Մշակույթ և
ստեղծարարություն
ԵՄ Արևելյան գործընկերության ծրագիր

 այաստանի
Հ
տուրիզմի թվային
հարթակիմշակում
(ՏԹՀԱ)
Մշակույթիևստեղծարարությանոլորտի
քաղաքականությանամփոփագիր
ԵՄ-Արևելյանգործընկերությանծրագիր

Ծրագիրըֆինանսավորվելէ
Եվրոպականմիությանկողմից։

06/04/2017
Աննա Ղուկասյան
Տաթևիկ Մարտիրոսյան
Գայանե Բալայան

Քասախի կիրճ
© Լուսանկարը՝ Օլգա Խալաթյանի

ՍԵՂՄԱԳԻՐ
Հայաստանումզբոսաշրջությունըաճողարդյունաբերությունէ։Միջազգայինզբոսաշրջիկների
Հայաստանժամանումներիթիվը2011թ․-ինհասելէր757.9հազարիմեկտասնամյակառաջ
գրանցված114.5հազարից։Հայաստանիկառավարության2008թ-իռազմավարությամբսահմանվել էր միջազգային զբոսաշրջիկների 1.5 միլիոն ժամանում մինչև 2020թ․-ը, այնուամենայնիվ,այսթիրախայինցուցանիշըգերազանցվելէրարդեն2015թ-ին։
Պոտենցիալշուկայիծավալըավելինէ,քան11միլիոնը(8միլիոնարտասահմանումապրող
հայևմոտավորապես3միլիոնօտարերկրացի)։
Ազգային վիճակագրական տվյալների հավաքագրմման նպատակով վերջերս անցկացված
հարցումըցույցէտալիս,որհայերըշատբարձրմակարդակիմշակույթսպառողներեն։Տեղացիներինևօտարերկրացիներինգրավումենտարբերհամերգներ,օպերայինևբալետիներկայացումներ,փառատոներևայլմշակութայինմիջոցառումներ,հատկապեսեթեդրանքկազմակերպվածենմարզայինկամհարևաներկրներիցշրջագայությանձևաչափով։Սանշանակում
է,որկանաևներգատուրիզմիակտիվացմաններուժ։
Չնայածայսամենին՝չկաառցանցորևէհարթակկամկայք,որըկտրամադրիհամակողմանի,
թարմ և ճշգրիտ տեղեկատվություն թե՛ սիրված, թե՛ դեռևս չբացահայտված զբոսաշրջային
վայրերիմասին։Չկանաևտոմսերպատվիրելուառցանցհամակարգներգնաևմիջազգային
զբոսաշրջիկներիհամար։Սահատկապեսխնդրահարույցէզբոսաշրջայինվայրերորոնելիս։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
• Ն
 որ համակողմանի և թարմացված տեղեկատվությամբ զբոսաշրջային կայքի մշակման
տարբերակըմասնավորգործակալությանկողմիցպետականկառույցներիհետսերտհամագործակցությամբ, թվում է, ունի մեծ ներուժ հայաստանյան զբոսաշրջության համար,
հատկապես՝մարզերումևանպայմանորենկունենադրականազդեցություն։
• Պ
 ետականկառույցներին․ԱջակցելԳործակալությանը,որըպատասխանատուկլինիայսպիսիմիկայքիստեղծմանհամարբոլորհնարավորգործիքներովևտեղեկատվությամբ՝
դարձնելուայնՀայաստանիհամարզբոսաշրջայինտեղեկատվությաննոր,թարմևնորարարականաղբյուր։
• Պ
 ատասխանատուԳործակալությունըպետքէպլաններկազմիհետազոտությանիրականացմանևտվյալներիհավաքագրմանհամար,ինչպեսնաևուսումնասիրիարտասահմանյանլավագույնփորձը,որպեսզիհարթակըպարունակիամենաթարմտեղեկատվությունը
ևլինիհեշտգործածելի։
• Կ
 ապերհաստատելայլնմանատիպնախագծերիհետևներառելՀայաստանըայսկայքերումպարունակվողհղումներում։
• ԶԼՄ-ներինևայլշահագրգիռկողմերիտրամադրելհամակողմանիտեղեկատվություն,նախաձեռնել շփումներ բոլոր մարզային դերակատարների հետ՝ թե՛ մասնավոր, թե՛ հանրայինհատվածներում՝նրանցիցաջակցությունստանալուհամար։
• Այնպիսի համակողմանի առցանց զբոսաշրջային հարթակը կամ կայքը, որը կտրամադրի
թարմ և ճշգրիտ տեղեկատվություն Հայաստանի թե՛ ժողովրդականություն վայելող, թե՛
դեռևսչբացահայտվածզբոսաշրջայինվայրերիմասինևհագեցածկլինիներգնաևմիջազգայինզբոսաշրջիկներիհամարտոմսերիառցանցպատվիրմանհամակարգով,առաջընթացի
լուրջգրավականկլինիՀայաստանինմաներկրումզբոսաշրջությանզարգացմանհամար։

Նորատուսի գերեզմանատուն
© Լուսանկարը՝ Օլգա Խալաթյանի

ԾՐԱԳՐԻՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 այաստանումզբոսաշրջությունըաճողճյուղէ։ՄիջազգայինզբոսաշրջիկներիՀայաստանժաՀ
մանումներիթիվը2011թ․-ինհասելէր757.9հազարիմեկտասնամյակ1առաջգրանցված114.5
հազարից։Հայաստանիկառավարության2008թ․-իռազմավարությամբսահմանվելէրմիջազգայինզբոսաշրջիկների1.5միլիոնժամանումմինչև2020թ․-ը,այնուամենայնիվ,այսթիրախայինցուցանիշըգերազանցվելէրարդեն2015թ-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 արտահանումները
(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

Տվյալների աղբյուրը՝ Ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի տնտեսությանը հսկայական նպաստ բերող ոլորտ է։ ՀայաստանիՀՆԱ-ումդրամասնաբաժինը2014թ․-ին3,6%էր՝163.1միլիարդՀՀդրամ։Կանխատեսվում է, որ այդ գումարը կհասնի 685.6 միլիարդի (13.7%) 2016թ․-ին և կհատի 1 տրիլիոն ՀՀ
դրամիսահմանը(ՀՆԱ-ի13,5%-ը)2026թ-ին։2
 ոտենցիալշուկայիծավալըավելինէ,քան11միլիոնը(8միլիոնարտասահմանումապրող
Պ
հայևմոտավորապես3միլիոնօտարերկրացի)։
Հավանականայցելուներըբաժանվումենհետևյալդասերի․
•

Հայաստանումբնակվողմոտավորապես3միլիոնմարդ,

•

Արտասահմանումբնակվողմոտավորապես8միլիոնծագումովհայ,

•

Գործարարճանապարհորդներ,

•

Տարանցիկճանապարհորդներ,

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

Օտարերկրյազբոսաշրջիկներ,

•

Փառատոներիմասնակիցներ։

Ազգայինվիճակագրականտվյալներիհավաքագրմաննպատակովվերջերսանցկացվածհարցումըցույցէտալիս,որհայերըշատբարձրմակարդակիմշակույթսպառողներեն։3Տեղացիներինևօտարերկրացիներինգրավումենտարբերհամերգներ,օպերայինևբալետիներկայացումներ, փառատոներ և այլ մշակութային միջոցառումներ՝ հատկապես եթե դրանք կազմակերպվածենմարզայինկամհարևաներկրներիցշրջագայությանձևաչափով։Սանշանակում
է,որկանաևներգատուրիզմիընդլայնմաններուժ։
Չնայածայսպահանջարկին,չկաորևէառցանցհարթակկամկայք,որըկտրամադրիհամակողմանի, թարմ և ճշգրիտ տեղեկատվություն թե՛ սիրված, թե՛ դեռևս չբացահայտված զբոսաշրջային վայրերի մասին։ Չկա նաև առցանց տոմսեր պատվիրելու համակարգ ներգնա և
միջազգայինզբոսաշրջիկներիհամար։Սահատկապեսխնդրահարույցէմարզերումզբոսաշրջայինվայրերորոնելիս։
Արդեն կան մի քանի կայքեր, որոնք պարունակում են Հայաստանի պատմական և մշակութայինհուշարձանների,աշխարհագրականտարածքներիմասինտեղեկատվություն,ինչպես
նաև տեղեկատվություն հատկապես զբոսաշրջիկների համար։ Այս կայքերը առաջնայնորեն
մշակվելևգործարկվելենպետականհաստատություններիևտեղականիշխանությունների՝
քաղաքապետարանների կողմից։ Այնուամենայնիվ, տարբեր պատճառներով դրանք պարբերաբարչենթարմացվումկամկատարելագործվում։
Բացի այդ, կան կայքեր, որոնք գործարկվում են տուրիստական գործակալությունների կողմից․սրանքհիմնականումգովազդումենզբոսաշրջայինայներթուղիները,որոնքիրենքեն
առաջարկում,ևսահմանափակվումենթիրախայինլսարանով։Հայաստանումպաշտոնապես
գործում է մոտավորապես 125 տուրիստական գործակալություն։ Որոշ գործակալություններ
տեղեկատվությունենտրամադրումմիայնիրենցթիրախլսարանինհասանելիլեզվով(օրինակ՝ռուսերեն),այնինչայլոքփորձումենավելիմեծլսարաններիհամարհասանելիդառնալ
ևտրամադրումենտեղեկատվություննաևայլլեզուներով։
Երրորդխումբըայնկայքերնեն,որոնքմշակվելենմասնավորանհատներիև/կամընկերություններիկողմից։Այսկայքերիցմիքանիսըգերազանցեն,սակայնկենտրոնանումենկոնկրետթեմայիվրա,օրինակ՝ձեռագրերիկամկոնկրետմարզիհուշարձաններիվրաևայլն։Այս
կայքերըմիշտչէ,որունենռուսերենկամանգլերենտարբերակներ,ևնրանցմեծմասըմիայն
հայերեն է՝ մշակված նեղ լսարանի համար։ Շատ հաճախ դրանք պարունակում են հնացած
տեղեկություններ։
ՀՀմշակույթինախարարության«Պատմամշակութայինարգելոց-թագարաններիեվպատմականմիջավայրիպահպանությանծառայություն»ՊՈԱԿ-նունիկայք,որումթվարկվածենՀայաստանիտարածքումգտնվողբոլորհուշարձանները։4Կայքըպարունակումէպատմականև
մշակութայինբոլորհուշարձաններիևվայրերիմասինտվյալներ,հասցեներ,ձմռանևամռան
եղանակներինաշխատանքայինժամերիմասինտեղեկություններևայլն։Իթիվսայլոց,այս
կայքումչկաանգլալեզուտեքստԴվինիավերակներիմասին,որըհինպալատականևքաղա3
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www.hushardzan.am

քայինվայրէեղել՝Հայոցթագավորությանմայրաքաղաքևմիվայր,որտեղիցպեղվելենշատ
հետաքրքրականիրեր։Այսկայքընաևչիտրամադրումավերակներիլուսանկարներիհետաքրքիրնկարագրություններկամայնտեղհասնելուուղղություններևայլն։
Հայաստանիհուշարձաններիևպատմամշակութայինվայրերիմասինտեղեկատ
վությանմեկայլաղբյուրէՀայաստանիՀանրապետությանմշակույթինախարա
րության Հուշարձանների տեղեկատվական շտեմարանը, որը հասանելի է միայն
հայերեն։5
Զբոսաշրջային առցանց տեղեկատվությունը սահմանափակ է։ Զբոսաշրջային միջազգային
հարթակներումՀայաստանլավչիներկայացված։Օրինակ՝TripAdvisor-ըՎանաձորումնշումէ
միայնմեկտեսարժանվայր,ԱրարատիմարզիԴվինիավերակների(IVդար)մասինընդհանրապեսհիշատակումչկա։
ԿայքերիցանկըբերվածէՀավելված5-ում։

Տարբերակներ
Իրավիճակըբարելավելուերկուհիմնականտարբերակկա։
 արբերակ1Հայաստանիհամարզբոսաշրջությանհամակողմանի,առցանցկայ
Տ
քիստեղծումմասնավորընկերությանկողմից՝պետությանհետսերտհամագոր
ծակցությամբ։
Տարբերակ2․Հարթակիստեղծումըթողնելպետականհատվածիհայեցողությանը։
 արբերակ1․Հայաստանիհամարզբոսաշրջությանառցանցհամակողմանիկայ
Տ
քիստեղծումմասնավորընկերությանկողմից՝պետությանհետսերտհամագոր
ծակցությամբ։
Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում ներգրավված գործակալությունը կարող է ստեղծել
թվայնացրած հարթակ՝ համակողմանի, առցանց կայքով, սոցիալական մեդիայով և բջջային
հավելվածով։ԱյնկհարստացնիզբոսաշրջիկներիառօրյանՀայաստանում։Բոլորպետականև
ոչ-պետական կառույցները, որոնք ներգրավված են Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացմանգործում,ինչպեսնաևմշակութայինհաստատություններըևմարզայինինքնակառավարմանմարմինները։
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,որըթարմացվածտեղեկատվությունէտրամադրումևօգնումէկազմակերպելայցելություններավելիքան50երկրներամբողջաշխարհում։Այնօգնումէզբոսաշրջիկներինառավելագույնըքաղելզբոսաշրջայինվայրերից՝տեղականշրջագայություններիևտեսարժանվայրերիբազմապիսիընտրությունտրամադրելով։Դուքկարողեքնախապեսցանկացած թանգարանի կամ տեսարժան վայրի տոմսեր պատվիրել և գնել առցանց՝ հարթակի
միջոցով։Այնայցիպլանավորումըշատավելիհեշտևհաճելիէդարձնում։
Գերազանցտեղեկատվականհամակարգըինքնինչիերաշխավորիներկաաշուկայիհաջողությունը։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։

 այքըկլինիպրոակտիվփոքրհամանքներիհետևհամարայնպիսիկայքերստեղծելուգորԿ
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 կպարունակի տեսողական ծավալուն
բովանդակություն։
• Կլինենտեսարժանվայրերինկարագրություններ՝դրանցպատմականկարևորությանբացատրություններովևհետաքրքրաշարժպատմություններով։
• Յուրաքանչյուրմարզկունենահամակողմանիտեղեկատվությունքաղաքներիևգյուղերի
հետաքրքիրվայրերիմասին,ևքարտեզիվրայիմանրապատկերիվրասեղմելով՝այցելուն
կկարողանալրացուցիչտեղեկատվությունկարդալառանձինպատուհանում։
• Այնտեղերում,որտեղպահանջվումէմուտքիտոմս,այցելունկարողէառցանցվճարում
կատարելհամապատասխանկայքումևստանալէլեկտրոնայինտոմս։
• Բացիինտերնետայինհարթակից,կմշակվինաևբջջայինհավելված։
• Նախագիծըկապվածկլինիսոցիալականցանցերի(Facebook,Instagram,Twitter,Pinterest,և
այլն) հետ։ Այն կունենա նաև բլոգ մեկնաբանությունների և գաղափարների փոխանակմանհամար։Բացիայդ,կլինիհատուկբաժինտուր-օպերատորներիևտուրիստականգոր-

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

Գործնականքայլեր՝ուղղվածհարթակիմշակմանը
Հետևյալինըքայլերըկնպաստեննախագծիսկզբնականփուլերիիրականացմանը․
Զբոսաշրջությանոլորտիկառավարիչներիևզբոսաշրջիկներիհարցումանցկացնել՝հատկորոշելուանհրաժեշտտեղեկատվությունը;
Առցանց ֆինանսական վճարումը իրականացնող կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքել՝կազմակերպելուառցանցվճարումներըևհամաձայնելուայնմասին,թեինչպեսեննրանք
վճարելումշակութայինգործակալություններին;
ՎարձելՏՀՏթիմայսնախագծինաջակցությունցուցաբերելունպատակով;
ՏՀՏթիմիհետքննարկելկայքիկառուցվածքըևնախնականտարբերակը;
Հաստատելկապըսոցիալականցանցերիհետ;
Խորհրդակցել տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ կայքի նախնական տարբերակի
պլանիմասինևներգրավելնրանցհարթակիստեղծմանգործում;
ԳաղափարըներկայացնելԿառավարությաններկայացուցիչներինևհետաքրքրվածհաստատություններին,խնդրելնրանցաջակցությունը;
Կ
 ազմելմանրակրկիտՃանապարհայինքարտեզ՝աջակցելուայսնախագծիիրականացմանը;
Ընտրելևուսուցանել11մարզային(շրջանային)կոորդինատորների,թեինչպեսպետքէկազմելտեսարժանվայրերիցանկըևլուսանկարներիարխիվը,ինչպեսնաևմշակելիրենցպատասխանատվության ներքո գտնվող տարածքներում իրանականացվող միջոցառումների և
փառատոներիօրացույցը;
Կապ հաստատել մշակութային հաստատությունների ղեկավարների հետ յուրաքանչյուր
մարզում;
Համադրելևխմբագրելտեքստերնուլուսանկարները,ինչպեսնաևայլվերաբերելիտեղեկատվությունըըստխմբերի;
Տեղեկատվությունըթարգմանելանգլերենևռուսերեն։
Կայքիստեղծմանհամարմասնավորմարմնիևպետականկառույցներիմիջևհամագործակցությանայսձևաչափիցկարելիէակնկալելհետևյալօգուտները․
Կայքըմեծապեսկնպաստիզբոսաշրջությանզարգացմանվերոնշյալևհայաստանյանտարբեր
պետականևմասնավորկառույցներիկողմիցբարձրաձայնվածնպատակներիիրականացմանը։
Այսպիսի համագործակցության խրախուսումը կնշանակի, որ Հայաստանի իշխանությունները
պատրաստենստանձնելկոնկրետքայլերնշվածոլորտումիրադրությունըփոխելունպատակով։

ԱյսպիսիկայքիստեղծումըկհանրահռչակիՀայաստանիմարզերըևտեղականմշակութային
ևզբոսաշրջայինցանցերը։Մարզկենտրոններիևտեղականքաղաքապետարաններիհամար
այսպիսինախաձեռնությունըմիայնշահեկանկլինի։
Տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկատվությունը և զբոսաշրջիկների համար տեսարժան վայրեր մուտքի տոմսերի դիմաց առցանց վճարման համակարգերը կնպաստեն մարզերումգտնվողվայրերայցերըդյուրինացնելուն։
Այսպիսիառցանց,եռալեզուհարթակիթողարկումըկծառայիորպեսգերազանցհնարավորություն՝ խրախուսելու մեծաքանակ զբոսաշրջիկների այցը Հայաստան, իմանալու հայկական
մշակույթը,պատմությունը,այցելելութանգարաններևայլտեսարժանվայրեր։
Տարբերակ2․Հարթակիստեղծումըթողնելպետականհատվածիհայեցողությանը
Հայաստանումներկայումսհասանելիկայքերըհետևյալնեն․
www.hushardzan.am,
www.armmonuments.am,
Բոլորմարզպետարանների(մարզերի)կայքերը,
Զբոսաշրջությանտեղականէջերը,որոնքչենթարմացվումևգոյությունունենմիայնհայերեն
տարբերակով։
Եթե պետությունը մինչև այժմ այսպիսի կայք չի ստեղծել, ապա անհավանական է, որ այն
ապագայում ավելի համակողմանի զբոսաշրջային տեղեկատվություն պարունակող կայքերի
ստեղծմանհամարներդրումներկանի։
Պետությունը չունի բավանակաչափ ռեսուրսներ՝ վարձելու որակյալ ՏՀՏ մասնագետներ և
մարզայինկոորդինատորներ,որոնքկստեղծենկայքըևկմշտադիտարկենմարզայինզարգացումները,ինչպեսնաևկներդնենդրանքկայքըստսահմանվածժամանակացույցի։Պետական
կառույցներըչենանցելհամապատասխանուսուցում,չունենլեզվականհմտություններևլավագույնաշխատակարգերիկիրառմանփորձ՝ինքնուրույնղեկավարելուկայքիմշակմանգործողությունները։Սրալավագույնօրինակըwww.armmonuments.amևwww.hushardzan.amկայքերնեն։Օրինակ՝այսկայքերըչունենորևէգործնականտեղեկատվությունԴվինիավերակներիմասին(IVդար),թեինչպեսհասնելայնտեղ,արդյոքտոմսանհրաժեշտէ,թեոչ,կոնտակտային տեղեկատվություն կա՛մ հայերեն, կա՛մ անգլերեն և ռուսերեն։ Հսկայածավալ
ակադեմիականհայալեզուտեքստերկանՀայաստանինախկինհզորմայրաքաղաքիմասին՝
1982թ․և1988թ․թվագրվողգրքերինհղումներովևմիայնհայերենկամռուսերենլեզուներով։
Հայաստանիպատմականևմշակութայինհուշարձաններիմասինայսպիսիտեղեկատվության
բացակայությունըկամսակավությունըօտարերկրյալսարանիհամարառցանցանհասանելիությանտեսնակյունիցխոչընդոտէերկրիզբոսաշրջայիններուժըգովազդելուհամար։Այնէլ
ավելիկխոչընդոտիօտարերկրյաանհատներիկամկազմակերպություներիառցանցորոնումներըևկոնկերտտեսարժանվայրայցելությունընախապեսպլանավորելուևդրամասինլրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու գործընթացը։ Ճանապարհորդության, երթուղիների,
տրանսպորտային տեղեկատվության, տոմսերի առցանց գնման կամ ինչ-որ տեղ ուղևորվող

ավտոբուսումտեղերիպատվիրմանհնարավորություններիմասինտեղեկատվությանբացակայությունըկշարունակիլուրջխոչընդոտլինելզբոսաշրջությանզարգացմանհամար։
Ստորևթվարկվածխնդիրներըկշարունակենլինելկենտրոնականխնդիրներ,եթեզբոսաշրջությանհամակողմանիկայքիստեղծումըթողնվիպետականկառույցներիհայեցողությանը․
Մարզերում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների մասին տեղեկատվության սուղ և սահմանափակլինելը;
Հեռավորվայրերումգտնվողհուշարձաններիևտեսարժանվայրերիմասինտեղեկատվության
անբավարարլինելը;
Բացիքրիստոնականհուշարձաններիցայլհուշարձաններովհետաքրքրվածզբոսաշրջիկները
չենգտնիավելին,ևայսպիսիճանապարհորդներիթիվըչիաճի;
Հայաստանիզբոսաշրջությանոլորտիառցանցներկայությունըկշարունակիլինելսահմանափակևհնացած։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 որ, համակողմանի և թարմացված զբոսաշրջային կայքի մշակման տարբերակը մասնավոր
Ն
գործակալությանկողմից՝պետականկառույցներիսերտհամագործակցությամբ,թվումէ,ունիմեծներուժհայաստանյանզբոսաշրջությանհամար,հատկապես՝մարզերում,ևանպայմանորենկունենադրականազդեցություն։
 ետականկառույցներին․աջակցելԳործակալությանը,որըպատասխանատուկլինիայսպիՊ
սիմիկայքիստեղծմանհամարբոլորհնարավորգործիքներովևտեղեկատվությամբ՝դարձնելուայն Հայաստանիհամարզբոսաշրջայինտեղեկատվությաննոր, թարմ և նորարարականաղբյուր։
 ատասխանատուգործակալությունըպետքէպլաններկազմիհետազոտությանիրականացՊ
ման և տվյալներ հավաքելու համար և ուսումնասիրի արտասահմանյան լավագույն փորձը,
որպեսզիհարթակըպարունակիամենաթարմտեղեկատվությունըևլինիհեշտգործածելի։
Կ
 ապերհաստատելայլնմանատիպնախագծերիհետևներառելՀայաստանըայսկայքերում
պարունակվողհղումներում։
ԶԼՄ-ներինևայլշահագրգիռկողմերիտրամադրելհամապարփակտեղեկատվություն,նախաձեռնելշփումներթե՛մասնավոր,թե՛հանրայինհատվածներիբոլորմարզայինդերակատարներիհետ՝նրանցիցաջակցությունստանալունպատակով։
Այնպիսի համակողմանի, առցանց, զբոսաշրջային հարթակը կամ կայքը, որը կտրամադրի
թարմևճշգրիտտեղեկատվությունՀայաստանիթե՛ժողովրդականությունվայելող,թե՛դեռևս
չբացահայտվածզբոսաշրջայինվայրերիմասինևհագեցածկլինիներգնաևմիջազգայինզբոսաշրջիկներիհամարտոմսերիառցանցպատվիրմանհամակարգով,առաջընթացիլուրջգրավականկլինիՀայաստանինմաներկրումզբոսաշրջությանզարգացմանհամար։
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Հավելված1
ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 այաստանիպատմականևմշակութայինժառանգությունըմիշտհիացրելէշատերինամբողջ
Հ
աշխարհում։ԱյսհիացմունքըՀայաստանբերեցֆրանսիացի,գերմանացիևռուսհնագետներինXIXդարիվերջին,որոնքիրենցավանդնունեցան՝բացահայտելովպատմությանգանձերը
ևներկայացնելովայնաշխարհին։Տարիներիընթացքումայսհետաքրքրությունըշարունակեց
աճել,իսկխորհրդայինժամանակներումՀայաստանիմշակութայինևպատմականհարստությունը, ինչպես նաև բնության գեղատեսիլ վայրերը անխախտ տեղ էին զբաղեցնում խոշոր
տեսարժանվայրերիթվում։ԱնկախությանտարիներըմիայնէլավելիուժեղացրինՀայաստանիկարգավիճակըորպեսհսկայականմշակութայինժառանգությունունեցողինքնուրույնմիավոր,ևայսհետաքրքրություննէլավելիխթանելուդռներբացեցին։
Ինչպեսցանկացածերկրում,ազգայինմշակույթնուինքնությունըճանաչելուլավագույնվայրերիցմեկըթանգարաններըևտեսարժանվայրերնեն։Ոմանքգնումենեկեղեցուկամամրոցի
ավերակներ տեսնելու, կամ տեսնելու տեղական մթերքի շուկան, հայտնի գիտնականի կամ
գրողիտուն-թանգարանը։
Մ․թ․301թ․-ինքրիստոնեություննառաջինըընդունողերկիրլինելը,հայոցայբուբենիհայտնագործումը405թ․-ինևՀայոցցեղասպանությանհարյուրամյակը,իթիվսայլոց,նպաստեցին
մերերկրինկատմամբհետաքրքրությանհսկայականաճինևպատրաստակամությանը՝այցելելայսհեռավորփոքրերկիրըևբացահայտելհնագույնհուշարձաններևսրտաճմլիկպատմություններ։Արդյունքում,Հայաստաննայսօրականատեսնէզբոսաշրջիկներիևայլայցելուների
աճողթվի,տարեցտարիավելանումենհյուրանոցները,հյուրատները,պանդոկները,ռեստորանները,սրճարանները,որոնքբոլորնէլնպաստումենայցելուներիջերմհյուրընկալմանը։
Ինչպեսցանկացածերկրում,ազգայինմշակույթնուինքնությունըճանաչելուլավագույնվայրերիցմեկըթանգարաններըևտեսարժանվայրերնեն։Ոմանքգնումենեկեղեցուկամամրոցի
ավերակներըտեսնելու,կամտեսնելուտեղականմթերքիշուկան,հայտնիգիտնականիկամ
գրողիտուն-թանգարանը։

 ավելված2.ՇՈՒԿԱՅԻ
Հ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
(ՆԵՐԿԱԻՐԱՎԻՃԱԿԸSITUATION)
 երկայումսՀայաստանիբնակչությունը2,998,600է։6Մոտավորապես1,500,000-նապրումէ
Ն
Երևանում՝երկրիմայրաքաղաքում։Մնացածնապրումենմարզերում։Ըստոչպաշտոնական
տեղեկությունների,հայկականծագումով8միլիոնմարդէապրումՀայաստանիցդուրս։Նրանց
միմասըծնվելէարտասահմանում,մյուսմասըմեկնելէՀայաստանիցխորհրդայինշրջանում
ևանկախությունիցհետո(1991թ․)։
Յուրաքանչյուր հայկական ընտանիք փորձում է Հայաստան այցելել առնվազն մեկ անգամ։
ՇատերիհամարՀայաստանայցելելըդարձելէավանդույթ,ևնրանքպարբերաբարայցելում
են Հայաստան։ Դա կարող է լինել այցելություն կամ ընտանիքի անդամներին, ընկերներին
տեսնելու,կամիրենցնախնիներիերկիրըվայելելուևդրապատմությանըծանոթանալունպատակով։ՀայերըփորձումենչկորցնելիրենցկապըՀայաստանիհետ,ևյուրաքանչյուրուղևորությանշրջանակներումմշակութայինժառանգությանվայրայցելությունըպարտադիրէ։
Այցելուներիմյուսխումբըայնօտարերկրացիներնեն,որոնքգալիսենՀայաստանգործուղմանկամժամանումենՀայաստանորպեստարանցիկերկիրկամգալիսենՀայաստանտարածաշրջանայինշրջագայությանընթացքում(Հայաստան,Իրան,Վրաստան,Ադրբեջան)։Այցելուներըփորձումենգտնելմեկկամերկուժամևկազմելմշակութայինծրագիր,կամմտնել
թանգարան,կամայցելելտեսարժանվայրիրենցճանապարհին։
Վերջին խումբը տեղացի բնակիչներն են․ այցելուներ այլ մարզերից, Հայաստանում ապրող
օտարերկրյա քաղաքացիներ, ուսանողներ, կամ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են թանգարաններով։
Հայաստանիտեղականիշխանություններնուկառավարությունըկազմակերպումենտարբեր
փառատոներևմիջոցառումներ,որոնցնպատակնէզարգացնելտուրիզմըևճանապարհորդել
Հայաստան։Բիզնեսհամաժողովները,ներկայացումները,ցուցադրություններըկազմակերպվումենժամանակառժամանակ,ինչընաևգրավումէբազմաթիվայցելուների։
Նախքան Հայաստանում իրական տուրիստական փորձառության կարիքների և խնդիրների
սահմանումը,մենքնախկարիքնունենքհասկանալու,թեինչնկատիունենք,«տուրիստականփորձառություն»ասելով,ևինչնէգրավումճանապարհորդիուշադրությունը։
Ոմանքպնդումեն,որսրանքառաջինհերթինպետքէլինենպատմականվայրերը՝թանգարանները,եկեղեցիները,բացօթյահամալիրները,վանքերըևայլն։Այլոքավելացնումենարվեստիսրահները,հուշարձանները,ամրոցները,պեղումներիվայրերըևտեղականմթերքիշուկաները։
Մենքփորձեցինքայսխնդրիննայելերկիրայցելողևդրանանծանոթօտարերկրացուտեսանկյունից։Բնականաբար,ճանապարհորդըհետաքրքրվածէայնամենով,ինչնառնչվումէՀա6
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յաստանին,հայկականմշակույթինկամպատմությանը։Նրանքցանկանումենտեսնելեկեղեցիներ,վանքեր,թանգարաններ,հինավուրցավերակներ,ամրոցներ,կամուրջներ,արվեստներիսրահներ,տեղականմթերքիշուկաներ,գեղեցիկգյուղեր,բուսաբանականայգիներ,լեռնագագաթներ, գետեր, լճեր։ Այս տեքստում մենք կօգտագործենք «տեսարժան վայր» եզրը այս
բոլորտարբերվայրերիհամար՝որևէթյուրիմացությունիցխուսափելուհամար։Այստեղնաև
կներառվենհուշանվերներիխանութները,շատրվանները,տուն-թանգարանները,գրադարաններըևմշակութայինկենտրոնները։
Որոշ տուրիստական գործակալությունների ղեկավարներ և հյուրանոցների ներկայացուցիչներ, որոնք ծանթացան քաղաքականության այս ամփոփագրին, արտահայտեցին որոշակի
մտահոգություն։Նրանցմեծմասնասաց,որդժվարէմարզերումստանալլիարժեքևթարմացված առցանց տեղեկատվություն և տրամադրել այն հավանական հյուրերին և այցելուներին
հղումների միջոցով։ Տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչներն ասացին, որ
իրենքստիպվածենլինումդիմելհամայնքայինկազմակերպությունների,տեղականտուրիստականգործակալություններիկամանձանց,որոնքճանաչումենինչ-որմեկիայդմարզումև
որոնքկկարողանանկապհաստատելայդվերջնակետիհետ։
Նրանքնշեցին,որայսօրճանապարհորդներիմեծմասընախընտրումէառցանցստանալտեղեկատվությունևուղևորությունիցառաջորոնումներկատարելհամացանցում՝այցելության
երկրիմասինտեղեկություններստանալուկամշրջաններումնորևհետաքրքիրտեղերիմասինիմանալուհամար։ՍպառողներիայսկարիքըէլավելիէուժգնացնումՀայաստանումմշակութայինժառանգությաններկայացմանևկառավարմանավանդականմոտեցումներիփոփոխությանանհրաժեշտությունը։
Տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչները նաև ասում են, որ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով
մանրակրկիտ,թվային,տեղականքարտեզների,ինչպեսնաևմուտքիվճարների,աշխատանքային ժամերի, տրանսպորտի, հասանելիության և առցանց գործիքների բացակայությունը
վնասումէերկրիզբոսաշրջայիններուժին։Ներկայումս,միակլուծումըտաքսիվերցնելը,այցելությանվայրերգնալըևհենցտեղումինքնուրույնորոնումանելնէ։
Եղելենփորձեր՝այսխնդրինանդրադառնալու,ևբազմաթիվկայքերենստեղծվել,որտեղտեղեկատվությունը ջանասիրաբար հավաքվել և ներկայացվել է, բայց չի եղել որևէ հետագա
զարգացում՝տեղեկատվությանթարմացման,նորտեսարժանվայրերիավելացմանկամմարզերիներգրավմաննպատակովնույնիսկշրջանակիընդլայնմանուղղությամբ։
Սանաևդժվարություններէստեղծումմարզայինտուրօպերատորներիհամար՝բազմակիկետերովշրջագայություններկազմելիս,որովհետևնրանքչենկարողանումարագևճշգրիտտեղեկություններստանալայլմարզերից։ԱվելիհամակողմանիտեղեկատվությանտրամադրումըկարողէնաևօգնելփոխելՀայաստանիմասինպատկերացումներըորպեսմիերկրի,որտեղ
կարելիէմիայնեկեղեցիներևքրիստոնեականհուշարձաններտեսնել։

 ավելված3.
Հ
ՀարթակիSWOTվերլուծություն
Ուժեղկողմեր

Թույլկողմեր

Գերազանց որակ՝ հեշտ օգտագործվելուն
միտված լուծում

Ապրանքանիշի մասին իրազեկության բացակայություն

Ցանցեր ձևավորելու փորձ

Թիրախային ֆինանսավորման բացակայություն

Սոցիալական պատասխանատվություն

Մեր հասարակությունում մշակութային
հաստատությունների նսեմացված դերակատարությունը

Պատշաճ հանրային իմիջ
Լավագույն փորձի ներդրում
Անհատական ներգրավվածություն
Առցանց հասանելիություն
Բջջային հավելված
Օգտվողների համար բլոգ
Հնարավորություններ

Սպառնալիքներ

Մեծացող շուկա

Պետական հաստատությունների հետ կանոնակարգում

Համայնքային գործընկերություններ

Մշակութային հաստատությունների առցանց վճարային մեխանիզմներին առնչվող
խնդիրներ

Զարգացման միտումներ

Թանգարանային համայնքի հետաքրքրության խթանում

Մարզային գործընկերություններ

Պատշաճ տեղական (մարզային) ենթակառուցվածքների բացակայություն

Համացանցային գովազդ
Աջակցություն բյուջեին

Հավելված4
Բովանդակությանօրինակ
Ստորևբերվածէմիմարզի(այսդեպքում՝Լոռու)վերաբերյալտեղեկատվությանօրինակ,որը
կզետեղվիհամապատասխանբաժնում․
«Լոռին Հայաստանի Հանրապետության մարզերից մեկն է։ Այն Հայաստանի երրորդ ամենախո
շոր մարզն է և հայտնի է իր գեղեցիկ բնապատկերով։ Տեսարանները հիասքանչ են՝ բնական աղ
բյուրներ, լեռներ, անտառներ և գետեր։ Բացի այդ, Լոռու մարզում կա մոտավորապես 70 տեսար
ժան վայր, որոնց թվում են Լոռե բերդը (XI դար), 12 հին և միջնադարյան ամրոցներ, 30 քրիստո
նեական հուշարձան՝ եկեղեցիներ, վանական համալիրներ (այդ թվում՝ հայտնի Սանահինի և
Հաղպատի վանքերը)։ Մարզում կան նաև թանգարաններ և արվեստի սրահներ»։
Այսվայրերըգովազդվումենբոլորճանապարհորդականգործակալություններիկողմից,որոնք
առաջարկումենայցելությունկամշրջագայություն,բայցնրանքբավանակաչափտեղեկատվությունչենտրամադրումուղղություններիևվայրիմասին,իսկսաօգտակարկլիներինքնուրույնճանապարհորդին։Կաորոշքանակությամբմակերեսայինտեղեկատվությունտեղական
իշխանությունների կայքում, բայց սա բավական չէ՝ որոշելու, արդյոք արժե ուղևորվել այդտեղ,թեոչ։Մուտքիվճարիևայլմանրամասներիմասինտեղեկություններչկան։Տեղեկատվությանմիմասըռուսերենէ,միմասը՝անգլերեն,ևչկաօտարերկրյաայցելուիհամարմեկ
միասնականացված,ստանդարտառցանցաղբյուր։
Այսողջտեղեկատվությունըհարկէհաղորդելճանապարհորդիներեքլեզուներով։
Մերառաջարկումցույցկտրվիտեղականքարտեզի,ինչպեսնաևմարզիքարտեզիվրակոնկրետտեղադրությունը։Կավելացվենլուսանկարներ։Կոնտակտայինտվյալներըևաշխատանքայինժամերըկգրվեննկարներիկողքին։

Քարտեզ
Տեսարժանվայրերիցուցակ
Համառոտպատմականակնարկ
Միջոցառումներ
Տեղականենթակառուցվածքների
նկարագրություն
Կոնտակտայինտեղեկատվություն,
աշխատանքայինօրերևժամեր
Գնելտոմս

Զորաց քարեր կամ Քարահունջ
© Լուսանկարը՝ Օլգա Խալաթյանի

Հավելված5
1. www.champord.am–զբոսաշրջայինևբնապահպանականկայք,միայնհայերենով։
2. www.hushardzan.am-տեղեկատվականկայք,թեևտեղեկատվությանմեծմասըկիրառելի
չէզբոսաշրջիկներիհամար։Տեղեկատվությունըմակերեսայինէ,գործնականչէևչիկարողհանդեսգալորպեսուղեցույց։Թեևընդհանուրպատկերացումներձևավորելուհամար
այնգուցեբավարարէ։Հիմնականումանգլերենթարգմանությունչկա։
3. www.armmonuments.am–Հուշարձաններիպահպանությանպետականգործակալության
կայքը,տրամադրումէհուշարձաններինվերաբերողտերմիններիցանկ,հուշարձանների,
մարզերի,քաղաքներիանվանումները։Կարևորչէզբոսաշրջիկիկամայցելուիհամար։
4. www.travel.am–անգլալեզուկայք,որըչիներառումբոլորվայրերը,ներառումէտեղեկատվություն168ճանապարհորդականգործակալություններիմասին։
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՝կատարելագործելուկայքը։
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/aboutarmenia/#post1198
www.banks.am

Քաղաքականության ամփոփագրերը կազմվում
են կարողությունների զարգացմանը ուղղված
այն գործողությունների արդյունքում, որոնք
իրականացվել են ԵՄԱրևելյան գործընկերու
թյան «Մշակույթ և ստեղծարարություն» ծրագրի
կողմից 2016 – 2017 թթ․ 240 ծրագրային պա
տասխանատուների մասնակցությամբ։ Նրանց
համար կազմակերպվեց փորձ ունեցող մշակու
թային օպերատորների համար նախատեսված
բիզնես կառավարման ութ սեմինարներից բաղ
կացած շարք։ Այս ամփոփագրի նպատակն է օգ
նել նրանց ավելի լավ հասկանալ պրոֆեսիո
նալների դերը՝ իրենց մասնագիտացման ոլոր
տի քաղաքականության վերաբերյալ համառոտ
և չեզոք խորհրդատվություն տրամադրելիս։
Նպատակն էր նաև հատկորոշել այն խնդիրնե
րը, որոնք առկա են ոլորտում, տրամադրել պո
տենցիալ մոդելներ, այլընտրանքներ և լուծում
ներ, աջակցել քննադատական մտածողությա
նը, քաղաքականությունների ապացուցահեն
վերլուծությանը և առաջարկությունների ձևա
կերպմանը։ Գաղափարները առաջ են քաշվել
հենց ծրագրային մասնակիցների կողմից։
Այս զեկույցը պատրաստվել է ԵՄ – Արևելյան
գործընկերության «Մշակույթ և ստեղծարարու
թյուն» ծրագրի աջակցությամբ։ Այս զեկույցի
բովանդակությունը չի արտացոլում Եվրոպա
կան միության պաշտոնական դիրքորոշումը։
Այս հրատարակությունում զետեղված տեղե
կատվության և կարծիքների համար ողջ պա
տասխանատվությունը կրում է հեղինակը։
Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական միու
թյան կողմից։

Ծրագիրըֆինանսավորվելէ
Եվրոպականմիությանկողմից։

