտեղեկատվությաննոր,թարմևնորարարա-
կանաղբյուր։

Պատասխանատուգործակալությունըպետքէպլաններկազմիհետազոտությանիրականաց-
մանևտվյալներհավաքելու համարևուսումնասիրիարտասահմանյան լավագույնփորձը,
որպեսզիհարթակըպարունակիամենաթարմտեղեկատվությունըևլինիհեշտգործածելի։

ԿապերհաստատելայլնմանատիպնախագծերիհետևներառելՀայաստանըայսկայքերում
պարունակվողհղումներում։

ԶԼՄ-ներինևայլշահագրգիռկողմերիտրամադրելհամապարփակտեղեկատվություն,նախա-
ձեռնելշփումներթե՛մասնավոր,թե՛հանրայինհատվածներիբոլորմարզայինդերակատար-
ներիհետ՝նրանցիցաջակցությունստանալունպատակով։

Այնպիսի համակողմանի, առցանց, զբոսաշրջային հարթակը կամ կայքը, որը կտրամադրի
թարմևճշգրիտտեղեկատվությունՀայաստանիթե՛ժողովրդականությունվայելող,թե՛դեռևս
չբացահայտվածզբոսաշրջայինվայրերիմասինևհագեցածկլինիներգնաևմիջազգայինզբո-
սաշրջիկներիհամարտոմսերիառցանցպատվիրմանհամակարգով,առաջընթացիլուրջգրա-
վականկլինիՀայաստանինմաներկրումզբոսաշրջությանզարգացմանհամար։
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Հավելված1

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանիպատմականևմշակութայինժառանգությունըմիշտհիացրելէշատերինամբողջ
աշխարհում։ԱյսհիացմունքըՀայաստանբերեցֆրանսիացի,գերմանացիևռուսհնագետնե-
րինXIXդարիվերջին,որոնքիրենցավանդնունեցան՝բացահայտելովպատմությանգանձերը
ևներկայացնելովայնաշխարհին։Տարիներիընթացքումայսհետաքրքրությունըշարունակեց
աճել,իսկխորհրդայինժամանակներումՀայաստանիմշակութայինևպատմականհարստու-
թյունը,ինչպեսնաևբնությանգեղատեսիլվայրերըանխախտտեղէինզբաղեցնումխոշոր
տեսարժանվայրերիթվում։ԱնկախությանտարիներըմիայնէլավելիուժեղացրինՀայաստա-
նիկարգավիճակըորպեսհսկայականմշակութայինժառանգությունունեցողինքնուրույնմի-
ավոր,ևայսհետաքրքրություննէլավելիխթանելուդռներբացեցին։

Ինչպեսցանկացածերկրում,ազգայինմշակույթնուինքնությունըճանաչելուլավագույնվայ-
րերիցմեկըթանգարաններըևտեսարժանվայրերնեն։Ոմանքգնումենեկեղեցուկամամրոցի
ավերակներտեսնելու, կամտեսնելուտեղականմթերքի շուկան,հայտնիգիտնականիկամ
գրողիտուն-թանգարանը։

Մ․թ․301թ․-ինքրիստոնեություննառաջինըընդունողերկիրլինելը,հայոցայբուբենիհայտ-
նագործումը405թ․-ինևՀայոցցեղասպանությանհարյուրամյակը,իթիվսայլոց,նպաստեցին
մերերկրինկատմամբհետաքրքրությանհսկայականաճինևպատրաստակամությանը՝այցե-
լելայսհեռավորփոքրերկիրըևբացահայտելհնագույնհուշարձաններևսրտաճմլիկպատմու-
թյուններ։Արդյունքում,Հայաստաննայսօրականատեսնէզբոսաշրջիկներիևայլայցելուների
աճողթվի,տարեցտարիավելանումենհյուրանոցները,հյուրատները,պանդոկները,ռեստո-
րանները,սրճարանները,որոնքբոլորնէլնպաստումենայցելուներիջերմհյուրընկալմանը։

Ինչպեսցանկացածերկրում,ազգայինմշակույթնուինքնությունըճանաչելուլավագույնվայ-
րերիցմեկըթանգարաններըևտեսարժանվայրերնեն։Ոմանքգնումենեկեղեցուկամամրոցի
ավերակներըտեսնելու,կամտեսնելուտեղականմթերքիշուկան,հայտնիգիտնականիկամ

գրողիտուն-թանգարանը։



Հավելված2.ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
(ՆԵՐԿԱԻՐԱՎԻՃԱԿԸSITUATION)

ՆերկայումսՀայաստանիբնակչությունը2,998,600է։6Մոտավորապես1,500,000-նապրումէ
Երևանում՝երկրիմայրաքաղաքում։Մնացածնապրումենմարզերում։Ըստոչպաշտոնական
տեղեկությունների,հայկականծագումով8միլիոնմարդէապրումՀայաստանիցդուրս։Նրանց
միմասըծնվելէարտասահմանում,մյուսմասըմեկնելէՀայաստանիցխորհրդայինշրջանում
ևանկախությունիցհետո(1991թ․)։

Յուրաքանչյուրհայկականընտանիքփորձում է Հայաստանայցելելառնվազնմեկանգամ։
ՇատերիհամարՀայաստանայցելելըդարձելէավանդույթ,ևնրանքպարբերաբարայցելում
են Հայաստան։Դակարող է լինելայցելություն կամընտանիքիանդամներին, ընկերներին
տեսնելու,կամիրենցնախնիներիերկիրըվայելելուևդրապատմությանըծանոթանալունպա-
տակով։ՀայերըփորձումենչկորցնելիրենցկապըՀայաստանիհետ,ևյուրաքանչյուրուղևո-
րությանշրջանակներումմշակութայինժառանգությանվայրայցելությունըպարտադիրէ։

Այցելուներիմյուսխումբըայնօտարերկրացիներնեն,որոնքգալիսենՀայաստանգործուղ-
մանկամժամանումենՀայաստանորպեստարանցիկերկիրկամգալիսենՀայաստանտա-
րածաշրջանայինշրջագայությանընթացքում(Հայաստան,Իրան,Վրաստան,Ադրբեջան)։Այ-
ցելուներըփորձումենգտնելմեկկամերկուժամևկազմելմշակութայինծրագիր,կամմտնել
թանգարան,կամայցելելտեսարժանվայրիրենցճանապարհին։

Վերջինխումբըտեղացիբնակիչներնեն․այցելուներայլմարզերից,Հայաստանումապրող
օտարերկրյա քաղաքացիներ, ուսանողներ, կամ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված ենթանգա-
րաններով։

Հայաստանիտեղականիշխանություններնուկառավարությունըկազմակերպումենտարբեր
փառատոներևմիջոցառումներ,որոնցնպատակնէզարգացնելտուրիզմըևճանապարհորդել
Հայաստան։Բիզնեսհամաժողովները,ներկայացումները,ցուցադրություններըկազմակերպ-
վումենժամանակառժամանակ,ինչընաևգրավումէբազմաթիվայցելուների։

Նախքան Հայաստանում իրականտուրիստականփորձառության կարիքների ևխնդիրների
սահմանումը,մենքնախկարիքնունենքհասկանալու,թեինչնկատիունենք,«տուրիստա-
կանփորձառություն»ասելով,ևինչնէգրավումճանապարհորդիուշադրությունը։

Ոմանքպնդումեն,որսրանքառաջինհերթինպետքէլինենպատմականվայրերը՝թանգա-
րանները,եկեղեցիները,բացօթյահամալիրները,վանքերըևայլն։Այլոքավելացնումենար-
վեստիսրահները,հուշարձանները,ամրոցները,պեղումներիվայրերըևտեղականմթերքիշու-
կաները։

Մենքփորձեցինքայսխնդրիննայելերկիրայցելողևդրանանծանոթօտարերկրացուտեսան-
կյունից։Բնականաբար,ճանապարհորդըհետաքրքրվածէայնամենով,ինչնառնչվումէՀա-
6 http://www.armstat.am/file/doc/99499383.pdf



յաստանին,հայկականմշակույթինկամպատմությանը։Նրանքցանկանումենտեսնելեկեղե-
ցիներ,վանքեր,թանգարաններ,հինավուրցավերակներ,ամրոցներ,կամուրջներ,արվեստնե-
րիսրահներ,տեղականմթերքիշուկաներ,գեղեցիկգյուղեր,բուսաբանականայգիներ,լեռնա-
գագաթներ,գետեր, լճեր։Այստեքստումմենքկօգտագործենք«տեսարժանվայր»եզրըայս
բոլորտարբերվայրերիհամար՝որևէթյուրիմացությունիցխուսափելուհամար։Այստեղնաև
կներառվենհուշանվերներիխանութները,շատրվանները,տուն-թանգարանները,գրադարան-
ներըևմշակութայինկենտրոնները։

Որոշտուրիստականգործակալությունների ղեկավարներ և հյուրանոցների ներկայացուցիչ-
ներ, որոնք ծանթացան քաղաքականության այս ամփոփագրին, արտահայտեցին որոշակի
մտահոգություն։Նրանցմեծմասնասաց,որդժվարէմարզերումստանալլիարժեքևթարմաց-
վածառցանցտեղեկատվությունևտրամադրելայնհավանականհյուրերինևայցելուներին
հղումներիմիջոցով։Տուրիստականգործակալություններիներկայացուցիչներնասացին, որ
իրենքստիպվածենլինումդիմելհամայնքայինկազմակերպությունների,տեղականտուրիս-
տականգործակալություններիկամանձանց,որոնքճանաչումենինչ-որմեկիայդմարզումև
որոնքկկարողանանկապհաստատելայդվերջնակետիհետ։

Նրանքնշեցին,որայսօրճանապարհորդներիմեծմասընախընտրումէառցանցստանալտե-
ղեկատվությունևուղևորությունիցառաջորոնումներկատարելհամացանցում՝այցելության
երկրիմասինտեղեկություններստանալուկամշրջաններումնորևհետաքրքիրտեղերիմա-
սինիմանալուհամար։ՍպառողներիայսկարիքըէլավելիէուժգնացնումՀայաստանումմշա-
կութայինժառանգությաններկայացմանևկառավարմանավանդականմոտեցումներիփոփո-
խությանանհրաժեշտությունը։

Տուրիզմի ոլորտիներկայացուցիչները նաևասում են, որանգլերեն և ռուսերեն լեզուներով
մանրակրկիտ,թվային,տեղականքարտեզների,ինչպեսնաևմուտքիվճարների,աշխատան-
քային ժամերի, տրանսպորտի, հասանելիության և առցանց գործիքների բացակայությունը
վնասումէերկրիզբոսաշրջայիններուժին։Ներկայումս,միակլուծումըտաքսիվերցնելը,այ-
ցելությանվայրերգնալըևհենցտեղումինքնուրույնորոնումանելնէ։

Եղելենփորձեր՝այսխնդրինանդրադառնալու,ևբազմաթիվկայքերենստեղծվել,որտեղտե-
ղեկատվությունը ջանասիրաբար հավաքվել և ներկայացվել է, բայց չի եղել որևէ հետագա
զարգացում՝տեղեկատվությանթարմացման,նորտեսարժանվայրերիավելացմանկամմար-
զերիներգրավմաննպատակովնույնիսկշրջանակիընդլայնմանուղղությամբ։

Սանաևդժվարություններէստեղծումմարզայինտուրօպերատորներիհամար՝բազմակիկե-
տերովշրջագայություններկազմելիս,որովհետևնրանքչենկարողանումարագևճշգրիտտե-
ղեկություններստանալայլմարզերից։Ավելիհամակողմանիտեղեկատվությանտրամադրու-
մըկարողէնաևօգնելփոխելՀայաստանիմասինպատկերացումներըորպեսմիերկրի,որտեղ
կարելիէմիայնեկեղեցիներևքրիստոնեականհուշարձաններտեսնել։



Հավելված3. 
ՀարթակիSWOTվերլուծություն

Ուժեղկողմեր Թույլկողմեր

Գերազանց որակ՝ հեշտ օգտագործվելուն 

միտված լուծում 

Ապրանքանիշի մասին իրազեկության բա-
ցակայություն 

Ցանցեր ձևավորելու փորձ 
Թիրախային ֆինանսավորման բացակայու-
թյուն 

Սոցիալական պատասխանատվություն
Մեր հասարակությունում մշակութային 

հաստատությունների նսեմացված դերակա-
տարությունը 

Պատշաճ հանրային իմիջ

Լավագույն փորձի ներդրում 

Անհատական ներգրավվածություն 

Առցանց հասանելիություն 

Բջջային հավելված 

Օգտվողների համար բլոգ 

Հնարավորություններ Սպառնալիքներ

Մեծացող շուկա
Պետական հաստատությունների հետ կանո-
նակարգում 

Համայնքային գործընկերություններ
Մշակութային հաստատությունների առ-
ցանց վճարային մեխանիզմներին առնչվող 

խնդիրներ 

Զարգացման միտումներ 
Թանգարանային համայնքի հետաքրքրու-
թյան խթանում 

Մարզային գործընկերություններ 
Պատշաճ տեղական (մարզային) ենթակա-
ռուցվածքների բացակայություն

Համացանցային գովազդ 

Աջակցություն բյուջեին 



Հավելված4
Բովանդակությանօրինակ

Ստորևբերվածէմիմարզի(այսդեպքում՝Լոռու)վերաբերյալտեղեկատվությանօրինակ,որը
կզետեղվիհամապատասխանբաժնում․

« Լո ռին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րից մեկն է։ Այն Հա յաս տա նի եր րորդ ա մե նա խո
շոր մարզն է և հայտ նի է իր գե ղե ցիկ բնա պատ կե րով։ Տե սա րան նե րը հի աս քանչ ե ն՝ բնա կան աղ
բյուր ներ, լեռ ներ, ան տառ ներ և գե տեր։ Բա ցի այդ, Լո ռու մար զում կա մո տա վո րա պես 70 տե սար
ժան վայր, ո րոնց թվում են Լո ռե բեր դը (XI դար), 12 հին և միջ նա դա րյան ամ րոց ներ, 30 քրիս տո
նե ա կան հու շար ձան՝ ե կե ղե ցի ներ, վա նա կան հա մա լիր ներ (այդ թվում՝ հայտ նի Սա նա հի նի և 
Հաղ պա տի վան քե րը)։ Մար զում կան նաև թան գա րան ներ և ար վես տի սրահ ներ»։ 

Այսվայրերըգովազդվումենբոլորճանապարհորդականգործակալություններիկողմից,որոնք
առաջարկումենայցելությունկամշրջագայություն,բայցնրանքբավանակաչափտեղեկատ-
վությունչենտրամադրումուղղություններիևվայրիմասին,իսկսաօգտակարկլիներինքնու-
րույնճանապարհորդին։Կաորոշքանակությամբմակերեսայինտեղեկատվությունտեղական
իշխանություններիկայքում,բայցսաբավականչէ՝որոշելու,արդյոքարժեուղևորվելայդ-
տեղ,թեոչ։Մուտքիվճարիևայլմանրամասներիմասինտեղեկություններչկան։Տեղեկատ-
վությանմիմասըռուսերենէ,միմասը՝անգլերեն,ևչկաօտարերկրյաայցելուիհամարմեկ
միասնականացված,ստանդարտառցանցաղբյուր։

Այսողջտեղեկատվությունըհարկէհաղորդելճանապարհորդիներեքլեզուներով։

Մերառաջարկումցույցկտրվիտեղականքարտեզի,ինչպեսնաևմարզիքարտեզիվրակոնկ-
րետտեղադրությունը։Կավելացվենլուսանկարներ։Կոնտակտայինտվյալներըևաշխատան-

քայինժամերըկգրվեննկարներիկողքին։

Քարտեզ

Տեսարժանվայրերիցուցակ

Համառոտպատմականակնարկ

Միջոցառումներ

Տեղականենթակառուցվածքների
նկարագրություն

Կոնտակտայինտեղեկատվություն,
աշխատանքայինօրերևժամեր

Գնելտոմս



Զորաց քարեր կամ Քարահունջ
©  Լու սան կա րը՝ Օլ գա Խա լա թյա նի



Հավելված5

1. www.champord.am–զբոսաշրջայինևբնապահպանականկայք,միայնհայերենով։

2. www.hushardzan.am-տեղեկատվականկայք,թեևտեղեկատվությանմեծմասըկիրառելի
չէզբոսաշրջիկներիհամար։Տեղեկատվությունըմակերեսայինէ,գործնականչէևչիկա-
րողհանդեսգալորպեսուղեցույց։Թեևընդհանուրպատկերացումներձևավորելուհամար
այնգուցեբավարարէ։Հիմնականումանգլերենթարգմանությունչկա։

3. www.armmonuments.am–Հուշարձաններիպահպանությանպետականգործակալության
կայքը,տրամադրումէհուշարձաններինվերաբերողտերմիններիցանկ,հուշարձանների,
մարզերի,քաղաքներիանվանումները։Կարևորչէզբոսաշրջիկիկամայցելուիհամար։

4. www.travel.am–անգլալեզուկայք,որըչիներառումբոլորվայրերը,ներառումէտեղե-
կատվություն168ճանապարհորդականգործակալություններիմասին։

5. http://www.tourismarmenia.org/#axzz4aUW6H0FS–Զբոսաշրջությանտեղեկատվական
կենտրոն

6. http://www.tourismarmenia.net/

7. http://www.armenia-hayastan.com/-Հայաստանյանզբոսաշրջությանբլոգ,միայնանգլերենով

8. http://www.ecotourismarmenia.com/-պահանջվումէծավալունաշխատանք՝կատարելա-
գործելուկայքը։

9. http://discoverarmenia.org/tourism.phpՀԸԲՄերիտասարդներիզբոսաշրջությանծրագիր

10.http://www.armenianheritage.org/en/-Հայկականհուշարձաններիճանաչմանծրագիր





Հավելված6

Հղումներիցանկ

Հայաստանումանցկացվողփառատոները․

ա)https://picnichotels.com/top-6-tourism-festivals-in-armenia-in-2015/

բ)http://ayastour.com/3329/jump-into-armenian-festival-life-in-2016-what-how-and-when

գ)http://www.armradio.am/en/2015/11/20/my-armenia-project-to-support-cultural-heritage-tourism/

դ)http://www.solimarinternational.com/tourism-projects/my-armenia

ե)https://armenia.usembassy.gov/news112015.html

http://www.timeout.com/travel/features/985/undiscovered-armenia

Ազգայինվիճակագրականծառայությունwww.armstat.am

Հայագիտությանինստիտուտ,Երևանիպետականհամալսարանhttp://www.armenianreligion.am/

http://www.armstat.am/file/doc/99499383.pdf-Հայաստանիվիճակագրականծառայության
կայքը

Հայկականգինիներիփառատոնhttp://armenianwinefestival.am/

ՖոլկլորիևմշակութայինժառանգությանՍմիթսոնյանկենտրոնhttp://www.folklife.si.edu/
cultural-sustainability/my-armenia/smithsonian

Երևանիքաղաքապետարանwww.yerevan.am

Ուրախարձակուրդներճանապարհորդականգործակալությունhttp://happyholidays.am/about-
armenia/#post1198

www.banks.am



 Քա ղա քա կա նու թյան ամ փո փագ րե րը կազմ վում 
են կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը ո ւղղ ված 
այն գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րոնք 
ի րա կա նաց վել են ԵՄԱր ևե լյան գոր ծըն կե րու
թյան «Մ շա կույթ և ստեղ ծա րա րու թյուն» ծրագ րի 
կող մից 2016 – 2017 թթ․ 240 ծրագ րային պա
տաս խա նա տու նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Նրանց 
հա մար կազ մա կերպ վեց փորձ ու նե ցող մշա կու
թային օ պե րա տոր նե րի հա մար նա խա տես ված 
բիզ նես կա ռա վար ման ո ւթ սե մի նար նե րից բաղ
կա ցած շարք։ Այս ամ փո փագ րի նպա տակն է օգ
նել նրանց ա վե լի լավ հաս կա նալ պրո ֆե սի ո
նալ նե րի դե րը՝ ի րենց մաս նա գի տաց ման ո լոր
տի քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ հա մա ռոտ 
և չե զոք խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րե լիս։ 
Նպա տակն էր նաև հատ կո րո շել այն խն դիր նե
րը, ո րոնք առ կա են ո լոր տում, տրա մադ րել պո
տեն ցի ալ մո դել ներ, այ լընտ րանք ներ և լու ծում
ներ, ա ջակ ցել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյա
նը, քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ա պա ցու ցա հեն 
վեր լու ծու թյա նը և ա ռա ջար կու թյուն նե րի ձևա
կերպ մա նը։ Գա ղա փար նե րը ա ռաջ են քաշ վել 
հենց ծրագ րային մաս նա կից նե րի կող մից։ 
Այս զե կույ ցը պատ րաստ վել է ԵՄ – Ար ևե լյան 
գոր ծըն կե րու թյան «Մ շա կույթ և ստեղ ծա րա րու
թյուն» ծրագ րի ա ջակ ցու թյամբ։ Այս զե կույ ցի 
բո վան դա կու թյու նը չի ար տա ցո լում Եվ րո պա
կան մի ու թյան պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը։ 
Այս հրա տա րա կու թյու նում զե տեղ ված տե ղե
կատ վու թյան և կար ծիք նե րի հա մար ո ղջ պա
տաս խա նատ վու թյու նը կրում է հե ղի նա կը։ 
Ծ րա գի րը ֆի նան սա վոր վել է Եվ րո պա կան մի ու
թյան կող մից։

Ծրագիրըֆինանսավորվելէ
Եվրոպականմիությանկողմից։




