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Պատմասացության մեջ թաքնված
գիտությունը

ՀԱՀ Էկոտուրիզմի համաժողով
Ապրիլ 15, Երևան, 



- «Իմ Հայաստան» ծրագրի մասին
- Ինչ է պատմասացությունը և ինչու է
կարևոր
- Բովանդակության հավաքագրման
մեդոթաբանությունը
- Առաջին արդյունքները և դրանց
կիրառումը
- Հարցուպատասխան



«Իմ Հայաստան» ծրագրիառաջնահերթությունները
1. 1. Բարելավել և
բազմազանեցնել
Հայաստանի
զբոսաշրջային
առաջարկը

• Զբոսաշրջային փորձառությունների զարգացում
• Արհեսագործականարտադրանքի բարելավում
• Տարածաշրջանային փառատոններիաջակցություն
• Տարածաշրջանային թանգարաններիաջակցություն

2. Հայաստանի որպես
մշակութային
ժառանգության
զբոսաշրջային

ուղղությանխրախուսում

• Բովանդակության զարգացում և պատմասացություն
• Զբոսաշրջության մարքեթինգ և խրախուսում՝
Հայաստանի և առանձին ուղղությունների ու ոլորտների

3. Մշակութային
ժառանգության
զբոսաշրջության

ոլորտում մարդուժի
հմտությունների

ուժեղացում

• Տարածաշրջանային զբոսավարների
վերապատրաստում

• Արհեստագործերի կարողությունների բարելավում
• Տարածաշրջանային փառատոնների և թանգարանների
աշխատակիցների կարողությունների բարելավում



Բովանդա-
կություն

Մշակութային
ժառանգության

փաստաթղթավորում
և հետազոտում

Մշակութային
ժառանգության մասին
տեղեկատվության

տարածում

Մշակութային
կայունություն

Զբոսաշրջային
արտադրանքի
զարգացում

Մարդուժի
կարողությունների

զարգացում

Տնտեսական
զարգացում

(մարզերում)



Պատմասացության կարևորությունը

• Ծառայությունների տնտեսությունից դեպի
փորձառությունների տնտեսություն,

• Պատմասացությունը որպես
փորձառության (անկախտեսակից) 
առանցքային գրավական,

• Հետաքրքրիր պատումները (բովանդակութ-
յունը) որպես պատմասացության հիմք...

Իսկ ինչպե՞ս գտնել հետաքրքիր պատումներ... 



Գիտության դերը

Մարդաբանությունը և ազգագրությունը այն
գիտական դիսցիպլին(ներ)ն են, որ լավագույնս
բացահայտում են մարդուն, իր միջավայրում, 
արժեքները և վարքը (պատումների
բազմազանություն...) և ներկայացնում են հենց
պատմասացության ամենալայն գործիքակազմով
(տեքստ, մուլտիմեդիա...)

Իսկ ո՞ր մարդաբաններն ու ազգրագրագետները
լավագույնս կարող են հետազոտել և նորկայացնել
Հայաստանի մշակութային ժառանգության...



ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի հետ համագործակցությունը

Հետազոտությունների ֆինանսական և (երբեմն
մասնագիտական) աջակցության պարբերական
ծրագիր Հայաստանցի փորձառու և սկսնակ
գիտնականների համար։



Արդյունքներ

Վայոց Ձոր (մայիս – օգոստոս, 2016)
20 բնակավայրեր, 40+ թեմաներ՝ 8-ը խորացված

Գորիսի և Ալավերդի (հոկտեմբեր՛16 –
հունվար՛17)

Գորիս և Քարահունջ, Խնձորեսկ, Վերիշեն, Հալիձոր, 
Տաթև, Տանձատափ (16 թեմաներ)  
Ալավերդի՝ Հաղպատ, Սանահին, Շնող, Ճոճկան, 
Դսեղ, Ախթալա և Օձուն (8 թեմաներ)։



Թեմաները

– Ավանդական արհեստներ (օր.՝
քարագործություն)

– Գյուղագործության ավանդական ճյուղեր
(օր՝. մաղվապահություն)

– Ավանդական խոհանոց՝ այդ թվում նաև
վայրի ուտելի բույսերի կիրառմամբ

– Տեղական տոներ, ավանդույթներ,
– Տեղանքի միասին պատմող պատումներ և
այլն



Սկզբունքներ և ռիսկեր

– Արդյունքների օգտագործում, 
– Մարդկանց համաձայնություն,
– Ակնկալիքների ձևավորում,
– Ազդեցությունը մարդկանց և միջավայրի
վրա,

– Պատումների թարգմանություն...



Արդյունքների կիրառում

Պատումների՝ զբոսաշրջային
արտադրանքում կիրառում,
Գիտահանրամատչելի հոդվածներ

Smithsonian Mag և այլ հարթակներում,
Տեղական զբոսավարների
վերապատրաստման բովանդակության
մաս...



Հղումներ

Ֆոլքլայֆ փառատոնի էջ
Սմիթսոնյան մեգըզինի էջ

Որոշ հոդվածներ
Tastes of Memory: How to Bake an Authentic Armenian 
Lavash

Can Ancient Techniques Make Modern Wine Better?

http://www.folklife.si.edu/cultural-sustainability/my-armenia/smithsonian
http://www.smithsonianmag.com/travel/armenia-180960730/
http://www.smithsonianmag.com/travel/tastes-memory-lavash-and-armenian-identity-180958673/
http://www.smithsonianmag.com/travel/ancient-winemaking-techniques-armenian-karas-renaissance-180962212/?no-cache


Շնորհակալություն
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