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Ամփոփ նկարագիր, 

Մաս 1. Եվրամիությունում մշակութային 
ժառանգության ոլորտի զարգացման հիմնական 
միտումների և ուղղությունների համառոտ 
նկարագրություն  

Մաս 2. Հայաստանում մշակութային ժառանգության 
ոլորտի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և 
վերլուծություն

Մաս 3. Առաջարկություններ

Սույն զեկույցը բաղկացած է 
հետևյալ մասերից.  
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Հետ ևե լով Եվ րո պայի խորհր դի «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան նշա նա կու թյու
նը հա սա րա կու թյան հա մար» շր ջա նա կային կոն վեն ցի այով ամ րագր ված օ րա կար
գին՝ Եվ րո պա կան Մի ու թյան խորհր դի վեր ջերս կա յաց րած եզ րա կա ցու թյուն նե րը 
կրկնում են այն տե սա կե տը, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը « ռե սուրս է կա յուն 
զար գա ցող Եվ րո պայի հա մար»։ Եվ րա հանձ նա ժո ղո վը նաև ը նդ գծել է, որ մշա կու
թային ժա ռան գու թյան ներդ րու մը տն տե սա կան ա ճի և սո ցի ա լա կան հա մախմբ
վա ծու թյան ա պա հով ման գոր ծում թե րագ նա հատ ված է՝ չնա յած ա ճող գի տա կան 
ա պա ցույց նե րին, և կոչ է ա րել Եվ րո պայի հա մար կի րա ռել մշա կու թային ժա ռան գու
թյան նկատ մամբ ին տեգր ված մո տե ցում։ 

Եվ րո պա կան ա ռանց քային զե կույց նե րի և փաս տաթղ թե րի լույ սի ներ քո սույն զե
կույ ցի Մաս 1ը ներ կա յաց նում է Եվ րո պա կան Մի ու թյու նում և Եվ րո պայի խորհրդում 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի զար գաց ման հիմն ա կան մի տումն ե րի և զար
գա ցումն ե րի հա մա ռոտ նկա րա գի րը։ Այն ը նդ գծում է տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
նե րու ժի վրա նոր շեշ տադ րու մը՝ նաև ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով։ 
Ներ կա յաց վում են կա ռա վար ման նոր մո դել նե րը, հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, նո
րա րա րա կան ապ րանք նե րը, ծա ռա յու թյուն նե րը և նոր տեխ նո լո գի ա նե րը։ 

Մաս 2ո ւմ Հա յաս տա նում մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում հիմն ա կան շա
հագր գիռ կող մե րից տվյալ նե րի հա վա քագ րու մից և քն նար կումն ե րից հե տո Հա յաս
տա նի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի վեր լու ծու թյուն է ներ կա յաց վում։  Այս
տեղ ամ փոփ ված է ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նը մի շարք հար ցե
րի և հար ցադ րումն ե րի՝ կապ ված մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում ներ կայիս 
ի րա վի ճա կի հետ։ Ո րո շարկ վում են մի շարք է ա կան հար ցեր, այդ թվում՝ նաև այլ 
շա հագր գիռ կող մե րի դի տար կումն ե րի նե րառ մամբ, ո րոնք մատ նա ցույց են ա նում 
զար գաց ման և հա մա պա տաս խան հաս ցե ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար պատ
շաճ ո լորտ ներն ու ո ւղ ղու թյուն նե րը։ 

Մաս 2ո ւմ բարձ րաց ված հար ցե րի հի ման վրա Մաս 3ը ներ կա յաց նում է մի շարք 
ա ռա ջարկ ներ և բա ցատ րում է դրանք այլ ե րկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող պատ շաճ 
աշ խա տա կար գե րի հա մա տեքս տում։ 

•	 ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյուն, 
•	 ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք հարկ է նկա տի առ նել քա ղա քա կա նու թյան մշակ

ման ժա մա նակ, 
•	 մ շա կու թային մի ջանցք ներ և եր թու ղի ներ, մշա կու թային ժա ռան գու

թյան հու շար ձան նե րի վե րա կանգ նում, կլաս տեր նե րի ու ցան ցե րի դե
րը,  

•	 ին տեգր ված մո տե ցում որ դեգ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ քայ լեր, 
•	 զ բո սաշր ջու թյուն և մշա կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս ներ, 
•	 հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում և ու սու ցում,  
•	 ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն, ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմն եր և ֆի

նան սա կան մի ջոց նե րի հայ թայ թում,  
•	 գույ քագ րում, վե րա նո րո գում և սե փա կա նու թյուն, 
•	 թան գա րա նային հատ ված, 
•	 ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյուն, 
•	 ի րա զե կու թյան բարձ րա ցում։ 

Հա յաս տա նում մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում զար գաց մա նը 
միտ ված տասն հինգ ա ռա ջարկ նե րը կենտ րո նա նում են հետ ևյա լի վրա. 

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Կերամիկայի սալիկներ, հայկական թաղամաս 
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 Վեր ջերս հրա պա րակ ված մի շարք փաս տաթղ թեր, այդ թվում՝ պաշ տո նա կան 
եզ րա կա ցու թյուն նե րը և հե տա զո տու թյուն նե րի եզ րա հան գումն ե րը, ի ցույց են 
դնում Եվ րո պա յում մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում հիմն ա կան մի տումն ե րը 
և զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը։ Դրանց թվում են Եվ րո պայի խորհր դի՝ «Մ շա կու
թային ժա ռան գու թյան նշա նա կու թյու նը հա սա րա կու թյան հա մար» շր ջա նա կային 
կոն վեն ցի ան  (2005), Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի հե տա զո տա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե
րի ար դյունք նե րը, Եվ րո պա կան Մի ու թյան մի շարք փաս տաթղ թեր, այդ թվում՝ Եվ
րո պա կան Մի ու թյան խորհր դի և Եվ րա խորհր դա րա նի ո րո շումն ե րը, Եվ րա խորհր դի 
ռազ մա վա րու թյու նը՝ կապ ված 21րդ դա րի մշա կու թային ժա ռան գու թյան հետ։ Այս 
փաս տաթղ թե րից բխող խն դիր ներն ու մի տումն ե րը հա ջոր դիվ ու սումն ա սիր վում են 
սույն զե կույ ցի Մաս 1ի հետ ևյալ բա ժին նե րում. 

1. «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան նշա նա կու թյու նը հա սա րա կու թյան հա մար» 
Եվ րո պայի խորհր դի շր ջա նա կային կոն վեն ցի ա 1 (Ֆա րո, 2005թ., Եվ րա խորհր դի 
պայ մա նա գրե րի շարք No. 199), ո րը ստո րագր ման ներ կա յաց վեց Ֆա րո յում  2005թ. 
հոկ տեմ բե րի 27ին և ու ժի մեջ մտավ 10 ան դամպե տու թյուն նե րի կող մից հե տա գա 
վա վե րա ցու մից հե տո։ Այժմ այն վա վե րաց վել է 17 ան դամպե տու թյուն նե րի կող մից 
(2012թ. օո գոս տո սի 22ին այն ստո րագ րել է նաև Հա յաս տա նը, ի սկ ու ժի մեջ է մտել 
2012թ. դեկ տեմ բե րի 1ին)։ Ֆա րոյի կոն վեն ցի ան հիմն ված է այն գա ղա փա րի վրա, 
որ ժա ռան գու թյան մա սին գի տե լիք նե րը և դրա օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա ցի նե րի՝ 
մշա կու թային կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քի մի մասն են, ի նչ պես սահ ման ված է 
Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում։ Տեքս տում մշա կու թային ժա
ռան գու թյու նը ներ կա յաց ված է որ պես մարդ կային զար գաց ման, մշա կու թային բազ
մա զա նու թյան ը նդ լայն ման և միջմ շա կու թային ե րկ խո սու թյան հան րահռ չակ ման ռե
սուրս, ի նչ պես նաև տն տե սա կան զար գաց ման մո դե լի մի մաս՝ ռե սուրս նե րի կա յուն 
օգ տա գործ ման սկզ բունք նե րի հի ման վրա։ 

Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի քա ղա քա կան մեկ նա բան ման հա մար հատ կո րոշ վել է ե րեք 
հիմն ա կան թեմ. դրանք նաև կա պակ ցում և ը նդ գծում են Եվ րա խորհր դի ա ռաջ նա հեր
թու թյուն նե րը։ Այս թե մա ներն ե ն՝ «Մ շա կու թային բազ մա զա նու թյան կա ռա վա րու
մը հա նուն հա մե րաշխ հա սա րա կու թյուն նե րի», « Կե ցու թյան մի ջա վայ րի և կյան քի 
ո րա կի բա րե լա վու մը» և « Ժո ղովր դա վա րա կան մաս նակ ցու թյան զար գա ցու մը»։2

2013թ.ից ի վեր Եվ րո պայի խոր հուր դը կենտ րո նա նում է վեց նպա տակ նե րի վրա, 
ո րոնք միտ ված են Կոն վեն ցի այի հան րահռ չակ մա նը, ան դամ պե տու թյուն նե րում հա
մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րին ա ջակց մա նը և դրա ազ դե ցու թյան չափ մա նը: 

«Մ շա կու թային բազ մա զա նու թյան կա ռա վա րու մը հա նուն հա մե րաշխ հա սա րա
կու թյուն նե րի» խո րագ րի ներ քո սահ ման ված նպա տակ ներն են. 
- Ո րո շել մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ հա սա րա կա կան հե տաքրք րու

թյու նը՝ խթա նե լու ճիշտ ներդ րումն ե րը, ո րոնք միտ ված են ժա ռան գու թյան տար
բեր տե սակ նե րի սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան նշա նա կու թյան ու ար ժե քի պահ
պան մանն ու ամ րապնդ մա նը (Հոդ ված ներ 5ա, 5բ և 10ա),

-  Հան րահռ չա կել  հաշ տեց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք միտ ված են մի ա վո րե
լու հա մայն քի՝ տար բեր շա հեր պաշտ պա նող շա հագր գիռ կող մե րին, ի սկ ե րկ խո
սու թյու նը դարձ նել կա յուն զար գաց ման հիմն ա կան ե ղա նակ նե րից մե կը (Հոդ
ված 5զ, 7ա, 7բ և 7գ)։
1 http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist//conventions/rms/0900001680083746
2 Ֆա րոյի գր քույ կը: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/

DisplayDCTMContent?documentId=09000016806abde6. 

 ՄԱՍ 1  
ԵՎ ՐԱ ՄԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ  
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ո ՒՂՂՈՒ
ԹՅՈՒՆ  ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
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« Կե ցու թյան մի ջա վայ րի և կյան քի ո րա կի բա րե լա վում» խո րագ րի ներ քո նպա տակ
նե րը հետ ևյալն են.
- Խ րա խու սել ճար տա րա պե տա կան և քա ղա քա շի նա կան բարձ րո րակ նա խագ ծու

մը, ո րը  կար տա ցո լի տա րածք նե րի և դրանց ա վան դույթ նե րի մշա կու թային բազ
մա զա նու թյու նը (Հոդ ված ներ 5ե և 8դ), 

- Մի ա վո րել մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում տն տե սա կան ար դյու նա վե
տու թյա նը, սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյա նը և է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու
թյա նը միտ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
պե տա կան մար մին նե րին, ներդ րող նե րին և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը 
հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու (Հոդ ված ներ 5է, 8ա, 8բ, 9ա, 10բ, 
10գ, 11ա, 11բ, և 11գ)։
« Ժո ղովր դա վա րա կան մաս նակ ցու թյան զար գա ցու մը» խո րագ րի ներ քո 

նպա տակ նե րը հետ ևյալն են.1
-  Սահ մա նել « հա մա տեղ պա տաս խա նատ վու թյուն»՝ ներգ րա վե լով քա ղա քա ցի նե

րին և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը հան րային գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ 
ին տեգր ված մե խա նիզմ նե րում՝ հատ կո րո շե լու ար ժեք նե րը, սահ մա նե լու ա ռաջ
նա հեր թու թյուն նե րը և կա ռա վա րե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան վրա կենտ րո
նա ցող ծրագ րե րը (Հոդ ված ներ 5գ, 5դ, 11դ, 11ե, 12ա և 12գ),

- Խ րա խու սել հա սա րա կու թյան շր ջա նում բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի մոտ պա
տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մը, որ պես զի նրանց գոր ծու նե ու թյու նը հիմն ված լի
նի հետ ևյալ ըն կալ ման վրա՝ «Ես հա մայն քիս մի մասն եմ, ի սկ հա մայնքս հա րուստ 
է իր բազ մա զա նու թյամբ» (Հոդ ված ներ 8գ, 9բ, 9դ)։
 Բա ցի այդ, Եվ րո պայի խորհր դի՝ ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու թյան (Գ րա նա

դա, 1985թ.), հնա գի տա կան  ժա ռան գու թյան (Վա լետ տա, 1992թ.) և լանդ շաֆ տի (Ֆ լո
րեն ցի ա, 2000թ.) վե րա բե րյալ նա խորդ կոն վեն ցի ա նե րին հա մա հունչ՝ շեշ տադր վեց 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռա վար ման ին տեգր ված մո տե ցու մը։ 

Իս կա պես, Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի սկզ բունք նե րը և հիմ նա հար ցե րը հի մա նե րառ
ված են Եվ րո պա կան Մի ու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րում, ին չի մա սին վկա յում են 
մի շարք փաս տաթղ թեր։

2. Եվ րո պա կան Մի ու թյան խորհր դի՝ «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես 
կա յուն զար գա ցող Եվ րո պայի ռազ մա վա րա կան ռե սուր սի» վե րա բե րյալ եզ րա
կա ցու թյուն նե րը (21 մայի սի 2014թ.) (2014/C 183/08)  

Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի հի ման վրա Եվ րո պա կան Մի ու թյան խոր հուր դը նաև շեշ
տադ րել է հա սա րա կու թյան հա մար մշա կու թային ժա ռան գու թյան նշա նա կու թյու նը և 
կա յուն զար գաց ման հա մար ու նե ցած նե րու ժը: 

Այս փաս տա թուղ թը շեշ տում է, որ ԵՄո ւմ Եվ րո պայի մշա կու թային ժա ռան գու
թյու նը պետք է պաշտ պան վի և ամ րապնդ վի։ Այս տեղ նե րառ վում են նաև այն ռե
սուրս նե րը, ո րոնք ժա ռանգ վել են ան ցյա լից ի րենց բո լոր ձևե րով և կող մե րով, այդ 
թվում՝ նյու թա կան, ոչ նյու թա կան և թվային ար տա հայ տու թյան ձևե րը, հու շար ձան նե
րը, մշա կու թային ար ժեք ներ կա յաց նող տե ղանք նե րը, լանդ շաֆտ նե րը, հմ տու թյուն
նե րը, աշ խա տա կար գե րը և սո վո րույթ նե րը, գի տե լի քը և մարդ կային ստեղ ծա գոր ծա
կա նու թյան ար տա հայ տու թյան ձևե րը, հան րային և մաս նա վոր մար մին նե րի կող մից 
պահ պան ված և կա ռա վար ված հա վա քա ծու նե րը, օ րի նակ՝ թան գա րան նե րը, գրա դա
րան նե րը և ար խիվ նե րը։ Այն շեշ տում է, որ նրանք ար ժեք են ներ կա յաց նում հա սա
րա կու թյան հա մար մշա կու թային, բնա պահ պա նա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան 
և տեխ նո լո գի ա կան տե սան կյու նից, և որ նրանց կա յուն կա ռա վա րու մը 21րդ դա րի 
ռազ մա վա րա կան ը նտ րու թյունն է՝ հիմն ված դրանց չվե րա կանգն վող բնույ թի գի
տակց ման վրա։ 

Եզ րա կա ցու թյուն նե րը շեշ տում են, որ.
- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նի սո ցի ա լա կան 

կա պի տա լի ստեղծ ման և մե ծաց ման գոր ծում (հան րային կյան քում քա ղա քա
1 http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN
 Տե՛ս նաև. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf 
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ցի նե րի մաս նակ ցու թյուն, կյան քի ո րա կի բա րե լա վում, բազ մա զա նու թյան, միջմշա
կու թային ե րկ խո սու թյան և պատ կա նե լու թյան զգա ցո ղու թյան ակ տի վա ցում և սո
ցի ա լա կան նե րա ռա կա նու թյան դյու րա ցում, ի նչ պես նաև  հմ տու թյուն նե րի, գի տե
լիք նե րի, ստեղ ծա րա րու թյան և նո րա րա րու թյան ձեռք բե րում) և հան դես է գա լիս 
որ պես գոր ծիք ֆոր մալ և/ կամ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան, ցկյանս ու սում նա ռու թյան և 
վե րա պատ րաստ ման հա մար։ 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյունն ու նի կար ևոր տն տե սա կան ազ դե ցու թյուն, այդ 
թվում՝ մշա կու թային և ստեղ ծա րար ո լորտ նե րում, և հան դես է գա լիս որ պես հզոր 
ո ւժ տե ղա կան և տա րած քային զար գաց ման և կա յուն մշա կու թային զբո սաշր ջու
թյան հա մար, ա ջակ ցում է գյու ղա կան և քա ղա քային վայ րե րի վե րա կանգն մա նը և 
ստեղ ծում է զբաղ վա ծու թյան բազ մա պի սի հնա րա վո րու թյուն ներ։

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը կոնկ րետ դեր է խա ղում Եվ րո պա 2020 ռազ մա
վա րու թյան2 « խե լա ցի, կա յուն և նե րա ռա կան ա ճի» նպա տակ նե րին հաս նե
լու գոր ծում (քա նի որ նպաս տում է սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան ազ դե ցու թյանն 
ու է կո լո գի ա կան կա յու նու թյա նը)։ 
Քա նի որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րը տրա մա

խաչ վում են այլ հան րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հետ  (օ րի նակ՝ զբո սաշր ջու թյուն, 
տա րած քային զար գա ցում, կր թու թյուն), հարկ է ճա նա չել և զար գաց նել քա ղա քա
կա նու թյուն նե րի ին տեգր ման նե րու ժը։

 
Հա մա պա տաս խա նա բար, եզ րա կա ցու թյուն նե րը պա հան ջում են. 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես ո ղջ հա սա րա կու թյա նը պատ կա նող 
ռե սուր սի ար ժե քի, նշա նա կու թյան, նե րու ժի ճա նա չում տե ղա կան, է թի կա
կան, գե ղա գի տա կան և է կո լո գի ա կան ար ժեք նե րի հի ման վրա հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հա մար, մաս նա վո րա պես ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րում: 

- Երկ խո սու թյուն մշա կու թային ժա ռան գու թյան շա հագր գիռ կող մե րի հետ՝ 
հատ կո րո շե լու և ի րա կա նաց նե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա յուն կա ռա
վար մա նը և զար գաց մա նը միտ ված, հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րը և 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա ռաջ մղե լու մի ջազ գային և միջ կա ռա վա րա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (մաս նա վո րա պես՝ Եվ րո պայի խորհր դի) հետ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը: 

- Ռե սուրս նե րի մո բի լի զա ցում՝ ին տեգր ված և հա մա կող մա նի ե ղա նակ նե րով 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան ման, ամ րապնդ ման և հան րահռ չակ ման 
հա մար (հաշ վի առ նե լով մշա կու թային, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, բնա պահ պա
նա կան և գի տա կան բա ղադ րիչ նե րը):

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մի ակ ցում 
ազ գային և եվ րո պա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հետ: 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան և քա ղա քա կա նու թյան այլ ո լորտ նե րի միջև 
սի ներ գի ա նե րի հատ կո րո շում և ստեղ ծում (ո լորտ նե րի ցան կը հա ջոր դիվ ո ւղ
ղոր դող է, սա կայն ոչ սպա ռիչ՝ տա րած քային զար գա ցում, հա մե րաշ խու թյուն, 
գյու ղատն տե սու թյուն, ծո վագ նա ցու թյուն, բնա պահ պա նու թյուն, է ներ գե տի կա և 
կլի մայի փո փո խու թյուն ներ, զբո սաշր ջու թյուն, կր թու թյուն, հե տա զո տու թյուն և 
նո րա րա րու թյուն)։ 

- Բո լոր առ կա ծրագ րե րի մի ջո ցով ֆի նան սա վոր ման հա սա նե լի ու թյան բա րե լա
վում որ պես կա յուն տե ղա կան և տա րած քային զար գաց ման մի աս նա կան ռազ մա
վա րու թյուն նե րի ի րա ցում։ 

Եզ րա կա ցու թյուն ներն այ նու հետ կոչ է ին ա նում.  
- Հան րահռ չա կել մշա կու թային ժա ռան գու թյան եր կա րա ժամ կետ քա ղա քա կա նու

թյուն նե րի ա պա ցու ցա հեն մո դել ներ, ո րոնք պա հան ջում  են հա սա րա կու
թյան ու քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը: 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/europeansemester/framework/europe2020strategy_en
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- Ընդգ ծել կա յուն զար գաց ման ո լոր տում մշա կու թային ժա ռան գու թյան դե րը՝ 
վե րա կանգ նե լով, վե րա կա ռու ցե լով և վե րա նո րո գե լով քա ղա քային և գյու
ղա կան վայ րե րը: 

- Խ րա խու սել մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում և քա ղա քա կա նու թյան 
այլ ո լորտ նե րում հան րային և մաս նա վոր հատ ված նե րի և տար բեր մա կար
դա կի կա ռա վար ման մար մին նե րի միջև ցան ցային հա րա բե րու թյուն նե րը և 
գոր ծըն կե րու թյուն նե րը: 

- Խ թա նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան ման, կա յուն կա ռա վար ման և 
զար գաց ման և Եվ րո պայի մշա կու թային ար ժեք նե րի շա րու նա կա կան պաշտ պա
նու թյան և հա սա նե լի ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ա վան դա կան գի տե լիք նե րը և 
հմ տու թյուն նե րը:

- Մ շա կել հե տա զո տա կան օ րա կարգ և նա խա ձեռ նու թյուն ներ մշա կու թային ժա
ռան գու թյան վե րա բե րյալ, հատ կա պես Հո րի զոն 2020  շր ջա նա կային ծրագ րի մի
ջո ցով (տե՛ս ստորև՝ Բա ժին 6, 8)։

 Փաս տա թուղ թը կոչ էր ա նում Եվ րա հանձ նա ժո ղո վին՝  
- Ի րա կա նաց նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 

ազ դե ցու թյան վեր լու ծու թյուն: 
- Ա ջակ ցել մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ ռազ մա վա րա կան մո տեց

ման մշակ մա նը:
- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը նե րա ռել որ պես Եվ րո պա 2020 ռազ մա վա րու

թյան մի մաս:
- Խ թա նել այն պատ շաճ աշ խա տա կար գե րի փո խա նա կու մը և օգ տա գոր ծու մը, 

ո րոնք միտ ված են նպաս տե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա յուն օգ տա
գործ մանն ու կա ռա վար մա նը: 

- Ա ջակ ցել ցան ցային հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը և ռե սուրս նե րի 
կու տակ մա նը հան րային և մաս նա վոր մշա կու թային ժա ռան գու թյան փոր ձա գետ
նե րի և մաս նա գետ նե րի, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի միջև։ 

3. Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի հա ղոր դակ ցու թյու նը՝ «Եվ րո պայի հա մար մշա կու
թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ մի աս նա կան մո տեց մանն ըն դա ռաջ» (2014թ.)3. 

Այս հա ղոր դակ ցու թյան մեջ վե րո հի շյալ գա ղա փա ներն ա վե լի են զար գաց վում։ 
Այս տեղ  շեշ տադր վում է այն հան գա ման քը, որ Եվ րո պայի մշա կու թային ժա ռան գու
թյու նը ԵՄի օ րա կար գի կե տե րից է և պետք է դի տարկ վի որ պես « բո լո րին ծա ռայող 
ար ժեք, բո լո րի պա տաս խա նատ վու թյան ա ռար կա»՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այն, 
որ բազ մա թիվ կող մե րով հան դես ե կող մշա կու թային ժա ռան գու թյան դե րը  հա ճախ 
թե րագ նա հատ վում է տն տե սա կան ա ճին և սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյա նը 
նպաս տե լու ա ռու մով։ 

Ո լոր տային և ա ռան ձին ե րկր նե րի վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյուն նե րից ստաց
ված ա պա ցույց նե րը ցույց են տա լիս, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տը կար
ևոր տն տե սա կան նպաստ է բե րում (հատ կա պես շի նա րա րու թյան ո լոր տում, ի սկ պե
տա կան ներդ րում նե րը օգ նում են հե տա գա յում լրա ցու ցիչ ներդ րում ներ ներգ րա վե
լու)։ Բա ցի այդ, մշա կու թային ժա ռան գու թյունն ու նի տն տե սու թյան այլ ո լորտ ներ ներ
թա փան ցող ազ դե ցու թյան նե րուժ (օ րի նակ՝ զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում աշ խա տա տե
ղե րի ստեղ ծու մը, տե՛ս Եվ րո պա յում ճա նա պար հորդ նե րի կող մից մշա կու թային ժա
ռան գու թյան վայ րեր այ ցե լու թյուն նե րի վի ճա կագ րու թյու նը)։ Փաս տաթղ թում այ նու
հետ նշ վում է, որ տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը հա վե լում է ժա ռան գու թյան 
ո լոր տում տն տե սա կան ար ժե քը (օ րի նակ՝ թվայ նաց ված նյու թե րի մի ջո ցով, ին չը 
կա րող է ա վե լի հա գե ցած դարձ նել այ ցե լու նե րի փոր ձա ռու թյու նը, կր թա կան բո վան

3 ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ Ո ՒՂՂ ՎԱԾ ԵՎ ՐԱ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻՆ, ԽՈՐՀՐ ԴԻՆ, 
ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԵՎ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻՆ ԵՎ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՀԱ
ՄԱՅՆՔ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻՆ, «Եվ րո պայի հա մար մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ մի աս 
նա կան մո տեց մանն ըն դա ռաջ», ԵՎ ՐԱ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ, Բրյու սել, 22.07.2014, COM(2014) 477 վերջ նա կան 
տար բե րակ. http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014heritagecommunication_en.pdf
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դա կու թյան, ի նչ պես նաև այլ զբոբ սաշր ջային հա վել ված նե րի և խա ղե րի մշակ ման 
մի ջո ցով)։

 Հա ղոր դակ ցու թյունն այ նու հետ շեշ տադ րում է այն հան գա ման քը, որ մշա կու
թային ժա ռան գու թյու նը մեծ նե րուժ ու նի՝ խթա նե լու սո ցի ա լա կան հա մե րաշ
խու թյունն ու մի աս նա կա նու թյու նը, օ րի նակ՝ հա րա բե րա կա նո րեն հին, ան տես ված 
տա րածք նե րի՝ ժա ռան գու թյան վրա հիմն ված վե րա կանգն ման մի ջո ցով և ե րի տա
սարդ նե րի ու տա րեց նե րի հա մար կր թա կան և կա մա վո րա կան աշ խա տան քի հնա րա
վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լով, ի նչ պես նաև խթա նե լով ե րկ խո սու թյու նը տար բեր մշա
կույթ նե րի և սե րունդ նե րի միջև։    

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նշ վել է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ի րա կան և հա վա նա
կան դե րա կա տա րու թյան ա վե լի ըն դյալն ված ըն կա լում է պա հանջ վում հա մա պա
տաս խան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման, հատ կա պես տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րի հաշ վառ ման հա մար։ Բա ցի այդ, սահ ման վել է, որ եվ րո պա կան 
ֆի նան սա վոր մամբ հե տա զո տու թյուն նե րը ո ւղղ ված կլի նեն տվյալ նե րի բա րե լավ մա
նը։ «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով. դե պի մշա կու թային ժա
ռան գու թյան ա րժ ևոր ման եվ րո պա կան հա մա թիվ» հե տա զո տա կան ծրա գիրն այդ 
ժա մա նա կից ի վեր ներ կա յաց րել է իր զե կույց նե րը և կքն նարկ վի ստորև (տե՛ս ստորև՝ 
Բա ժին 6)։    

Հա ղոր դակ ցու թյունն այ նու հետ նկա րագ րում է մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը 
որ պես խե լա ցի, կա յուն և նե րա ռա կան ա ճի հա մար սո ցի ա լա կան նո րա րա րու
թյան աղ բյուր՝ հատ կո րո շե լով մի շարք մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց հարկ է ար ձա
գան քել (այդ թվում նաև խն դիր նե րը, ո րոնք ի հայտ են գա լիս զբո սաշր ջային մեծ 
ակ տի վու թյան, թվայ նաց ման, մշա կու թային ապ րանք նե րի թրա ֆի քին գի, գլո բալ տա
քաց ման և կլի մայի փո փո խու թյան պատ ճա ռով)։ Այն տեղ հի շա տակ վում է նաև կա ռա
վար ման մո դել ներն ա դապ տաց նե լու ու մաս նա գի տա կան նոր հմ տու թյուն ներ ձեռք
բե րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, այդ թվում՝ մաս նա վոր շա հագր գիռ կող մե րի ներգ րավ
ման և հան րային ու մաս նա վոր հատ ված նե րի միջև գոր ծըն կե րու թյուն ներ հաս տա տե
լու, մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան ման, հան րահռ չակ ման և ա րժ ևոր ման 
նկատ մամբ ա վե լի մի աս նա կան մո տեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այս ա մե նը հնա րա
վո րու թյուն կտա հաշ վի առ նե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան բե րած նպաս տը և ազ
դե ցու թյու նը հա սա րա կա կան և տն տե սա կան նպա տակ նե րի, ի նչ պես նաև այլ հան
րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի վրա։ 

Ընդգծ վել է մի քա նի ո լորտ՝ բա ցա հայե լու, թե ի նչ պես է մշա կու թային ժա ռան գու
թյան ո լոր տը սկ սում ար ձա գան քել նոր մար տահ րա վեր նե րի ու հնա րա վո րու
թյուն նե րի, նե րա ռյալ.
-  Պահ պա նու թյուն, ո րը միտ ված է ամ բող ջա կան լանդ շաֆտ նե րի/ տա րածք նե րի, ոչ 

թե ա ռան ձին վայ րե րի պահ պա նու թյանն ու բա րե կարգ մա նը (և ա վե լի մար դա
կենտ րոն է՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուր սը դարձ նե լով տե ղա կան հա
մայն քի մի բա ղադ րիչ)։ 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում թվայ նա ցում և առ ցանց հա սա նե
լի ու թյան ը նդ լայ նում՝ ա վե լի մեծ ներգ րավ վա ծու թյան նպա տա կով, այդ 
թվում՝ է լեկտ րո նային ու սուց ման գոր ծիք նե րի և ե կա մուտ նե րի նոր հոս քե րի ա պա
հով ման մի ջո ցով:  

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րին սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և բնա
պահ պա նա կան ա ռա վե լու թյուն ներ (կա պի տալ) ու նե ցող հան րային վայ րեր 
այդ թվում՝ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան կամ գի տե լի քի կենտ րոն ներ, ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան և մշա կույ թի հե նա կե տեր, հա մայն քի ան դամ նե րի 
շփ ման և սո ցի ա լա կան ին տեգր ման վայ րեր դառ նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րի 
տրա մադ րում:   

- Թան գա րան նե րի և ար խիվ նե րի հա վա քա ծու նե րի զար գա ցում թվայ նաց
ման, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի հա մար լայ նո րեն հա սա նե լի ցան ցե րի մի ջո
ցով  (բայց կան հե ղի նա կային ի րա վուն քի հետ կապ ված խն դիր ներ, ո րոնք հարկ 
է լու ծել)։ Թան գա րան նե րի աս տի ճա նա բար ա վե լի մեծ հա րում հա մայն քային 
կողմ նո րոշ մա նը (դ րանք կա ռա վա րում են տե ղաբ նակ նե րը, այդ թվում՝ պատ մա
կան ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ու մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք
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նե րի վրա հիմն ված պա տում նե րի մի ջո ցով), ե րբ լսա րան նե րը նույն մա կար դա կի 
կար ևո րու թյուն ու նեն, ի նչ հա վա քա ծու նե րը:  

- Քա ղաք նե րում ժա ռան գու թյան այն վայ րե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րոն
ցում կա րող են գտն վել մշա կու թային և ստեղ ծա րար ար դյու նա բե րու թյուն
նե րի կլաս տեր ներ, ի սկ գյու ղա կան և հե ռա վոր վայ րե րում գտն վող և կեն ցա ղի 
մաս կազ մող մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար ա պա հո վել դրանց հա մա պա
տաս խա նե ցու մը հա մայն քա մետ կա ռա վար մա նը՝  բա րե լա վե լու տն տե սա կան և 
սո ցի ա լա կան նե րու ժը։ 
Հա ղոր դակ ցու թյունն այ նու հետ շեշ տում է այն հան գա ման քը, որ մշա կու թային 

ժա ռան գու թյու նը կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում Եվ րո պա կան մշա կու թային օ րա
կար գում՝ զգա լի ներդ րում ու նե նա լով բո լոր ե րեք նպա տակ նե րի ձեռք բեր ման գոր
ծում.  
- Մ շա կու թային բազ մա զա նու թյան և միջմ շա կու թային ե րկ խո սու թյան խթա

նում. ներ հա տուկ սո ցի ա լա կան ար ժե քի պատ ճա ռով մշա կու թային ժա ռան գու
թյու նը բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րի ա ռանց քային բա ղադ րիչ է։ Մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան թվայ նա ցու մը կար ևոր վում և ը նդ գծ վում է հա սա նե լի ու թյան բա
րե լավ ման նպա տա կով։  

- Մ շա կույ թի՝ որ պես ստեղ ծա րա րու թյան հա մար կա տա լի զա տո րի հան րա
հռչա կում. մշա կու թային ժա ռան գու թյան նե րու ժը ո ւղ ղա կի ո րեն և ա նուղ ղա կի ո
րեն նպաս տե լու է տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցին, այդ թվում՝ մշա կու թային և ստեղ
ծա րար ար դյու նա բե րու թյուն նե րի հա մար ա մուր հենք հան դի սա նա լով։ Կա հնա
րա վո րու թյուն մշա կու թային ժա ռան գու թյունն օգ տա գոր ծե լու տե ղա կան և տա
րած քային զար գաց ման, եվ րո պա կան մշա կու թային և ար դյու նա բե րա կան ժա
ռան գու թյան շուրջ զբո սաշր ջու թյան խթան ման, հին հմ տու թյուն նե րի և ար հես
տա գոր ծու թյան վե րա կեն դա նաց ման, ի նչ պես նաև նո րե րի զար գաց ման հա մար 
(հատ կա պես տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում)։

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում եվ րո պա կան գի տե լի քի և փոր ձի 
հան րահռ չա կում. որ պես եվ րո պա կան հան րային դի վա նա գի տու թյան մի մաս, 
ի նչ պես նաև ԵՄի սահ ման նե րից դուրս ա վե լի ու ժեղ կա պե րի ստեղծ ման նպա
տա կով։    

  4. Եվ րո պա կան Մի ու թյան խոր հուրդ. «Եզ րա կա ցու թյուն ներ մշա կու
թային ժա ռան գու թյան մաս նակ ցային կա ռա վար ման վե րա բե րյալ»  (ըն դուն վել է 
Ի տա լի այի նա խա գա հու թյան օ րոք, 2014թ. նոյեմ բե րին)4 

Այս «Եզ րա կա ցու թյուն ներն» ը նդ գծե ցին, որ բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի ներգ
րա վու մը մշա կու թային ժա ռան գու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ծրագ րե րի վե րա
բե րյալ ո րո շում նե րի կա յաց ման, դրանց պլա նա վոր ման, ի րա կա նաց ման, մշ տա դի
տարկ ման և գնա հատ ման գոր ծում կա րող է բարձ րաց նել հան րային ի րա զե կու թյան 
մա կար դա կը մշա կու թային ժա ռան գու թյան ներ կա յաց րած ար ժե քի մա սին, կա րող է 
ամ րապն դել հան րային ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման թա փան ցի կու թյունն ու հաշ վետ
վո ղա կա նու թյու նը և ամ րապն դել վս տա հու թյու նը քա ղա քա ցի նե րի և պե տա կան մար
մին նե րի միջև։ Բա ցի նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյու նից, «Եզ րա կա ցու
թյուն նե րում»  ը նդ գծ վում է թվայ նաց ված ժա ռան գու թյան կար ևո րու թյու նը նո րա րա
րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց ման, օ րի նակ՝ Europeana կայ քէ ջի5 մշա կու մը, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մարդ կանց ու սում նա սի րել Եվ րո պայի պատ կե րաս
րահ նե րի, թան գա րան նե րի, գրա դա րան նե րի, ար խիվ նե րի և տե սա ձայ նային հա վա
քա ծու նե րը թվային ռե սուրս նե րի մի ջո ցով։ «Եզ րա կա ցու թյուն նե րում» այ նու հետ ման
րա մասն ներ կա յաց վում են մշա կույ թի և զբո սաշր ջու թյան հատ ված նե րի միջև սի
ներ գի ա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը։ «Եզ րա կա ցու թյուն նե րում» նաև նե րառ ված է 
ա ռա ջարկ Եվ րա հանձ նա ժո ղո վին՝ հայ տա րա րել «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան 
եվ րո պա կան տա րի»։ 

4 http://eurlex.europa.eu/legalontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=EN
5 Տե՛ս http://www.europeana.eu/portal/en
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5. Եվ րա խորհր դա րա նի՝  2015թ. սեպ տեմ բե րի  8ի բա նաձ ևը՝ «Եվ րո պա յում 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ ին տեգր ված մո տեց մանն ըն դա ռաջ»6 

Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի՝ «Եվ րո պա յում մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ ին
տեգր ված մո տեց մանն ըն դա ռաջ»  հա ղոր դակ ցու թյու նը ող ջուն վեց Եվ րո պա կան հա
մայնք նե րի հանձ նա ժո ղո վի կող մից 2015թ. ապ րի լի 16ի Կար ծի քում, և Եվ րա 
խորհրդա րա նի կող մից, ո րն ըն դու նեց Բա նաձ ևը 2015թ. սեպ տեմ բե րի 8ի ն։ 

Բա նաձ ևը կր կին շեշ տում է հետ ևյա լի ան հրա ժեշ տու թյու նը. 
Ին տեգր ված մո տե ցում, այդ թվում. 

- ի շահ մշա կու թային ե րկ խո սու թյան և փո խըմբռն ման՝ հաշ վի առ նե լով մշա կու
թային, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, պատ մա կան, կր թա կան, բնա պահ պա նա կան 
և գի տա կան բա ղադ րիչ նե րը, նպա տակ հե տապն դե լով հաս նել ըն դյալն ված սո ցի
ա լա կան, տն տե սա կան և տա րած քային հա մե րաշ խու թյան, 

- և Մշա կու թային ժա ռան գու թյան եվ րո պա կան տար վա գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մշակ ման նպա տա կով, ո րոնք նպաս տեն այս ա մե նի ներդր մա նը։ 

Ֆի նան սա վո րում, այդ թվում՝ 
- հա մա տե ղել ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րին ո ւղղ ված ԵՄ ֆի նան սա վոր ման 

մա սին տե ղե կատ վու թյու նը. նյու թա կան և ոչ նյու թա կան մշա կու թային օբյեկտ նե րի 
և դրանց հա րա բե րա կից լա վա գույն աշ խա տա կար գե րի տվյալ նե րի շտե մա րան, 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն ներ, ի նչ
պես նաև մշա կու թային ժա ռան գու թյան վի ճա կի մա սին տվյալ ներ և այլ հա
րա կից խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են կլի մայի փո փո խու թյուն նե րը և վե րա կանգն ման 
նա խագ ծե րի ման րա մաս նե րը (որ պես լա վա գույն փոր ձի օ րի նակ), 

- գի տակ ցել այն պի սի ու սում նա սի րու թյուն նե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի և 
փորձ նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րոնց շր ջա նակ նե րում 
վեր լու ծու թյան կեն թարկ վեն մշա կու թային ժա ռան գու թյան հան րահռ չակ
ման ազ դե ցու թյու նը և կոնկ րետ ցու ցա նիշ նե րի ու հե նա նի շե րի մշակ ման 
կա րիք նե րը՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյան տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան զար գաց
ման գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ ու նե ցած ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի նպաս տի  ա ռն
չու թյամբ, այս կերպ ո ւղ ղա կի ո րեն ա ջակ ցե լու մշա կու թային և սո ցի ա լա կան նո րա
րա րու թյու նը այն պի սի տե ղա կան հա մայնք նե րում, որ տեղ մշա կու թային ժա ռան
գու թյու նը կա րող է ա ռաջ մղել զար գա ցու մը և բա րե լա վել կյան քի ո րա կը (ը ստ 
Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի ), 

- խ րա խու սել պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյու նը և ու ժե ղաց նել բազ
մա թիվ աղ բյուր նե րից ֆի նան սա վոր ման մո տե ցում նե րը, 

- ու սում նա սի րել վե րա կանգն ման, պահ պան ման և պաշտ պա նու թյան աշ խա տանք
նե րի նկատ մամբ հար կային ար տո նու թյուն ներ կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն նե
րը, մաս նա վո րա պես այն պատ ճա ռով, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան մեծ մա սը 
կա ռա վա րում են մաս նա վոր մար մին նե րը, դի տար կել և փո խա նա կել Եվ րո պայի 
լա վա գույն փոր ձը՝ ա պա հո վե լու մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից նյու թա կան և ոչ 
նյու թա կան ժա ռան գու թյան նա խագ ծե րին ա ջակ ցու թյան ա ռա վե լա գույն խրա խու
սու մը, ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու տե ղա կան հա մայն քե րում տն տե սա կան զար
գաց ման և սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան ազ դե ցու թյուն նե րը։ 

- Կա ռա վար ման նոր մո դել ներ, այդ թվում՝
-  դի տար կել հա մա տեղ օգ տա գործ վող ռե սուրս նե րի հայե ցա կեր պե րը (ը ստ 

Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի ),
- ն կա տի առ նել այն պի սի նոր ի րա վա կան գոր ծիք ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 

կտան կի րա ռել ֆի նան սա վոր ման և վար չա րա րու թյան այն պի սի այ լընտ րան
քային մո դել ներ, ի նչ պի սիք են հա մայն քային զար գա ցու մը, քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյու նը, պե տա կան  մաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյան 
ձևա չա փը,  

6 Եվ րա խորհր դա րա նի  2015թ. սեպ տեմ բե րի 8ի Բա նաձ ևը՝ «Եվ րո պա յում մշա կու թային ժա ռան գու
թյան նկատ մամբ ին տեգր ված մո տեց մանն ըն դա ռաջ» (2014/2149(INI)) P8_TA(2015)0293  



13

- գտ նել հա վա սա րակշ ռու թյուն մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա յուն պահ
պան ման և տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան նե րու ժի  զար գաց ման միջև, 

- ս տեղ ծել ե րկ խո սու թյուն կա ռա վար ման տար բեր մա կար դակ նե րի, մշա կու
թային և ստեղ ծա րար ար դյու նա բե րու թյուն նե րի, զբո սա շր ջա յինօ պե րա
տոր նե րի ցան ցե րի, պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծի գոր ծըն կեր նե րի և 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև,  

- կա տա րել մշա կու թային ժա ռան գու թյան զար գաց ման ազ դե ցու թյան գնա հա
տում։ 
Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան տն տե սա կան ու ռազ մա վա րա կան նե րու ժը՝ 

նե րա ռյալ 
- ըն դու նել, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյունն ու նի բարձր ո րա կա վո րում պա

հան ջող աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու կա րո ղու թյուն,  
- ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն կենտ րո նաց նել  մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան 

վրա մակ րո տա րած քային նե րու ժը զար գաց նե լիս (նաև ‘soft travel’ նա խա ձեռ
նու թյուն նե րի) և տե ղա կան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի մի ջո ցով, ի նչ
պես նաև խթա նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան և զբո սաշր ջու թյան հա մա
տեղ ծրագ րե րը,  

- խ թա նել մշա կու թային և ստեղ ծա րար ո լորտ նե րում նո րա րա րու թյու նը և մր
ցակ ցու թյու նը, հատ կա պես ա ջակ ցե լով ար վես տա գետ նե րին, հե ղի նակ նե րին և 
մշա կու թային ո լոր տի այլ մաս նա գետ նե րի,   

- բա րե լա վել մե թո դա բա նա կան շր ջա նակ նե րը՝ ա պա հո վե լու մշա կու թային ժա
ռան գու թյան վե րա բե րյալ ա վե լի ո րա կյալ վի ճա կագ րու թյուն, այդ թվում՝ 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան մշ տա դի տարկ ման և գնա հատ ման հա մար 
ցու ցա նիշ նե րի հա մա կազմ մշա կե լով և մշա կու թային ժա ռան գու թյան ի րա
կան և հա վա նա կան տն տե սա կան ար ժե քի գնա հա տում ի րա կա նաց նե լով 
(ա վե լի հա մա կարգ ված կեր պով), 

- ճա նա չել ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հա մար մշա կու թային ժա ռան գու
թյան նե րու ժը, ամ րապն դել  կր թու թյան և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան միջև 
կա պը, օ րի նակ՝ ու սուց ման/ վե րա պատ րաստ ման և ՓՄՁնե րում ստար տափ նե րի 
մի ջո ցով, ի նչ պես նաև նո րա րա րա կան ֆի նան սա վոր ման, ու սուց ման և աշ խա
տող նե րի շար ժու նու թյան բա րե լավ ման մի ջո ցով, 

- ճա նա չել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման նե րու ժը, հատ կա
պես զբո սաշր ջային ՓՄՁնե րի, ստար տա փե րի, շա հույթ չհե տապն դող հատ վա ծի 
հա մար և նվա զեց նել ՓՄՁնե րի վրա ա վե լորդ բե ռը/ի րա վա կան սահ մա նա փա
կում նե րը։ 
Հ նա րա վո րու թյուն ներ և մար տահ րա վեր ներ՝ նե րա ռյալ՝  

- մ շա կու թային ժա ռա նա գու թյան թվայ նա ցու մը (բա րե լա վե լու պահ պա նու թյու
նը, տրա մադ րե լու կր թա կան հնա րա վո րու թյուն ներ, ստեղ ծե լու աշ խա տա տե ղեր, 
բա րե լա վե լու սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյու նը և ը նդ լայ նե լու հա սա նե լի ու թյու նը, 
հատ կա պես հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող և հե ռա վոր վայ րե րում բնակ վող ան
ձանց հա մար), 

- շեշ տադ րել միջմ շա կու թային ե րկ խո սու թյան կար ևո րու թյու նը, ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և կրո նա կան ժա ռան
գու թյան պահ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ ան կախ կրո նա կան ծա գու
մից,  

- խ րա խու սել մշա կու թային ժա ռան գու թյան օգ տա գոր ծու մը որ պես հա սա րա
կա կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ կր թա կան գոր ծիք։ 
Ս րանք են Բա նաձ ևում բարձ րաց ված ա ռանց քային խն դիր նե րից մի քա նի սը, բայց 

կան շատ այլ հար ցեր, ո րոնց քն նու թյան հա մար կպա հանջ վի հաշ վի առ նել հենց բա
նաձ ևը։ 
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6. Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պային ի նպաստ ծա ռայեց նե լը. 
Մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ Հո րի զոն 2020ի փոր ձա գի տա կան 
խմ բի զե կույ ցը (2015)7 

Այս փաս տա թուղ թը սահ մա նում է նո րա րա րա կան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա կի 
հա մար ա ռա ջարկ նե րը և մինչև 2020թ. մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ 
հե տա զո տու թյան և նո րա րա րու թյան օ րա կար գը (դ րա մա սին ման րա մասն տե՛ս 
ստորև՝ Բա ժին 7, 8)։ Այն ներ կա յաց նում է Մշա կու թային ժա ռան գու թյան փոր ձա գի
տա կան խմ բի բա ցա հայ տում նե րը, ո րոնք ստաց վել են Հո րի զոն 2020ի Աշ խա տան
քային ծրա գիր 2014ի ներ քո՝ «Կ լի մայի փո փո խու թյան դեմ գոր ծո ղու թյուն ներ, շր ջա
կա մի ջա վայր, ռե սուրս նե րի ար դյու նա վե տու թյուն և հումք»8 հա սա րա կա կան մար
տահ րա վե րի ա ռն չու թյամբ։ Այն կր կին շեշ տադ րում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
դե րը որ պես հա մա խառն ներ քին ար դյուն քին (Հ ՆԱ) դրա կան նպաստ բե րող 
ո լոր տի, ո րը տն տե սա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի է հան գեց նում զբո սա շրջու թյան 
հետ ա ռն չու թյուն նե րի շնոր հիվ, բայց նաև բազ մա պի սի ա վան դա կան և նոր ար դյու
նա բե րու թյուն նե րում նո րա րա րա կան խթա նիչ ո ւժ է՝ միտ ված ա ճին և զբաղ վա
ծու թյան ը նդ լայն մա նը։ Այն կր կին շեշ տադ րում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան հս
կա յա կան ներդ րու մը հա մայնք նե րի սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան ա պա հով
ման հար ցում և խթան է ե րի տա սարդ նե րի բնա պահ պա նա կան գոր ծու նե ու թյան հա
մար։

 Զե կույցն ա ռաջ է քա շում և պն դում այն դրույ թը, թե Եվ րո պա կան Մի ու թյու նը 
պետք է ակ տի վո րեն հան րահռ չա կի ժա ռան գու թյան նո րա րա րա կան կի րա ռու մը 
հա նուն տն տե սա կան ա ճի, աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, սո ցի ա լա կան հա մե
րաշ խու թյան և բնա պահ պա նա կան կա յու նու թյան, մաս նա վո րա պես այն պատ
ճա ռով, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան դրա կան փոր ձը դեռևս հա մա տա րած 
չէ. շատ վայ րե րում դեռևս ճա նաչ ված չէ տե ղե րում առ կա վե րա կանգն ման և վե րա նո
րոգ ման նե րու ժը: 

Զե կույ ցը կենտ րո նա նում է տն տե սա կան, հա սա րա կա կան և բնա պահ պա նա կան 
խն դիր նե րի վրա՝ հա մա րե լով դրանք մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ հե
տա զո տու թյան և նո րա րա րու թյան հետ կապ ված հե տա զո տա կան խն դիր ներ։  

Տն տե սու թյուն. Նո րա րա րա կան ֆի նան սա վոր ման, ներդ րում նե րի, կա ռա վար
ման և բիզ նես մո դել նե րի խթա նում՝ մե ծաց նե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ
պես տն տե սա կան ար տադ րու թյան գոր ծո նի ար դյու նա վե տու թյու նը։

 
Այս կա պակ ցու թյամբ զե կույ ցում նշ վում է.

«Այս պի սի մո դե լի դեպ քում պե տա կան հատ վա ծին կա րե լի է կոչ ա նել փո խել իր 
կենտ րո նա ցու մը մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ առ կա մո տեց ման շր ջա
նակ նե րում։ Թան գա րան նե րը և նմա նա տիպ այլ բա ղադ րիչ նե րը բնա կան մե նաշ նորհ 
հա մա րե լու փո խա րեն հարկ է խթա նել նաև մաս նա վոր հատ վա ծի ներգ րա վու մը այն
պի սի գոր ծիք նե րի մի ջո ցով, ի նչ պի սիք ե ն՝ հար կային ար ձա կուրդ նե րը, տար բե րակ
ված ԱԱՀ տո կո սադ րույք նե րը, լավ մշակ ված դրա մաշ նոր հային կամ վար կային ծրագ
րե րը, պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի գոր ծըն կե րու թյան (PPP)  սխե մա նե րը, 
ի րա վունք նե րի տրա մադ րու մը և այլն։ Այն պետք է ը նդ հա նուր առ մամբ ստեղ ծի ա վե
լի բա րեն պաստ մի ջա վայր, ո րը կխ րա խու սի մաս նա վոր հատ վա ծին՝ ներդ րում ներ 
կա տա րել մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում»։ 

 Հա սա րա կու թյուն. Մշա կու թային ժա ռան գու թյան նո րա րա րա կան օգ տա գործ
ման խթա նում՝ խրա խու սե լու ին տեգ րու մը, նե րա ռա կա նու թյու նը, հա մե րաշ խու թյու նը 
և մաս նակ ցու թյու նը։ 

7 Տե՛ս https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/gettingculturalheritageworkeurope
8 Տե՛ս http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020wp1617

climate_en.pdf
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Երկրաշարժի զոհերին նվիրված հուշարձան 
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Այս կա պակ ցու թյամբ զե կույ ցում նշ վում է.  

«…Մ շա կու թային ժա ռան գու թյունն ա վան դա բար հատ կո րոշ վել, պաշտ պան վել և 
պահ պան վել է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի և/ կամ մշա կու
թային ժա ռան գու թյամբ մաս նա գի տաց ված կեր պով զբաղ վող հաս տա տու թյուն նե րի 
կող մից։ Թեև սա հան գեց րել է բա զում դրա կան ար դյունք նե րի, այն նաև ձևա վո րել է 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռա վար ման այն պի սի հա մա կարգ, ո րի շր ջա նակ նե
րում տե ղա կան հա մայնք նե րը հա ճախ շատ փոքր պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում 
ի րենց ի սկ մշա կու թային լանդ շաֆտ նե րի, հու շար ձան նե րի, հա վա քա ծու նե րի և ոչ 
նյու թա կան ժա ռան գու թյան հա մար... Մի այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ 
ա պա կա նո նա կար գու մը և ա պա կենտ րո նա ցու մը դար ձել են քա ղա քա կա նու թյան 
նպա տակ ներ գրե թե բո լոր եվ րո պա կան ե րկր նե րում, ազ դե ցիկ փաս տարկ ներ կան 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան և լանդ շաֆտ նե րի կա ռա վար ման հա մար նոր հա մա
տեղ ձևա չա փե րի օգ տին։ Այս փաս տարկ նե րը էլ ա վե լի հիմ նա վոր են դառ նում մշա
կու թային ժա ռան գու թյան պաշտ պա նու թյան և կա ռա վար ման հա մար կենտ րո նա կան 
բյու ջե ից հատ կա ցում նե րի կր ճատ ման և այդ ո լոր տը ստանձ նե լու հա մար ա ռևտ րային 
շու կա նե րի սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րի ֆո նին»։

Շր ջա կա մի ջա վայր. Խթա նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան նո րա րա րա կան և 
կա յուն օգ տա գոր ծու մը՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով ի րաց նել եվ րո պա կան լանդ շաֆտ
նե րի և բնա կան մի ջա վայ րե րի  կա յուն զար գաց մա նը նպաս տող ո ղջ նե րու ժը։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ զե կույ ցը ո րո շար կում է.  

«... մշա կու թային լանդ շաֆտ նե րի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյան, դրանց պլա նա
վոր ման ու կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներն ա վան դա բար տա րա միտ ված են ե ղել։ 
Գի տու թյու նը հա ճախ միջ գի տա կար գային չէ, քա ղա քա կա նու թյու նը հիմ նա կա նում 
միտ ված է մեկ ե զա կի ո լոր տի, ի սկ լանդ շաֆտ նե րի կա ռա վա րումն ի ցույց է դնում 
լուրջ տա րա մի տում բնու թյան և մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռա վար ման միջև։ 
Սա հա ճախ հան գեց նում է թե րի և թյուր հա ղոր դակ ցու թյան, ռե սուրս նե րի ա նար դյու
նա վետ օգ տա գործ ման և մշա կու թային և բնա պահ պա նա կան ար ժեք նե րի կորս տի»։ 

 Զե կույցն ա ռա ջար կում է չորս հե տա զո տա կան գոր ծո ղու թյուն՝ ամ րապն դե
լու ժա ռան գու թյան դե րը որ պես Եվ րո պայի հիմ քում ըն կած սո ցի ալտն տե սա
կան, մշա կու թային և բնա կան կա պի տա լի մի մաս, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կա
րող է նպաս տել ա ճին, աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը և սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու
թյան ու մաս նակ ցու թյան ամ րապնդ մա նը, ի նչ պես նաև կա ռա վար ման մո դել նե րի վրա 
կենտ րո նաց մա նը.

 
ա) Մշա կու թային ժա ռան գու թյան վրա հիմն ված քա ղա քային վայ րե րի վե

րա կանգ նում 
Բազ մա թիվ եվ րո պա կան պատ մա կան քա ղաք ներ ըն դու նել են հմուտ և տա ղան

դա վոր մար դիկ, զբո սաշր ջիկ ներ և ներդ րում ներ գրա վե լու ի րենց հզոր մագ նի սային 
նե րու ժը, այ նինչ մի շարք այլ քա ղաք ներ վատ վի ճա կում են գտն վում գոր ծազր կու
թյան, տն տե սա կան լճաց ման և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով, քա նի որ քա ղա
քա ցի ա կան ձգ տում նե րի բա ցա կա յու թյունն է հա ճախ ըն կած քա ղաք նե րի քայ քայ ման 
հիմ քում։ Հե տա զո տա կան օ րա կարգն ո ւղղ ված է գի տե լի քը, փոր ձը, պատ շաճ աշ խա
տա կար գե րը և հա ջող ված փոր ձը տա րա ծե լուն, ի նչ պես նաև մշա կու թային ժա ռան գու
թյան հա ջող վե րա կանգն ման նպա տա կով կա ռա վար ման կա ռույց նե րի, ֆի նան սա կան 
գոր ծիք նե րի, ներգ րավ ման մի ջոց նե րի և ի րա վա կան շր ջա նակ նե րի ա պա ցույց ներ և 
օ րի նակ ներ տրա մադ րե լուն։ (Տե՛ս Հե տա զո տա կան հայ տի հրա վեր.  SC52120162017: 
Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը որ պես կա յուն ա ճի մղող ո ւժ.  

ա) Ժա ռան գու թյան վրա հիմն ված քա ղա քային վայր ե րի վե րա կանգ նում (2016թ.))։
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բ) Մշա կու թային լանդ շաֆտ նե րի  պահ պա նում
 Նույն կերպ բազ մա թիվ գյու ղա կան վայ րեր են են թարկ վել քայ քայ ման, բնա կիչ նե

րի ար տա հոս քի և մար գի նա լաց ման։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով զու գա հեռ հե տա զո տա կան 
օ րա կարգ է ա ռաջ քաշ վել՝ տրա մադ րե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա ջող վե րա
կանգն ման հաս նե լու հա մար կա ռա վար ման կա ռույց նե րի, ֆի նան սա կան գոր ծիք նե
րի, ներգ րավ ման մի ջոց նե րի և ի րա վա կան շր ջա նակ նե րի ա պա ցույց ներ և օ րի նակ
ներ։ (Տե՛ս Հե տա զո տա կան հայ տի հրա վեր. SC52120162017. Մշա կու թային ժա ռան
գու թյու նը որ պես կա յուն ա ճի մղող ո ւժ. բ) Ժա ռան գու թյան վրա հիմն ված գյու ղա կան 
վայ րե րի վե րա կանգ նում (2017թ.))։

գ) Նե րա ռա կան կա ռա վա րում

դ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար նո րա րա րա կան բիզ նես մո դել ներ 
Այս եր կու հայե ցա կեր պե րին ան դրա դար ձը ե ղել է « Հե տա զո տա կան հայ տե րի 

հրա վեր SC5222017. Ֆի նան սա վոր ման, բիզ նես և կա ռա վար ման նո րա րա րա կան մո
դել ներ մշա կու թային ժա ռան գու թյան հար մա րու նակ վե րաօգ տա գործ ման հա մար» 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում։ Այն կենտ րո նա նում է պատ մա կան ար ժեք նե րի վրա, ո րոնք 
այս պա հին չեն գոր ծած վում ը ստ ի րենց ա ռաջ նային գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, 
օ րի նակ՝ ե կե ղե ցի ներն այլևս չեն օգ տա գործ վում պաշ տա մուն քի հա մար, ար դյու նա
բե րա կան շի նու թյուն ներն այլևս չեն օգ տա գործ վում ար տադ րու թյան հա մար, գյու
ղատն տե սա կան շի նու թյուն ներն այլևս չեն օգ տա գործ վում գյու ղատն տե սա կան նպա
տակ նե րով, մշա կու թային լանդ շաֆտ նե րը քայ քայ վում են և այլն։ Հիմ նա կա նում այս 
ար ժեք նե րի հար մա րու նակ վե րաօգ տա գործ ման ծախ սե րը չեն կա րող հո գալ պե տա
կան հատ վա ծը կամ մաս նա վոր հատ վա ծը՝ իր ա վան դա կան, ներդ րում նե րի շա հու
թա բե րու թյան վրա հիմն ված մո դել նե րի մի ջո ցով։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով հե տա զո տու
թյունն ո ւղղ ված է ֆի նան սա վոր ման, բիզ նես և կա ռա վար ման նո րա րա րա կան մո դել
նե րի քն նու թյա նը, ո րոն ցով հնա րա վոր է լրաց նել այս « ներդ րու մային բա ցը» և ի րա
կա նաց նել պատ մա կան նյու թի պահ պա նու մը, դրա ին տեգ րու մը ժա մա նա կա կից աշ
խար հին՝ ա պա հո վե լով մշա կու թային ժա ռան գու թյան նե րա կա ար ժեք նե րի ա րժ ևո
րու մը ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րի կող մից՝ ա ռա վե լա գույնս հար մա րու նակ 
վե րաօգ տա գործ ման աշ խա տա կար գե րի մի ջո ցով։ 

7. «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» (CHCfE) (հ րա պա
րակ վել է 2015թ. հու նի սին ան գլե րեն, այ նու հետ՝ թարգ մա նա բար  2016թ.)9

«Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պային ի նպաստ ծա ռայեց նե լը» զե կույ ցի 
մի ջո ցով տա րած ված ու ղերձ նե րը հե տա գա յում ամ րապնդ վում են «Եվ րո պա կան մշա
կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով. դե պի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ա րժ ևոր
ման եվ րո պա կան հա մա թիվ» ու սում նա սի րու թյու նում, ո րը ԵՄի Մշա կու թային ծրագ
րի (20072013թթ.)  կող մից ֆի նան սա վոր վող  եր կա մյա նա խա գիծ է ր։ Դրա նպա տակն 
էր բարձ րաց նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան բազ մա կի օ գուտ նե րի մա սին ի րա զե
կու թյան մա կար դա կը և հան դես գալ քա ղա քա կա նու թյա նը վե րա բե րող ա ռա ջար կու
թյուն նե րով, ո րոնք կա պա հո վեն մշա կու թային ժա ռան գու թյան նե րու ժի լի ար ժեք 
ի րա ցու մը։ Գնա հատ վել են Եվ րո պայի տար բեր մա սե րում գտն վող մշա կու թային ժա
ռան գու թյան բազ մա կի օ գուտ նե րը բազ մա թիվ դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի, 
եվ րո պա կան նա խագ ծե րի, եվ րո պա կան, ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և տե սա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և զե կույց նե րի հի ման վրա՝ տրա մադ րե լով ա պա ցույց ներ առ 
այն, թե ի նչ պես են մշա կու թային ժա ռան գու թյան տար բեր հայե ցա կեր պե րը հան գեց
նում սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան օ գուտ նե րի։ Այս ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե
րը մե ծա պես կի րառ վել են հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րում,  և եվ րո պա կան ե րկր
նե րին խոր հուրդ է տր վել դրանք հաշ վի առ նել։ 

9 Տե՛ս http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope//wpcontent/uploads/2015/06/
CHCfE_REPORT_ExecutiveSummary_v2.pdf (սեղ մա գի րը) և  http://blogs.encatc.org/
culturalheritagecountsforeurope//wpcontent/uploads/2015/06/CHCfE_FULLREPORT_v2.pdf հիմն ա կան 
զե կույ ցը։
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«Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» նա խագ ծի հայե ցա կար
գային շր ջա նա կը և ի րա կա նաց ման ձգ տում նե րը հիմն ված է ին Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի, 
ի նչ պես նաև Հանգ ժո ւի հռ չա կագ րի (ո րն ա վե լի շուտ ըն դուն վել է  ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի հո վա
նու ներ քո)10 սկզ բունք նե րի և ո գու վրա։ Ֆա րոյի կոն վեն ցի ան մարդ կանց և մարդ կային 
ար ժեք նե րը դնում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան նո րո վի ըն կալ ման կենտ րո
նում (տե՛ս վե րը), այ նինչ Հանգ ժո ւի հռ չա կա գի րը ճա նա չում է մշա կու թային ժա ռան
գու թյան նշա նա կու թյու նը որ պես կա յուն զար գա ցումն ա ռաջ մղող ո ւժ։ 

Ի րա կա նում զե կույ ցը ո րո շար կում է, որ «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան
գու թյու նը՝ թվե րով» նա խագ ծին հան գեց րած քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյունն 
ամ րապնդ վել է ԵՄի մա կար դա կում մշա կու թային ժա ռան գու թյան կար ևո րու թյան 
ա վե լի մեծ գի տակց մամբ, մաս նա վո րա պես «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ որ
պես կա յուն Եվ րո պայի ռազ մա վա րա կան ռե սուր սի» ԵՄի Եզ րա կա ցու թյուն նե րի, 
«Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան մաս նակ ցային կա ռա վար ման մա սին եզ րա կա ցու
թյուն նե րի», «Եվ րո պայի հա մար մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ մի աս
նա կան մո տեց մանն ըն դա ռաջ» հա ղոր դակ ցու թյան, ի նչ պես նաև Եվ րա հանձ նա
ժո ղո վի՝ «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պային ի նպաստ ծա ռայեց նե լը» 
զե կույ ցի շնոր հիվ։ Բա ցի այդ, մշա կույ թի ո լոր տում 20152018թթ. աշ խա տան քային 
պլա նի վե րա բե րյալ ԵՄի խորհր դի եզ րա կա ցու թյուն նե րով մշա կու թային ժա ռան
գու թյու նը չորս հիմ նա կան գե րա կա յու թյուն նե րի թվում է ր։ Այս տեղ մատ նանշ
վեց մշա կու թային վի ճա կագ րու թյան ո լոր տում ԵՄի՝ ներդ րում ներ կա տա րե
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ որ պես մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ 
ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման նա խա պայ ման։11  

Ա վե լին, «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» զե կույ ցը հատ
կո րո շեց մշա կու թային ժա ռան գու թյան տե ղը ա վե լի ը նդ լայն ված եվ րո պա կան, այն է՝ 
Եվ րա խորհր դի (ո րի ան դամ է Հա յաս տա նը) մա կար դա կում՝ մշա կու թային ժա ռան գու
թյան քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ ա ռաջ նորդ վե լով Նա մու րի հռ չա կագ րով, ո րն 
ըն դուն վեց Մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար պա տաս խա նա տու Նա խա րար նե րի 
6րդ հա մա ժո ղո վի կող մից (2224 ապ րիլ, 2015թ.)։ Այն կոչ է ա նում ու նե նալ « մեկ հա
մաեվ րո պա կան ռազ մա վա րու թյուն մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար» և շու տով 
կվերջ նա կա նաց վի (տե՛ս ստորև)։ 

«Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» ու սում նա սի րու թյու նը 
ա ռա ջադ րում է 10 հիմ նա կան եզ րա հան գում և ներ կա յաց նում է 5 ա ռա ջարկ:

 Հիմ նա կան բա ցա հայ տում նե րի հա մա ռոտ նկա րա գի րը.  
ա) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պայի հա մայնք նե րի, քա ղաք նե րի և գյու

ղա կան վայ րե րի գրավ չու թյա նը նպաս տող հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից է մաս
նա վոր հատ վա ծի կող մից ե րկ րի ներ սում ներդ րում նե րի, մշա կու թային ստեղ ծա
րար շր ջա նակ նե րի զար գաց ման և տա ղանդ ներ ու ա զատ բիզ նես ներ գրա վե լու 
ա ռու մով` այս կերպ մե ծաց նե լով հա մայնք նե րի մր ցու նա կու թյու նը թե՛ Եվ րո պայի 
ներ սում, թե՛ հա մաշ խար հային մա կար դա կում։  

բ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը եվ րո պա կան ե րկր նե րին և հա մայնք նե րին տրա
մադ րում է ե զա կի ի նք նու թյուն, ո րը ստեղ ծում է գրա վիչ քա ղա քային պա տում
ներ: Դրանք էլ հիմք են հան դի սա նում մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան զար գաց
ման և ներդ րում նե րի ներգ րավ ման ար դյու նա վետ մար քե թին գային ռազ մա վա
րու թյուն նե րի հա մար։

գ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը կար ևոր գոր ծոն է ո ղջ Եվ րո պա յում աշ խա
տա տե ղե րի ստեղծ ման ա ռու մով՝ ստեղ ծե լով տար բեր տե սա կի և ո րա կա վոր
ման մա կար դակ պա հան ջող աշ խա տա տե ղեր, ո րոնք կա րող են լի նել պահ պա
նու թյան հետ կապ ված շի նա րա րու թյան, նո րոգ ման և տեխ նի կա կան սպա սարկ
ման ու ըն թա ցիկ պահ պան ման, մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան ո լորտ նե րում, ի նչ
10 Հանգ ժո ւի հռ չա կա գի րը «Մ շա կույ թը՝ կա յուն զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րի կենտ րո

նում»:  
Ըն դուն վել է Հանգ ժո ւում, Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյուն, 17 մայի սի 2013թ. 
Տե՛ս http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/FinalHangzhouDeclaration20130517.pdf
11 Տե՛ս http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52014XG1223%2802%29&from=EN
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պես նաև փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն ներ (ՓՄՁներ) և ստար տափ ներ՝ հա ճախ 
ստեղ ծա րար ար դյու նա բե րու թյուն նե րում։ 

դ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը կար ևոր աղ բյուր է ստեղ ծա րա րու թյան և նո
րա րա րու թյան, նոր գա ղա փար նե րի հղաց ման և խն դիր նե րի հա մար՝ նոր լու
ծում նե րի ո րոն ման, մշա կու թային ար ժեք նե րի թվայ նաց ման, պատ մա կան մի ջա
վայ րե րի և շի նու թյուն նե րի մա սին մեկ նա բա նու թյուն նե րի, դրանք քա ղա քա ցի նե
րին ու այ ցե լու նե րին հա սա նե լի դարձ նե լուն միտ ված ա ռա ջան ցիկ վիր տո ւալ 
ի րա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ նո րա րա րա կան ծա ռա յու թյուն նե
րի ստեղծ ման մի ջո ցով։ 

ե) Մշա կու թային ժա ռան գու թյան մա սին վկա յու թյուն ներն ա պա ցու ցում են, որ այն 
ներդ րում նե րի լավ շա հու թա բե րու թյուն ա պա հո վող ո լորտ է և պե տա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի հա մար հար կային մուտ քե րի կար ևոր աղ բյուր է, ո րոնք 
ստաց վում են թե՛ մշա կու թային ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան ո լորտ նե րից, թե՛ ա նուղ ղա կի ո րեն մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը միտ
ված ծրագ րե րի ը նդ լայն ված ազ դե ցու թյու նից, ի նչն էլ հան գեց նում է հե տա գա 
ներդ րում նե րի։  

զ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը խթա նում է վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծըն թաց
նե րը՝ որ պես հիմք օգ տա գոր ծե լով հենց այդ ժա ռան գու թյու նը։ 

է) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պայի կող մից կլի մայի փո փո խու թյան 
մար տահ րա վեր նե րի լուծ ման մի մասն է կազ մում, օ րի նակ՝ պատ մա կան շի նու
թյուն նե րի ֆոն դում ներ կա ռուց ված հս կա յա կան է ներ գե տիկ հնա րա վո րու թյուն նե
րի պաշտ պա նու թյան և վե րա գոր ծարկ ման մի ջո ցով։ 

ը) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը նպաս տում է կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը՝ 
Եվ րո պայի բո լոր քա ղաք նե րին, հա մայնք նե րին ու բնա կե լի թա ղա մա սե րին հա
ղոր դե լով ու րույն կեր պար և բնու թա գիր՝ դարձ նե լով դրանք աշ խա տան քի, բնա
կու թյան և այ ցե լու թյան հա մար սիր ված վայ րեր, ո րոնք հա վա սա րա պես գրա վիչ 
են բնա կիչ նե րի, զբո սաշր ջիկ նե րի և ստեղ ծա գոր ծող նե րի հա մար։   

թ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը է ա կան խթան է տա լիս կր թու թյանն ու ցկյանս 
ու սում նա ռու թյա նը՝ այդ թվում նաև նպաս տե լով պատ մու թյան ա վե լի լավ ըն
կալ մա նը, քա ղա քա ցի ա կան հպար տու թյան և պատ կա նե լու թյան զգաց մունք նե րի 
խո րաց մա նը և ակ տի վաց նում է հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու ան ձի զար գա ցու մը։ 

ժ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը հա մա տե ղում է վե րո հի շյալ դրա կան հայե ցա կեր
պե րից շա տե րը՝ սո ցի ա լա կան կա պի տա լի  ձևա վոր ման նպա տա կով, և օգ նում 
է Եվ րո պայի բո լոր հա մայնք նե րում հաս նել սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան՝ տրա
մադ րե լով մաս նակ ցու թյան և ներգ րավ ման, ի նչ պես նաև ին տեգր ման խթան ման 
հենք։ 
«Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» զե կույ ցի 5 ռազ մա վա րա

կան ա ռա ջար կու թյուն ներն ո ւղղ ված են ԵՄ ան դամպե տու թյուն նե րին, բայց վե րա բե
րե լի են եվ րո պա կան բո լոր ե րկր նե րին.  

ա) Ա ջակ ցել ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ մա նը. 
- Խ թա նել այն պի սի քա նա կա կան և ո րա կա կան տվյալ ներ հա վա քագ րե լու, կա ռա

վա րե լու և մեկ նա բա նե լու հա մա կող մա նի մո տե ցու մը, ո րոնք կա րող են ցույց տալ 
Եվ րո պայի տն տե սու թյան, հա սա րա կու թյան, մշա կույ թի և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա մշա կու թային ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյու նը, 

- Կի րա ռել այն շր ջա նա կը, ո րը տրա մադ րում է ծրա գիր/ նա խա գիծ՝ հատ կո րո շե լու, 
սահ մա նե լու և դա սա կար գե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյան ցու
ցա նիշ նե րը, 

- Ա ջակ ցել ո լոր տի պրակ տիկ մաս նա գետ նե րի պատ շաճ ու սուց մա նը, ո րոնք պա
տաս խա նա տու են  մշա կու թային ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյան գնա հա տում ներ 
ի րա կա նաց նե լու և մշա կու թային (ժա ռան գու թյան) վի ճա կագ րու թյան տրա մադր
ման հա մար։ 
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բ) Չա փել ազ դե ցու թյու նը.
- Ա պա հո վել մշա կու թային ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյան չա փու մը ա վե լի հա մա

կարգ ված և հա մա կող մա նի ե ղա նա կով բո լոր հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ 
կող մե րի և օ պե րա տոր նե րի կող մից.  
o Պատ շաճ աշ խա տա կար գե րի հատ կո րոշ ման և տա րած ման մի ջո ցով, 
o ԵՄից ֆի նան սա վո րում ստա ցող ծրագ րե րի  հա մար ազ դե ցու թյան հա մա կող

մա նի գնա հատ մամբ՝ թե՛ կար ճա ժամ կետ, թե՛ եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցու թյուն
նե րի չափ ման պա հանջ ներ մու ծե լով։ 

գ) Մշ տա դի տար կել մի տում նե րը
- Մշ տա դի տար կել ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծի կտր ված քով մշա կու թային 

ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող մի տում նե րը՝ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու քա
ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րին բո լոր մա կար դակ նե րում (հատ կա պես ԵՄ մա
կար դա կում) հետ ևյա լի մի ջո ցով.
o Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի վի ճա կի, մշա կու թային ժա ռան գու

թյա նը վե րա բե րող ճն շում նե րի և մաս նակ ցու թյան մա կար դակ նե րի  մա սին 
կա նո նա վոր զե կույց ներ կազ մե լու և հրա պա րա կե լու մի ջո ցով, 

o Այս պի սի զե կույց նե րի մի ջո ցով ար ձա գան քե լով կոնկ րետ թե մա նե րի, ի նչ պես 
նաև հա մայնք նե րի մա սին գի տե լիք նե րի զգա լի բա ցե րին։  

դ) Փո խան ցել և տա րա ծել տվյալ նե րը 
- Ի րա կա նաց նել տվյալ նե րի շա րու նա կա կան հա վա քագ րում և քար տե զագ րում, ին

չը հնա րա վո րու թյուն կտա ա պա գա յում քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լիս տե ղե կատ
վու թյան վրա հիմն ված ը նտ րու թյուն կա տա րել հետ ևյա լի շնոր հիվ. 
o «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» նա խագ ծի մի ջո ցով 

հա վա քագր ված տվյալ նե րը լայ նո րեն ու ան վճար հա սա նե լի դարձ նե լով բո լոր 
շա հագր գիռ կող մե րին, 

o «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» հար ցու մը դարձ նե լով 
բաց և լայ նո րեն հա սա նե լի աղ բյուր, ո րի ը նդ գրկ ման և բո վան դա կու թյան ծա
վալ նե րը կա րող են ը նդ լայն վել,  

o Խ րա խու սե լով տա րած քային և տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին օ գտ վել այս 
նա խագ ծի բա ցա հայ տում նե րից և օգ տա գոր ծել դրանք որ պես կա րո ղու թյուն
նե րի զար գաց ման գոր ծիք և պատ շաճ աշ խա տա կար գե րի ու ղե ցույց։ 

ե) Ա ռա վե լա գույ նի հասց նել ազ դե ցու թյու նը 
- Եվ րո պա կան մա կար դա կում վեր ջերս ըն դուն ված քա ղա քա կա նու թյան փաս

տաթղ թե րին հա մա պա տաս խան՝ ա ռա վե լա գույ նի հասց նել մշա կու թային ժա ռան
գու թյան մի ջո լոր տային ազ դե ցու թյուն նե րը հետ ևյա լի մի ջո ցով. 
o Կա ռա վար ման տար բեր մա կար դակ նե րում՝ եվ րո պա կան, ազ գային, տա րած

քային և տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
նկատ մամբ ին տեգր ված մո տեց ման որ դեգր մամբ և ի րա կա նաց մամբ, ին չը կա
պա հո վի ժա ռան գու թյան բո լոր հայե ցա կեր պե րի մի ա վո րու մը՝ ին տեգ րե լով 
դրա պահ պա նու թյու նը, պաշտ պա նու թյունն ու պատ շաճ օգ տա գոր ծու մը բո լոր 
հա րա կից քա ղա քա կա նու թյուն նե րում, ծրագ րե րում և գոր ծո ղու թյուն նե րում։ 
Բա ցի այդ, մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում ներք ևից վերև ո ւղ ղորդ վող 
ներդ րում նե րից տար բեր քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ո լորտ նե րում վեր ևից ներքև 
ստաց վող օ գուտ նե րի մա սին ի րա զե կու թյան բարձ րաց մամբ։  

o Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման գոր ծում բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի և 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քային և հա մա կար գային 
ներգ րավ ման մի ջո ցով մաս նակ ցային կա ռա վար ման ամ րապնդ մամբ, 

o  Հա տուկ կենտ րո նա նա լով և ճա նա չե լով ժա ռան գու թյան բե րած դրա կան 
նպաս տը տա րած քային և տե ղա կան կա յուն զար գաց մա նը՝ որ պես « խե լա ցի, 
կա յուն և նե րա ռա կան ա ճի» հա մար ռազ մա վա րա կան ռե սուրս և «որ պես նե
րա ռա կան, նո րա րա րա կան և մտա ծող հա սա րա կու թյուն նե րի» ձևա վոր մա նը 
նպաս տող հիմք (մինչև 2020թ. և այ նու հետ եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման 
մա սին կար ծիք նե րի հա մա ձայն)։ 
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8. « Մի ջազ գային մշա կու թային հա րա բե րու թյուն նե րի ռազ մա վա րու թյու նը», 
ո րը ներ կա յաց վել է Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի և Ար տա քին գոր ծե րի ու ան վտան գու թյան 
հարց րե րով ԵՄ բարձր ներ կա յա ցուց չի կող մից (2016թ. հու նի սի 8ի մամ լո հա ղոր
դագ րու թյու նը, Բրյու սել)12, նպա տակ ու նի խրա խու սե լու մշա կու թային հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը ԵՄի և նրա գոր ծըն կեր ե րկր նե րի միջև, ի նչ պես նաև ա ռաջ մղե լու այն
պի սի աշ խար հա կարգ, ո րը հիմն ված կլի նի խա ղա ղու թյան, օ րեն քի գե րա կա յու թյան, 
ար տա հայտ ման ա զա տու թյան, փո խըմբռն ման և հիմ նա րար ար ժեք նե րի նկատ մամբ 
հար գան քի վրա։ 

Մ շա կու թային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նե րա ռում և ան դրա դառ նում է այն խն դիր
նե րին, ո րոնք վե րա բե րում են մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը, ի սկ ռազ մա վա րու թյու
նը նպա տակ ու նի մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյու նը հան րահռ չա կել 
որ պես ԵՄի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հիմ նա կան բա ղադ րիչ։ « Մի ջազ
գային մշա կու թային հա րա բե րու թյուն նե րում դե պի ԵՄ ռազ մա վա րու թյուն» Եվ րա
խորհր դա րա նի և Խորհր դի հա մա տեղ հա ղոր դակ ցու թյու նը (Բ րյու սել, 08.06.2016թ.  
JOIN(2016) 29 վերջ նա կան տար բե րակ)13 հղում է ա նում Մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
վե րա բե րյալ հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապնդ մա նը (Բա ժին 3.3)՝ շեշ տե լով, որ մշա կու
թային ժա ռան գու թյան վե րա կանգ նու մը և հան րահռ չա կու մը գրա վում է զբո սաշր ջիկ
նե րին և խթա նում է տն տե սա կան ա ճը, և որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կար ևոր դեր է խա ղում մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում 
և զար գաց մանն ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րում։ Փաս տա թուղթն ը նդ գծում է 
այն փաս տը, որ շատ ԵՄ ան դամպե տու թյուն ներ պատ րաս տա կամ ե ն՝ կիս վե լու ի րենց 
գի տե լի քով և փոր ձով գոր ծըն կեր ե րկր նե րի հետ հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան հնա րա
վո րու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ Հա յաս տա նը՝ որ պես Ար ևե լյան գոր ծըն կե րու թյան եր
կիր,  Եվ րա խորհր դի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, այդ թվում՝ Պատ մա կան քա
ղաք նե րի վե րա կանգն ման Կի ևի նա խա ձեռ նու թյան և ըն թա ցիկ COMUS ծրագ րի) 
շր ջա նակ նե րում ու սուց ման, հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման և գի տե լիք նե րի փո խանց
ման ար դյուն քում  մշա կե լով մշա կու թային ժա ռան գու թյան պաշտ պա նու թյան կա յուն 
ռազ մա վա րու թյուն ներ։ 

Ա ռա ջարկ վել են մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ հա մա տեղ գոր
ծո ղու թյուն նե րի հետ ևյալ ո լորտ նե րը. 
- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն Հո րի զոն 2020 

ծրագ րով, ին չը կա ջակ ցի մշա կու թային ժա ռան գու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա
մար հե տա զո տու թյանն ու նո րա րա րու թյա նը մի ջազ գային և միջ գի տա կար գային 
ծրագ րե րի շր ջա նա կում։ Դրան ցում նաև կներգ րավ վեն տե ղա կան և տա րած քային 
իշ խա նու թյուն նե րը, բիզ նես նե րը և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը։14

12 Տե՛ս http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP162074_en.htm. 
13 Տե՛ս http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN
14 Վեր ջերս Հո րի զոն 2020ի ծրագ րե րը սկ սել են նե րա ռել նաև «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ

պես կա յուն ա ճի մղող ու ժի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ, ա) Մշա կու թային ժա ռան գու թյան վրա 
հիմն ված քա ղա քային վե րա կանգ նում» (H2020 20162017թթ. Աշ խա տան քային ծրա գիր «Կ լի մայի փո
փո խու թյան դեմ գոր ծո ղու թյուն ներ, շր ջա կա մի ջա վայր, ռե սուրս նե րի ար դյու նա վե տու թյուն և հումք» 
(SC521 2016) և « Պա տե րազ մի մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը» (H2020REFELECTIVESOCIETY52015)։ 
Ա վե լին, ծրագ րե րի հայ տե րից մի քա նի սը կգ նա հատ վեն 2017թ. ըն թաց քում, այդ թվում. «Մ շա կու թային 
ժա ռան գու թյու նը որ պես կա յուն ա ճի մղող ո ւժ. բ) Մշա կու թային ժա ռան գու թյան վրա հիմն ված գյու
ղա կան վայ րե րի վե րա կանգ նում» (2017թ.) (SC5212017), « Ֆի նան սա վոր ման, բիզ նես և կա ռա վար ման 
նո րա րա րա կան մո դել ներ մշա կու թային ժա ռան գու թյան հար մա րու նակ վե րաօգ տա գործ ման հա մար» 
(SC5 22 2017), ի սկ H2020ի 2017թ. աշ խա տան քային  ծրագ րի ներ քո՝ «Եվ րո պան փո փոխ վող աշ խար
հում՝ նե րա ռա կան, նո րա րա րա կան և մտա ծող հա սա րա կու թյուն ներ. մաս նակ ցային մո տե ցումն ե րը 
և սո ցի ա լա կան նո րա րա րու թյու նը մշա կույ թում» (նե րա ռյալ մաս նակ ցային կա ռա վար ման գոր ծու նե
ու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը, այդ թվում՝ ժա ռան գու թյան տար բեր տե սակ նե րի կա ռա վար ման 
մո դել նե րը, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լը և հա սա նե լի ու թյու նը) (CULTCOOP062017), 
« Վիր տո ւալ թան գա րան նե րը և սո ցի ա լա կան հար թա կը հա նուն եվ րո պա կան թվային ժա ռան գու թյան, 
հի շո ղու թյան, ի նք նու թյան և մշա կու թային փո խազ դե ցու թյան» (CULTCOOP082017), «Եվ րո պա կան 
մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը, հա սա նե լի ու թյու նը և վեր լու ծու թյու նը ան ցյա լի ա վե լի հա գե ցած մեկ
նա բա նու թյան հա մար» (CULTCOOP092017)։ Այս բազ մա թիվ գոր ծըն կեր ներ են թադ րող հե տա զո տա
կան ծրագ րե րը կա րող են զգա լի հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի հա մար՝ մե ծաց նե լու 
մր ցու նա կու թյու նը մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում։ 
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-  Պայ քար մշա կու թային ժա ռան գու թյան թրա ֆի քին գի դեմ  մշա կու թային ապ
րանք նե րի ԵՄ ներկր ման լրա ցու ցիչ կա նո նա կարգ ման մի ջո ցով (ան կախ ծագ ման 
ե րկ րից)՝ հատ կո րո շե լով ազ գային օ րենսդ րու թյան բա ցե րը և ը նդ լայ նե լով գոր
ծըն կեր ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ո րը միտ ված կլի նի մշա կու թային 
ապ րանք նե րի թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րին։ 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան պաշտ պա նու թյու նը (հատ կա պես ա ղետ նե րին 
և հա կա մար տու թյուն նե րին հա ջոր դող ի րա վի ճակ նե րում) և մշա կու թային ժա
ռան գու թյան պաշտ պա նու թյանն ու մշա կու թային բազ մա զա նու թյան հան րա
հռչակ մանն ա ջակ ցու թյու նը։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, փաս տա թուղ թը նաև ը նդ գծում է այլ ո լորտ ներ, ո րոնք կա

րող են կապ ված լի նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան հետ՝ նե րա ռյալ.  
- Կա յուն զար գաց ման և նե րա ռա կան ա ճի խթա նու մը, 

 • Մ շա կույ թը/մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը կա րող են օգ նել խթա նե լու աշ խա
տա տե ղե րի ստեղ ծու մը և մր ցու նա կու թյու նը, 

- Մ շա կու թային և ստեղ ծա րար ար դյու նա բե րու թյուն նե րի ու ժե ղա ցում, մաս նա վո
րա պես.  
 • Ս տեղ ծա րար ար դյու նա բե րու թյուն նե րից ստաց վող տն տե սա կան ե կա

մուտ նե րի ա վե լա ցում, 
 • Ս տեղ ծա րար կենտ րոն նե րի և կլաս տեր նե րի ձևա վո րում (հա մա տեղ ստեղ

ծում), այդ թվում, օ րի նակ, ե րի տա սարդ ստեղ ծա րար ձեռ նե րեց նե րի ցան ցին 
ա ջակ ցող փորձ նա կան ծրագ րե րի մի ջո ցով (ԵՄ և եր րորդ ե րկր ներ),15

 •  Ձեռ նե րե ցու թյուն և հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րում մշա կու թային և ստեղ ծա
րար ար դյու նա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում՝ խթա նե լով մշա կու թային ապ րանք
նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար շու կա յա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
խրա խու սե լով նո րա րա րու թյու նը և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րում նոր 
մաս նա գի տու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ թվայ նա ցու մը), 

 • Ա ջակ ցու թյուն փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րին  (ՓՄՁնե րին),
 •  Կա նո նարկ ված տա րած քային հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ ներ, ո րոնք 

ցույց կտան, թե ի նչ պես մշա կույ թը կա րող է կա պակ ցել բազ մա զա նեց ված հա
մայնք նե րը, նպաս տել կա յուն զբո սաշր ջու թյա նը, պաշտ պա նել շր ջա կա մի ջա
վայ րը և այլն։  

9. Մշա կու թային ժա ռան գու թյան եվ րո պա կան տա րի 
2017թ. փետր վա րի 9ին Խորհր դի և Եվ րա խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 

ձեռք բե րե ցին պայ մա նա կան հա մա ձայ նու թյուն մի ո րոշ ման մա սին, ո րով հայ տա րար
վում էր Մշա կու թային ժա ռան գու թյան եվ րո պա կան տա րի (2018)։16 

 Նա խա ձեռ նու թյու նը հղում է ա նում Հա ղոր դակ ցու թյա նը և Եվ րա խորհր դա րա նի՝ 
«Եվ րո պա յում մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ ին տեգր ված մո տեց մանն ըն
դա ռաջ» բա նաձ ևին։ Այն վեր լու ծում և ու սում նա սի րում է «Եվ րո պա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» և Հո րի զոն 2020ի փոր ձա գի տա կան խմ բի «Մ շա կու թային 
ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պային ի նպաստ ծա ռայեց նե լը» զե կույ ցը, ի նչ պես նաև Մշա
կու թային ժա ռան գու թյան և հա մաշ խար հային փո փո խու թյան հա մա տեղ ծրագ րային 
նա խա ձեռ նու թյան կող մից մշակ ված « Ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի օ րա
կար գը»։17

Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան եվ րո պա կան տա րին նպա տակ ու նի հնա րա վո րու
թյուն տա լու Եվ րո պայի քա ղա քա ցի նե րին՝ ա վե լի լավ հաս կա նա լու ներ կան ան ցյա լի 
ա վե լի հա գե ցած և հա մա տեղ մեկ նա բա նու թյան մի ջո ցով։ Այն ո ւղղ ված կլի նի մշա կու
թային ժա ռան գու թյան սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան օ գուտ նե րի ա վե լի լավ գնա
հատ մա նը և տն տե սա կան ա ճին, նաև սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյա նը բե րած նպաս
տի խթան մա նը։ Սա կա րե լի է գնա հա տել, օ րի նակ, կա յուն զբո սաշր ջու թյան և քա ղա
քային վայ րե րի վե րա կանգն ման հան րահռ չակ ման մի ջո ցով։ Այն կընդգ ծի թվայ նաց

15 Տե՛ս http://ec.europa.eu/culture/calls/2015eacs11_en
16 Տե՛ս http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/02/09culturalheritage/
17 Տե՛ս http://www.jpiculturalheritage.eu/wpcontent/uploads/SRA201406.pdf.  
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Զինվորի արձանիկ,  մ.թ.ա.  9-րդ դար, Տավուշ, գյուղ Պառավաքար,  
բրոնզ, Հայաստանի պատմության թանգարան  
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ման հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը, նաև կն պաս տի 
հատ կո րոշ ված մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայ մա նը հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով առ
կա լա վա գույն փոր ձի տա րած ման մի ջո ցով՝ պահ պա նու թյուն, կա ռա վա րում, զար գա
ցում, հե տա զո տու թյուն, ղե կա վա րում և նո րա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ։ 
Կընդգծվեն վեր ջերս տե ղի ու նե ցած բե կում նային շր ջա դար ձե րը՝ կապ ված մշա կու
թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում տեխ նո լո գի ա կան և սո ցի ա լա կան նո րա րա րու թյուն
նե րի հետ, ի նչ պես նաև այս ո լորտ նե րում առ կա ԵՄ նա խա ձեռ նու թյուն նե րը։ 

Այս Եվ րո պա կան տար վա հիմ նա կան նպա տա կը լի նե լու է հետ ևյա լը.
- Խ թա նել մշա կու թային բազ մա զա նու թյու նը, միջմ շա կու թային ե րկ խո սու թյու նը և 

սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյու նը,  

- Ընդգ ծել մշա կու թային ժա ռան գու թյան տն տե սա կան ներդ րու մը մշա կու թային և 
ստեղ ծա րար ո լորտ նե րում, այդ թվում՝ փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րում, տե
ղա կան և տա րած քային զար գաց ման գոր ծում, 

-  Շեշ տել ԵՄ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում մշա կու թային ժա ռան գու թյան դե
րը՝ նե րա ռյալ՝ հա կա մար տու թյուն նե րի կան խար գե լու մը, հա կա մար տու թյուն նե րին 
հա ջոր դող հաշ տե ցու մը և ո չն չաց ված մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա կանգ
նու մը։ 

10. «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը 21րդ դա րում հա նուն ա վե լի բար վոք 
հա մա կե ցու թյան. դե պի հա մաեվ րո պա կան ռազ մա վա րու թյուն» (Նա մու րի 
հռչա կա գիր 201518 և Ռազ մա վա րու թյուն 2017) 

Ինչ պես ցույց է տր վել «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» 
զե կույ ցում (տե՛ս վե րը՝ Բա ժին 7), Մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար պա տաս
խա նա տու նա խա րար նե րի 6րդ հա մա ժո ղո վը, ո րը կա յա ցավ Նա մու րում 2015թ. 
ապ րի լի 2224ը Եվ րա խորհր դում Բել գի այի նա խա գա հու թյան օ րոք, ըն դու նեց 
« Նա մու րի հռ չա կա գի րը»։ Այն կոչ էր ա նում Եվ րա խորհր դին սահ մա նել և ի րա կա
նաց նել «մ շա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար հա մաեվ րո պա կան ռազ մա վա րու
թյուն»՝ Եվ րա մի ու թյան հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, հաշ վի առ նե լով ԵՄի՝ 
վեր ջին շր ջա նի զե կույց ներն ու բա նաձ ևե րը, ո րոն ցում կար ևոր վում է  քա ղա քա ցի
ա կան հա սա րա կու թյու նը ներ կա յաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներգ րա վու մը։ 

Նա մու րի հռ չա կագ րի հա վել վա ծը («21րդ դա րի հա մար եվ րո պա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ռազ մա վա րու թյան ու ղե ցույց») ա ռա ջար կում է մի շարք մի ա վո րող և 
մի աս նա կան մո տեց ման թե մա ներ, ո րոնք հար գում են ներգ րավ ված տար բեր պե տու
թյուն նե րի և կող մե րի՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյան և ո րոշ խն դիր նե րի մա սին ու նե
ցած պատ կե րա ցում նե րի տար բե րու թյուն նե րը, և ո րոնք պետք է հա մար վեն գոր ծառ
նա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ. 
- Ժա ռան գու թյուն և քա ղա քա ցի ու թյուն. 

 • Պատ շաճ կա ռա վար ման ա պա հո վում և մշա կու թային ժա ռան գու թյան հատ կո
րոշ ման և կա ռա վար ման հա մար մաս նակ ցային կա ռա վար ման հան րահռ չա
կում, 

 • Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա նե րի ի րա
կա նաց ման օպ տի մա լա ցում, 

 • Բ նակ չու թյան փոր ձի հետ ա ռա վե լա գույն ներ դաշ նա կու թյան հաս նե լու հա մար 
ժա ռան գու թյան նկատ մամբ զգա յուն մո տեց ման խթա նում, 

- Ժա ռան գու թյուն և հա սա րա կու թյուն ներ.
 •  Խա ղաղ հա մա կե ցու թյու նը, կյան քի ո րա կի և կեն ցա ղի մի ջա վայ րի բա րե լա վու

մը, 
 • Մարդ կանց բա րե կե ցու թյա նը, ան հատ նե րի ա ռող ջու թյա նը նպաս տե լը, հա վա

քա կան հի շո ղու թյան պահ պա նու մը, 
- Ժա ռան գու թյուն և տն տե սու թյուն.

 • Ա վե լի նե րա ռա կան և հա մե րաշխ հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը, բար գա վա
ճու մը, հան րային բա րե կե ցու թյան խթա նու մը,

18 Տե՛ս https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a89ae
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-  Ժա ռան գու թյուն և գի տե լիք. 
 • Գի տե լի քա հեն հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման խթա նու մը, 
 • Գի տե լի քի, մե թոդ նե րի և նոուհաո ւի պահ պան ման ու փո խանց ման ա պա հո

վու մը,  
 • Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան և դրա ներ կա յաց րած ար ժե քի մա սին ի րա զե

կու թյան մա կար դա կի և պա տաս խա նատ վու թյան զգաց ման բարձ րա ցու մը, 
 • Ց կյանս ու սուց ման հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում, ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող 

աշ խա տանք նե րում սո ցի ա լա կան դեմ պին գի դեմ պայ քար։ 
- Ժա ռան գու թյուն և տա րած քային կա ռա վա րում.  

 • Հաս տա տու թյուն նե րի դե րի և քա ղա քա ցի նե րի պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի 
սահ մա նում հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րի կյան քի ո րա կի բա րե լավ
մանն ու շր ջա պա տի բա րե կարգ մա նը միտ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա
նակ նե րում, 

 • Ժա ռան գու թյան կա ռա վար ման ներ մու ծում, ին չը կն պաս տի ներ դաշ նակ հա
մա կե ցու թյա նը, բա րե կե ցու թյա նը և զար գաց մա նը, 

- Ժա ռան գու թյուն և կա յուն զար գա ցում.
 •  Հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի տրա մադ րում պե տա կան հատ վա ծին, ո րոնք 

հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա վե լի ար դյու նա վետ կեր պով բա րե լա վե լու 
կյան քի ո րա կը և կեն ցա ղի մի ջա վայ րը։ 

Եվ րո պայի խորհր դի GRC Կր թու թյան, մշա կույ թի, սպոր տի, ե րի տա սար դու թյան և 
բնա պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ զե կու ցող խում բը հաս տա տեց Ռազ մա վա րու թյուն 
21ը՝ 2017թ. փետր վա րի 7, և այժմ ա կն կալ վում է դրա վերջ նա կան ըն դու նու մը Նա
խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 2017թ. ապ րի լին։ 

Եվ րա մի ու թյան խորհր դի եզ րա կա ցու թյուն նե րում նշ ված ժա ռան գու թյան քա ղա քա
կա նու թյան ա պա ցու ցա հեն և հա սա րա կու թյան ու քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան 
ի րա կա նաց ման վրա հիմն ված եր կա րա ժամ կետ մո դել նե րի հան րահռ չակ ման ան
հրա ժեշ տու թյան, Եվ րա խորհր դա րա նի բա նաձ ևում շեշ տադր վող մշա կու թային ժա
ռան գու թյան հան րահռ չակ ման ազ դե ցու թյուն նե րը վեր լու ծե լու հա մար ու սում նա սի
րու թյան, հե տա զո տու թյան և փորձ նա կան մի ջոց նե րի, կոնկ րետ ցու ցա նիշ նե րի և հե
նա նիշ նե րի ան հրա ժեշ տու թյան, ի նչ պես նաև  ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան 
մշակ ման, ազ դե ցու թյան չափ ման, մշ տա դի տարկ ման և տվյալ նե րի շա րու նա կա կան 
հա վա քագր ման մա սին «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով» զե
կույ ցի ռազ մա վա րա կան ա ռա ջարկ նե րին հա մա հունչ՝ Ռազ մա վա րու թյունն ա ռա ջար
կում է ժա ռան գու թյան նկատ մամբ ին տեգր ված մո տեց ման հա մար գնա հատ ման 
ըն թա ցա կարգ և ցու ցա նիշ նե րի կի րա ռում  (Հա վել ված Ա)։ Այս տեղ յու րա քա չյուր 
բա ղադ րիչ կապ ված է մի շարք մար տահ րա վեր նե րի հետ, ո րոն ցից մի քա նի սը 
կրկնա կան են մեկ բա ղադ րի չի կամ այլ եր կու բա ղադ րիչ նե րի հետ։ Մի շարք ա ռա
ջար կու թյուն ներ ձևա կերպ վել ե ն՝ այս մար տահ րա վեր նե րին ար ձա գան քե լու հա մար։ 

Այդ ա ռա ջար կու թյուն նե րին հետ ևելն այլևս յու րա քան չյուր պե տու թյան պար տա
կա նու թյունն է՝ սե փա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին և ռե սուրս նե րին հա մա պա տաս
խան։ Ա ռա ջարկ նե րից յու րա քան չյու րը բա ժան վում է ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղու թյուն
նե րի. մի շարք քայ լե րի օ րի նակ նե րով ի ցույց են դր վում ո րոշ պե տու թյուն նե րում 
ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն ներ (Հա վել ված Բ)։ 

Եվ րո պա յում մշա կու թային ժա ռան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան մա սին տե
ղե կատ վու թյան այլ աղ բյուր ներ կա րե լի է գտ նել Եվ րա խորհր դա րա նի հե տա
զո տու թյուն նե րի բլո գում, ո րը վեր նագր ված է «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան 
քա ղա քա կա նու թյու նը Եվ րո պա կան Մի ու թյու նում»։19  

19 Հրա պա րակ վել է Ան դամն ե րի հե տա զո տա կան ծա ռա յու թյան կող մից, 16 դեկ տեմ բե րի, 2014թ.։ 
Տե՛ս https://epthinktank.eu/2014/12/16/culturalheritagepolicyintheeuropeanunion/
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ՄԱՍ 2
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ  
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ 
ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՎԱ ՔԱԳ ՐՈՒՄ  
ԵՎ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տ վյալ նե րի հա վա քագր ման շր ջա նակ նե րում մշակ վեց մի հար ցա շար̀ վեր նա
գրված «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան գնա հատ ման ու ղե ցույց՝ 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան հատ վա ծը Հա յաս տա նում զար գաց նե լու հա մար», ո րը 
ներ կա յաց վեց հա յաս տա նյան պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րին և քն նարկ վեց 
տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի հետ եր կօ րյա կլոր սե ղա նի ձևա չա փով աշ խա տա ժո
ղո վի ըն թաց քում (Եր ևան, հոկ տեմ բե րի 34, 2016թ.)։  Այս վեր լու ծու թյու նը հիմն ված է 
շա հագր գիռ կող մե րից (Եր ևան ա ռա քե լու թյա նը նա խոր դող և հա ջոր դող ժա մա նա
կա հատ ված նե րում) ստաց ված մեկ նա բա նու թյուն նե րի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան մշա կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից հար ցա շա րին տր ված պա տաս խան նե րի 
վրա (ա նգ լե րեն թարգ ման ված տար բե րա կը ստաց վել է 2017թ. փետր վա րի 7ին)։

 Հա մա պա տաս խա նա բար, պա տաս խան ներն ամ փոփ վել են ը ստ հար ցա շա րում 
տր ված թե մա նե րի և հար ցե րի։ 

1.  Ե րկ րի վար չա կան հա մա կար գի ը նդ հա նուր պատ կեր  

Այս հար ցադր ման նպա տակն էր հաս կա նալ, թե ի նչ պի սի ար ձա գանք և լու ծում են 
ստա նում գյու ղատն տե սու թյա նը, շր ջա կա մի ջա վայ րին, կա յուն հա սա րա կա կան ու 
տն տե սա կան զար գաց մա նը, հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր մա նը, շի նա րա րու թյա նը, 
մար դու ի րա վունք նե րին, մշա կու թային ի րա վունք նե րին, են թա կա ռուց վածք նե րով 
ա պա հով մա նը, զբո սա շր ջու թյա նը, մշա կույ թին և մշա կու թային ժա ռան գու թյանն 
ա ռնչ վող խն դիր նե րը, և թե որ քա նով են տար բեր նա խա րա րու թյուն ներ հա մա գոր
ծակ ցում մշա կու թային ժա ռան գու թյան խն դիր նե րի շուրջ (խոս քը չի վե րա բե րում 
զուտ պահ պա նու թյա նը, այլ նրան, թե ի նչ պես է նշ ված ժա ռան գու թյու նը գոր ծած վում 
որ պես ռե սուրս)̀  փոր ձե լով նաև  հա մա ռոտ ան դրա դառ նալ ներդր ված ին տեգր ված 
մե խա նիզմ նե րին: Այս բաժ նում տր ված էր հետ ևյալ հար ցը՝ «Ո՞ր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ար դյուն քում կբա րե լավ վի գործ նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նա խա րա րու թյուն նե
րի միջև մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մա տեքս տում: Այս տեղ հատ կա պես ան հրա
ժեշտ է ան դրա դառ նալ մշա կու թային քա ղա քա կա նու թյա նը, կր թու թյա նը, հա սա րա
կա կան և տն տե սա կան զար գաց մա նը, բնա պահ պա նու թյա նը և այլ ո լորտ նե րին»։    

Եվ րո պա յում ներ կա յումս այս խնդ րի ըն կա լում նե րում (տե՛ս սույն զե կույ ցի ա ռա
ջին մա սը) շեշ տադր վում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես հա սա րա կու թյանն ի 
նպաստ ծա ռայող ռե սուր սի կա ռա վար ման նկատ մամբ ին տեգր ված մո տե ցու մը։ 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը փաս տել է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան, 
շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան, տա րա ծա կան պլա նա վոր ման մշակ ման խն
դիր նե րով զբաղ վում են մաս նա վո րա պես ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ բնա
պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու
թյու նը, ՀՀ տն տե սա կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ քա ղա
քա շի նու թյան պե տա կան կո մի տեն և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեն:

Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում վե րո հի շյալ գե րա տես չու թյուն նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյունն ի րա կա նաց վում է մի շարք միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո
ղով նե րում և աշ խա տան քային խմ բե րում, ո րոն ցից են̀
 ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյա նը կից գոր ծող միջ գե րա տես չա կան հնա գի տա

կան հանձ նա ժո ղո վը,
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 ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյա նը կից գոր ծող Հո ղե րի օգ տա
գործ ման ժա մա նա կա վոր սխե մա նե րի հա մա ձայ նեց ման միջ գե րա տես չա
կան հանձ նա ժո ղո վը,

 ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան պե տա կան կո մի տե ին կից գոր ծող ՀՀ հա մայնք նե րի 
(բ նա կա վայ րե րի) քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային փաս տաթղ թե րի մշակ ման 
աշ խա տանք նե րը հա մա կար գող միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վը,

 ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը կից գոր ծող Բնու թյան հա տուկ 
պահ պան վող տա րածք նե րի հո ղե րը վար ձա կա լու թյամբ և (կամ) կա ռու ցա
պատ ման ի րա վուն քով տրա մադր ման միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղով: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այլ ա ռում նե րով նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում չկար ան

դրա դարձ և բա ցատ րու թյուն այն մա սին, թե որ չափ են հա մա գոր ծակ ցում տար բեր 
նա խա րա րու թյուն ներ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում (պահ պա նու թյանն 
ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից զատ), օ րի նակ՝ ժա ռան գու թյան որ պես ռե սուր սի օգ
տա գործ ման և գո յու թյուն ու նե ցող ին տեգր ված մե խա նիզմ նե րի ա ռու մով (տե՛ս 
ստորև՝ Բա ժին 4)։ Մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը շեշտ վել է որ պես ա ռանց քային 
ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն և որ պես կա յուն զար գաց ման ռե սուրս, սա
կայն այս տեղ շեշ տադ րու մը սո ցի ա լա կան կա պի տա լի  (խա ղա ղու թյան, մշա կու թային 
բազ մա զա նու թյան, միջմ շա կու թային ե րկ խո սու թյան, տար բեր մշա կույթ նե րի փո խա
դարձ հար գան քի) վրա էր, ոչ տն տե սա կան նե րու ժի։ 

Այլք ի րենց մեկ նա բա նու թյուն նե րում նշում է ին, որ լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ 
են ան հրա ժեշտ պատ կան պե տա կան մար մին նե րի, մաս նա գի տա կան ու հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե րի հա մա գոր ծակց ման ար
դյու նա վե տու թյան հա մար՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը կա յուն զար գաց ման ա պա
հով ման հա մա տեքս տում։ Բա ցի այդ, ի րա վա կան ռե ժիմ նե րի լրա ցու ցիչ վեր լու ծու
թյուն է ան հրա ժեշտ՝ հնա րա վո րու թյուն տա լու ա վե լի ին տեգր ված մո տե ցում կի րա ռե
լու և մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը դի տար կե լու նաև քա ղա քա կա նու թյուն նե րի այլ 
ո լորտ նե րում: Մեկ այլ պա տաս խա նող նշել է, որ նա խա րա րու թյուն նե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րը կա տար վում են խիստ ո լոր տային սահ ման նե րում և որ նույ նը կա րե լի է 
ա սել պե տա կան բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին (օ րի նակ՝  գա զի, 
է լեկտրաէ ներ գի այի, եր կա թու ղու և այլ են թա կա ռուց վածք նե րի ըն կե րու թյուն նե րի 
մա սին), ին չի ար դյուն քում մշա կու թային ժա ռան գու թյան  նե րու ժը լի ար ժեք կեր պով 
չի քնն վում։ Նշ վել է, որ  հարկ է կա տա րել կա ռա վար ման կա ռուց ված քային փո փո
խու թյուն ներ՝ ստեղ ծե լով այն պի սի մի ա վոր ներ, ո րոնց հա մա գոր ծակ ցու թյան արդյուն
քում կս տեղծ վեն մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը որ պես ռե սուրս դի տար կե լու հա մար 
ա վե լի նպաս տա վոր պայ ման ներ: Այս ո ւղ ղու թյամբ ա ռա ջին քայ լեր կա րող են լի նել 
մի շարք փոք րա ծա վալ և կար ճա ժամ կետ (մինչև 2 տա րի) ծրագ րեր՝ կա ռուց ված նա
խա րա րու թյուն նե րի, ՏԻՄե րի և այլ շա հա ռու նե րի, այդ թվում նաև մի ջազ գային գոր
ծա կա լու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան հի ման վրա:

2.  Ռազ մա վա րու թյուն և քա ղա քա կա նու թյուն, ո րոնց նպա տակն է ա պա հո
վել կա յուն զար գա ցում և պահ պա նել մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը

 
Այս թե մայի ներ քո քնն վել են կա յուն զար գաց մա նը միտ ված ազ գային ռազ մա վա

րու թյան խն դիր նե րը՝ նե րա ռյալ մշա կու թային ժա ռան գու թյան դի տար կու մը որ պես 
տնտե սա կան և հա սա րա կա կան  զար գաց ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի ա ճն ու կյան քի 
ո րա կի բա րե լա վումն ա պա հո վող մի ջոց: Այս տեղ քնն վում է այն հան գա ման քը, թե ի նչ
պես է մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը նպաս տում նո րա րա րա կան աշ խա տա տե սակ նե
րի (զ բաղ վա ծու թյան), ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի, գոր ծըն թաց նե րի և ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց մա նը: Այս տեղ ա ռա ջադր վել է հետ ևյալ հար
ցադ րու մը. «Այս հա մա տեքս տում քա ղա քա կա նու թյան կամ  կա ռա վար ման ո ՞ր ո լորտ
նե րում կա գոր ծո ղու թյուն նե րի և զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն»։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը նշել է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա
նու թյան խն դիր ներն ար ծարծ վել են « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2014
2025թթ. հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րում», հա մա ձայն 
ո րի՝ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան ո լոր տում ի րա կա
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նաց վող ծրագ րե րի հիմ նա կան նպա տա կը պատ մամ շա կու թային ան շարժ հու շար
ձան նե րի, թան գա րան նե րի և գրա դա րան նե րի պահ պա նումն ու բա րե կար գումն է, 
ին չը ոչ մի այն նպաս տում է ՀՀ մշա կու թային ժա ռան գու թյան փո խանց մա նը ա պա գա 
սե րունդ նե րին, այլև զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը և դի տարկ վում որ պես ե րկ րի 
տն տե սա կան զար գաց ման բա ղադ րիչ։ Պա տաս խա նը ցույց է տա լիս, որ մշա կու
թային ժա ռան գու թյան հան րահռ չա կու մը հե ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա
րու թյան կար ևո րա գույն ո ւղ ղու թյուն նե րից է. այդ նպա տա կով նա խա տես վել և ի րա
կա նաց վում է. 
 թան գա րա նային, գրա դա րա նային և ար խի վային նյու թե րի՝ տպա գիր և է լեկտ րո

նային կրիչ նե րով հրա տա րա կում նե րի հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում,
 թան գա րան նե րի ճա նա պար հային քար տեզ նե րի և ու ղե ցույց նե րի հրա տա րակ

մամբ բնակ չու թյան և զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
մատ չե լի ու թյան ա պա հո վում (օ րի նակ՝ ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան նա խա ձեռ
նու թյամբ մշակ վել և 2016թ. հրա տա րակ վել է «ՀՀ և ԼՂՀ թան գա րան նե րը» տե ղե
կա գիր քը),

 տե ղա կան ու մի ջազ գային շու կա յում գո վազդ վող հայ մշա կույ թի բրենդ նե րի տա
րա ծում` Հա յաս տա նի ճա նաչ ման և դրա կան վար կա նի շի ձևա վոր ման ա պա հո
վում, 

 տա րե կան 35 հու շար ձան նե րի մա սին վա վե րագ րա կան կի նոն կար նե րի ու հե
ռուս տա հա ղոր դում նե րի ստեղ ծում, 25 գր քի ու տե ղե կա տո ւի հրա տա րա կում: 
Բա ցի այդ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 15ի թիվ 36 ար ձա

նագ րու թյամբ հա վա նու թյան է ար ժա նա ցել « Պատ մամ շա կու թային հու շար ձան նե
րի պահ պա նու թյան, օգ տա գործ ման և հան րահռ չակ ման 20162020 թվա կան նե
րի  ռազ մա վա րու թյան և մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը», ո րով նա խա տես վում է մշա
կույ թի հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման բնա գա վա ռի ու զբո սա
շրջային են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի մշա կում: Այս ծրագ րով նա
խա տես վում է հետ ևյա լը՝20 
 նոր մշա կու թային զբո սաշր ջային եր թու ղի նե րի ձևա վո րում՝ այդ եր թու ղի նե րում 

նաև հնա գի տա կան հու շար ձան նե րի ը նդ գրկ մամբ, 
- մ շա կու թային տու րիզ մի ար դի ա կան ա ռա ջարկ նե րի մշա կում, գի տա կան տու րիզ մի 

կազ մա կեր պում (մաս նա վո րա պես մաս նակ ցու թյուն պե ղում նե րի գո տի նե րում 
տար վող աշ խա տանք նե րին),21

- զ բո սաշր ջու թյա նը նպաս տե լու հա մար են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցում, 
- նոր պատ մա մշա կու թային ար գե լոց նե րի և ար գե լոցթան գա րան նե րի ստեղ ծում՝ 

ա պա հո վե լով դրանց կա պակց վա ծու թյու նը հա մա պա տաս խան զբո սաշր ջային 
են թա կա ռուց վածք նե րին, այդ թվում՝  հու շար ձան նե րի վե րա բե րյալ բա ցատ րա
կան, մեկ նա բան ման աշ խա տանք նե րի, բազ մա լե զու է քս կուր սի ա նե րի և կր թա
մշա կու թային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում, ար գե լոց նե րի տա րածք նե րի 
ա պա հո վում շար ժա կան ին տեր նետ կա պով, 

- ա վան դա կան տո նա կա տա րու թյուն նե րի և փա ռա տո նե րի կազ մա կեր պում։
 Հատ կո րոշ վել է, որ մշակ վող ծրագ րե րը միտ ված են զբո սաշր ջային կենտ րոն ներ 

դարձ նե լու Գյում րին, Մեղ րին և մյուս պատ մա կան քա ղաք նե րը (ի նչ պի սիք են ար դեն 
Գո րի սը և Դի լի ջա նը): Ի րա կա նում, մի ջազ գային կա պե րի բաժ նի ներ կա յա ցու ցի չը 
նշել է, որ կա րե լի է Գյում րին կամ Գո րի սը դարձ նել «ս տեղ ծա րար քա ղաք»։ 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում աս ված է, որ սույն ծրագ րի ըն թաց
քում պետք է ձեռ նարկ վեն մի ջոց ներ ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյան ակ տի վաց
ման, զբո սաշր ջու թյան բո լոր ձևե րի հա մակ ցու թյամբ զբո սաշր ջային գրա վիչ մի ջա
վայ րի ձևա վոր ման, պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի վե րա
կանգնման, դե պի հու շար ձան ներ, զբո սաշր ջային գրավ չու թյան այլ վայ րեր տա նող 
ճա նա պարհ նե րի ու հա րա կից տա րածք նե րի բա րե կարգ ման ո ւղ ղու թյամբ: Այ նո ւա մե

20  Տե՛ս նաև քն նար կու մը ստորև՝ Մաս 2, Բա ժին 3։
21 Ի նչ պես ո րո շարկ ված է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հնա գի տու թյան բնա գա վա ռի 

զար գաց ման և հան րահռ չակ ման մի ջո ցա ռումն ե րի ծրա գի րը (20172025 թթ.)»։  Այս ծրագ րի մշա կու մը 
նե րառ ված է ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2017թ. Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում։  
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նայ նիվ, այս կոնկ րետ ներդ րու մային կա րիք նե րը և թի րա խային բյու ջե նե րը չեն հատ
կո րոշ վել։ 

Հույս կա, որ այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում կա պա հով վեն զբո սաշր ջային 
ակ տիվ սե զո նի եր կա րաձ գու մը, զբո սա շր ջային այ ցե լու թյուն նե րի դի նա միկ ա ճը, ներ
քին զբո սաշր ջու թյան զար գա ցու մը, ի նչ պես նաև մի շարք սո ցի ալտն տե սա կան 
խնդիր նե րի լու ծու մը և բնակ չու թյան ո րո շա կի հատ վա ծի զբաղ վա ծու թյու նը:

 Կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը (մի պատ գա մա վոր) ա սաց, որ ի րա
կա նում Հա յաս տա նի մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու մը այս պի սի փոքր 
ե րկ րի հա մար լուրջ մար տահ րա վեր է։ Ա նհ րա ժեշ տու թյուն կա բարձ րաց նե լու մշա կու
թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես նե րուժ ու նե ցող ար ժե քի կար ևո րու թյան մա սին ի րա
զե կու թյան մա կար դա կը՝ նպաս տե լով մշա կու թային ժա ռան գու թյան նե րառ մա նը բիզ
նես մո դել նե րում։ Կա ռա վա րու թյու նը քն նար կում է տա րե կան բյու ջեն և մշա կու թային 
ժա ռան գու թյու նը հա մա րում է թե՛ ու ժեղ, թե՛ թույլ կողմ։ Նշ վում է, որ այս նա խա ձեռ
նու թյու նից ան հրա ժեշտ է ստա նալ նպաս տա վոր պա տաս խան և ա ջակ ցու թյուն, մաս
նա վո րա պես փաս տարկ ներ բե րել մշա կու թային ժա ռան գու թյան և զբո սաշր ջու թյան 
միջև կա պե րի զար գաց ման օգ տին և մշա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րի շուրջ 
հար մա րու թյուն ներն ու են թա կա ռուց վածք նե րը տե ղա կայել կլաս տե րային սկզ բուն
քով։ Ը նդգծ վել է, որ կա պահ պա նու թյան և պահ պան ման աշ խա տանք ներն ի րա կա
նաց նող փոր ձա գետ նե րի պա կաս։   

Պե տա կան պաշ տո նյա նե րից ստաց ված մյուս պա տաս խան նե րում նշ վել է, որ կա 
ցան կու թյուն կր կին քն նե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող քա ղա քա կա
նու թյու նը, մաս նա վո րա պես դրա՝ տն տե սու թյան զար գաց ման հա մար խթա նիչ նե րու
ժի տե սան կյու նից. սա 2020թ. ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րից մեկն է։ 
Ի տա լի այի, Հա մաշ խար հային բան կի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և տա րա ծաշր ջա նի 
այլ ե րկր նե րի հետ տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան պլան ներն ըն կած են 
այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ քում։  

Ա վե լին, նշ վել է, որ մշա կու թային մի ջա վայ րի ռազ մա վա րու թյան նպա տա կը մշա
կու թային ժա ռան գու թյու նը հա մայն քային զար գաց ման մի բա ղադ րիչ դարձ նելն է։  
Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան կազ մում մի գոր ծա կա լու թյուն և մի վար չու թյուն են 
զբաղ վում այս ծրագ րի մշակ մամբ։ 

Մյուս կող մից, այլ պա տաս խա նող ներն ա վե լի քիչ է ին հա մոզ ված, որ կա ռա վա
րու թյու նը կկա րո ղա նա նա խա ձեռ նել կա յուն ռազ մա վա րու թյուն ներ, ո րոնք պատ շաճ և 
հա մա պա տաս խան կեր պով կնե րա ռեն մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը և կար տա ցո լեն 
դրա տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան նե րու ժը։ Պա տաս խա նող նե րից մե կը նշեց, որ մշա
կու թային ժա ռան գու թյու նը որ պես ար ժեք և ռե սուրս բնակ չու թյան շր ջա նում հան
րահռ չա կե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը դեռևս սահ մա նա փակ են և ան բա վա րար։ Մաս նա
վո րա պես նշ վել է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րին բա վա րար 
չա փով ան դրա դարձ չի ար վում  ե րի տա սարդ նե րի հա մար նա խա տես ված ֆոր մալ կամ 
ոչ ֆոր մալ կր թա կան ծրագ րե րում և որ մի այն ե զա կի դեպ քե րում է այն լու սա բան վում 
զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րով։ Նկա տի է ա ռն վել, որ հա մայնք ներն ու նեն բա վա
կա նա չափ հա սա նե լի ու թյուն նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րին 
և հի շո ղու թյա նը, ո րոնք կապ ված են դրանց հետ, և որ այս ռե սուրս նե րի հե տա զո տու
թյան հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րը հեշտ հա սա նե լի չեն։ Նաև հատ կո րոշ վել է, որ 
ան ցյալ տա րի նե րի ըն թաց քում պատ մա կան շի նու թյուն նե րի հա մա տա րած ո չն չա ցում
ներն ու ձևա փո խում նե րը մարդ կանց շր ջա նում ա ռաջ են բե րել հո ռե տե սա կան տրա
մադ րու թյուն ներ՝ ո րոշ դեպ քե րում հան գեց նե լով ցույ ցե րի՝ «մ շա կու թային ժա ռան գու
թյան պահ պա նու թյան նկատ մամբ գերզ գա յուն և ան հա վա սա րակ շիռ վե րա բեր մուն
քի» պատ ճա ռով։ Ո րոշ դեպ քե րում սա հան գեց րել է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար
ժեք նե րի պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ հար ցե րի։ Մեկ նա բա նող նե րից մե կը ա ր տա հայ
տել է այն կար ծի քը, թե մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը պատ շաճ կեր պով չի սահ ման
վում Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան Օ րա կարգ 2030ո ւմ նե րառ ված հա զա րա մյա կի կամ 
կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րում։ 

Ակն հայտ է, որ որ պես զի մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը կա րո ղա նա Հա յաս տա նի 
հա մար տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան օ գուտ ներ բե րել, ռազ մա վա րու թյու նը պետք է 
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չա փի ժա ռան գու թյան ո լոր տում ար վող ներդ րում նե րի տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րը, ի նչ պես ա ռա ջար կում է ժա մա նա կա կից եվ րո պա կան մո տե ցու մը։ 
Ար դյուն քում ռազ մա վա րու թյան նպա տակ նե րի նկատ մամբ կս տաց վի ա վե լաց ված 
ար ժեք, և կտ րա մադր վեն ա պա ցույց ներ ֆի նան սա վոր ման նոր տար բե րակ նե րի հա
մար։ 

3. Կա յուն զբո սաշր ջու թյան ռազ մա վա րու թյան մշա կում
 
Այս թե մայի ներ քո ու սում նա սիր վում է ին կա յուն զբո սաշր ջու թյան հա մար ռազ մա

վա րու թյուն նե րի մշա կումն ու դրանց ի րա կա նաց ման ծա վալ նե րը, այդ թվում՝ այ ցե լու
նե րի հա մար նա խա տես ված հար մա րու թյուն նե րի՝ բնա կա րա նային հար մա րու թյուն նե
րի, ցու ցա տախ տակ նե րի, են թա կա ռուց վածք նե րի, բրեն դին գի, զբո սա վար նե րի և տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման ծա վալ նե րը՝ ի նպաստ զբո սաշր ջու
թյան, կլաս տե րային զար գա ցում նե րը, ՓՄՁնե րի զար գաց ման, մշա կու թային եր թու ղի
նե րի մշակ ման, մշա կու թային ժա ռան գու թյան շուրջ կա ռուց ված զբո սաշր ջու թյու նից 
ստաց վող ե կա մուտ նե րի օգ տա գործ ման հետ կապ ված խն դիր նե րը, ի նչ պես նաև մշա
կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի ա ռու մով զբո սաշր ջու թյան հետ զու գորդ վող 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը։ Այս տեղ տր ված էր հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու
թյուն ներ են ան հրա ժեշտ մշա կու թային ժա ռան գու թյան տե սան կյու նից զբո սաշր ջու
թյան քա ղա քա կա նու թյու նը  կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար»։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խանն ի ցույց է դնում այն, որ Հա յաս տա նը 
զբո սաշր ջու թյու նը դարձ րել է զար գաց ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ 
ե րկ րի հա րուստ հնա գի տա կան ժա ռան գու թյան շնոր հիվ։ Մշակ վել և շա րու նա կում են 
մշակ վել մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք  միտ ված են  պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու
թյան պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված հե ռա նկա րային զար գաց ման ծրագ րե րի մշակ մա նը։ 
Դրանք ար դյու նա վետ կեր պով կզու գորդ վեն նաև տա րա ծաշր ջա նում ար դեն ի սկ 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հետ: Մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյանն ու 
հան րահռ չակ մանն ո ւղղ ված ծրագ րերն ի րենց հեր թին կն պաս տեն մաս նա գի տա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդ լայն մա նը, մշա կու թային զբո սա շր ջու թյան և են թա կա ռուց
վածք նե րի զար գաց մա նը, ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռույց նե րի ձևա վոր մա նը, ին չը հա մա
հունչ կլի նի նաև ներ կա յում Հա յաս տա նում մի ջազ գային կա ռույց նե րի հետ ի րա կա
նաց վող ծրագ րե րին:

 Վեր ջին տա րի նե րին մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան ը նտր ված ու ղի է հա մար վում 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված հա րա վային ա ռանց քի 
կամ մի ջանց քի ո ւղ ղու թյու նը: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, կար ևո րե լով ե րկ րում զբո սա
շրջու թյան զար գա ցու մը, ըն դու նել է հա րա վային ո ւղ ղու թյան զար գաց մա նը միտ ված 
մի շարք ծրագ րեր. 
-  Մաս նա վո րա պես 2013 թ. ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից հան րա պե

տու թյան հա րա վային ո ւղ ղու թյամբ պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու
շար ձան նե րի պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված՝ մշակ վել և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
քննարկ ման է ներ կա յաց վել « Հա րա վային Եր ևանՄեղ րի զբո սաշր ջային եր
թու ղու զար գաց ման հե ռան կա րային հա մա լիր ծրա գի րը հաս տա տե լու մա
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման նա խա գի ծը: Այս նա խագ ծի կար գա վի ճա
կը (ա րդյոք պե՞տք է այն վա վե րաց նել՝ վե րա ծե լով օ րեն քի, թե՝ ոչ) չի հս տա կեց վել, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, տե՛ս ստորև, 

- Ներ կա յում Տե ղա կան տն տե սու թյան և զբո սաշր ջու թյան են թա կա ռուց ված քի 
զար գաց ման ծրագ րի (ՏՏ ԶԵԶԾ) շր ջա նակ ում Հա մաշ խար հային բան կի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վում է « Հա րա վային մի ջանցք» ծրա գի րը, 
մաս նա վո րա պես, հետ ևյալ վայ րե րի վե րա կանգն ման, բա րե կարգ ման հա մար ան
հրա ժեշտ տեխ նի կա կան ա ռա ջա դրանք նե րի մշակ ման, զբո սաշր ջու թյան խթան
ման հա մար ան հրա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րի ար դի ա կա նաց ման ո ւղ ղու
թյամբ.

 •  Խոր Վի րապ (Ար տա շա տի դի տա կետ), 
 • Դ վին պատ մա կան քա ղա քա տե ղի, 
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 • Զո րաց քա րեր բնա կա տե ղի, 
 • Գո րիս քա ղա քի հու շար ձան ներ,  

Նա խա տես վում է նաև զբո սաշր ջու թյան խթան ման հա մար ան հրա ժեշտ են թա
կա ռուց վածք նե րի ար դի ա կա նա ցում։ 

ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ հիմ նա կա նում ը նդ գրկ վել են 
Հա րա վային Եր ևանՄեղ րի զբո սաշր ջային եր թու ղու զար գաց ման հե ռան կա
րային հա մա լիր ծրագ րում նա խանշ ված հիմ նա կան զբո սաշր ջային վայ րե րը և նե
րառ ված են Տե ղա կան տն տե սու թյան և զբո սաշր ջու թյան են թա կա ռուց ված քի զար
գաց ման ծրագ րում (ՏՏ ԶԵԶԾ): 

- ԱՄՆ մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան և Սմիթ սո նյան հաս
տա տու թյան հետ փո խըմբռն ման հու շագ րի կնք ման ար դյուն քում մշակ ված հա
մա պար փակ հայե ցա կար գային փաս տաթղ թի հա մա ձայն՝ ծրագր վում է Հա յաս տա
նում ևս ի րա կա նաց նել մի շարք մշա կու թային ծրագ րեր՝ են թա կա ռուց վածք նե րի զար
գաց ման, մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, նոր զբո սաշր ջային ար
տադ րան քի ձևա վոր ման և այլ ո լորտ նե րում: ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյունն ա ռա
ջար կել է ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րե րում նե րա ռել  ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից մշակ
ված մի շարք ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի բա ղադ րիչ ներ, ի նչ պի սին է Եր ևանՄեղ
րի զբո սաշր ջային զար գաց ման հե ռան կա րային ծրա գի րը, ո րն ը նդ գր կում է Հա յաս
տա նի 3 մար զե րի (ՀՀ Ա րա րա տի, Վայոց ձո րի և Սյու նի քի) տա րած քում գտն վող գրե
թե բո լոր բա ղադ րիչ նե րը, այ սինքն՝ 
 • եր թու ղու ճա նա պարհ նե րին առ կա հու շար ձան ներ, 
 • են թա կա ռուց վածք  նե րի զար գա ցում և այլն:
 • Ներ կա յում նա խա տես ված աշ խա տանք նե րը գտն վում են պլա նա վոր ման փու լում:

-  Պատ մամ շա կու թային հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան, օգ տա գործ ման և 
հան րահռ չակ ման 20162020 թվա կան նե րի  ռազ մա վա րու թյան և մի ջո ցա ռում նե
րի ծրագ րի հա մա ձայն (տե՛ս վե րը՝ Բա ժին 2) նա խա տես վում է պատ մու թյան և մշա կույ
թի ան շարժ հու շար ձան նե րի և պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան և օգ տա գործ
ման բնա գա վա ռի ու զբո սաշր ջային են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի 
փո խա դարձ կա պի ը նդ լայն ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Զբո սաշր ջու թյու նը̀ զար գաց ման 
տեմ պե րով և ար դյունք նե րով, լի նե լով ե րկ րի ա ռա վել դի նա միկ զար գա ցող ճյու ղե րից 
մե կը, իր գոր ծա ռույթ նե րով ա ջակ ցե լու է հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի 
կա տա րե լա գործ մա նը, պատ մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյա նը, 
օգ տա գործ մա նը և հան րահռ չակ մա նը: Սույն խնդ րի կար գա վոր ման հա մար նա խա
տես վում է հետ ևյա լը (ի նչ պես նշ ված է վե րը՝ Բա ժին 3ո ւմ).
 •  նոր մշա կու թային զբո սաշր ջային եր թու ղի նե րի ձևա վո րում, 
 • են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցում, 
 • նոր պատ մա մշա կու թային ար գե լոց նե րի և ար գե լոցթան գա րան նե րի ստեղ ծում, 
 • ա վան դա կան տո նա կա տա րու թյուն նե րի և փա ռա տո նե րի կազ մա կեր պում։

 Կա մտադ րու թյուն՝ խթա նել զբո սաշր ջու թյու նը, այդ թվում՝ պատ մա կան քա ղաք
նե րի՝ որ պես զբո սաշր ջային կենտ րոն նե րի զար գաց ման շնոր հիվ, ի սկ այս գա ղա
փար նե րի ը նդ լայն ման հա վա նա կա նու թյու նը «ս տեղ ծա րար քա ղաք նե րի» ստեղծ ման 
ա ռու մով կլի նի դրա կան հա վե լում։ 

Պա տաս խա նում նշ վում է, որ այս ծրագ րի շր ջա նակ նե րում հարկ է մի ջոց ներ ձեռ
նար կել ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյան ակ տի վաց ման, զբո սաշր ջու թյան բո լոր 
ձևե րի հա մակ ցու թյամբ զբո սաշր ջային գրա վիչ մի ջա վայ րի ձևա վոր ման, պատ մու
թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման, դե պի հու շար ձան ներ, 
զբո սաշր ջային գրավ չու թյան այլ վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րի ու հա րա կից տա
րածք նե րի բա րե կարգ ման ո ւղ ղու թյամբ:

Ինչ պես հի շա տակ վում է Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում, ար դյուն
քում կբարձ րա նա պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի օգ տա գործ
ման և հան րահռ չակ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, բնա գա վա ռում ներդ րու մային դաշ
տի գրավ չու թյու նը, կընդ լայն վեն զբո սաշր ջու թյան ծա վալ նե րը: Ռազ մա վա րու թյու նը 
նաև նպա տակ ու նի նպաս տե լու հա մայնք նե րի զար գաց մա նը, մի ջազ գային աս պա րե
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զում Հա յաս տա նի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց մա նը, ե րկ րի բնա կան և մշա
կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան մանն ու զար գաց մա նը:

 Ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րով նաև նա խա տես վում է  հետ ևյալ 
ար գե լոց նե րի և թան գա րան նե րի ստեղ ծու մը՝ ը ստ հս տակ ժա մա նա կա ցույ ցի. 
 • « Բերդ», «Ամ բերդ»  2016թ., 
 •  «Բջ նի ի ամ րոց», «Սմ բա տա բեր դի ամ րոց»  2018թ., 
 • « Դաշ տա դե մի ամ րոց»  ար գե լո ցի և « Ռազ մար վես տի» թան գա րան  2019թ.,
 •  «Ար տա շատ», «Դ վին», պատ մամ շա կու թային ար գե լոց ներ - 2020 թ.: 

Զու գա հե ռա բար ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան ար գե լոցթան
գա րան նե րի և ար գե լոց նե րի տա րածք նե րում նա խա տես վում է ստեղ ծել և զար գաց
նել զբո սաշր ջային սպա սարկ մանն ո ւղղ ված հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք
ներ, ի նչ պես նաև մշա կու թային տու րիզ մի ար դի ա կան ա ռա ջարկ նե րի մշա կում, գի
տա կան տու րիզ մի կազ մա կեր պում (պե ղում նե րի գո տի նե րում աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցու թյուն):

 Ներ կա յում ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյունն իր ար գե լոց նե րի և ար գե լոցթան
գա րան նե րի տա րածք նե րում ի րա կա նաց նում է հու շար ձան նե րի վե րա բե րյալ բա ցատ
րա կան, մեկ նա բան ման աշ խա տանք նե րի, բազ մա լե զու է քս կուր սի ա նե րի և կր թամ շա
կու թային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում։ Ար գե լոց նե րի տա րածք ներն ա պա հով
ված են շար ժա կան ին տեր նետ կա պով, ին չը կա րող է խրա խու սել հա վել ված նե րի օգ
տա գոր ծու մը այ ցե լու նե րի հա մար ա վե լի հա գե ցած փոր ձա ռու թյուն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով (խն դիր, ո րի հա մար կա րող են հե տա գա զար գաց ման գոր ծո ղու թյուն ներ 
պա հանջ վել)։

Այ նու հետ նա խա րա րու թյան պա տաս խա նը ո րո շար կում և կրկ նում է, որ Հա յաս
տանն այ սօր հե ռան կա րային զար գաց ման գե րա կա յու թյուն նե րի մեջ ա ռանձ նա հա
տուկ տեղ է հատ կաց նում զբո սաշր ջու թյա նը̀ հատ կապ ես նկա տի ու նե նա լով  ե րկ րում 
հնա գի տա կան հա րուստ ժա ռան գու թյան առ կա յու թյու նը: Ներ կա յում մշակ վում է 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հնա գի տու թյան բնա գա վա ռի զար գաց
ման և հան րահռ չակ ման մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը (20172025 թթ.)»։ Դրա նպա
տակն է գրա վել զբո սաշր ջիկ նե րին՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով այ ցե լե լու հնա գի տա
կան վայ րեր և մաս նակ ցե լու պե ղում նե րին։ Սա կմե ծաց նի զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը։ 
Ծրագ րի հիմ նա կան նպա տակ նե րից է հան րա պե տու թյու նում զբո սաշր ջային եր թու
ղի նե րի մշա կու մը, այդ եր թու ղի նե րում հնա գի տա կան հու շար ձան նե րի ը նդ գր կու մը, 
Հա յաս տա նի զբո սաշր ջային ակ տիվ սե զո նի եր կա րաձ գու մը, զբո սա շր ջային այ ցե լու
թյուն նե րի դի նա միկ ա ճը, ներ քին զբո սաշր ջու թյան զար գա ցու մը, ի նչ պես նաև մի 
շարք սո ցի ալտն տե սա կան խն դիր նե րի լու ծու մը և բնակ չու թյան ո րո շա կի հատ վա ծի 
զբաղ վա ծու թյան ա պա հո վու մը (թեև սա հե տո չի հս տա կեց վում, հետ ևա բար դժ վար է 
մեկ նա բա նել)։  Ծրագ րի մշա կումն ը նդ գրկ ված է 2017 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան մի ջո ցա
ռում նե րի ծրագ րում:

ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան թան գա րան նե րը մշա կում են թան գա րա նի հե
ռան կա րային զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րը և յու րա քան չյուր տա րի դրան ցից 
բխող գոր ծա ռույթ ներն ը նդ գր կում նա խա րա րու թյան բյու ջե տային հայ տե րում, միջ
նա ժամ կետ ծախ սային ծրագ րե րում: ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան և «Ի ԿՕՄ»ի 
հետ հա մա տեղ Հա յաս տան են   հրա վիր վել Բրի տա նա կան թան գա րա նի մաս նա գետ
նե րը՝ ՀՀ տար բեր թան գա րան նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար թան գա րա նային մար քե
թին գի կա ռա վա րու մը և պլա նա վո րու մը թե մա նե րով դա սըն թացվար ժանք ի րա կա
նաց նե լու նպա տա կով: (Թեև սա դրա կան նա խա ձեռ նու թյուն է, այս ա ռա ջար կի վե րա
բե րյալ այլ ման րա մաս ներ հս տա կեց ված չեն)։   

Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րին հասց վող հա վա նա կան վնա սը դի տարկ
վում է զբո սաշր ջու թյան ա ճն ա պա հո վե լու հա մա տեքս տում, և նա խա րա րու թյու նը 
զբո սաշր ջու թյան բնա գա վա ռի կա ռույց նե րի հետ նպաս տա վոր ե րկ խո սու թյուն է 
սկսել։ Քն նարկ վում են զբո սաշր ջիկ նե րի թո ղու նա կու թյան, վար քա կա նոն նե րի և սահ
ման ված ըն թա ցա կար գե րի կի րառ ման ո ւղ ղու թյամբ հնա րա վոր մի ջո ցա ռում նե րը՝ 
մշա կու թային ար ժեք նե րի ան խա թա րու թյունն ա պա հո վե լու հա մար (այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այս մի ջո ցա ռում նե րը չեն ման րա մասն վում)։
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 Այս տեղ հա մա ռոտ հի շա տակ վում է այն, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
զբո սաշր ջային ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի զար գաց ման հար ցում կար ևոր դե րա կա
տա րու թյուն ու նեն նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գտն վող դի
տար ժան և օգ տա գործ ման են թա կա զգա լի թվով քա րան ձավ ներ (այդ նպա տա կով 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10ի նիս տի N 54 ար ձա նագ րու
թյան 30րդ կե տի ո րոշ մամբ հաս տա տել է քա րան ձավ նե րը զբո սաշր ջային նպա տակ
նե րով օգ տա գործ ման հանձ նե լու մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը, ին չով նա խա տես վել է 
ը նտ րել և օգ տա գործ ման հանձ նել պատ մամ շա կու թային նշա նա կու թյան մի շարք քա
րան ձավ ներ): Ստեղծ ված միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քային խմ բի կող մից հատ
կո րոշ վել են որ պես նե րուժ ու նե ցող մի քա նի քա րան ձավ ներ (o րի նակ՝ ՀՀ Վայոց ձո րի 
«Ար ջե րի», « Մոզ րո վի», « Մա գե լա նի» և «Ա րե նի 1 (Թռ չուն նե րի)», ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Ա ղձ քի « Քա րե դռ ներ» քա րան ձավ նե րը), ո րոն ցից մի քա նիսն ը նդ գրկ ված են 
պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցա կում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում չի խոս վում այ ցե լու նե րի 
կող մից հասց վող հա վա նա կան վնա սի մա սին։ Այս ա ռու մով հա վա նա բար հարկ կլի նի 
ու սում նա սի րել ֆրան սի ա կան մի շարք քա րան ձավ նե րի օգ տա գործ ման դեպ քե րից 
քաղ ված դա սե րը, օ րի նակ՝ Ֆրան սի այի հա րա վում գտն վող Լաս կոյի քա րան ձա վային 
հա մա լի րի դեպ քը, ո րը սիր ված զբո սաշր ջային վայր դար ձավ Ե րկ րորդ հա մաշ խար
հային պա տե րազ մից հե տո, բայց 1963թ. փակ վեց հան րու թյան հա մար, ո րով հետև այ
ցե լու նե րի շն չա ռու թյունն ու քր տին քը ստեղ ծում է ին ած խած նի եր կօք սիդ և խո նա վու
թյուն, ո րոնք վնա սում է ին քա րան ձա վային ժայ ռա պատ կեր նե րը։ Այ ցե լու նե րի կենտ
րոն նե րի, ռեպ րո դուկ ցի ա նե րի և ե ռա չափ տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցու մը կա րող է 
օգ տա կար լի նել և գու ցե դի տարկ վի որ պես հնա րա վո րու թյուն այս պի սի ի րա վի ճակ
նե րում (Ծա նո թագ րու թյուն. կար ծիք կա, որ վեր ջինս դի տարկ վում է որ պես հնա րա
վո րու թյուն «Իմ Հա յաս տան» ծրագ րի ա ջակ ցու թյամբ)։ Ա վե լին,  չի հս տա կեց վում քա
րան ձա վային նա խագ ծե րի ծա վա լը, օ րի նակ՝ 2010 թ. Մր ցու նա կու թյան ազ գային 
հիմ նադ րա մը « Հա րա վային մի ջանցք» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ձեռ նա մուխ ե ղավ 
Մոզ րո վի քա րան ձա վը զբո սաշր ջու թյան օբյեկ տի վե րա ծե լու գոր ծըն թա ցին։ Սա կայն 
նա խա րա րու թյու նը նշում է, որ  աշ խա տանք նե րը մնա ցին ա նա վարտ հիմ նադ րա մի 
ղե կա վար նե րի փո փո խու թյան հետ ևան քով:

 Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վում են 
գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են վե րա կանգն վող հու շար ձան նե րի 
թվա քա նա կի ա վե լաց մանն ու դրանց տա րած քային ը նդ գրկ վա ծու թյան ը նդ լայն մա նը: 
20052015թթ. պե տա կան մի ջոց նե րով վե րա կանգն ման, ամ րա կայ ման աշ խա տանք
ներ են ի րա կա նաց վել մոտ 67 հու շար ձան նե րում: Հու շար ձան նե րի վե րա կանգ նու մը 
մե ծա պես կն պաս տի նաև դրանց ը նդ գրկ մա նը զբո սաշր ջային եր թու ղի նե րում, 
հետևա բար նաև կխ թա նի զբո սաշր ջիկ նե րի թվի ա ճը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս վե րա
կանգն ված հու շար ձան նե րի ճշգ րիտ նե րու ժը և դրանց ներ կա յաց րած հե տաքրք րու
թյան բնույ թը չի մաս նա վո րեց վում։ 

2012թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տեց « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մշա
կու թային տա րածք նե րի ճա նաչ ման չա փո րո շիչ նե րը և մշա կու թային տա րածք նե րի 
ցան կը»: Գոր ծըն թա ցի նպա տակն է հա սա րա կու թյան մեջ էթ նոէ կո լո գի ա կան մշա կույ
թի ձևա վո րու մը, ո րը է կո լո գի այի և ա վան դա կան, ժո ղովր դա կան մշա կույ թի յու րօ րի
նակ մի ա ձու լում է։ Այս տեղ կար ևոր վում են ո րո շա կի բնա պատ մա կան մի ջա վայ րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա վոր
ված ա վան դա կան բնօգ տա գործ ման գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը: Ներ կա յում 
ցան կում նե րառ ված են եր կու բնա կա վայ րեր: Որ պես ա վան դա կան ար հես տա գոր ծու
թյան տա րածք հաս տատ վել է Գյում րի քա ղա քը (ՀՀ Շի րա կի մարզ), ի սկ ա վան դա կան 
խա ղո ղա գոր ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան տա րածք է հռ չակ վել Ա րե նի գյու ղը (ՀՀ 
Վայոց ձո րի մարզ): Եր կուսն էլ հատ կո րոշ վել են որ պես զբո սաշր ջու թյան զար գաց
ման նե րուժ ու նե ցող բնա կա վայ րեր. 
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- Գյում րի

 Գյում րին հա մար վում է ե զա կի բնա կա վայր, որ տեղ ակ տիվ կեն ցա ղա վա րում են 
գրե թե բո լոր ա վան դա կան ար հեստ նե րը̀ մե տա ղամ շա կու թյու նը̀ նե րա ռյալ գե ղար
վես տա կան, փայ տամ շա կու թյու նը, քար տա շու թյու նը, ո րմ նա դի րու թյու նը, ա սեղ նա
գոր ծու թյու նը, ժա նե կա գոր ծու թյու նը։ Գյում րին մի ակ բնա կա վայրն է, որ տեղ մինչ այ
սօր կի րառ վում է պղն ձա գոր ծու թյու նը: Ար հես տա գոր ծու թյան ներ կա վի ճա կը և ար
հեստ նե րից շա տե րի ցու ցա բե րած զար գաց ման մի տում նե րը հիմք են Գյում րին որ պես 
ա վան դա կան ար հես տա գոր ծու թյան տա րածք դի տար կե լու հա մար: Ոչ նյու թա կան 
մշա կու թային նե րու ժի պահ պան ման և կեն սու նա կու թյան պաշտ պա նու թյան նպա տա
կով Գյում րի քա ղա քում 2012թ ի րա կա նաց վե ցին դարբ նա գոր ծու թյան, թա ղի քա գոր
ծու թյան ու սուց ման ծրագ րեր, ի նչ պես նաև հան րակր թա կան, բարձ րա գույն ու սում
նա կան, մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե րի ու սու ցիչ նե րի, դա սա խոս նե րի հա մար ոչ 
նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան թե մայով տե սա կան և գործ նա կան դա սըն
թաց ներ: Այս գնա հա տա կա նից պարզ է դառ նում, որ Գյում րի քա ղա քում մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման նե րուժ կա։ 

- Ա րե նի
 
Ա րե նի ում հայտ նա բեր ված հնա գի տա կան նյու թե րը, այդ թվում՝ գի նու ար տա

դրա մա սերն ու խա ղո ղի մնա ցորդ նե րը, ի նչ պես նաև այն, որ տե ղի բնակ չու թյու նը 
շա րու նա կում է զբաղ վել գի նե գոր ծու թյամբ, հիմք են տա լիս Ա րե նին դի տար կե լու որ
պես գի նե գոր ծա կան մշա կույ թի ա վան դա կան տա րածք: Հայտ նա բեր ված գի նու ար
տադ րա մաս ն աշ խար հում մինչ այժմ հայտ նի ա մե նա հին գի նե գոր ծա րանն է, թվագր
վում է Ք. ա. 4000ա կան թվա կան նե րին: Գյու ղում գի նե գոր ծու թյունն այ սօր էլ ոչ նյու
թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան գե րիշ խող բնա գա վառ է, ո րը ոչ մի այն կեն սու
նակ է, այլև զար գաց ման մի տում ներ է դրս ևո րում: Ա րե նի ում ստեղծ վել են յու րա տե
սակ գի նե գոր ծա կան տն տե սու թյուն ներ̀ տնա կան և գոր ծա րա նային: Գի նե գոր ծու
թյան ո լոր տում ներգ րավ ված է գյու ղի ամ բողջ բնակ չու թյու նը: Գի նին պատ րաս տում 
են բա ցա ռա պես խա ղո ղի «Ա րե նի» տե սա կից, ո րի ող կույզն ար տա քի նից նման է ոչ
խա րի գլ խի: Քաղց րու թյու նը (ս պիր տի) 1923 տո կոս է: Հատ կա պես մի ջազ գային ճա
նա չում են ձեռք բե րել Ա րե նի գի նու նոր տե սակ նե րը̀ «Ա րե նի Մա ռա նը» և «Ա րե նի 
Գե դե ո նը»: Գյու ղում գոր ծում է նաև գի նու եր կու գոր ծա րան: Այս ի սկ պատ ճա ռով 
այս ռե սուր սը ու նի զար գաց ման նե րուժ։ 

Նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում ը նդ գծ վել է տե ղե կա տու ցու ցա նակ նե րի հար
ցը։ 2016 թվա կա նի  սեպ տեմ բե րի 15ի  « Պատ մամ շա կու թային հու շար ձան նե րի պահ
պա նու թյան, օգ տա գործ ման  և հան րահռ չակ ման 20162020 թվա կան նե րի ռազ մա վա
րու թյա նը և մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րին հա վա նու թյուն տա լու մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան N36 ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ, ի նչ պես նաև 
2002 թվա կա նի ապ րի լի 20ի « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի 
պե տա կան  հաշ վառ ման, ու սում նա սիր ման, պահ պա նու թյան, ամ րա կայ ման, նո րոգ
ման, վե րա կանգն ման և օգ տա գործ ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան  կա ռա վա րու թյան N438 ո րոշ ման  32րդ կե տի պա հան ջով՝ լի ա
զոր ված մար մի նը հու շար ձա նային հա մա լիր նե րում և ա ռան ձին հու շար ձան նե րի մոտ 
տե ղադ րում է մի աս նա կան նմու շով պատ րաստ ված տե ղե կա տու ցու ցա նակ ներ: 
Այնուա  մե նայ նիվ, նշ վել է հու շար ձա նային հա մա լիր նե րում և հու շար ձան նե րի մոտ 
տե ղե կատ վա կան ցու ցա նակ նե րի ան բա վա րա րու թյու նը որ պես ո լոր տին բնո րոշ 
խնդիր նե րից մե կը: Նախ կի նում հու շար ձան նե րի տա րածք նե րում տե ղադր ված են 
ե ղել եր կու լեզ վով և մի այն հու շար ձա նի ան վա նու մը նե րա ռող վա հա նակ ներ: Ո րոշ 
հու շար ձան նե րի մոտ պահ պան վում են խորհր դային տա րի նե րին տե ղադր ված ցու
ցա նակ նե րը, վեր ջին տա րի նե րին ա ռա վել հայտ նի հու շար ձան նե րի տա րածք նե րում 
AMAP ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել են տե ղե կատ վա կան ցու ցա նակ նե րի 
տե ղա դր ման աշ խա տանք ներ։ Եր ևան քա ղա քի ո րոշ հու շար ձան նե րի մոտ տե ղադր
վել են տե ղե կա տու ցու ցա նակ ներ: Առ կա խն դիր ներն են.
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•	  Ցու ցա նակ նե րում ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու թյան ստույ գու թյու նը,
•	  Ֆի նան սա վո րու մը,
•	  Մի աս նա կան ձևան մու շի բա ցա կա յու թյու նը:

Հս տակ նշ վել է, որ հարկ է լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել այս ո ւղ
ղու թյամբ և ներ կա յում զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման ար դի պա հանջ նե րին հա մա
հունչ ան հրա ժեշտ է հու շար ձան նե րը ներ կա յաց նող ցու ցա նակ նե րը պատ րաս տել 
ե ռա լե զու̀ QR կո դե րով: Հույս կա, որ ե ռա լե զու տե ղե կատ վա կան վա հա նակցու ցա
նակ նե րի տե ղադր ման ար դյուն քում կբարձ րա նա հու շար ձան նե րի հան րահռ չակ ման, 
հա սա րա կու թյան և զբո սաշր ջիկ նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը: Վե րոն շյալ 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րի հա մա ձայն՝ 2017թ. մշակ վում է « Հու շար ձան նե րի տա
րածք նե րում տե ղե կատ վա կան ցու ցա նակ նե րի նմու շի օ րի նա կե լի ձևի հաս
տատ ման մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման նա խա գի ծը: Այս ո ւղ ղու թյամբ 
կա տար վել է ո րո շա կի աշ խա տանք. ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի հա մաշ խար հային ժա ռան գու թյան 
ցան կե րում ը նդ գրկ ված ՀՀ հու շար ձան նե րի տա րած քում տե ղադր ված են կոն վեն
ցիայի պա հանջ նե րից բխող տե ղե կատ վա կան ցու ցա նակ ներ: 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը վե րո հի շյալ ծրագ րե րը ո րա կել է որ պես գոր ծո
ղու թյուն ներ, ո րոնք օ ժան դա կում են ե րկ րի կա յուն զար գաց ման ա պա հով մա նը միտ
ված մշա կու թային ժա ռան գու թյան օգ տա գործ ման գոր ծըն թա ցին։

 Նա խա րա րու թյան պա տաս խանն ա վե լի շուտ փաս տե րի ար ձա նագ րում է, ի սկ այլ 
մեկ նա բան ներ ար տա հայ տել են կար ծիք ներ մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մա
տեքս տում զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման վե րա բե րյալ։ Այս մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
լույ սի ներ քո բարձ րաց վել են հետ ևյալ նկա տա ռում նե րը. 

- Ս պա սարկ ման ո լոր տի բո լոր են թա կա ռուց վածք նե րը հարկ է բա րե կար գել և 
ար դի ա կա նաց նել, և մաս նա վո րա պես հս կա յա ծա վալ աշ խա տանք է ան հրա ժեշտ ձեռ
նար կել հատ կա պես զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տար րա կան հար մա րու թյուն նե րի ա պա
հով ման ա ռու մով։   IDeA (Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ) հիմ նադ
րա մը կա րող էր այս տեղ կար ևոր դեր խա ղալ, քա նի որ նրա հիմ նա կան նպա տա կը 
հա մայնք նե րի ին տեգ րումն է զբո սաշր ջային «ար տադ րան քի» շուրջ, օ րի նակ՝ գի շե
րա կա ցի հար մա րու թյուն նե րի և սնն դի ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Այն նաև հա մա
գոր ծակ ցել է ըն տա նիք նե րի հետ՝ վա րե լու նրանց «Բ րեդ ը նդ բրեք ֆասթ» (B&B) սնն
դային ծա ռա յու թյուն նե րը, քա նի որ մաս նա վո րա պես կենտ րո նա նում է մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան վրա և սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է հա մայնք նե րի հետ՝ չխա թա րե
լու նրանց ի նք նու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես ան հրա ժեշտ է մշա կել կա յուն նպա տակ
ներ՝ զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման կենտ րոն ներ հան դի սա ցող վայ րե րում, օ րի նակ՝ 
Գյում րի և Գո րիս քա ղաք նե րում զբո սաշր ջային հար մա րու թյուն նե րի քա նա կը մե ծաց
նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ 

- Ա վե լի շատ հս տա կու թյուն՝ կապ ված մշա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րում 
մուտ քի տոմ սե րի և վճար նե րի կի րառ ման հետ, հատ կա պես կա ռա վար ման կար գա
վի ճա կի կա պակ ցու թյամբ, ե թե դրանք թան գա րան ներ ե ն։ Ա ռա ջարկ վում է, որ այս 
հա մա տեքս տում մշակ վի մի քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը կսահ մա նի, թե ի նչ պես են նո
րից ներդր վում վճար նե րից գո յա ցած գու մար նե րը։ 

- Ու ժե ղաց նել և ա ջակ ցել գո յու թյուն ու նե ցող «Իմ Հա յաս տան» ծրագ րին՝ պատ
մու թյու նը պատ մե լու կա րո ղու թյու նը ծա ռայեց նե լով մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա
յու նու թյան ամ րապնդ մա նը հա մայն քի հեն քի վրա զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման շնոր
հիվ (ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջի կա տա րի նե րի ըն թաց քում), Հա յաս տա նի բնակ չու
թյան, Սմիթ սո նյա նի և Ա ՄՆ ՄԶԳի միջև հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի մի ջո ցով։ 

- Ա պա հո վել թան գա րան նե րի լի ար ժեք ներգ րավ վա ծու թյու նը ի րա տե սա կան 
ծրագ րե րում՝ հաշ վի առ նե լով Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
նոր եր թու ղի նե րի ա ռա ջարկ նե րը, և մշ տա դի տար կել թան գա րան նե րի ա ռա ջըն թա ցը՝ 
հատ կո րո շե լու թան գա րան նե րի նե րու ժը զբո սաշր ջու թյան խթան ման գոր ծում և ար
ձա գան քե լու ցան կա ցած խնդ րի, ո րը կա րող է խո չըն դո տել դրան: 
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- Ներդ նել զբո սաշր ջու թյանն ա ռնչ վող մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը հասցված 
վնա սի գնա հատ ման հա մա կարգ և ա պա հո վել կա յուն մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան 
քա ղա քա կա նու թյան առ կա յու թյու նը:

-  Դի տար կել մշա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րում վան դա լիզ մի հար ցը, ո րը 
կա րող է վա նել զբո սաշր ջիկ նե րին (հատ կա պես տե ղա կան հա մայնք նե րում և դպ րո
ցա հա սակ ե րե խա նե րի շր ջա նում ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման և կր թու
թյան մի ջո ցով):

-  Սահ մա նել հիմ նա վոր նպա տակ ներ և հզո րաց նել տե ղա ցի դե րա կա տար նե րի՝ 
զբո սաշր ջու թյան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց մանն ա ջակ ցե լու կա րո ղու թյուն նե
րը, օ րի նակ՝ զբո սաշր ջու թյան հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող փոքր ձեռ
նար կու թյուն նե րին (ծա ռա յու թյուն ներ, ար տադ րու թյուն, ստեղ ծա րար ար դյու նա բե
րու թյուն ներ), ո րոնք կա՛մ ստար տափ ներ են, կա՛մ ար դեն վա ղուց գոր ծող կա յա ցած 
բիզ նես ներ։ Պե տա կան կա ռույց նե րի դե րը կա րող էր լի նել դրանց  գոր ծո ղու թյուն նե
րը տա րա ծե լը և լու սա բա նե լը: 

- Ա պա հո վել կա յուն զբո սաշր ջու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի պատ շաճ հա մա
կար գու մը բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հետ մեկ մի աս նա կան մո տեց ման շր ջա նակ նե
րում (մի մյան ցից ան կախ աշ խա տե լու փո խա րեն), և այդ ի սկ պատ ճա ռով:

- Տն տե սա կան զար գաց ման հա մար պա տաս խա նա տու նա խա րա րու թյան կազ
մում ստեղ ծել նոր, զբո սաշր ջու թյամբ զբաղ վող հանձ նա ժո ղով, ի նչ պես նաև ձևա վո
րել միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղով՝ դի տար կե լու զբո սաշր ջու թյու նը մշա կու թային 
և բնու թյան ժա ռան գու թյան հետ ա ռն չու թյամբ՝ ներգ րա վե լով հա մա պա տաս խան գե
րա տես չու թյուն նե րին և մար մին նե րին, օ րի նակ̀ IdeA հիմ նադ րա մին և տուր օ պե րա
տոր նե րին, ի նչ պես նաև կր թա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին (օ րի նակ՝ ագ
րո տու րիզ մի վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով),  

- Այս կերպ քն նել կլաս տե րային զար գա ցում նե րի հնա րա վո րու թյու նը, օ րի նակ՝ 
ցու ցա հան դես նե րի կամ ա ռա ջարկ նե րի, կամ մշա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րի 
ու տե ղա կան բիզ նե սի մի աս նա կան մար կե տին գի ի րա կա նա ցում, մաս նա վո րա պես 
գի նու շու կա նե րը, ռես տո րան նե րը, խա նութ նե րը կա պակ ցել զբո սաշր ջային օ պե րա
տոր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևա չա փով և այս ա մե նը հիմ նել Ա ՄՆ ՄԶԳ,  
IDEA հիմ նադ րա մի նա խա ձեռ նու թյուն նե րի վրա՝ ստեղ ծե լով կլաս տեր ներ և այլ նա
խագ ծեր ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց ման հա մար։ Այլ օ րի նակ նե րի թվում կա րող 
են լի նել նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մշա կում նե րը, օ րի նակ՝ բազ մա զան հե տաքրքրու
թյուն նե րը՝ ձի ա վա րու թյու նը, թռ չուն նե րի դի տու մը, ռես տո րան նե րը, գի նե գոր ծու թյու
նը, մշա կու թային մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք կա պակց վում են նաև թան գա րան նե րի, հե
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող վայ րե րի և ար գե լոց նե րի հետ։ Այս ա մե նը մի աս նա կան 
և կա պակց վա ծու թյան մեջ նե րառ վում է ա ռա ջարկ նե րում՝  հան րու թյան շր ջա նում 
զար գաց նե լու էթ նոէ կո լո գի ա կան մշա կույ թը, այդ թվում՝ բարձ րաց նե լու ի րա զե կու
թյան մա կար դա կը շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան, ա վան դույթ նե րի և ժո
ղովրդա կան մշա կույ թի մա սին։ 

- Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս (օ րի նակ՝ Վրաս տա նում կամ Թուր քի ա յում) 
գտն վող հայ կա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող զբո սաշր ջային գոր ծու
նե ու թյան հա մար ա վե լի հա մա կող մա նի քա ղա քա կա նու թյուն մշա կել և ե րկ րի սահ
ման նե րը հա տող մշա կու թային եր թու ղի նե րի վե րա բե րյալ ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րեր 
և հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյուն ներ մշա կել (խ րա խու սե լու զբո սաշր ջիկ նե րի ան
դրսահ մա նային հոս քե րը):

-  Քա նի որ զբո սաշր ջու թյու նը կար ևոր է ամ բողջ Հա յաս տա նի հա մար, հարկ է 
ստեղ ծել զբո սաշր ջային տե ղե կատ վու թյան/ հան րահռ չակ ման կենտ րոն ներ Եր ևա նից 
դուրս։ Կազ մա կեր պել Եր ևա նից դուրս մե կօ րյա է քս կուր սի ա ներ՝ օ գտ վե լով եր կա թու
ղային ծա ռա յու թյուն նե րից, որ տեղ դրանք առ կա են, կամ օ գտ վե լով մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան վայ րե րի եր թու ղի նե րի քար տեզ նե րից: 

- Ընդ լայ նել կա պե րը կրո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ՝ զար գաց նե լու կրո նա
կան ժա ռան գու թյան վրա հիմն ված զբո սաշր ջու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ այն պատ
ճա ռով, որ Հա յաս տա նի քրիս տո նե ա կան ժա ռան գու թյու նը ե զա կի է աշ խար հում։ 
ՏաԹ ևե րի ճո պա նու ղու ծրագ րի օ րի նա կը (Տաթ ևի դար պաս նե րից դե պի Տաթ ևի 
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Չորացած շատրվան. Երևան 
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վանա կան հա մա լիր) լավ օ րի նակ է, ո րում նե րառ ված է զբո սաշր ջու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րի (տե ղե կատ վա կան կենտ րո նի, հյու րա նո ցի, խա
ղահ րա պա րակ նե րի, քայ լար շա վի ու ղի նե րի, ճամ բա րային տա րածք նե րի և այլն) կա
ռու ցու մը, ի նչ պես նաև օ րի նակ է նրա, թե ի նչ պես կա րե լի է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել 
գոր ծա կա լու թյուն նե րին և հիմ նադ րամ նե րին հա մա կար գե լու այս պի սի ծրագ րե րը՝ 
ա պա կենտ րո նաց նե լով դրանք կա ռա վա րու թյան նա խա րա րու թյուն նե րից և գե րա
տես չու թյուն նե րից (օ րի նակ՝ Ա նգ լի այի քրիս տո նե ա կան ժա ռան գու թյու նը): 

- Զար գաց նել փոր ձի վրա հիմն ված զբո սաշր ջու թյու նը, օ րի նակ՝ մշա կել կազ մա
կերպ ված խմ բային է քս կուր սի ա նե րի փա թեթ ներ դե պի վա նա կան հա մա լիր ներ, ե կե ղե
ցի ներ, թան գա րան ներ, ին չը կա րող է ա ռաջ բե րել բարձր ե կա մուտ նե րի հոս քեր, 

- Այ ցե լու նե րի և ճա նա պար հորդ նե րի հա մար մշա կել տեխ նո լո գի ա կան օ ժան դա
կու թյան մի ջոց ներ, օ րի նակ՝ սմարթ ֆոն նե րի հա վել ված ներ մշա կու թային ժա ռան գու
թյան վայ րե րի, թան գա րան նե րի, հար մա րու թյուն նե րի, կե ցու թյան վայ րե րի, հան րային 
զու գա րան նե րի մա սին, տեխ նո լո գի ա կան օ ժան դա կու թյան մի ջոց ներ ա պա հո վել ար
տադ րան քի և ծա ռա յու թյուն նե րի նո րո րա րու թյան հա մար, պատ րաս տել սոցիա լա կան 
մե դի ա յում հայ կա կան ժա ռան գու թյան և զբո սաշր ջու թյան ո ղջ պորտ ֆե լը: 

- Զար գաց նել մշա կու թային/զ բո սաշր ջային եր թու ղի նե րը, մաս նա վո րա պես այն 
պատ ճա ռով, որ քիչ տե ղե կատ վու թյուն է հայտ նի գո յու թյուն ու նե ցող եր թու ղի նե րի 
մա սին, օ րի նակ՝ Մե տաք սի ճա նա պար հի սև ծո վյան եր թու ղու և այլ եվ րո պա կան եր
թու ղի նե րի մա սին, օ րի նակ՝ Ար դյու նա բե րա կան ժա ռան գու թյան եվ րո պա կան եր թու
ղին և Եվ րա խորհր դի մշա կու թային եր թու ղի նե րը, մաս նա վո րա պես Եվ րո պա յում Iter 
Vitis Route «Որ թե րի ու ղի» ծրա գի րը։ Այս տեղ  ներգ րավ ված է 18 եր կիր. ծրա գի րը 
սկիզբ է ա ռել  որ պես եվ րո պա կան ի նք նու թյան տարր հան դի սա ցող գի նե գոր ծու
թյան հետ կապ ված գյու ղատն տե սա կան լանդ շաֆ տային նա խա գիծ։ Հա յաս տանն այս 
ծրագ րին ան դա մակ ցում է 2015թ.ի ց։ 

- Հաշ վի առ նել ար դյու նա բե րու թյան և, օ րի նակ, հան քա հա նու թյան գոր ծո ղու
թյուն նե րի պատ ճա ռով հասց ված բնա պահ պա նա կան վնա սը/մ շա կու թային և բնու
թյան ժա ռան գու թյա նը հասց վող վնա սը, մշա կել դրա դեմ պայ քա րե լուն միտ ված կա
յուն քա ղա քա կա նու թյուն ներ, այդ թվում՝ դի տար կել ազ դե ցու թյուն նե րի մեղմ ման նա
խա ձեռ նու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյու նը։

4. Մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռա վար ման մա կար դակ նե րը (նե րա
ռյալ̀ բյու ջե ի կա ռա վա րում)

 
Այս հատ վա ծը նպա տակ էր հե տապն դում ստա նալ մշա կու թային ժա ռան գու թյան 

հա մար վար չա րա րու թյան տար բեր մա կար դակ նե րի, դրանց ար դյու նա վե տու թյան և 
ֆի նան սա վոր ման հետ կապ ված հար ցե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն։ Այս տեղ տր ված 
հարցն էր. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ, որ պես զի բա րե լավ վեն մշա կու
թային ժա ռան գու թյան կա յուն զար գաց մա նը և մի ջոց նե րի շա հա վետ շա հա գործ մա նը 
միտ ված կա ռա վար ման կա ռուց ված քը և բյու ջեն»։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը հատ կո րո շել է վար չա րա րու թյան և մշա կու թային 
ու բնու թյան ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի հետ ևյալ մա կար դակ նե րը.  

Մ շա կու թային և բնու թյան ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան և oգ տա գործ ման 
բնա գա վա ռի կա ռա վար ման օ ղակ ներն են̀

  Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը,
  պե տա կան կա ռա վար ման հան րա պե տա կան (մ շա կույ թի, քա ղա քա շի նու թյան և 

բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն ներ), տա րած քային (մար զեր) կա ռա վար ման 
մար մին նե րը,

  տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը:

ՀՀ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ա պա հո վում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ
պա նու թյան և oգ տա գործ ման բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա
կա նա ցու մը, հաu տա տում է պատ մու թյան և մշա կույ թի ու բնու թյան հու շար ձան նե րի 
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պահ պա նու թյան և oգ տա գործ ման բնա գա վա ռի հան   րա պե տա կան և մար զային պե
տա կան ծրագ րե րը, u տեղ ծում է պատ մամ շա կու թային ու բնա պատ մա կան ար գե լոց
ներ և հաu տա տում դրանց կա նո նադ րու թյուն նե րը։ Բա ցա ռիկ դեպ քե րում թույլտ վու
թյուն է տա լիu հան րա պե տա կան նշա նա կու թյան հու շար ձան նե րը տե ղա փո խե լու և 
փո փո խե լու հա մար:

ՀՀ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՆԱ ԽԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ մշա կույ թի ո լոր տում պե տա կան 
լիա զոր մար մինն է, ո րը մշա կում ու ի րա կա նաց նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա
կա նու թյու նը մշա կույ թի և տե ղե կատ վու թյան բնա գա վա ռում: Պե տա կան կա ռա վար
ման տա րած քային մար մին նե րի հետ հա մա տեղ ա պա հո վում է պե տա կան մշա կու
թային տա րած քային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը: Մշա կում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ստեղծ ման, պահ պա նու թյան, 
պաշտ պա նու թյան, ու սում նա սի րու թյան, օգ տա գործ ման, հան րահռ չակ ման ծրագ րեր, 
ի նչ պես նաև պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյան հաշ վառ ման, պահ պա նու թյան, 
օգ տա գործ ման ու հա մալր ման սկզ բունք նե րը, կա նոն նե րը, չա փա նիշ նե րը (նոր մա
տիվ ներ) և չա փո րո շիչ նե րը։ Հաս տա տում է հու շար ձան նե րի պահ պա նա կան գո տի նե
րի նա խագ ծե րը և սահ մա նում դրանց պահ պա նութ յան ռե ժի մը: Նշ ված գոր ծա ռույթ
նե րը ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյունն ի րա կա նաց նում է պատ մամ շա կու թային ժա
ռան գու թյան ո լոր տը հա մա կար գող հա մա պա տաս խան նա խա րա րի տե ղա կա լի, կա
ռուց ված քային և ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի մի ջո ցով։

Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան և ժո ղովր դա կան ար հեստ նե րի վար չու թյու
նը մշա կում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, հան րահռ չակ ման հայե
ցա կար գե րի, ռազ մա վա րու թյան, մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը կար  գա վո րող ի րա
վա կան ակ տե րի և այլ փաս տաթղ թե րի նա խա գծեր, ի նչ պես նաև ներ կա յաց նում է 
ա ռա ջար կու թյուն ներ գոր ծող փաս տա թղ թե րում փո փո խու թյուն  ներ և լրա ցում ներ 
կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ա պա հո վում ի րա վա կան ակ տե րի կի րար կու
մը, ի րա կա նաց նում մշա կու թային ժա ռան գու թյան բնա գա վա ռի պե տա կան քա ղա քա
կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը:

 Պատ մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան գոր ծա կա լու
թյու նը կազ մա կեր պում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան և մշա կույ թի 
ան շարժ հու շար ձան նե րի ու հա տուկ պահ պան վող պատ մամ շա կու թային տա րածք նե
րի պե տա կան հաշ վառ ման, պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Սահ ման ված կար գով հաս տա տում է պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան
նե րի ու հա տուկ պահ պան վող պատ մամ շա կու թային տա րածք նե րի պահ պա նա կան 
գո տի նե րի նա խագ ծե րը և սահ մա նում դրանց պահ պա նու թյան պայ մա նա կար գը (ռե
ժիմ): Նա խա րա րին կից գոր ծող գի տա մե թո դա կան խորհր դի դրա կան եզ րա կա ցու
թյունն ստա նա լուց հե տո հա մա ձայ նու թյուն է տա լիս պատ մու թյան և մշա կույ թի ան
շարժ հու շար ձան ներ ու նե ցող բնա կա վայ րե րի, դրանց հատ ված նե րի հա տա կա գծման, 
կա ռու ցա պատ ման, ի նչ պես նաև պատ մութ յան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան հան
դի սա ցող ա ռան ձին շի նու թյուն նե րի ու հա մա լիր նե րի ամ րա կայ ման, վե րա կանգն ման, 
փո փոխ ման և բա րե կարգ ման նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ: Գոր ծա կա լու թյու նը կազմ
ված է եր կու̀ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան և օգ տա
գործ ման ու հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման բա ժի նե րից և տա րած քային ստո րա
բա ժա նում նե րից՝ 30 աշ խա տա կից նե րով:

Մ շա կու թային ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյունն ա պա հո վում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից մշա կու թային ար ժեք նե րի ար տա հան
ման և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ման օ րի նա կա նու թյու նը: 
Ըն դու նում է ո րո շում ներ ՀՀ տա րած քից մշա կու թային ար ժեք նե րի ար տա հա նման և 
ժա մա նա կա վոր ար տա հան ման հնա րա վո րու թյան կամ ան հնա րու թյան մա սին: 

«Մ շա կու թային ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿը ի րա կա
նաց նում է շար ժա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի փոր ձաքն նու թյուն:

« Պատ մամ շա կու թային ար գե լոցթան գա րան նե րի և պատ մա կան մի ջա վայ
րի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյուն» ՊՈԱԿն ի րա կա նաց նում է պե տա կան սե փա
կա նու թյուն հան դի սա ցող պատ մա կան, հնա գի տա կան, ճար տա րա պե տա կան, մո նու
մեն տալ ար վես տի ան շարժ հու շար ձա նախմ բե րի, հու շար ձան նե րի հա մա լիր նե րի, 
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պատ մա կան և բնա պատ մա կան մի ջա վայ րի, պատ մամ շա կու թային հո ղե րի, տե ղան
քա պատ կեր նե րի (լանդ շաֆտ նե րի), մշա կու թային այլ ար ժեք նե րի պահ պա նու թյու նը, 
ու սում նա սի րու մը, հան րահռ չա կու մը և օգ տա գոր ծու մը: 

« Պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյան գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն» 
ՊՈԱԿն ի րա կա նաց նում է պատ մամ շա կու թային ար ժեք ներ կա յաց նող օբյեկտ նե րի 
հայտ նա բեր ման, հաշ վառ ման, ու սում նա սիր ման, վա վե րագր ման, վկա յագր ման, 
պատ մամ շա կու թային հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցակ նե րի կազմ ման, պահ պա
նա կան գո տի նե րի նա խագծ ման և թո ղարկ ման, գի տա տե ղե կա տու շտե մա րա նի 
կազմ ման և թվայ նաց ման աշ խա տանք նե րը, հայ կա կան բազ մա հա տո րյա կի պատ
րաս տու մը, « Հու շար ձան» տա րեգր քի ստեղ ծու մը, վտանգ ված և վե րա կանգն վող հու
շար ձան նե րի պե ղում նե րը: Կազ մում է հու շար ձան նե րի պե տա կան կա դաստ րը: Ի րա
կա նաց նում է պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյան բնա գա վա ռի կադ րե րի վե րա
պատ րաս տում, պատ մամ շա կու թային շար ժա կան և ան շարժ հու շար ձան նե րի նյու թա
բա նա կան, մար դա բա նա կան և հնէ ա բա նա կան լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի 
ի րա կա նա ցում ու հնա գի տա կան գտա ծո նե րի վե րա կանգ նում, դրանց գր չան կար նե րի 
պատ րաս տում, պատ մամ շա կու թային, մշա կու թա բա նա կան և հնա գի տա կան փոր
ձաքն նու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման 
ծրագ րե րի մշա կում, պատ մամ շա կու թային հու շար ձան նե րի ման րա կերտ նե րի և հու
շան վեր նե րի պատ րաս տում ու ի րա ցում։

« Հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման կենտ րոն» ՓԲԸն ի րա կա նաց նում է պատ
մամ շա կու թային ան շարժ հու շար ձան նե րի ամ րա կայ ման, նո րոգ ման, վե րա
կանգնման, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև տե ղա փոխ ման ծրագ րե րի, նա խագ
ծա նա խա հաշ վային փաս տաթղ թե րի մշակ ման աշ խա տանք ներ, հու շար ձան նե րի և 
դրանց տա րածք նե րի ճար տա րա պե տա կան, կոնստ րուկ տիվ, պատ մա կան, հնա գի
տա կան և այլ բնույ թի հե տա զո տու թյուն նե րի ու ու սում նա սի րու թյուն նե րի ի րա կա
նա ցում, հու շար ձան նե րի տեխ նի կա կան վի ճա կի, պահ պան վա ծու թյան աս տի ճա նի, 
նպա տա կային օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և այլ տե սա կի դի տար կում
նե րի (մո նի թո րին գի) ի րա կա նա ցում: 

Ինչ պես ա կն հայտ է դառ նում Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան՝ Բա ժին 4ո ւմ վե րո շա
րադ րյալ պա տաս խա նից, ման րա մաս նե րը հիմ նա կա նում ար տա ցո լում են փաս տա ցի 
ի րո ղու թյուն նե րը։ Պա տաս խա նում չեն նշ վում այն կե տե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան խն դիր նե րի հա մար բյու ջե ի հա մա պա տաս խա նու թյա նը 
(աշ խա տա կազ մի հա մալ րում, շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ, սուբ սի դա վո րում և 
այլն)։ Պա տաս խա նը չի ո րո շար կում նաև տար բեր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա 
ծախս ված բյու ջե տային ռե սուրս նե րի տո կոս նե րը, չի ման րա մաս նում որ ևէ կոնկ րետ 
ե ղա նակ, ո րով հնա րա վոր է ստեղ ծել ե կա մուտ՝ այս գոր ծո ղու թյուն նե րը ֆի նան սա վո
րե լու հա մար։ Սա գու ցե այն պատ ճա ռով է, որ կա ռա վա րու թյու նում վեր ջերս փո փո
խու թյուն է տե ղի ու նե ցել, և դեռևս հնա րա վոր չէ ո րո շար կել այս տե ղե կատ վու թյու նը։  

Այլ պա տաս խա նող ներ ար տա հայ տել են կար ծիք ներ մշա կու թային ժա ռան գու
թյան ռե սուրս նե րի հա մա տեքս տում վար չա րա րու թյան զար գաց ման մա սին։ Այս մեկ
նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ա ռանձ նաց վել են հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը. 

- Տ պա վո րու թյուն է ստեղծ վում, որ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը սուղ ե ն։ Օ րի նակ՝ 
Կու մայ րի ար գե լոցթան գա րա նի ա ռու մով, որ տեղ կենտ րո նա ցած է քա ղա քի պատ
մա կան և մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը, թան գա րա նի վար չա կան մաս նա շեն քը քայ
քայ ված է և չի շա հա գործ վում։ Կա ռույ ցին պատ կա նող վար չա կան շեն քը գտն վում է 
վթա րային վի ճա կում  և օգ տա գոր ծու մից դուրս է մնա ցել: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ար
գե լո ցի ան ձնա կազ մը տե ղա վոր ված է հա մայն քա պե տա րա նի շեն քում: Ի րա կա նում 
նշ վել է, որ կա յուն ի նք նա ֆի նան սա վոր ման հա մար ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը սուղ 
ե ն։ Օ րի նակ՝ Գյում րի ում գտն վող « Քա ղա քային ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նը», 
ո րի ա ռա քե լու թյունն է քա ղա քի մշա կու թային և հատ կա պես ան շարժ ժա ռան գու թյան 
պահ պան ման և դրա սո ցի ա լա կան դե րի բարձ րա ցու մը, ստիպ ված է հույ սը դնել  եվ
րո պա կան հիմ նադ րամ նե րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան վրա: 

- Նաև տր վել է պա տաս խան այն մա սին, որ աու դի ոզ բո սա վար նե րի և մշա կու
թային ժա ռան գու թյան վայ րեր տոմ սե րի վա ճառ քի հա մա կար գի մշակ ման հա մար դի
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տարկ վել է բյու ջե ի հատ կաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ին չը դրա կան մի տում է զբո
սաշր ջային հե տաքրք րու թյան և ե կա մուտ նե րի ստեղծ ման տե սան կյու նից։ 

- Հե տա գա մեկ նա բա նու թյուն նե րը հատ կո րո շել է ին, որ մշա կու թային ժա ռան
գու թյան ար ժեք նե րի հա մար պա հանջ վում են ա վե լի մեծ ներդ րում ներ կա ռա վա րու
թյան կա յուն զար գաց ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րի շր ջա նա կում։  

- Այ նու հետ հի շա տակ վել է նաև, որ ներ կայիս «անձ նագ րային հա մա կար գը», 
ո րով սահ ման վում է հու շար ձան նե րի վի ճա կը և դրանց նշա նա կու թյու նը որ պես հու
շար ձան, բա վա կա նին քա րա ցած է, հիմ նա կա նում չի կենտ րո նա նում շա հա վետ օգ
տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա։ Ա վե լին, նշ վել է, որ կա ան հրա ժեշ տու թյուն 
ա վե լի մեծ թվով հու շար ձան նե րից ա պա հո վե լու ստաց վող ե կա մուտ ներ, օ րի նակ՝ 
հենց զբո սաշր ջու թյու նից։ Նա խա րա րու թյան տար բեր նա խագ ծե րից և ծրագ րե րից 
դա տե լով (վե րը՝ Բա ժին 2, 3)՝ թվում է, թե ա վե լի մեծ ու շադ րու թյան են ար ժա նա նում 
Հա յաս տա նի մաս նա վո րա պես հյու սի սար ևե լյան, հյու սի սարևմ տյան և հա րա վային եր
թու ղի նե րը, քա նի դեռ դրանք բար վոք վի ճա կում ե ն։ Բայց նաև պա հանջ վում է բա վա
կա նա չափ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի տրա մադ րում՝ օ ժան դակ են թա կա ռուց վածք նե
րի, զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար հար մա րու թյուն նե րի և կա ցա րան նե րի զար գաց ման հա
մար (ին չը կա րող է դրա կան կեր պով ան դրա դառ նալ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման 
վրա)։

-  Ներ կա եվ րո պա կան մո տեց մա նը հա մա հունչ՝ կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ է 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րը հա մա րել «ար ժեք, ակ տիվ», ո րը կա րող է 
շա հա վետ կեր պով օգ տա գործ վել հա սա րա կու թյան կող մից; Հետ ևա բար, հարկ է 
ձևա վո րել դրանց օգ տա գործ ման նկատ մամբ ճկուն վե րա բեր մունք։ Ի նչ պես նշ վել է 
ա ռա ջին մա սում, հարկ է ա պա հո վել կա յուն պահ պա նու թյան և մշա կու թային ժա ռան
գու թյան տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան նե րու ժի զար գաց ման հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
(օ րի նակ՝ հատ կո րո շել ռիս կային վի ճա կում գտն վող ժա ռան գու թյու նը)։ 

5. Աշ խա տա կազ մին և գործ նա կան ու սուց մանն ա ռնչ վող ան հրա ժեշ տու
թյուն ներ

 
Այս թե ման վե րա բե րում էր մարդ կային ռե սուրս նե րի հա մա պա տաս խա նու թյա նը 

և հա մա պա տաս խան մար մին նե րի հա մար ու սուց ման և հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման 
կա րիք նե րին (ի նչ պես նշ ված է Բա ժին 4ո ւմ)՝ ի րա կա նաց նե լու ի րենց պար տա կա նու
թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես պահ պա նու թյան, վե րա կանգն ման և հիմ նա նո րոգ ման 
նա խագ ծե րի ա ջակ ցու թյան և ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև մշա կու թային ժա ռան գու
թյան ռե սուրս նե րի հան րահռ չակ ման և թան գա րա նային ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց
ման հա մա տեքս տում։ Այս տեղ տր վել է հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են 
ան հրա ժեշտ կադ րե րի բա րե լավ ման և հմ տու թյուն նե րի պա կա սը լրաց նե լու հա մար, 
որ պես զի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի ու մի ջոց նե րի  ազ դե ցու թյունն 
ա վե լի ար դյու նա վետ և կա յուն լի նի»: 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում հատ կո րոշ վե ցին մի շարք ու սում
նա կան և գի տա կան հաս տա տու թյուն ներ, ո րոնք մաս նա կցում են նյու թա կան մշա կու
թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի կադ րե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման գոր
ծըն թաց նե րին, մաս նա վո րա պես Ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան Հա
յաս տա նի ազ գային հա մալ սա րա նը, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը, Եր ևա
նի Խ. Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա
նը, ՀՀ ԳԱԱ «Հ նա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ի նս տի տուտ» ՊՈԱԿը, ՀՀ մշա
կույ թի նա խա րա րու թյան են թա  կա յու թյան « Պատ մա  մշա կու թային ժա ռան գու
թյան գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿը, «Է րե բու նի» պատ մահ նա գի
տա կան ար գե լոցթան գա րա նը և այլն:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
ո լոր տում ֆոր մալ կր թու թյուն են ա պա հո վում մի շարք պե տա կան բարձ րա գույն ու
սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, ո րոնց մեջ ա մե նա ծա վա լուն աշ խա տանք ներն ի րա
կա նաց նում են ներ քո հի շյալ կր թա կան կա ռույց նե րը: Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա
րա նում կան բա կա լավ րա կան և մա գիստ րո սա կան դա սըն թաց ներ, ո րոնք վե րա բե
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րում են ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան խն դիր նե րին և հայոց պատ մու թյա նը։ Կա նաև 
Հայ ար վես տի պատ մու թյան և տե սու թյան ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕի ամ բի ոն։ Հա մալ սա րա նում 
ժա ռան գու թյան և ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող բազ մա պի սի խն դիր նե րին են  ան դրա
դառ նում ար վես տա բա նու թյան բաժ նի, հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ամ բի ո նի, 
մշա կու թա բա նու թյան բաժ նի և հայ բա նաի րու թյան ֆա կուլ տե տի գոր ծու նե ու թյան 
շրջա նակ նե րում, այդ թվում՝ նաև աս պի րան տա կան և դոկ տո րա կան ծրագ րե րում։ 
Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա
րա նի գե ղար վես տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տը պատ րաս տում է ոչ նյու թա կան մշա
կու թային ժա ռան գու թյան մաս նա գետ ներ: Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան 
կոն սեր վա տո րի ան ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ժո ղովր դա կան 
ե րաժշ տար վես տի, եր գար վես տի և նվա գա րա նային ե րաժշ տու թյան բնա գա վա ռի 
մաս նա գետ նե րի պատ րաս տումն է ի րա կա նաց նում։  Եր ևա նի գե ղար վես տի պե տա
կան ա կա դե մի ան ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ու սուց մանն ան դրա
դառ նում է քան դա կա գոր ծու թյան ֆա կուլ տե տի « Դի ցա բա նու թյուն» և « Խաչ քա րի 
տեխ նի կա» ա ռար կա նե րի մի ջո ցով, ի սկ կի րա ռա կան ար վես տի ֆա կուլ տե տը պատ
րաս տում է խե ցե գոր ծու թյան և գոր գար վես տի գծով մաս նա գետ ներ:

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը պա տաս խա նա տու է պատ մամ շա կու թային հու
շար ձան նե րի պահ պա նու թյան բնա գա վա ռի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ
ման, պահ պա նու թյան, հաշ վառ ման, հե տա զոտ ման, օգ տա գործ ման, հան րահռ չակ
ման  գոր ծա ռույթ նե րի հա մար, ո րոնք  ի րա կա նաց նում է կա ռուց ված քային և ա ռանձ
նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի՝ Մշա կու թային ժա ռան գու թյան և ժո ղովր դա կան 
ար հեստ նե րի վար չու թյուն, Պատ մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րի պահ
պա նու թյան գոր ծա կա լու թյուն, ի նչ պես նաև նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան պե
տա կան ոչ ա ռևտ րային  կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով` « Պատ մա  մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան գի տա հե  տա  զո տա կան կենտ րոն», « Պատ մա  մշա կու թային ար
գե լոցթան գա րան նե րի և պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ծա ռա յու
թյուն» ՊՈԱԿնե րի, « Հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման կենտ րոն» ՓԲԸ:

 Թան գա րա նային աշ խա տող նե րի  վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի շր ջա նակ  նե րում 
յու րա քան չյուր տա րի  ի րա կա նաց վում են  թան գա րա նային կադ րե րի վե րա պատ րաս
տում ներ Հա յաս տա նում և ար տերկ րում, ար տերկ րի մաս նա գետ նե րի այ ցեր Հա յաս
տան, հա մա տեղ պայ մա նագ րե րի կն քում, թան գա րա նային տար բեր ո լորտ նե րի (այդ 
թվում` կր թա կան ծրագ րե րի) մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաս տում: Գրա դա րա նային 
ո լոր տում լրա ցու ցիչ կր թու թյա նը կամ վե րա պատ րաստ մանն ա ռնչ վող խն դիր նե րը 
հա մա կարգ վում են հիմ նա կա նում  հաս տա տու թյուն նե րի ներ քին ցան ցում տե ղային 
փոր ձա գետ նե րի ներգ րավ մամբ: Գրա դա րա նային ո լոր տի աշ խա տա կից նե րը 
ը նդգրկված չեն տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում: Կադ րե րի բա րե լավ
ման և հմ տու թյուն նե րի պա կա սը լրաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա կարգ ված 
ձևով ի րա կա նաց նել ա մե նա մյա վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ̀ դրանք հա մադ
րե լով փոր ձի փո խա նակ ման և  գործ նա կան աշ խա տան քի հետ: ՀՀ մշա կույ թի նա խա
րա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ  հա մայն քային 90 գրա դա րա նա վար նե րի հա մար վե
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ՝ վար պե տաց դա սեր են ան ցկաց վում  Հա յաս տա նի 
ազ գային գրա դա րա նում:  Գրա դա րա նա վար նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց
նե րի կազ մա կեր պու մը նպա տակ ու նի բարձ րաց նե լու հայ գրա դա րա նա վար նե րի մաս
նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը, ծա նո թաց նե լու գրա դա րա նային 
գոր ծում նոր ի րո ղու թյուն նե րին ու ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րին, օ րենսդ րա կան 
դաշ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րին, գրա դա րա նային գոր ծըն թաց նե րի ավ
տո մա տաց ման գոր ծում  տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման հմ տու թյուն նե րին, 
հա մա կարգ չային ծրագ րե րին, գրա դա րան նե րի թվայ նաց ման խն դիր նե րին և այլն։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում նաև նշ վում են մի շարք խն դիր ներ, 
ո րոնք դեռևս լուծ ման կա րիք ու նեն. մաս նա վո րա պես հայ կա կան պատ մամ շա կու
թային հա րուստ ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան և վե րա կանգն ման նպա տա կով գո
յու թյուն ու նե ցող մաս նա գի տաց ված կա ռույց նե րը քիչ են, դրանց նյու թա տեխ նի կա
կան զին վա ծու թյունն ան բա վա րար է ար դի մե թոդ նե րով վե րա կանգն ման աշ խա
տանք ներ կա տա րե լու հա մար, ին չը նաև պատ ճառ է ո րա կյալ կադ րե րի ար տա հոս քի: 
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Պա տաս խա նը նաև ը նդ գծում է այն հան գա ման քը, որ կր թա կան գոր ծըն թաց նե րում 
չկա շա րու նա կա կա նու թյուն, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներն 
ա վար տե լուց հե տո ը նդ հատ վում են մաս նա գի տա կան կր թա կան գոր ծըն թաց նե րը, 
ե րի տա սարդ կադ րե րը  չեն ան ցնում գործ նա կան մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս
տում, հան րա պե տու թյու նում չկան հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման ո լոր տի մի ջին 
մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րեր: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տա րա
ծաշր ջա նում առ կա են կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ ներ, ո րոնց ար դյուն քում խիստ 
վտանգ ված են պատ մամ շա կու թային ար ժեք նե րը, ար դի ա կան է դար ձել մաս նա գի
տա կան օ ժան դա կու թյան ցու ցա բե րու մը:

 Նա խա րա րու թյան պա տաս խանն ը նդ գծում է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան և 
հա րա կից ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար ու սու ցու մը և վե րա պատ րաս տու մը մե
ծա պես ա կա դե մի ա կան են ի րենց բնույ թով։ Այլ պա տաս խա նող ներ նույն պես կար ծիք 
են հայտ նել աշ խա տա կազ մի հա մալր ման, հմ տու թյուն նե րի և ու սուց ման կա րիք նե րի 
մա սին, ո րոնք կօգ նեն բա րե ա լա վել մարդ կային ռե սուրս նե րի կա րո ղու թյուն նե րը և 
ա պա հո վել ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի և ռե սուրս նե րի ա վե լի մեծ ար դյու նա վե տու
թյու նը։ Այս մեկ նա բա նու թյուն նե րի և չլուծ ված հար ցե րի լույ սի ներ քո բարձ րաց վել են 
հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը. 

- Թեև կր թա կան ծրագ րերն ը նդ գր կուն են, դրանք խիստ ա կա դե մի ա կան են 
թվում ի րենց բնույ թով։ 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում բիզ նես զգա ցո ղու թյուն զար գաց նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն կա, ե թե այն, ի վեր ջո, պետք է շա հա գործ վի ա ռևտ րային սկզբուն
քով։ Այս պի սի զգա ցո ղու թյու նը կա րե լի է իս կա պես զար գաց նել մի այն մի ջազ գային 
փոր ձի և/ կամ կր թու թյան մի ջո ցով։ 

- Նոր տե սա կի հմ տու թյուն ներ պետք է ձեռք բեր վեն և նե րառ վեն մաս նա գետ նե
րի ու սուց ման ծրագ րե րում, մաս նա վո րա պես. 
•	 ծ րագ րի կա ռա վա րում և ըն կա լում,   
•	 ծ րագ րե րի ֆի նան սա կան գնա հա տում և կա ռա վա րում/ի րա գոր ծե լի ու թյան 

ուսում նա սի րու թյուն, 
•	 ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հայ թայթ ման, բիզ նես և մար քե թին գային հմ տու թյուն

ներ, այդ թվում՝ նաև գոր ծըն կե րային մաս նակ ցու թյամբ ծրագ րե րի կա ռա վար ման 
ժա մա նակ փոր ձա ռու թյամբ կիս վե լու հմ տու թյուն ներ (օ րի նակ՝ պե տա կանմաս
նա վոր գոր ծըն կե րու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ներդ րում նե րի վրա հիմն ված կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ներգ րավ ման դեպ քե րում), 

•	 մաս նա գետ նե րի հա մար շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում ներ մաս նա գի տա
կան չա փո րո շիչ նե րի (հատ կա պես՝ ճար տա րա պե տա կան և հնա գի տա կան հու
շար ձան նե րի վե րա կանգն ման ո լոր տում) բա րե լավ ման և մաս նա գետ նե րի հա մար 
այլ, մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը չվե րա բե րող հմ տու թյուն նե րի մաս նա գի տա
կան չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման մի ջո ցով, 

•	 մաս նա վոր հատ վա ծի հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ նե րի ներգ րա վում (ճար տա րա
պետ ներ, ին ժե ներ ներ, հնա գետ ներ, վե րա կանգ նող ներ, ար հես տա վոր ներ, հա
մա կար գող ներ և այլն),    

•	 ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա կան օ ժան դակ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում, օ րի նակ՝ 
ա ռանց մի ջամ տու թյան հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ, աշ խար հագ րա կան 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր և տվյալ նե րի մշա կում, հա մա ցան ցային ռե սուրս
ներ, ե ռա չափ տեխ նո լո գի ա ներ և թվային ծա ռա յու թյուն ներ (ո րոնք հի շա տակ ված 
չեն նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում), 

•	 ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում և հան րահռ չա կում (շա հագր գիռ կող
մե րի, տե ղա կան հա մայնք նե րի, կա մա վոր նե րի և այ լոց  ա ջակ ցու թյան և ներգրավ
ման ա պա հո վում), 

•	 զ բո սաշր ջու թյան զար գա ցում և վե րահս կո ղու թյուն՝ նե րա ռյալ ցան ցային հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը, օ րի նակ՝ տե ղե կագ րե րի, սո ցի ա լա կան մե դի այի, 
է լեկտ րո նային փոս տով հա ղոր դակց վող նե րի խմ բե րի կամ այլ ե րկր ներ ու սում նա
կան այ ցե րի մի ջո ցով, 

•	 այլ հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րում, օ րի նակ՝ ցան ցային կա պե րի հաս տա տում։ 
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

«Ստվերներ» արվեստի գործ , հեղ.` Ժավմը Պլենսա



45

- Մաս նա վո րա պես նշ վել է, որ թան գա րա նի աշ խա տա կազ մը հա ճախ մո տի վաց
ված չէ և չու նի հա մա կող մա նի վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն՝ աշ խա տան
քային հմ տու թյուն նե րի բա րե լավ ման հա մար։ Պա տաս խա նող նե րից մե կը հատ կո րո
շեց թան գա րա նի աշ խա տող նե րի հա մար ու սում նա կան կենտ րո նի ստեղծ ման անհրա
ժեշ տու թյու նը՝ հղում ա նե լով 2014թ. մի նա խա ձեռ նու թյան, ո րով սկ սեց գոր ծել Թան
գա րա նային գոր ծի ու սում նա կան կենտ րո նը Հա յաս տա նում Հա յաս տա նի ազ գային 
կո մի տե ի, Թան գա րան նե րի աշ խա տա կից նե րի և ըն կեր նե րի ա սո ցի ա ցի ա ՀԿի և Մե
ծա հա սակ նե րի կր թու թյան գեր մա նա կան ա սո ցի ա ցի այի մի ջազ գային հա մա գոր ծակ
ցու թյան DVV մի ջազ գային ի նս տի տու տի նա խա ձեռ նու թյամբ։  Բա ցի այդ, Թան գա
րան նե րի մի ջազ գային խորհր դի (ICOM) ա ջակ ցու թյամբ հնա րա վոր է ա մե նա մյա 
ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րել մի շարք թան գա րա նային աշ խա տող նե րի՝ նրանց 
ներգրավե լով մի ջազ գային  վե րա պատ րաստ ման/ու սուց ման ծրագ րե րում և օգ նե լով 
նրանց մաս նակ ցե լու մի ջազ գային գի տա ժո ղով նե րի։ 

- Հարկ է լի ար ժեք կեր պով օ գտ վել COMUS ծրագ րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն
նե րից՝ քա ղաք նե րի և ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման՝ նե
րառյալ ֆի նան սա կան պլա նա վոր ման/ ֆի նան սա վոր ման հայ տա դի մում նե րի (ո ւղ
ղված, օ րի նակ, եվ րո պա կան կամ մի ջազ գային ֆի նան սա վո րող նե րի), ծրագ րի կա ռա
վար ման, հա մայն քի զար գաց ման, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի տա րած քում գտն վող այլ 
հա մայնք նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյան և փոր ձի տա րած ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ 
նաև օ գտ վե լով COMUSին ան դա մակ ցող այլ ե րկր նե րի հետ ցան ցային հա րա բե րու
թյուն նե րի և կա պե րի ա ռա վե լու թյու նից։  

6. Մաս նա վոր հատ վա ծի ի րա վունք նե րը և եր րորդ հատ վա ծը (ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձինք)

 
Այս թե ման հե տա զո տում է  մաս նա վոր հատ վա ծի մաս նա գետ նե րի և ձեռ նար կու

թյուն նե րի (մաս նա վո րա պես նյու թա կան ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի հետ աշ խա տող
նե րի) դե րը և ա վե լի է ման րա մաս նում վե րը՝ Բա ժին 5ո ւմ ար ծարծ ված հար ցե րը։ Այս
տեղ տր ված հարցն էր. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ մաս նա վոր սե փա կա
նա տի րու թյան մեջ գտն վող մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի վրա կա տար վող 
աշ խա տանք նե րի  ո րա կը և հս կո ղու թյու նը բա րե լա վե լու, ի նչ պես նաև այդ գոր ծըն թա
ցում ներգ րավ ված ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց վե րահս կե լու հա մար»։  

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խանն ը նդ գծում է, որ մշա կու թային ժա
ռան գու թյան պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում մաս նա վոր սե փա կա նու թյան հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գր քով, ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քով և Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան o րենuդ րու թյամբ  (մաս նա վո րա
պես ան շարժ հու շար ձան նե րի բնա գա վա ռում « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան
շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ու օգ տա
գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, «ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան մա սին օ րեն քով», բնու թյան 
հու շար ձան նե րի բնա գա վա ռում «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա
հատ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րով) (թեև հարկ է նշել, որ բնա պահ պա նա կան 
ազ դե ցու թյու նը ան հրա ժեշտ է դի տար կել բնու թյան հու շար ձան նե րի բնա գա վա ռից 
դուրս նաև. ԵՄ կա նո նա կար գե րը հաշ վի են առ նում նաև մշա կու թային ժա ռան գու
թյան զար գաց ման ծրագ րե րի ազ դե ցու թյու նը)։

 Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան ու օգ տա գործ ման վե րա բեր մամբ ի րա վա բա նա կան ու ֆի զի կա կան 
ան ձինք կա րող են ի րենց ան մի ջա կան մաu նակ ցու թյամբ, նա խա ձեռ նու թյամբ, հո վա
նա վո րու թյամբ, ֆի նան սա կան, նյու թա տեխ նի կա կան oգ նու թյամբ ա ջակ ցել հու շար
ձան նե րի նո րոգ ման, վե րա կանգն ման և oգ տա գործ ման աշ խա տանք նե րին։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, չի մաս նա վո րեց վում օ ժան դա կու թյան այն ծա վա լը, ո րը տր վում է այս ան
ձանց։ Սո վո րա բար, նրանք պետք է կրեն ո րո շա կի պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ը ստ 
պահ պա նու թյան և հու շար ձան նե րի օգ տա գործ ման մա սին հա մա պա տաս խան 
օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի։ Այս ի մաս տով, օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի նկա րա
գրու թյամբ դրանք պար տա դիր պա հանջ ներ են և ի նչոր ի մաս տով բա ցա սա կան են. 
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հարկ է դրանց հա մար սահ մա նել հա վա սար հան դի պա կաց մի ջոց ներ՝ ժա ռան գու
թյան շա հա վետ օգ տա գործ ման հա մար դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա պա հով ման 
նպա տա կով։ Այս տեղ է ա կան է ու նե նալ այն ըն կա լու մը, որ մշա կու թային ժա ռան գու
թյան վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյու նում հարկ է պահ պա նել դրա կան և բա ցա սա կան 
խն դիր նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյու նը՝ հա վա սա րակշ ռե լով պահ պա նու թյան պա
հանջ նե րը շա հա վետ օգ տա գործ ման հետ։ 

Հա յաս տա նյայց Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին նշ վել է որ պես հու շար ձան նե րի և ե կե ղե
ցի նե րի խո շոր սե փա կա նա տեր, քա նի որ 19882006թթ. Հա յաս տա նյայց Ա ռա քե լա կան 
Սուրբ ե կե ղե ցուն են հանձն վել 188 վան քեր և ե կե ղե ցի ներ, սա կայն են թադր վում է, որ 
այն նույն պես են թարկ վում է նույն պա հանջ նե րին, ի նչ մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
այլ « մաս նա վոր» սե փա կա նա տե րեր։ 

Նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում նշ վում են մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ, որ տեղ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն է հաս տատ վել և հա մա տեղ ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել 
Հա յաս տա նում գոր ծող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, մաս նա վո
րա պես «Ի ԿՕ ՄՕՍ/ Հա յաս տան», «Ի ԿՕՄ», Հա յաս տա նի ճար տա րա պետ նե րի մի
ու թյուն, Ճար տա րա պե տու թյան ազ գային թան գա րանի նս տի տուտ, « Հայ կա կան 
ճար տա րա պե տու թյունն ու սում նա սի րող հիմ նա դրամ (RAA)», « Հայ կա կան հու
շար ձան նե րի ճա նաչ ման ծրա գիր», « Մի նաս Ա վե տի սյան» մշա կու թային բա րե
գոր ծա կան հիմ նադ րամ», «Ուր բան  լաբ», «360 Հա յաս տան» կազ մա կեր պու թյուն
նե րի հետ: Նշ վել են նաև մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք ի րա կա նաց վել են այս կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ, մաս նա վո րա պես. 

- « Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյունն ու սում նա սի րող հիմ նադ րա մի 
(RAA)» հետ՝ 2010 թվա կա նից «Ար տերկ րում հայ կա կան պատ մամ շա կու թային հու շար
ձան նե րի վա վե րագր ման» ծրա գի րը,

- « Հայ կա կան հու շար ձան նե րի ճա նաչ ման ծրա գիր» հա սա րա կա կան կազ 
մա   կեր պու թյան հետ՝ Հա յաս տա նի պատ մամ շա կու թային և բնու թյան հու շար ձան նե րի 
հինգ լե զու նե րով տե ղե կա տվա կան վա հա նակ նե րի տե ղադր ման աշ խա տանք նե րը,  

- «360 Հա յաս տան» կազ մա կեր պու թյան հետ՝ 2014 թվա կա նին «360 Հա յաս
տան» (Հա յաս տա  նի հու շար ձան նե րի վիր տո ւալ շր ջա գա յու թյուն նե րի և 360 armenia.
am կայ քէ ջի ստեղ ծում)  ծրա գի րը և այլն:

 Նա խա րա րու թյան պա տաս խա նը ը նդ գծում է հու շար ձան նե րի և մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան վայ րե րի վե րահս կո ղու թյան և պահ պա նու թյան մա սին օ րենսդ րա կան 
դրույթ նե րի բնույ թը։ Բա ցի հիմ նա կա նում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րե րից, նա խա րա րու թյու նը չի նշել կոնկ րետ խն դիր
ներ՝ ի նպաստ հա սա րա կու թյան մշա կու թային ժա ռան գու թյան շա հա գործ ման ո լոր
տում մաս նա վոր հատ վա ծի դրա կան ներգ րավ ման գոր ծըն թա ցի մա սին։ Այս կա պակ
ցու թյամբ սույն զե կույ ցը բարձ րաց նում է մի շարք հար ցեր, ո րոնք նե րա ռում են նաև 
դի տորդ նե րի կող մից ար ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 

- Է ա կան է, որ եր կու կող մերն էլ հա մա գոր ծակ ցեն մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն 
հա մար վող մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի շուրջ տար վող աշ խա տանք նե
րի վե րահս կո ղու թյան, բա րե լավ ման ծրագ րե րի և նմա նա տիպ այլ գոր ծո ղու թյուն նե
րում ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց ներգ րավ ման վե րա բե րյալ կա նո նա
կար գե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման ո ւղ ղու թյամբ: 

- Թեև պե տա կան կա ռույց ներն ու նեն մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի 
պահ պա նու թյան/ վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը վե րահս կե լու բո լոր լի ա զո րու
թյուն նե րը, են թադր վում է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րին վնաս է 
հասց վում զար գաց ման ծրագ րե րի մի ջո ցով, և այդ հան րային կար ծի քը մի ակ «ի րա
վա րարն» է, ո րը պայ քա րում է ան շարժ հու շար ձան նե րի ո չն չաց ման դեմ։ Այս ի սկ 
պատ ճա ռով է ա կան է, որ շեշ տադ րու մը փոխ վի, և մշա կու թային ժա ռան գու թյունն 
այլևս չդի տարկ վի որ պես զար գաց ման խո չըն դոտ, այլ սկ սի դիտ վել որ պես հա սա րա
կու թյան զար գաց մա նը նպաս տող գոր ծոն։ 

- Այս տեղ պա հանջ վում է թե՛ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյան գնա
հա տում (օ րի նակ՝ բնա պահ պա նա կան գնա հատ ման, բայց նաև ա վե լի ը նդ հան րա կան 
հա մա տեքս տում), թե՛ ա վե լի կուռ և ին տեգր ված մտա ծե լա կերպ մշա կու թային ժա
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ռան գու թյան ռե սուրս նե րի շա հա գործ ման ա ռու մով՝ նե րա ռյալ մշա կու թային ժա ռան
գու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րի ը նդ գծ ման հա մար ար ված ներդ րում նե րի թե՛ ո ւղ ղա կի 
և ա նուղ ղա կի օ գուտ նե րի ազ դե ցու թյան չա փու մը, թե՛ կար ծիք ներ ձևա վո րե լուն միտ
ված  հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշա կու մը։

- Նշ վել է, որ ներդ րում նե րի ո լոր տի հա մար գնում նե րի ըն թա ցա կար գե րը բա րե
լավ վել են վեր ջին տա րի նե րին (այս գոր ծում ներգ րավ ված մարդ կանց/ կազ մա կեր
պու թյուն նե րին ա ռա ջադր վող կոնկ րետ պա հանջ նե րի շնոր հիվ)։ Սա լավ հիմք է հան
դի սա ցել մր ցակ ցային ե ղա նա կով կա պա լա ռու նե րի ը նտ րու թյան հա մար, սա կայն հե
տա գա տա րի նե րի կտր ված քով աշ խա տանք նե րի  հա մար հատ կաց ված բյու ջեն/ ֆի
նան սա վո րու մը (օ րի նակ՝ եր կա րա ժամ կետ պահ պան ման ծախ սե րի մա սով) լրա ցու ցիչ 
քն նու թյան կա րիք ու նի (որ պես զի բո լոր ծախ սե րը սկզ բից մինչև վերջ նա խա տես ված 
լի նեն)։

- COMUS ծրագ րի շր ջա նակ նե րում վե րա կանգն ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րից 
քաղ ված դա սե րը կա րող են օգ տա կար լի նել այս հա մա տեքս տում (այդ թվում՝ նաև 
ծրագ րի կա ռա վար ման, ի րա գոր ծե լի ու թյան և ֆի նան սա վոր ման հար ցե րի շուրջ հե
տա գա զար գաց ման տե սան կյու նից)։ 

7.   Ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյուն և ա ջակ ցու թյուն  

Այս թե մայի ներ քո քն նարկ վում էր ֆի նան սա կան կամ հար կային ար տո նու թյուն
նե րի տրա մադր ման ի րա վա կան մի ջոց նե րի/ծ րագ րե րի առ կա յու թյու նը՝ ա ջակ ցե լու 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, նո րոգ ման, վե րա կանգն ման և այլ 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող նե րին։ Այս տեղ տր վել էր հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր
ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ա պա հով ման ու ղե
կա վար ման հա մար»։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը մատ նան շել է մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ
պա նու թյան և շա հա գործ ման նպա տա կով ֆի նան սա վոր ման հետ ևյալ աղ բյուր նե րը. 

- պե տա կան և հա մայն քի բյու ջե նե րի մի ջոց նե րով, 
- հու շար ձան նե րի uե փա կա նա տե րե րի և oգ տա գոր ծող նե րի մի ջոց նե րով,
- մ շա կու թային, հաuա րա կա կան և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու հիմ նադ րամ

նե րի մի ջոց նե րով,
- o րեն քով չար գել վող այլ մի ջոց նե րի հաշ վին։
 Պե տա կան հատ վա ծից ֆի նան սա վո րու մը կա տար վում է եր կու վար չա կան մա

կար դա կով և հիմն ված է մշա կու թային ռե սուրս նե րի պահ պան ման, տա րած ման և 
զար գաց ման պե տա կան բյու ջե ից հատ կա ցում նե րով թի րա խային ծրագ րե րի վրա 
(«ՀՀ բյու ջե տային հա մա կար գի մա սին», « Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա
սին», « Ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի հի ման վրա)։

 Նա խա րա րու թյու նը փաս տել է, որ պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյան պահ
պա նու թյան բնա գա վա ռը բնո րոշ վում է պատ մա մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ
պա նու թյան և վե րա կանգն ման հա մար նա խա տես վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
ա ճով՝ նե րա ռյալ  մի ջազ գային կա ռույց նե րի հետ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը, սա կայն 
չի խոս վում սրա նշա նա կու թյան մա սին  (օ րի նակ՝ ա րդյոք ֆի նան սա վոր ման պա կա սը 
խո չըն դո տո՞ւմ է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի զար գաց մա նը, թե ոչ), ի նչ պես 
նաև չի բա ցատր վում ֆի նան սա վոր ման օ ժան դա կու թյան տե սակ նե րը (ա րդյոք սուբ
սի դի ա ներ կամ հար կային ար տո նու թյուն ներ տրա մադր վո՞ւմ են), կամ ի նչ պես է հա
վաք վում կամ օգ տա գործ վում հու շար ձա նի տա րե կան վար ձա կա լու թյան վճա րը 
(ա րդյոք այն ո ւղղ վո՞ւմ է պե տա կան ծրագ րի, թե՞ ո ւղղ վում է օ ժան դա կե լու մաս նա վոր 
սե փա կա նա տե րե րին և եր րորդ հատ վա ծի)։ Պա տաս խա նում պար զա պես նշ վում է, որ 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ձգ տում է ա պա հո վել մաս նա վոր հատ վա ծի 
ներգրավ վա ծու թյու նը և ներդ րում նե րի ա ճը և որ, բա ցի պե տա կան հատ կա ցում նե
րից, կա նաև ո լոր տում ներդ րում նե րի ա ճ։ 

Ա ռանց այս ո լոր տում կոնկ րետ տե ղե կատ վու թյան դժ վար է մեկ նա բա նել գո յու
թյուն ու նե ցող ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մի շարք դի տար
կում ներ են ար վել և բարձ րաց վել են զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյան խն դիր ներ. 
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- Թ վում է՝ ֆի նան սա վոր ման զգա լի պա կաս կա, և վեր ջին տա րի նե րին մի այն  
հնա րա վոր է ե ղել ի րա կա նաց նել մշա կու թային կազ մա կեր պու թյուն նե րի պահ պա նու
մը, ոչ զար գա ցու մը։ 

- Շու կա յա կան տն տե սու թյան ան ցու մը չի նշա նա վոր վել տն տե սա կան ան նա խա
դեպ ա ճով և այն պի սի մշա կու թային քա ղա քա կա նու թյամբ, ո րը կբա վա րա րեր տն տե
սա կան այս պի սի ա ճի պա հանջ նե րին։ Շու կայի և պե տու թյան միջև հա վա սա րակշ ռու
թյան պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ տն տե սա կան հա մա կար գը բա վա կա նա չափ 
զար գա ցած չէ։ Այս ի մաս տով առ կա է ֆի նան սա կան և կա ռա վար ման մո դել նե րի պա
կաս։ 

- Կա նոր հայե ցա կարգ և նոր մո դել մշա կե լու ան հրա ժեշ տու թյուն։ Հարկ է մշա
կել նոր մո դել մշա կույ թի/մ շա կու թային ժա ռան գու թյան թե՛ կա ռա վար ման, թե՛ ֆի
նան սա վոր ման հա մար, այդ թվում՝ մի ջազ գային դո նոր նե րի և ներդ րող նե րի, հո վա
նա վո րու թյան և բա րե գոր ծու թյան ներգ րավ մամբ, ի նչ պես նաև ձևա վո րել նոր ազ
գային մտա ծե լա կերպ, ստեղ ծել կա մուրջ ներ մշա կույ թի, պե տու թյան և բիզ նե սի միջև 
և ան ցում կա տա րել պե տա կան ֆի նան սա վո րու մից դե պի ֆի նան սա վոր ման տար բեր 
տե սակ ներ՝ նա խա տե սե լով պե տա կան (կամ հա մայն քային) ֆի նան սա վո րում, ի նչ պես 
նաև ֆի նան սա վո րում հա մա պա տաս խան գոր ծա կա լու թյուն նե րից և խոր հուրդ նե րից, 
ո րոնք կա րող են հան դես գալ ֆի նան սա վոր ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րով։ 

- Թան գա րան նե րի ֆի նան սա վոր ման նոր մո դե լը կա րող է նպաս տել թան գա
րան նե րի կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րաց մա նը և խթա նել թան գա րան նե րի ի նք նա
վա րու թյու նը, ի նչ պես նաև օգ նել ստեղ ծե լու հա վա սար պայ ման ներ մայ րա քա ղա քում, 
մար զե րում և տե ղա կան հա մայնք նե րում գտն վող թան գա րան նե րի հա մար։ 

- Հա վա նա բար ֆի նան սա վոր ման նոր մո դել կպա հանջ վի նաև հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին և մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի մաս նա վոր սե
փա կա նա տե րե րին տր վող սահ մա նա փակ ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան խն դի րը լու
ծե լու հա մար։

-  Կա րե լի է հիմ նա վո րել այն պի սի կա ռա վար ման մար մին ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ
տու թյու նը, ո րը կս տանձ նի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի պահ պա նու
թյան, վե րա կանգն ման և շա հա գործ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Սա կբա րե լա վի 
ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րի տրա մադ րումն ու վար չա րա րու թյու նը։ 

- Եվ րո պա կան կող մի տրա մադ րած խորհր դատ վու թյա նը հա մա պա տաս խան 
հարկ է հաշ վի առ նել մշա կու թային ժա ռան գու թյան նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման 
տար բեր աղ բյուր նե րը և հան րահռ չակ ման լա վա գույն փոր ձը (այդ մա սին տե ղե կատ
վու թյու նը հա սա նե լի է եվ րո պա կան տվյալ նե րի շտե մա րան նե րի մի ջո ցով), մուլ տի
ֆի նան սա վոր ման սկզ բուն քը  (ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մե ծա մասշ տաբ նա
խագ ծե րի հա մար բազ մա վեկ տոր ե ղա նա կով օ գտ վե լու ֆի նան սա վոր ման տար բեր 
աղ բյուր նե րից), պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյուն նե րի խրա խու սու մը, հար
կա բյու ջե տային ար տո նու թյուն նե րի և այլ սուբ սի դի ա նե րի տրա մադ րու մը, հե տա զո
տու թյան և ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար ֆի նան սա վոր ման տրա մադ րու մը, ի նչ
պես նաև փորձ նա կան մի ջոց նե րը՝ վեր լու ծե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան հան
րահռ չակ ման գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյու նը  որ պես տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում մշա կու թային ժա ռան գու թյան ու նե ցած ո ւղ ղա կի 
կամ ա նուղ ղա կի ներդ րու մը գնա հա տե լու մի ջոց (տե՛ս Եվ րա խորհր դա րա նի  2015թ. 
բա նաձ ևը)։

8. Մշա կու թային ժա ռան գու թյան մա սին օ րենք ներ
 
Այս բաժ նում քնն վում են մշա կու թային ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող գոր ծող օ րենք

նե րը, նոր մե րը, կար գե րը, կա նո նադ րու թյուն նե րը: Այս տեղ տր ված հար ցը հետ ևյալն 
է. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ, որ պես զի ո ւղղ վեն կամ վերջ նա կան տեսք 
ստա նան մշա կու թային ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող ի րա վա կան տեքս տե րը, և գոր ծեն 
ար դեն  ըն դուն ված օ րենք ներն ու վա վե րաց ված կոն վեն ցի ա նե րը»։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը նշել է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի հա
մար հիմ նա կան ի րա վա կան կա նո նա կար գե րը, ո րոնք կի րարկ վում են Հա յաս տա նի 
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Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան, օ րենք նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի, գե րա տես չա կան և այլ ի րա վա կան ակ տե րի և մի ջազ
գային պայ մա նագ րե րի հա մա պա տաս խան: Դրանց թվում են.

- ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, ը ստ ո րի պատ մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րը, 
մշա կու թային այլ ար ժեք նե րը գտն վում են պե տու թյան հո գա ծու թյան և պաշտ պա նու
թյան ներ քո:

- «ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիր քը», ո րը մշա կու թային ժա ռան գու թյան պաշտ պա նու
թյան խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող ի նք նու րույն բա ժին 
կամ գլուխ չի պա րու նա կում, սա կայն սահ մա նում է պա տաս խա նատ վու թյուն պե տու
թյան կող մից պահ պան վող բնու թյան օբյեկտ նե րը կամ պատ մու թյան և մշա կույ թի հու
շար ձան նե րը վնա սե լու կամ ո չն չաց նե լու հա մար հա մա պա տաս խան հոդ ված ներ:

- «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը», ո րը պա րու նա կում է մշա կու թային ար
ժեք նե րը հետ վերց նե լու մա սին հոդ ված և կար գա վո րում է մտա վոր սե փա կա նու թյա
նը և հե ղի նա կային ի րա վուն քին վե րա բե րող հար ցե րը:

- «Մ շա կու թային օ րենսդ րու թյան հի մունք նե րի մա սին» օ րեն քը սահ մա նում է ՀՀ 
մշա կու թային օ րենսդ րու թյան խն դիր նե րը, պե տա կան մշա կու թային քա ղա քա կա նու
թյան սկզ բունք նե րը, պե տա կան մշա կու թային քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րը, 
մշա կույ թի, այդ թվում` մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան ո լոր տում պե
տու թյան գոր ծու նե ու թյու նը, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ի րա վա սութ յուն նե րը, մշա կույ թի և մշա կու թային գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա վո րու մը, 
մշա կու թային ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը, 
այս բնա գա վա ռում մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը: 

- « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա
վայ րի պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը (1998թ.) և դրան ա ռնչվող 
« Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի պե տա կան հաշ վառ ման, ու
սում նա սիր ման, պահ պա նու թյան, ամ րա կայ ման, նո րոգ ման, վե րա կանգն ման, օգ
տա գործ ման մա սին» և « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի տե ղա
փոխ ման և փո փոխ ման մա սին» կար գե րը: 

- « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող և 
օ տար ման ոչ են թա կա պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը (2007թ.) և դրան ա ռնչ վող « Պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող և 
օ տար ման ոչ են թա կա ան շարժ հու շար ձան նե րի ցան կը»: 

- «Մ շա կու թային ար ժեք նե րի ար տա հան ման և ներ մուծ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
(2004թ.):

- «Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2009թ.)։ 
- 20102012թթ. ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տեց մի շարք ի րա վա կան ակ տեր, 

ո րոնք ա պա հո վում են օ րեն քի կի րար կու մը և պար զա բա նում օ րեն քի պա հանջ նե րի 
կա տար ման ըն թա ցա կար գե րը: Մաս նա վո րա պես՝

o « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոչ նյու թա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի 
ցան կե րի կազմ ման չա փո րո շիչ նե րը և ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու
թյան ար ժեք նե րի ցան կը»  2010թ. մար տի 11ի N 310Ա ո րո շում,

o «Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու
թյան, տա րած ման և օգ տա գործ ման 2011թ. տա րե կան ծրա գի րը»  2010թ. հու
լի սի 29ի N 1027Ն ո րո շում, 

o «Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի նույ նա կա նաց ման, փաս տաթղ թա
վոր ման, պահ պա նու թյան և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման կար գը և ոչ 
նյու թա կան մշա կու թային ար ժե քի վկա յագ րի ձևը»  2010թ. սեպ տեմ բե րի 3ի N 
1173Ն ո րո շում, 

o «Ան հա պաղ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող ոչ նյու թա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ցան կե րի կազմ ման չա փո րո շիչ նե րը և դրանց հի ման վրա 
կազմ ված ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի ցան կը»  
2011թ. հուն վա րի 20ի N 36Ն ո րո շում, 
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o « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մշա կու թային տա րածք նե րի ճա նաչ ման չա
փո րո շիչ նե րը և մշա կու թային տա րածք նե րի ցան կը»  2012թ. մար տի 1ի N 241
Ն  ո րո շում:

 Թեև նա խա րա րու թյու նը ման րա մաս ներ է տրա մադ րել այն խն դիր նե րի վե րա բե
րյալ, ո րոնք կա ռա վար վում են այս օ րենք նե րով և կա նո նա կար գե րով, լրա ցու ցիչ տե
ղե կատ վու թյուն չի տրա մադր վել այն գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
են մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող ի րա վա կան տեքս տե րի թար մաց ման 
կամ վերջ նա կա նաց ման, ի նչ պես նաև գո յու թյուն ու նե ցող օ րենք նե րը և հաս տատ ված 
կոն վեն ցի ա նե րը կի րար կե լու հա մար։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րե լի է բարձ րաց նել մի քա նի հար ցադ րում. 
- ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ ված « Պե տա կան սե փա կա նու թյուն 

հան դի սա ցող և օ տար ման ոչ են թա կա ան շարժ հու շար ձան նե րի ցան կը» նե րա ռում է 
18935 հու շար ձան̀ 6145 պահ պա նա կան մի ա վո րով: Սա նշա նա կում է, որ մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան պահ պան վող հու շար ձան նե րի մեծ մա սը շա րու նա կում է պե տա կան 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա նալ։ (Հա մար վում է, որ կա ըն դա մե նը 24,152 հու շար ձան, 
այ սինքն՝ սրա հի ման վրա  5,217 հու շար ձան պե տա կան սե փա կա նու թյուն չէ)։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, դեռևս հս տակ չէ՝ ա րդյոք մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան վող 
միա վոր նե րը կա րո՞ղ են լի նել մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն, թե ո չ։ Ե թե այո, ա պա 
հարկ է այս տեղ որ պես հնա րա վո րու թյուն դի տար կել սե փա կա նու թյան շր ջա նա կի 
ը նդ լայ նու մը, մաս նա վո րա պես, ե թե այս պի սի լու ծու մը կա րող է հան գեց նել մշա կու
թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման։

-  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը նաև վա վե րաց րել և ու ժի մեջ է մտց րել մշա
կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում մի շարք եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա ներ, ո րոնք ըն
դուն վել են ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի հո վա նու ներ քո  (այդ թվում՝ Հա մաշ խար հային ժա ռան գու
թյան կոն վեն ցի ան (1972թ.), Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան պաշտ պա
նու թյան կոն վեն ցի ան (2003թ.), Մշա կու թային ի նք նաար տա հայտ ման ձևե րի բազ մա
զա նու թյան պաշտ պա նու թյան և խրա խուս ման մա սին կոն վեն ցի ան (2005թ.)), ի նչ պես 
նաև այն կոն վեն ցի ա նե րը, ո րոնք ըն դուն վել են Եվ րո պայի խորհր դի հո վա նու ներ քո 
(այդ թվում՝ Ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու թյան (Գ րա նա դա, 1985թ.), Հնա գի տա
կան  ժա ռան գու թյան (Վա լետ տա, 1992թ.)  և Լանդ շաֆ տի (Ֆ լո րեն ցի ա, 2000թ.)  մա սին 
կոն վեն ցի ա նե րը, Մշա կու թային ժա ռան գու թյան նշա նա կու թյու նը հա սա րա կու թյան 
հա մար Եվ րո պայի խորհր դի շր ջա նա կային կոն վեն ցի ան (Ֆա րո, 2005թ.)): Եվ րո պայի 
խորհր դի բո լոր կոն վեն ցի ա նե րը շեշ տում են մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռա
վար ման նկատ մամբ ին տեգր ված մո տեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի սկ Ֆա րոյի կոն
վեն ցի ան (ո րը «ու ժի մեջ է մտել» Հա յաս տա նում  2012թ. դեկ տեմ բե րի 1ին), մաս նա վո
րա պես վե րա բե րում է սույն զե կույ ցում ար ծարծ ված խն դիր նե րին (տե՛ս Մաս 1)։

9. Մշա կու թային ժա ռան գու թյան մա սին օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան 
տեքս տե րի ու ռազ մա վա րու թյուն նե րի միջև առ կա կա պը

 
Այս թե մայի ներ քո քնն վում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան մա սին օ րենք նե րի և 

այլ օ րենք նե րի միջև կա պը՝ ան դրա դառ նա լով քա ղա քային կամ տա րած քային պլա
նա վոր մա նը,  շի նա րա րու թյա նը, բնա պահ պա նու թյա նը, ներդ րում նե րին, հարկ մա նը, 
սե փա կա նու թյան   ի րա վուն քին,  փոխ հա տուց մա նը, տու րիզ մին, սե փա կա նազրկ մա
նը, քրե ա կան պատ ժա մի ջոց նե րին, մար դու և մշա կու թային կյան քին մաս նակ ցե լու 
ի րա վունք նե րին,  կր թու թյա նը և այլն (մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը պատ մա կան 
ար ժե քի և տն տե սա կան ու հա սա րա կա կան նե րու ժի  կտր ված քով): Այս տեղ տր վել էր 
հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ` հա մա կարգ ման և ին տե
գրման գոր ծըն թաց նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար»։ 

Այս տեղ Մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը շեշ տել է, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
պահ պա նու թյա նը վե րա բե րող բո լոր ի րա վա կան ակ տե րը բխում են ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյու նից և ՀՀ կող մի ստո րագր ված և վա վե րաց ված մի ջազ գային, մաս նա վո րա պես  
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի և Եվ րո պայի խորհր դի կոն վեն ցի ա նե րից: 

Այս հա մա տեքս տում վե րա բե րե լի օ րենք ներն են. 
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- «Մ շա կու թային ար ժեք նե րի ար տա հան ման և ներ մուծ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
(2004 թ,), 

- « Հե ղի նա կային ի րա վուն քի և հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (հե ղի
նակ նե րի ի րա վունք նե րի ա ռա ջաց ման և օգ տա գործ ման հետ կապ ված հա րա բե
րու թյուն նե րի կար գա վո րում), 

- «Ար խի վային գոր ծի մա սին» ՀՀ օ րեն քը. սույն օ րեն քի կի րար կու մը ա պա հով վում է 
« Պահ պա նու թյան ժամ կետ նե րի նշու մով ար խի վային փաս տաթղ թե րի օ րի նա կե լի 
ցան կի մա սին» և «ՀՀ ար խի վային հա վա քա ծո ւի պահ պա նու թյան ֆի նան սա վոր
ման կար գի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րով,

- « Փաս տաթղ թե րի (վա վե րագ րե րի) պար տա դիր օ րի նա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կար
գա վո րում է փաս տաթղ թե րի (վա վե րագ րե րի) բո լոր տե սակ նե րի մշ տա կան պահ
պա նու թյան, հաշ վառ ման, մա տե նա գի տու թյան կազմ ման և ազ գային ժա ռան գու
թյան հան րային օգ տա գործ ման ա ռն չու թյամբ ծա գող ի րա վա կան և ֆի նան սա 
տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

- «Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2006թ,), ո րով 
սահ ման ված են բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի̀ որ պես բնա պահ
պա նա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, գի տա կան, ա ռող ջա պա հա կան, ռեկ րե ա
ցի ոն ար ժեք ներ կա յաց նող է կո հա մա կար գե րի, բնու թյան հա մա լիր նե րի և ա ռան
ձին օբյեկտ նե րի բնա կա նոն զար գաց ման, վե րա կանգն ման, պահ պա նու թյան, վե
րար տադ րու թյան և օգ տա գործ ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա վա կան 
հիմ քե րը: Օ րեն քով սահ ման վում է մոտ 30 հաս կա ցու թյուն, այդ թվում` ազ գային 
պարկ, բնու թյան օբյեկտ, բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք, բնու թյան 
հու շար ձան, պե տա կան ար գե լոց, պե տա կան ար գե լա վայր, լանդ շաֆտ և այլն: 
(Ծա նո թու թյուն. Նշ ված է, որ մի շարք հաս կա ցու թյուն ներ հա մա հունչ են « Պատ
մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ
պա նու թյան և օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րին):

- « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը (1998թ.) (կա նո նա կար գում է քա ղա քա շի
նու թյան ո լոր տը. քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րը բա ժան վում են եր կու խմ բի̀ 
քա ղա քա շի նա կան ծրագ րային (կամ տա րա ծա կան պլա նա վոր ման) և ճար տա րա
պե տա շի նա րա րա կան փաս տաթղ թե րի): (Ծա նո թու թյուն. Այ նու հետ բա ցատր վում 
է, որ  բնա կա վայ րե րի պատ մամ շա կու թային հիմ նա վո րում նե րի, պատ մու
թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան գո տի նե րի, 
բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի նա խագ ծե րը և քա ղա քա շի
նա կան ծրագ րային (կամ տա րա ծա կան պլա նա վոր ման) փաu տաթղ թե րը, 
ի նչ պես նաև լանդ շաֆ տային, ա ռող ջա րա նային, ռեկ րե ա ցի ոն հա մա կար գե րի 
տա րած քային կազ մա կերպ ման նա խագ ծերն ա ռնչ վում են « Պատ մու թյան և մշա
կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու
թյան և օգ տա գործ ման մա սին» և «Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող տա
րածք նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի դրույթ նե րին):

- « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ե կա մուտ նե րի թվին են դաս վում գրա կա
նու թյան, ար վես տի կամ գի տա կան աշ խա տան քի օգ տա գործ ման, կամ օ գտ վե լու 
ի րա վուն քի հա մար ցան կա ցած հե ղի նա կային ի րա վուն քից, ցան կա ցած ար տո
նագ րից, ապ րան քային նշա նից, նա խագ ծից կամ մո դե լից (հե ղի նա կային բո վան
դա կու թյան ար տոն ված օգ տա գոր ծու մից) ստաց ված շա հույ թը: 

- « Գույ քա հար կի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով մշա կու թային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը և պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող պատ մա
մշա կու թային հու շար ձան նե րը ա զատ ված են գույ քա հար կից: (Ծա նո թու թյուն. Սա 
բա վա կա նին սահ մա նա փակ քայլ է թվում, բայց ար դեն ի սկ հի շա տակ վել է, որ 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան սե փա կա նու թյան հետ կապ ված ի րա վի ճա կը հստակ 
չէ.  տե՛ս Բա ժին 8)։
Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան ո լոր տին ա ռնչ վող դրույթ ներ են 

նե րա ռում նաև՝
- «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը,
- «ՀՀ հո ղային օ րենս գիր քը», 
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- «ՀՀ ջրային օ րենս գիր քը», 
- «ՀՀ ան տա ռային օ րենս գիր քը», 
- «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը», 
- «ՀՀ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ օ րենս գիր քը»,
- «ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիր քը»,
- «ՀՀ մաք սային օ րենս գիր քը»,
- «Գ րա դա րան նե րի և գրա դա րա նային գոր ծի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ո րը վե րա բե րում 

է շար ժա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան խն դիր նե րին)։
Նշ վել է, որ Ազ գային ժո ղո վում քն նարկ ման փու լում է « Թան գա րան նե րի և ՀՀ 

թան գա րա նային ֆոն դի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը: 
Նաև նշ վել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշա կու թային ժա ռան գու

թյան պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման բնա գա վա ռում օ րենսդ րու թյամբ ար գել վում 
է քա ղա քա կան, գա ղա փա րա կան, կրո նա կան, ռաս սա յա կան ու ազ գային խտ րա կա
նու թյու նը: Այդ կա պակ ցու թյամբ հայ ժո ղովր դի կող մից ստեղծ ված ժա ռան գու թյան 
հետ մի ա սին պե տու թյան կող մից պահ պան վում են նաև Հա յաս տա նի տա րած քում 
բնակ վող ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ստեղ ծած հու շար ձան նե րը, ի սկ պե տա
կան ծրագ րե րի ու ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մի ջո ցով հնա րա վո րու թյուն է 
ստեղծ վում դրանց պահ պա նու թյան և վե րա կանգն ման հա մար: 

Ա վե լին, զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը նպաս տող նոր են թա կա ռուց վածք նե րի 
ստեղծ մանն ո ւղղ ված շի նա րա րու թյունն ի րա կա նաց վում է մի այն հու շար ձան նե րի 
տա րած քից, պեղ ման և պահ պա նա կան գո տի նե րից դուրս, ին չով և ա պա հով վում է 
լանդ շաֆ տի և հու շար ձա նի պատ մա կան մի ջա վայ րի ան խա թա րու թյունն ու պահ պա
նու մը:

Նշ վել է, որ մի ջազ գային ա ռու մով ո լոր տի զար գաց ման հա մար մեծ կար ևո րու
թյուն է ներ կա յաց նում նաև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Մի ա ցյալ ազ գե րի կր թու թյան, 
գի տու թյան և մշա կույ թի հար ցե րով կազ մա կեր պու թյան (UNESCO), Հու շար ձան
նե րի և տե սար ժան վայ րե րի մի ջազ գային խորհր դի (ICOMOS), Մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյա նը վե րա բե րող միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր
պու թյան (ICCROM), Թան գա րան նե րի մի ջազ գային խորհր դի (ICOM) հետ:

 Թեև մշա կու թային ժա ռան գու թյան հետ կապ ված տար բեր ո լորտ նե րի հա մա պա
տաս խան օ րենսդ րու թյան ո րո շար կումն ան կաս կած օգ տա կար է, նա խա րա րու թյու նը 
չի նշել, թե ա րդյոք որ ևէ գոր ծո ղու թյուն պա հանջ վում է՝ բա րե լա վե լու տար բեր ո լորտ
նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րի միջև հա մա կարգ ման և ին տեգր ման այլ ըն թա ցա կար գեր։ 
Այլ պա տաս խա նող ներ մատ նան շել են, որ լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա րիք կա։ 
Այս հա մա տեքս տում ար վել են հետ ևյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը.
- Ո լոր տի հա մա կարգ ման և ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու հա

մար ան հրա ժեշտ է տար բեր օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի և օ րենք նե րի հա մա պա
տաս խա նե ցում մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, լրա ցու ցիչ գոր
ծո ղու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ՝ ա պա հո վե լու ին տեգր ված մո տեց ման որ դեգ րու
մը, ի նչ պես նկա րագր ված է Եվ րո պայի խորհր դի կոն վեն ցի ա նե րում և Եվ րա մի ու
թյան վեր ջերս հրա պա րակ ված փաս տաթղ թե րում ա ռաջ քաշ վող մո տե ցում նե
րում։ Դրանք ը նդ գծում են ին տեգր ված մո տեց մա նը միտ ված զար գա ցում նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը (տե՛ս Մաս 1)։ Իս կա պես, ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի Ա ռա ջար կու թյու նը 
պատ մա կան քա ղա քային լանդ շաֆտ նե րի վե րա բե րյալ (2011թ.) միտ ված է պատ
մա կան մի ջա վայ րի ա վե լի լայն գնա հատ մանն ու կա ռա վար մա նը և ոչ թե մշա կու
թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րի « պաշտ պա նու թյա նը» մի այն։ 

- Դի տորդ նե րը կար ծում են, որ ՀՀ թե՛ պե տա կան և թե՛ ոչ պե տա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րի և ռե սուրս նե րի հետ ա ռնչ վող կա ռույց նե րի գոր
ծառ նա կան հա մա կար գը  չի դրս ևո րում կա ռա վար ման նկատ մամբ մաս նակ ցային 
և ին տեգր ված մո տե ցում։ 

- Այս ի սկ պատ ճա ռով մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, վե րա հսկման 
և զար գաց ման, ի նչ պես նաև հա սա րա կա կան մտա ծե լա կերպ և գոր ծե լաոճ  (ի նք
նու թյու նը)  ձ ևա վո րող կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան և ստաց ված ար դյունք նե րի 
փոխ կա պակց վա ծու թյան ա պա հո վու մը դառ նում է դժ վա րին խն դիր:
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10. Գույ քագ րում, փաս տաթղ թա վո րում և պլա նա վո րում 

Այս թե մայի ներ քո բարձ րաց վել են մի շարք հար ցեր, ո րոնք վե րա բե րում են գույ
քա ցան կե րի  և այլ մե խա նիզմ նե րի տե սակ նե րին ու կար գա վի ճա կին՝ մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ար ժեք ներն  ու ռե սուրս նե րը (նյու թա կան և ոչ նյու թա կան) փաս տագ
րե լու և գրան ցե լու հա մար, (նե րա ռյալ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի հա մա
կար գե րի կի րա ռու մը):  Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել տե ղե կատ վու թյան  գրանց
մա նը որ պես մշա կու թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան,  դրանց 
վի ճա կի ու խո ցե լի ու թյան գնա հատ ման (օ րի նակ՝ ի նչ վտանգ նե րի/ ռիս կե րի կա րող են 
հան գեց նել չվե րա նո րո գե լը, ան հա մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րը, բնա կան ա ղետ
նե րը, բռ նագ րա վու մը, օգ տա վետ շա հա գործ ման պա կա սը և այլն), ա ռաջ նա հերթ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հատ կո րոշ ման գոր ծիք կա ռա վար ման այլ հա մա կար գե րում, օ րի
նակ՝ կա դաստ րային գրան ցում նե րում կամ տա րա ծա կան և հո ղօգ տա գործ ման պլա
նա վոր ման փաս տաթղ թե րում մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի ճա նաչ ման 
գոր ծում, ի նչ պես նաև հան րու թյա նը տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու  գոր ծիք։ Այս
տեղ տր վել է հետ ևյալ հար ցը. «Ո րո՞նք են գույ քագր ման և փաս տագր ման հա մա կար
գե րում առ կա խն դիր նե րը, և ի նչ պես կա րող են դրանք լուծ վել (նաև հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց ման, տվյալ նե րի մշակ ման, թվայ նաց ման, հան րու թյա նը և շա հա ռու նե րին  
տրա մադր վե լու ա ռու մով), և ի ՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ է ան հրա ժեշտ ձեռ նար կել ար դեն 
գո յու թյուն ու նե ցող հա մա կար գե րը կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար»։  

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը ո րո շար կել է լայ նա ծա վալ գույ քագր ման և փաս
տաթղ թա վոր ման հա մա կարգ, ո րը պար բե րա բար թար մաց վում է և բաղ կա ցած է 
հետ ևյա լից. 

- Ան շարժ հու շար ձան նե րի հա մար. 
Հու շար ձա նի վկա յա գի րը այն փաս տա թուղթն է, ո րը վե րա բե րում է պատ մա

մշա կու թային ար ժեք ու նե ցող ան շարժ օբյեկ տին վե րա բե րող հաշ վառ ման փաս
տաթղ թա վոր մա նը՝ նկա րագ րա կան, տե ղագ րա կան, բնու թագ րա կան տվյալ նե րի, տե
ղագ րա կան հիմ քի վրա օբյեկ տի տե ղի մատ նանշ մամբ և լու սան կար չա կան տե ղե
կատ վու թյամբ: Նշ վում է, որ գրանց ման մե թո դա բա նու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է 
մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին։ Հու շար ձան նե րի ցու ցա նակ նե րը, վկա յագ րե րը և 
պահ պա նու թյան գո տի նե րի տե ղե կանք նե րը պահ վում են Հու շար ձան նե րի կա
դաստ րում. այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա դաստ րային հա մա
կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն է, ո րի հիմքն էլ ան շարժ գույ քի պե տա կան կա դաստրն է: 
Առ կա տե ղե կատ վու թյու նը թար մաց վում է հինգ տա րին մեկ ան գամ։  (Հու շար ձան նե րի 
կա դաստ րի հիմ նա կան խն դիր ներն ե ն՝ հու շար ձան նե րի պե տա կան հաշ վառ ման նոր 
վկա յագ րե րում ան հա մե մատ ը նդ լայ նել հու շար ձա նի նկա րագր ման, բնու թագր ման, 
ա րժ ևոր ման, դա սա կարգ ման և ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ո րոշ ման չա փա նիշ նե րը, 
հան րա պե տու թյան վար չա տա րած քային կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը և բնա
կա վայ րե րի վե րան վա նում նե րը, նոր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ը նդ գրկ
ման և հու շար ձա նի (ան շարժ գույ քի)  պահ պան վա ծու թյան վի ճա կի, սե փա կա նու թյան 
և օգ տա գործ ման ձևե րի փո փո խու թյուն նե րի ամ րագր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, նոր̀ 
ճշգրտ ված և հա մալր ված տե ղե կատ վա կան կո դա վոր ման և ը նդ հա նուր հա մա կարգ
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը)։ 

Մի աս նա կան տա րածք զբա ղեց նող հու շար ձա նախմ բի, հա մա լի րի կամ հա մա կա
ռույ ցի հա մար կազմ վում է մեկ ը նդ հա նուր վկա յա գիր, ո րին են թա հա մա րա կալ մամբ 
կց վում են դրա` պատ մամ շա կու թային ի նք նու րույն ար ժեք ներ կա յաց նող տար րե րի 
ա ռան ձին վկա յագ րե րը:

Հ նա գի տա կան հու շար ձան նե րի դեպ քում, վեր գետ նյա հե տա զո տու թյուն նե րից 
բա ցի, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում սահ ման ված կար գով կա տար վում են նաև փոք
րա ծա վալ հե տա խու զա կան պե ղում ներ: 

Հու շար ձա նի վկա յա գի րը նաև կի րառ վում է՝  ար ձա նագ րե լու հու շար ձա նի պահ
պան վա ծու թյան վի ճա կը վկա յագ րի կազմ ման պա հին, ի նչ պես նաև տե ղե կու թյուն տրա
մադ րե լու հու շար ձա նի վի ճա կի գնա հատ ման վե րա բե րյալ: 
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Հու շար ձան նե րի պե տա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րում նշ ված տվյալ նե րը 
պար բե րա բար (ա ռա վե լա գույ նը̀ յու րա քան չյուր 5 տա րին մեկ ան գամ) ճշգրտ վում և 
լրամ շակ վում են̀  ը ստ նոր հայտ նա բե րում նե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի, պահ պա նու
թյան վի ճա կի և կար գա վի ճա կի փո փոխ ման մա սին տվյալ նե րի: Նոր տվյալ նե րը վկա
յագ րե րում գրանց վում են ա ռան ձին ներ դիր նե րի վրա: 

Ըստ ՀՀ օ րեն քի՝ հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցակ նե րը հիմ նա կան փաu
տա թուղթ և ի րա վա կան հիմք են̀  հու շար ձա նը պե տու թյան կող մից պահ պա նու թյան 
վերց նե լու հա մար:

 Գո յու թյուն ու նի նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հու շար ձան նե րի Գի տա
տե ղե կա տու շտե մա րան, հու շար ձան նե րի հա մա հա վաք, ո րը  կազ մում և հրա տա
րա կում է Հայ կա կան հու շար ձան նե րի հա մա հա վաք (դի վան) բազ մա հա տո րյա կը (այդ 
թվում՝ ար խի վային նյու թե րի նե րառ մամբ)։ Այն հան րա գի տա կան բնույ թի բազ մա հա
տոր հրա տա րա կու թյուն է, որ տեղ, հա մա ձայն ար դի պե տա կան և վար չա տա րած քային 
բա ժան ման սահ ման նե րի, ներ կա յաց վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, պատ
մա կան Հա յաս տա նի և հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի պատ մամ շա կու թային ան շարժ 
հու շար ձան նե րը:

 Տար բեր աղ բյուր նե րից ստաց ված տե ղե կատ վու թյունն ամ փոփ վում և, ը ստ հրա
տա պու թյան աս տի ճա նի, նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի տես քով՝ ը նդ գրկ վում է ՀՀ մշա
կույ թի նա խա րա րու թյան Միջ նա ժամ կետ ծախ սային ծրագ րե րի հայ տում: Ի սկ ան հա
պաղ մի ջամ տու թյան պա րա գա յում մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա նաց վում ծա գած 
խնդիր նե րը լու ծե լու ո ւղ ղու թյամբ:

 Հու շար ձան նե րի գույ քագր ման ար դյուն քում ստեղծ ված փաս տա վա վե րագ րա
կան նյու թե րը և հա վաք ված տե ղե կատ վու թյու նը կար ևոր ե լա կե տային հիմ քեր են 
պատ մա կան քա ղաք նե րի ման րա մասն հա տա կագծ ման, կա ռու ցա պատ ման և պատ
մամ շա կու թային հիմ նա վոր ման նա խագ ծե րի կազմ ման հա մար: 

Ընդ հա նուր առ մամբ Մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը նշել է, որ նվա զա գույ նի է 
հասց վում մշա կու թային ժա ռան գու թյան խո ցե լի ու թյան աս տի ճա նը, կանխ վում է հա վա
նա կան վնա սը՝ հու շար ձան նե րի գույ քագր ման հա մա կար գի շնոր հիվ, քա նի որ ար ձա
նագր վում են նաև այն ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք կա րող են վտան գել հու շար ձա նի պահ
պան վա ծու թյա նը: 

- Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար. 
Գույ քագր ման ար դյուն քում ստեղծ վել են ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ

ված ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան 3 պե տա կան ցան կեր, ո րոնք 
են թա կա են պար բե րա կան հա մալր ման: Ցան կե րը կազմ ված են հա մա ձայն ՀՀ կա ռա
վա րու թյան հաս տա տած չա փո րո շիչ նե րի̀ ը ստ տար րի կեն սու նակ լի նե լու, ան հա պաղ 
պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե նա լու և մշա կու թային տա րածք նե րի գույ քագր ման 
սկզ բուն քի: 

ՀՀո ւմ կեն սու նակ ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան տար րե րը գրանց
վում են  «ՀՀ ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան տար րե րի» ցան կում, ո րի 
կազմ ման չա փո րո շիչ ներն են̀

1) ար ժե քի կամ ար ժեք նե րի հա մա լի րի ոչ նյու թա կան մշա կույ թի նշ ված բնա գա
վառ նե րին պատ կա նե լը (օ րի նակ՝ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյուն, նե րա ռյալ լե զուն 
և բա նա վոր ա վան դու թյան բո լոր ձևե րը և տե սակ նե րը, ժո ղովր դա կան ե րաժշ տար
վեստ, պա րար վեստ, թա տե րա խա ղեր, ազ գային հա վա տա լիք ներ ու սո վո րույթ ներ, 
ժո ղովր դա կան կեն ցաղ, ազ գային խո հա նոց, ազ գային խա ղեր, ա վան դա կան ար
հեստ ներ և հմ տու թյուն ներ, բնու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ներ և այլն,), 2) ազ
գային ի նք նու թյան, հո գե կերտ ված քի, աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման բաղ կա ցու ցիչ լի
նե լը, 3) ազ գային պատ մու թյան, տոհ մի ծագ ման հետ կապ ված հի շո ղու թյան, երևույթ
նե րի, դեպ քե րի, գոր ծըն թաց նե րի խորհր դա նիշ կամ այլ դրս ևո րում լի նե լը, 4) ազ
գային ա վան դա կան մշա կույ թի ե զա կի դրս ևո րում լի նե լը, 5) ազ գային և հա մա մարդ
կային մշա կու թային, պատ մա կան, կրո նա կան կամ գի տա կան նշա նա կու թյուն ու նե
նա լը, 6) ոչ նյու թա կան մշա կույ թի որ ևէ բնա գա վա ռի գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
կրող լի նե լը։
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 Ցան կում ը նդ գր կե լու նա խա պայ ման է ոչ նյու թա կան մշա կու թային ար ժե քի՝ կեն
դա նի և կեն սու նակ մի ա վոր լի նե լը: 

Ցան կը կազմ վում է ա ղյու սա կի ձևա չա փով, ո րում յու րա քան չյուր տար րի հա մար 
լրաց վում են հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը̀ ար ժե քի ըն դուն ված գի տա կան ան վա նու մը, 
ի նչ պես նաև ժո ղովր դի կող մից ա ռա վել գոր ծած վող տար բե րակ նե րը,  բնա գա վա ռը 
(ժան րը, ո ճը), տե ղայ նա ցու մը, տա րած ման շր ջա նը, կրո ղը,  պատ մա կան հա կիրճ տե
ղե կան քը (ե րբ և ի նչ պես է ձևա վոր վել, ա ռա ջին վկա յու թյունն աղ բյուր նե րում), կեն սու
նա կու թյու նը (նախ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը, պատ մա կան, մշա կու թային, տն տե սա
կան, հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան պահ պան վա ծու թյու նը, զար գա ցում ներն ու փո
փո խու թյուն նե րը) և բնու թա գի րը (ե զա կի ու թյու նը, պատ մա կան, էթ նոմ շա կու թային, 
սո ցի ա լա կան և այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն):

 Ներ կա յում այս ցան կում ը նդ գրկ ված է 19 տարր, և Մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը 
նշել է, որ «Ան հա պաղ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող ոչ նյու թա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի» ցան կում նե րառ ված են 7 տար րեր, ո րոնց ը նտ րու թյան հա
մար հաս տատ ված են հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը̀  
- ար ժե քը կեն ցա ղա վա րում է կո րուստ նե րով,
-  կեն ցա ղա վա րում է մի խումբ մարդ կանց շր ջա նում (հա մերկ րա ցի ներ, ազ գա կան

ներ),
-  պահ պան ված է մի այն ո րո շա կի խմ բե րի հի շո ղու թյան մեջ,
-  խա թար ված է ժա ռան գա կան փո խան ցու մը,
-  հի շա տակ վում է բա նա հյու սա կան տեքս տե րում,
-  մո ռաց ված է, սա կայն վե րա կանգ նումն ազ գային ի նք նու թյան պահ պա նու թյան 

տե սան կյու նից կար ևոր վում է: 
Ան հա պաղ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող տար րի հա մար ցան կում լրաց վում են 

հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը̀
-  տար րի ան վա նու մը,
-  բնա գա վա ռը (ժան րը, ո ճը), 
- բ նու թա գի րը (ն կա րագ րու թյու նը),
-  պատ մա կան տե ղե կան քը (ե րբ և ի նչ պես է ձևա վոր վել, զար գա ցում ներն ու փո փո

խու թյուն նե րը),
- կ րո ղը (ան հատ, խումբ, հա մայնք),
-  կորս տի վտան գի պատ ճառ նե րը և պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:  

«ՀՀ մշա կու թային տա րածք նե րի» ցան կում ը նդ գրկ ված են 2 տա րածք ներ: Ցան
կի կազմ ման չա փո րո շիչ ներն են̀  
- տա րած քում կրող նե րը ա վան դա բար ստեղ ծում են ոչ նյու թա կան մշա կու թային 

ար ժեք ներ,
-  տա րածքն ա վան դա կան բնօգ տա գործ ման վառ օ րի նակ է,
-  տա րած քում առ կա են պատ մու թյան, մշա կույ թի և բնու թյան հու շար ձան ներ, ո րոնք 

պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված ժո ղովր դա կան ըն կա լում նե րի ար դյուն քում ձեռք 
են բե րել հոգ ևոր, ծի սա կան և պաշ տա մուն քային նշա նա կու թյուն,

-  տա րած քը հան դի սա նում է պատ մու թյան, մշա կույ թի և բնու թյան հու շար ձան նե րի 
բա ցա ռիկ մի ա ձու լում, ին չի ար դյուն քում ձեռք է բե րել գի տա կան, մշա կու թային, 
զբո սաշր ջային նշա նա կու թյուն:
ՀՀ ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ցան կե րի հա մալ րումն ի րա կա

նաց վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011թ. սեպ տեմ բե րի  3ի  N 1173Ն ո րոշ մամբ հաս
տատ ված «Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի նույ նա կա նաց ման, փաս
տաթղ թա վոր ման, պահ պա նու թյան և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման կար
գի» հա մա ձայն: Կար գը սահ մա նում է, որ պե տա կան լի ա զոր մար մի նը ոչ նյու թա կան 
մշա կու թային տար րե րի հայտ նա բեր ման, հաշ վառ ման և ու սում նա սիր ման, ի նչ պես 
նաև ՀՀ  ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան և ան հա պաղ պաշտ պա նու թյան 
կա րիք ու նե ցող ոչ նյու թա կան մշա կու թային տար րե րի պե տա կան ցան կե րի տվյալ նե րի 
ար դի ա կա նաց ման, ճշգրտ ման, լրամ շակ ման նպա տա կով պար բե րա բար կազ մա կեր
պում է եր թու ղային գի տար շավ ներ̀ հա մա կարգ ված կեր պով ը նդ գր կե լով ՀՀ բո լոր 
մար զե րի ու բնա կա վայ րե րի տա րածք նե րը: 
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Ար շա վախմ բի կազ մում ը նդ գրկ վում են ան հրա ժեշտ բնա գա վառ նե րի մաս նա
գետ ներ̀ ազ գագ րա գետ ներ, բա նա գետ ներ, ե րաժշ տա գետ ներ, պա րա գետ ներ, ժո
ղովր դա կան ար հես տա գոր ծու թյան և ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան մաս նա
գետ ներ, լու սան կա րիչ ներ, նկա րա հա նող օ պե րա տոր ներ, ով քեր ու սում նա սի րել (ու
սում նա սի րում) և հա մա կար գում են տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ոչ նյու թա կան մշա կու
թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ մա տե նագ րա կան, ար խի վային, տե ղե կատ վա
կան, ու ղեգ րա կան, գի տա հե տա զո տա կան և վա վե րագ րա կան նյու թեր: Ար ձա նա
գրվում են ի նչ պես պահ պան ված, այն պես էլ կորս ված բա ղադ րա տար րե րը, գրանց վում է 
գի տար շա վի պա հին առ կա ի րա վի ճա կը: Գրանց ված նյու թե րը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
հաս տա տած չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան, ներ կա յաց վում են պե տա կան լի ա
զոր մարմ նին̀  պե տա կան ցան կում հա մալ րում կա տա րե լու նպա տա կով: Պե տա կան 
ցան կե րում ը նդ գրկ ված տար րե րի մա սին տվյալ նե րը պար բե րա բար (յու րա քան չյուր 2 
տա րին մեկ ան գամ) ճշգրտ վում և լրամ շակ վում են̀  ը ստ նոր բա ցա հայ տում նե րի, հե
տա զո տու թյուն նե րի, պահ պա նու թյան վի ճա կի և կար գա վի ճա կի փո փոխ ման մա սին 
տվյալ նե րի: Պե տա կան ցան կե րում նոր տարր ը նդ գր կե լու կամ նշ ված ցան կե րից 
տարր հա նե լու վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն կա րող են ներ կա յաց նել նաև պե տա
կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, գի տա կան հաս
տա տու թյուն նե րը, կրո նա կան ու մշա կու թային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ստեղ ծա գոր
ծա կան մի ու թյուն նե րը և ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան կրող նե րը̀ հա
մա պա տաս խան հիմ նա վոր մամբ դի մե լով պե տա կան լի ա զոր մարմ նին:

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից ներ կա յաց ված գույ քագր ման հա մա կարգն 
ան կաս կած հա մա կող մա նի է։ Այս հա մա տեքս տում բարձ րաց վում են մի շարք հար ցեր, 
մաս նա վո րա պես այն պի սիք, ո րոնք մա սամբ բխում են այլ պա տաս խա նող նե րի դի
տար կում նե րից.
-  Թեև նշ վում է, որ գրանց ման հա մա կար գե րը բա վա րա րում են մի ջազ գային չա փո

րո շիչ նե րին, Եվ րո պայի խորհր դի ա ռանց քային տվյալ նե րի հա մաթ վին, նման 
որևէ չա փո րո շիչ չի հի շա տակ վում։ 

- Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում ոչ մի հղում չկա այն մա սին, թե 
ա րդյոք գրանց ման հա մա կար գե րը թվայ նաց վա՞ծ են, թե՞ ոչ, և կա ա րդյոք փաս
տաթղ թա վոր ման հա մա կար գե րին բաց հա սա նե լի ու թյուն տար բեր շա հագր գիռ 
կող մե րի հա մար։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, դի տորդ նե րից մի քա նի մեկ նա բա նու թյուն է 
ստաց վել, ո րոնք հու շում են, որ թվայ նա ցում չկա, կամ ե թե կա, ա պա մի այն մա
սամբ։ Հի շա տակ վել է Հայ կա կան հու շար ձան նե րի ճա նաչ ման ծրա գի րը (AMAP)22, 
ո րը մշա կում է տե ղե կատ վա կան գոր ծիք, սա կայն սա պե տա կան փաս տաթղ թա
վոր ման հա մա կար գը չէ։ Այ նու հետ, հի շա տակ վել է Գյում րի ի պատ մա կան հու շար
ձան նե րի և վայ րե րի տվյալ նե րի թվային շտե մա րա նը, ո րը 2003 թվա կա նին ստեղծ
վել է « Քա ղա քային ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյան կող մից23։ Վե րոն շյալ հա մա կար գե րի վե րա բեր մամբ հատ կո րոշ ված 
թե րու թյուն նե րից մեկն այն է, որ դրանք լավ ին տեգր ված չեն այլ տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րի։  Բա ցի կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գե րի բա րե լա վու մից, պե տա
կան փաս տաթղ թա վոր ման հա մա կար գե րի թվայ նա ցու մը և դրանց առ ցանց հա
սա նե լի ու թյու նը կօգ նեն մշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ ստեղ ծել «ընդ
հա նուր պա տաս խա նատ վու թյան» դաշտ և կա ջակ ցեն մշա կու թային ժա ռան գու
թյան ո լոր տում տար բեր մար մին նե րի ներգ րավ մա նը (տե՛ս Մաս 1)։ 

- Փաս տաթղ թա վոր ման հա մա կար գի կա րո ղու թյու նը՝ ար ձա նագ րել հու շար ձա նի 
պահ պան վա ծու թյան վի ճա կը վկա յագ րի կազմ ման պա հին, ի նչ պես նաև տե ղե կու
թյուն տրա մադ րել հու շար ձա նի վի ճա կի գնա հատ ման վե րա բե րյալ, օգ տա կար է, 
սա կայն այս ար ձա նագ րու թյուն ներն ը ստ պահ պա նու թյան վի ճա կի և կար գա վի
ճա կի փո փոխ ման տվյալ նե րի ճշգր տե լու հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կը (ո րը 
կա րող է ձգ վել մինչև հինգ տա րի) չա փից շատ է թվում։ Հա վա նա բար օգ տա կար 
կլի նի դի տար կել ա մե նա մյա մե խա նիզմ ներ՝ ո րո շե լու այն հու շար ձան նե րը, ո րոնք 
վտանգ ված են, որ պես զի սահ մա նա փակ ռե սուրս ներն ո ւղ ղորդ վեն դե պի տա րե
22 http://www.armenianheritage.org/en/
23 www.aleksandrapol.net
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Նորատուսի  հայկական խաչքարեր



58

կան բյու ջե ներ և խրա խու սեն կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Սե փա կա նու
թյան մա սին ար ձա նագ րու թյան պահ պա նումն օգ տա կար է, ե թե կա րիք կա պա
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մաս նա վոր սե փա կա նա տե րե րին։ Օգ տա կար 
կլի ներ հիմ նել «Վ տանգ ված մշա կու թային ժա ռան գու թյուն» թվային ռե եստր՝ 
կենտ րո նաց նե լու ու շադ րու թյու նը գոր ծո ղու թյուն նե րի կա րիք ու նե ցող հու շար
ձան նե րի վրա, այդ թվում՝ հա վա նա կան ներդ րող ներ ներգ րա վե լու նպա տա կով։  
Գյում րի ում մշակ ված հա մա կարգն օգ տա կար մեկ նա կետ է այս ա ռու մով, քա նի որ 
այն տրա մադ րում է վի ճա կի (տար բեր մա կար դակ նե րում), սե փա կա նու թյան և 
զբաղ վա ծու թյան/օգ տա գործ ման մա սին ման րա մաս ներ։ Նմա նա տիպ հա մա կար
գեր կա րող են ձեռք բեր վել Պատ մա կան քա ղաք նե րի վե րա կանգն ման Կի ևի նա
խա ձեռ նու թյու նից (նախ քան COMUS ծրա գի րը), բայց տե ղե կատ վու թյու նը հարկ 
կլի նի հա մա կար գել և ին տեգ րել մեկ թվային հա մա կար գում։ 

- Զ գա լի ու շադ րու թյուն է պետք դարձ նել ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան փաս
տաթղ թա վոր մա նը։ Թվում է, որ կա տե ղե կատ վու թյան թար մաց ման ա վե լի կա նո
նա վոր հա մա կարգ, հատ կա պես ան հա պաղ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող ոչ 
նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի դեպ քում։ Թեև այս գոր ծե
լա կեր պը դրա կան է. ա պա հո վե լով ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան առ հա վետ 
կորս տից պաշտ պա նու մը՝ հարկ է կի րա ռել հա վա սա րակշռ ված մո տե ցում թե՛ ան
շարժ, թե՛ ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան փաս տաթղ թա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի 
վե րա նայ ման նկատ մամբ։ 

- Նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան շար ժա կան մի ա վոր նե րի գույ քագր ման 
հա մա կար գը չի նկա րագր վել։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հնար է ան դրա դառ նալ այս 
խնդ րին վեր լու ծու թյան այս բաժ նում։ 

11. Ան շարժ մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նում
 
Այս թե ման կենտ րո նա նում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ան շարժ հու շար ձան

նե րի պահ պան ման, Հա յաս տա նի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ան շարժ հու շար ձան
նե րի մա սին ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման աշ խա տանք նե րի և գոր ծո
ղու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան հիմ նա կան ձևե րի վրա։ Այս տեղ տր վել է հետ ևյալ 
հար ցը. «Ի՞նչ խն դիր ներ են ա ռա ջա նում հա տուկ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րը  և ռե սուրս նե րը ո րո շե լիս ու դա սա կար գե
լիս, ի նչ պես նաև  պաշտ պա նու թյա նը ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ կի րա ռե լիս, ի նչ պե՞ս  
է հնա րա վոր լու ծել այդ խն դիր նե րը: Ի ՞նչ գոր ծո ղու թյուն նե րի է ան հրա ժեշտ դի մել ան
շարժ ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի վե րա կանգ նու մը և  հան րու թյան օգ տին շա հա գոր
ծու մը խրա խու սե լու հա մար»։  

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը փաս տել է, որ « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ 
հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ու օգ տա գործ ման մա
սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հու շար ձան նե րը ը ստ բնույ թի դա սա
կարգ վում են հետ ևյալ տե սակ նե րի.
•	 հ նա գի տա կան,
•	  պատ մա կան,
•	  քա ղա քա շի նա կան և ճար տա րա պե տա կան,
•	  մո նու մեն տալ ար վես տի:

 Բա ցի այդ, նոր հայտ նա բեր ված h նա գի տա կան, պատ մա կան, գի տա կան, գե ղար
վես տա կան կամ մշա կու թային այլ ար ժեք ու նե ցող օբյեկտ նե րը ևս դա սա կարգ վում են 
ը ստ տե սակ նե րի և (փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա) ներ կա յաց վում 
են  ան շարժ հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ վե լու հա մար:

 Պատ մա կան, գի տա կան, գե ղար վես տա կան, ազ գագ րա կան, ճար տա րա պե տա կան 
ու քա ղա քա շի նա կան հա տուկ ար ժեք են ներ կա յաց նում պատ մա մշա կու թային ար գե
լոց նե րը` ի րենց շր ջա կա բնա պատ մա կան մի ջա վայ րով հան դերձ: Դրանք ստեղծ վում 
են հու շար ձան ներ ու նե ցող բնա կա վայ րե րի, դրանց հատ ված նե րի̀ պատ մա կան կենտ
րոն նե րի, թա ղա մա սե րի, փո ղոց նե րի, բնա կան և պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված ար հես
տա կան լանդ շաֆտ նե րի և պատ մա կան մի ջա վայ րե րի պահ պա նու թյան նպա տա կով: 
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Ներ կա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են 9 պատ մամ շա կու թային 
ար գե լոց ներ, և ևս 2ի ստեղ ծու մը դեռ քն նարկ ման ըն թաց քում է: 

Ըստ ար ժե քայ նու թյան՝ հու շար ձան նե րը դա սա կարգ վում են եր կու խմ բի՝ 
հան րա պե տա կան և տե ղա կան նշա նա կու թյան։ Ը ստ կեր պա րի պահ պան վա ծու թյան 
աս տի ճա նի՝ ա ռանձ նա նում են նախ նա կան (կամ պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված) կեր
պա րը ամ բող ջա կան պահ պա նած հու շար ձան ներ և կեր պա րը մաս նա կի կորց րած 
հու շար ձան ներ, ի սկ նախ նա կան կեր պա րը մաս նա կի կորց րած հու շար ձան ներն էլ 
ի րենց հեր թին բա ժան վում են եր կու խմ բե րի՝ հու շար ձան ներ, ո րոնց նախ նա կան կեր
պա րը կա րե լի է վե րա կանգ նել փաս տագ րա կան նյու թե րի գի տա կան վեր լու ծա կան 
հիմ նա վոր մամբ, և հու շար ձան ներ, ո րոնց նախ նա կան կեր պա րը հնա րա վոր չէ վե րա
կանգ նել փաս տագ րա կան ան հրա ժեշտ նյու թե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը փաս տել է, որ պատ մամ շա կու թային հու շար ձան
նե րի պահ պա նու թյու նը, ը ստ բնույ թի, ի րա կա նաց նում է  Կա ռա վա րու թյու նը՝ ի դեմս 
պե տա կան լի ա զոր մարմ նի (հան րա պե տա կան նշա նա կու թյան հու շար ձան ներ, 
ՅՈՒՆԵՍ ԿՕի հա մաշ խար հային ժա ռան գու թյան ցան կե րում ը նդ գրկ ված հու շար ձան
ներ) և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի (տե ղա կան նշա նա կու թյան հու
շար ձան ներ), հու շար ձան նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, սրա նից 
բա ցի, չի տր վել հա վե լյալ բա ցատ րու թյուն աշ խա տանք նե րի վե րահս կո ղու թյան, Հա
յաս տա նում մշա կու թային ժա ռան գու թյան ան շարժ հու շար ձան նե րի մա սին ի րա զե
կու թյան բարձ րաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ի նչ պես նաև այն գոր ծո ղու թյուն
նե րի վե րա բեր մամբ, ո րոնք կա րող են ձեռ նարկ վել՝ խրա խու սե լու վե րա կանգ նումն ու 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան ան շարժ հու շար ձան նե րի՝ ի նպաստ հա սա րա կու թյան 
օգ տա գոր ծու մը։ Սա մի փոքր զար մաց նող է, ե թե հաշ վի առ նենք Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ներգ րա վու մը Եվ րո պայի խորհր դի/Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի հա մա տեղ 
« Պատ մա կան քա ղաք նե րի վե րա կանգն ման» Կի ևի նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե
րում, ա պա դրան հա ջոր դած ու ըն թա ցիկ COMUS ծրագ րում24 (2015թ. հուն վա րից 
մինչև 2017թ. հու նիս)։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով սույն զե կույ ցի Բա ժին  11 –ին վե րա բե րող 
խն դիր նե րի վեր լու ծու թյու նը սահ մա նա փակ վում է հետ ևյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րով 
և դի տար կում նե րով.   
- Ման րակր կիտ և կոնկ րետ կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նեց ված  ծրա գի րը կա

րող է խրա խու սել մշա կու թային ժա ռան գու թյան ան շարժ հու շար ձան նե րի վե րա
կանգ նու մը և ի նպաստ հա սա րա կու թյան շա հա գոր ծու մը, այդ թվում՝ փոք րա
մասշ տաբ ֆոն դե րի օգ տա գոր ծու մը հա ջող ված և ազ դե ցիկ նա խագ ծեր մեկ նար
կե լու հա մար: 

- Ինչ վե րա բե րում է ը նդ հա նուր առ մամբ COMUS ծրագ րին (ո րը նե րա ռում է Հա յաս
տա նում Գյում րի և Գո րիս քա ղաք նե րը, ի նչ պես և Բե լա ռու սի, Վրաս տա նի, Մոլ դո
վայի և Ո ւկ րաի նայի մի շարք քա ղաք ներ), « Վե րա կանգն ման» ծրագ րե րից քաղ
ված դա սե րը նե րա ռում են գոր ծըն կեր նե րի մո բի լի զա ցում և պե տա կանմաս նա
վոր գոր ծըն կե րու թյան ձևա չա փում հա մա գոր ծակ ցու թյուն, ֆի նան սա վոր ման են
թա կա ծրագ րեր, վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի հա մար ֆի նան սա վոր ման 
հայ տա դի մում ներ, մի ջոց նե րի և ռե սուրս նե րի ար դյու նա վե տու թյանն ո ւղղ ված 
սի ներ գի ա նե րի ստեղ ծում, բնա կիչ նե րի շր ջա նում վս տա հու թյան ձևա վո րում, քա
ղա քային մասշ տա բով տե ղա կան դի նա մի կայի խթա նում, հա մայն քային պլա նա
վո րու մից քաղ ված դա սե րի վեր լու ծու թյուն և ին տեգր ված հա մա կար գե րի մշակ
ման խրա խու սում։ Գոր ծո ղու թյուն նե րի այս հա մա կազ մը հարկ է տա րա ծել Հա
յաս տա նի այլ քա ղաք նե րի վրա։ Ա ռա ջին հեր թին այս գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող 
են կենտ րո նա նալ այն քա ղաք նե րի ու հա մայնք նե րի վրա, որ տեղ նա խա պատ րաս
տա կան աշ խա տանք նե րը սկս վել է ին Կի ևի նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում 
20102012թթ. (դ րանք են Ա լա վեր դի, Աշ տա րակ, Դի լի ջան, Գնի շիկ և Ե ղե գիս, 
Մեղ րի, Օ շա կան և Վա ղար շա պատ հա մայնք նե րը)։

24  Տե՛ս http://www.coe.int/en/web/cultureandheritage/comusurbanstrategies



60

12. Շար ժա կան ժա ռան գու թյուն. թան գա րան ներ, ար խիվ ներ և գրա դա
րան ներ

 Այս հատ վա ծը կենտ րո նա նում է թան գա րան նե րի հա մա կար գի կա ռուց ված քի և 
այլ հաս տա տու թյուն նե րի վրա, այդ թվում՝ այն խն դիր նե րի, ո րոնք ա ռնչ վում են հա
մայնք նե րի հետ կա յուն հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը, սո ցի ա լա կան և կր թա
կան օ գուտ նե րին, մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան հա մար մեկ նա բա նու թյուն նե րի ռե
սուրս նե րի տրա մադր մա նը, տե սալ սո ղա կան, բազ մա մի ջա վայ րային, ե ռա չափ, վիր
տո ւալ ի րա կա նու թյան ցու ցադ րու թյուն նե րին, ին տե րակ տիվ փոր ձին և ե կա մու տի 
ստաց մա նը։ Այս տեղ տր ված հարցն էր. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն նե րի է ան հրա ժեշտ դի մել՝ 
թան գա րան նե րը, ի նչ պես նաև շար ժա կան ժա ռան գու թյան ո լոր տի այլ կա ռույց նե րը  
կա տա րե լա գոր ծե լու և հա սա րա կու թյա նը օ գուտ տա լու նպա տա կով»։  

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը նշել է հետ ևյա լը. 

-  Թան գա րան նե րի վե րա բե րյալ

 Ներ կա յում ՀՀո ւմ գոր ծում է թվով 119 թան գա րան, ո րից 51ը գոր ծում է ՀՀ մշա
կույ թի նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյամբ (նե րա ռյալ « Ցու ցա հան դե սային կենտ րոն» 
ՊՈԱԿը, մաս նա ճյու ղե րը և ար գե լոցթան գա րան նե րը): Մյուս թան գա րան նե րի սե
փա կա նու թյան կար գա վի ճա կը հս տա կեց ված չէ։ 

Ան շարժ հու շար ձան նե րի, գրա դա րան նե րի, ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան
գու թյան բնա գա վա ռի ի րա վա պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րը օ րենսդ րո րեն 
կար գա վոր ված են, սա կայն այլ է ի րա վի ճա կը թան գա րան նե րի և ՀՀ թան գա րա նային 
ֆոն դի ո լոր տում: Դեռևս ի րա վա կան կար գա վո րում չեն ստա ցել մշա կու թային ժա
ռան գու թյան մաս կազ մող թան գա րան նե րի գոր ծու նե ու թյունն ու Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան թան գա րա նային  ֆոն դին վե րա բե րող հար ցե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
« Թան գա րան նե րի և ՀՀ թան գա րա նային ֆոն դի  մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը ար
դեն ի սկ մշակ վել է ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի կող մից և ներ կա
յում գտն վում է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում: 

« Թան գա րան նե րի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան թան գա րա նային  ֆոն դի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի ըն դու նու մից հե տո կկար գա վոր վեն  թան գա րան նե րի 
ստեղծ ման, գոր ծու նե ու թյան, գոր ծու նե ու թյան դա դա րեց ման և հա վա տար մագր ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև կտր վեն հս տակ սահ մա նում ներ 
թան գա րան նե րի տե սակ նե րին, գոր ծա ռույթ նե րին։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հա մար կա պա հով վեն թան գա րա նային ֆոն դի ձևա վոր ման, հա մալր ման, հաշ վառ
ման, պահ պա նու թյան և ան վտան գու թյան օ րենսդ րա կան հիմ քե րը: 

Ներ կա յում ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հա մա կար գի թան գա րան նե րի գոր
ծու նե ու թյու նը կար գա վոր վում է ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րի հրա մա նով հաս տատ ված 
ի րա վա կան ակ տե րով (ոչ Ազ գային ժո ղո վի մա կար դա կում)։ Դրանք վե րա բե րում են 
թան գա րան նե րի ֆոն դե րից օ գտ վե լու, ֆոն դե րի պահ պան ման, թան գա րա նային 
ա ռար կա նե րի ժա մա նա կա վոր պահ պա նու թյան և ժա մա նա կա վոր ար տա հան ման 
թույլտ վու թյան տրա մադր ման կար գե րին և այլն:

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից հի շա տակ վել է, որ նա խա րա րու թյու նը շա
րու նա կում է մշա կու թային ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում է լեկտ րո նային տե ղե կատ վա
կան հա մա  կար գե րի գոր ծար կու մը, սա կայն այս աշ խա տան քի ծա վալ նե րը չեն մաս
նա վո րեց վել։ Մշա կույ թի նա խա րա րու թյունն ա կն կա լում է, որ դրանց կի րար կու մը 
կնպաս տի թան գա րան նե րի, թան գա րա նային ցու ցադ րու թյուն նե րի, մեկ մի աս նա կան 
տոմ սային տն տե սու թյան մշակ մա նը և այլն: 

- Գ րա դա րան նե րի վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա 915 հա մայն քային գրա դա րան, սա կայն 
ներ կա յում գոր ծում է 621ը։  ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյամբ գոր
ծում է թվով 12 գրա դա րան̀  2 ազ գային  և 10 մար զային: Նշ վել է, որ  գրա դա րան նե րի 
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կա ռուց ված քային հիմ նա կան բո վան դա կու թյան բաշխ վա ծու թյու նը միտ ված է մի 
շարք խն դիր նե րի բա րե լավ մա նը, ո րոնք հիմ նա կա նում ի րաց վում են 2012թ. ըն դուն
ված «Գ րա դա րան նե րի և գրա դա րա նային գոր ծի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան նոր օ րեն քի ներ քո։ 

Այդ օ րեն քից բխող, կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված կար գերն ու ո րո շում նե
րը նպաս տե ցին գրա դա րա նային ո լոր տում հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի բա րե լավ մա
նը։ Օ րի նակ՝ գրա դա րա նա յին հա վա քա ծու նե րի հա մալր ման, պահ պա նութ յան, ու
սում նա սիր ման, հան րահռ չակ ման, ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա
նե րի կի րառ մամբ մշա կու թային ժա ռան գու թյան թվայ նաց ման, տե ղե կատ վա կան 
շտե մա րան նե րի և մի ա ցյալ ավ տո մա տաց ված հա մա կար գե րի շա րու նա կա կան զար
գաց ման, հա մալր ման ա նընդ հա տու թյան ու օգ տա գործ ման մատ չե լի ու թյան ա պա
հով ման, տպա գիր նյու թե րի, ազ գա յին ան ձեռնմ խե լի ֆոն դե րի վե րա բեր յալ մա տե նա
գի տու թյան, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, տե ղե կատ վա կան ցան կե րի կազմ ման ու 
հրա պա րա կման, գր քա փո խա նա կու թյան, ի նչ պես նաև  հան րու թյա նը մա տուց վող 
ծա ռա յու թյուն նե րի̀ տե ղե կատ վա կան, մշա կու թային սպա սարկ ման ո րա կի բարձ րաց
մա նը։

Լ րա ցու ցիչ աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել կամ ըն թաց քի մեջ ե ն։ Օ րի նակ՝ հա
մայն քային գրա դա րան նե րի  հետ կա յուն հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով 
ի րա կա նաց վել են մի շարք ծրագ րեր̀ հա մայն քային գրա դա րան նե րի հա վա տար մագ
րում, գրա դա րա նա վար նե րի վե րա պատ րաս տում, Հա յաս տա նյան հա մա հա վաք 
է լեկտ րո նային գրա ցու ցա կի կազ մու մը, տե ղե կա տու շտե մա րան նե րի ստեղ ծու մը։ 
« Հայ գիրք»ն այն հար թակն է, ո րում մի ա վոր վել է  Հա յաս տա նի գրա դա րան նե րի հա
մա հա վաք է լեկտ րո նա յին գրա ցու ցա կը 22 գրա դա րան նե րի մաս նակ ցու թյամբ, այդ 
թվում` նա խա րա րու թյան հա մա կար գի  13 գրա դա րան։ Այս տեղ կա րե լի է նշել նաև  
Հա յա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գի տա տե ղե կատ վա կան հան գույ ցը, « Հայ մա
մու լի հա մա հա վաք գրա ցու ցա կը»:

 Ձեռք բե րում ներ կան նաև թվայ նաց ման ո ւղ ղու թյամբ։  Հա յաս տա նի ազ գային 
գրա դա րա նում գրա կա նու թյան թվայ նաց ման կենտ րո նի կող մից շա րու նակ վում է 
թվայ նաց ման գոր ծըն թա ցը. թվայ նաց վել է 422.398 է ջ։ Առ այ սօր թվայ նաց վել է 
3,598,282 թվան շաց ված  էջ, ո րից` 2.068.802 պար բե րա կա նի  և 1.529.480 գր քի էջ: 

Մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գրա դա
րան նե րում գր քի շուրջ հա մախմ բու մը հատ կա պես ակ տիվ է ե ղել Պոե զի այի հա մաշ
խար հային օ րը, Գիրք նվի րե լու օ րը, Ման կա պա տա նե կան գր քի մի ջազ գային օ րը, 
Գրա դա րա նա վա րի օ րը և այլն: Տաս նյակ շնոր հան դես ներ են կազ մա կերպ վել մար զի 
գրող նե րի գր քե րի լույ սըն ծայ ման կա պակ ցու թյամբ: Գրա դա րա նա վա րի օր վա (հոկ
տեմ բե րի 7) կա պակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վել է « Դար ձիր գրա դա րա նի բա րե կամ» 
ծրա գի րը: Ծրագ րին մի ա ցած 155 գրա դա րա նում ի րա կա նա ցել է 351 մի ջո ցա ռում` 
վեր ջին 25 տա րում հրա տա րակ ված գր քե րի ցու ցադ րու թյուն ներ, շնոր հան դես ներ, 
հան դի պում ներ մար զե րի, հա մայնք նե րի ստեղ ծա գոր ծող հե ղի նակ նե րի հետ: Այս 
տա րի ծրագ րին մի ա ցել են նաև ԼՂՀ հան րա պե տա կան և քա ղա քային ո ւթ գրա դա
րան ներ:

 Պա տաս խա նում նշ վել է, որ գրա դա րա նա յին գոր ծի ա ռա ջըն թացն ա պա հո վե լու, 
ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րի պայ ման նե րում գրա դա րան նե րի աշ խա տանքն 
ա ռա վել ա րդ յու նա վետ դարձ նե լու  նպա տա կով խիստ կար ևոր վում է մի ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, աշ խար հասփ յուռ հայ տպա գիր ժա ռան
գութ յան ան խա թար պահ պա նութ յան և այն գա լիք սե րունդ նե րին հանձ նե լու շուրջ 
հա մա տեղ ո րո շում ներ կա յաց նե լը։ 

Մա տե նա գի տա կան շտե մա րան նե րի ձևա վոր ման և գրա դա րա նա յին հա վա քա
ծու նե րի թվայ նաց ման ո ւղ ղութ յամբ կա տար վել են նշա նա կա լի աշ խա տանք ներ, այդ 
թվում՝ հա մայն քային գրա դա րա նա վար նե րի հա մար վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց ներ (2012թ. ի վեր), ո րոնց նպա տակն է գրա դա րա նա վար նե րին ժա մա նա կա կից 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րին ծա նո թաց նե լը, գրա դա րա նային հա մա կարգ 
ներդր ված է լեկտ րո նային ե ղա նակ նե րին լա վա տե ղյակ դարձ նե լը:
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2013 թվա կա նից սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց վում է հա մայն քային գրա դա
րան նե րի հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցը և  « Հան րային գրա դա րան նե րի նյու
թա տեխ նի կա կան բա զայի զար գաց ման ծրա գրով» հա վա տար մագր ված հա մայն քա
յին գրա դա րան նե րի վե րա զի նու մը՝ ին տեր նետ կա պով, մաս նա գի տաց ված կա հույ քով 
և տեխ նի կայով, ի նչ պես նաև հա մալ րու մը նոր գրա կա նու թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է տե սալ սո ղա կան, բազ մա մի ջա վայ րային, ե ռա չափ, վիր տո ւալ 
ի րա կա նու թյան ցու ցադ րու թյուն նե րի մշակ մանն ու օգ տա գործ մա նը, ՀՀ մշա կույ թի 
նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան գրա դա րան նե րը ա պա հով ված են տե սալ սո ղա կան 
(CD, DVD) նյու թե րով:  Տա րե կան սպա սարկ վում է 100 հա զա րից ա վե լի մի ա վոր:  Հա
սա րա կու թյան խո ցե լի խմ բե րի հա մար ի րա կա նաց վում են կույր և թույլ տես նող նե րի 
հա մար «Արև»  և  «Ըն տա նե կան գրա դա րա նա վար» ծրագ րե րը: Նա խա րա րու թյու նը 
հատ կո րո շել է գրա դա րան նե րը նոր ին տե լեկ տո ւալ զբաղ մուն քի  մի ջա վայ րի վե րա
մո դե լա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ նոր ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մի ջո ցով 
գրա դա րան նե րը դարձ նե լու մտա վոր ստեղ ծա գոր ծա կան զար գաց ման կենտ րոն ներ, 
հան րու թյան հա մար ա ռա վել հե տաքրք րա կան վայ րեր, ձևա վո րե լու նոր ին տե լեկ
տուալ զբաղ մուն քի մի ջա վայր: Այս ի մաս տով ցան կու թյուն կա ստեղ ծե լու գրա դա րա
նային նոր մի ջա վայր՝ ակ տի վաց նե լով հա մա գոր ծակ ցու թյու նը մաս նա վոր կազ մա
կեր պու թյուն նե րի (թեև պարզ չէ՝ ի նչ դե րա կա տա րու թյամբ), գրող նե րի, ստեղ ծա գոր
ծա կան մի ու թյուն նե րի հետ,  գրա դա րան ներն  ա պա հո վե լու ան վճար ին տեր նետ կա
պով և տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյամբ։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նից, ի նչ պես նաև շա հագր գիռ կող մե
րից ստաց ված դի տար կում նե րից բխում են մի շարք հար ցադ րում ներ. 
- Կա րե լի է դի տար կել Գրա դա րա նային և թան գա րա նային ո լորտ նե րի կող մից հան

րահռ չակ վող մի ջազ գային գրա դա րա նային փա ռա տո նե րի կազ մա կերպ ման հնա
րա վո րու թյու նը, հատ կա պես կենտ րո նից հե ռու գտն վող վայ րե րում, օ րի նակ՝ հիմ
նա կան պատ մա կան քա ղաք նե րում՝ այս կերպ խրա խու սե լով այ ցե լու նե րի հոս քը։

-  Թեև կա րե լի է են թադ րել, որ գրա դա րա նային ո լոր տը լավ է զար գա նում  (բա ցա
ռու թյամբ այն հան գա ման քի, որ գրա դա րան նե րի մեկ եր րորդն ակ տիվ չի գոր
ծում), առ կա են գրա դա րա նա վար նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր և մաս նա
գի տա կան հա վա տար մագ րում, մր ջո ցա ռում ներ են կազ մա կերպ վում և տե ղե
կատ վա կան հա մա կար գե րի թվայ նաց ման ո ւղ ղու թյամբ ծա վա լուն ջան քեր են 
ներդր վում, թան գա րա նային հա մա կարգն, այ նո ւա մե նայ նիվ, թվում է, թեր զար
գա ցած է, և չկա որ ևէ վկա յու թյուն առ այն, որ տե սալ սո ղա կան, բազ մա մի ջա վայ
րային, ե ռա չափ և այլ ա ռա ջան ցիկ տեխ նո լո գի ա նե րը կի րառ վում են թան գա րան
նե րում։ 

- Ա վե լին, շա հագր գիռ կող մե րից մե կից ստաց ված մեկ նա բա նու թյու նը փաս տում է, 
որ թան գա րան նե րը և շար ժա կան ժա ռան գու թյան հա մար նա խա տես ված պայ ման
նե րը  կա տա րե լա գոր ծե լու և հա սա րա կու թյա նը օ գուտ տա լու նպա տա կով ան հրա
ժեշտ է բարձ րաց նել նրանց գրավ չու թյու նը և մր ցու նա կու թյու նը:  

- Այս ա ռու մով ան հրա ժեշ տու թյուն կա զար գաց նե լու թան գա րան նե րի կա ռա վար
ման կա րո ղու թյուն նե րը (քա նի որ հա ջո ղու թյուն ու նե ցող թան գա րան նե րը մի այն 
գի տա կան նա խագ ծե րում նե րառ ված և հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող թան գա
րան նե րը չեն, այլև նրանք, ո րոնք կազ մա կերպ չա կան ջանք են ներդ նում), բա րե
լա վե լու թան գա րան նե րի ֆի նան սա վո րու մը և հե տաքր քիր մի ջա վայր ա պա հո վե
լու, որ տեղ մար դիկ ցան կա նում են ներգ րավ վել։ Սա ան խու սա փե լի ո րեն ա ռաջ է 
բե րում հար ցադ րում ներ այն մա սին, թե ով է կա ռա վա րում թան գա րա նը (պե տա
կան հատ վա ծը, թե մաս նա վոր հատ վա ծը/եր րորդ հատ ված ներ), ի նչ պես է ի րա
կա նաց վում մար կե տին գը, դի զայ նը և ա պա հով վում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը, այդ թվում՝ ին տե րակ տիվ բազ մա մի ջա վայ րային 
թվային ցու ցադ րու թյուն նե րի կի րառ մամբ և ա ռևտ րային կե տե րի բաց մամբ (խա
նութ, ռես տո րան, սր ճա րան և այլն)։ 

- Շա հագր գիռ կող մե րից մե կը նկա տեց, որ Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան են թա կա
յու թյան տակ գտն վող թան գա րան նե րը մշա կում են Թան գա րան նե րի հե ռան կա
րային զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն ներ, և ա մեն տա րի այս ռազ մա վա րու թյուն
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նե րից բխող գոր ծա ռույթ նե րը նե րառ վում են նա խա րա րու թյան բյու ջե տային հայ
տե րում և միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րե րում։ Այս հա մա տեքս տում գու ցե 
հնա րա վոր է մշա կել մաս նա գի տաց ված ու սու ցում թան գա րա նային գոր ծի հա
մար։ Ի րա կա նում նշ վել է, որ ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան և «Ի ԿՕՄ»ի հետ 
հա մա տեղ Հա յաս տան են   հրա վիր վել Բրի տա նա կան թան գա րա նի մաս նա գետ
նե րը ՀՀ տար բեր թան գա րան նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար թան գա րա նային մար
քե թին գի կա ռա վա րու մը և պլա նա վո րու մը թե մա նե րով դա սըն թացվար ժանք 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:

-  Թան գա րան նե րը դե րա կա տա րու թյուն ու նեն նաև զբո սաշր ջու թյան ո լոր տի հետ 
կապ ված։ Ա նհ րա ժեշտ է մշա կել հս տակ ռազ մա վա րու թյուն, ո րը թան գա րան նե րը 
կկա պի զբո սաշր ջային նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հետ և հա մա գոր ծակ ցային ծրագ
րեր կի րա կա նաց նի զբո սաշր ջու թյան (Տն տե սա կան զար գաց ման նա խա րա րու
թյան կող մից հա մա կարգ մամբ) և ը նդ հան րա պես մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
ո լոր տի հետ։ Սա կա րող է վկա յու թյու նը լի նել այն բա նի, որ կա րիք կա էլ ա վե լի 
զար գաց նե լու հա մա կարգ ման ըն թա ցա կար գե րը տար բեր նա խա րա րու թյուն նե րի 
և պե տա կան մար մին նե րի միջև (Ծա նո թու թյուն. Վե րը՝ Բա ժին 1ո ւմ նշ ված միջ գե
րա տես չա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նկա տառ ման մեջ չի հի շա տակ վում զբո սա
շրջու թյան հար ցը)։ Այս խն դիրն էլ ա վե լի է վատ թա րա նում հս տակ թան գա րա
նային ռազ մա վա րու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով։  

- Այլ շա հագր գիռ կող մեր նշում են, որ թան գա րան նե րի մա սին օ րեն քը ան բա վա
րար է ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ա պա հով ման տե սան կյու նից, հո վա նա
վո րու թյան մա սին օ րեն քը նույն պես բա վա րար չէ (շատ քիչ բան է ար վում հո վա
նա վո րու թյու նը խրա խու սե լու հա մար)։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով կա ան հրա ժեշ տու
թյուն ե կա մու տի բազ մա տե սա կաց ման և այլ աղ բյուր նե րի ո րո շարկ ման հա մար, 
այդ թվում՝ խրա խու սե լով նվի րատ վու թյուն նե րը և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
ներգ րավ ման ա ռու մով ա վե լի մեծ պրոակ տի վու թյու նը։ 

- Մ շակ վում են զբո սաշր ջային նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ստեղծ ման ծրագ ծեր (մ շա
կու թային եր թու ղի ներ/են թա կա ռուց ված քային մի ջանցք ներ), ո րոնց հա մար օգ
տա կար կլի ներ թան գա րան նե րի ցան ցի հետ կա պակց վա ծու թյու նը։ Այլ զբո սա
շրջային տե սար ժան վայ րե րի և հար մա րու թյուն նե րի հետ հա մակ ցու թյամբ սա կա
րող է նպաս տել գոր ծո ղու թյուն նե րի կլաս տեր նե րի ձևա վոր մա նը։  

13. Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյուն

 Այս բա ժի նը դի տար կում է այն հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ոչ նյու թա կան 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան օգ տա գործ մա նը սո ցի ալտն տե սա կան զար գաց ման 
նպա տակ նե րով։ Այս տեղ տր վել է հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են ան հրա
ժեշտ հան րու թյան օգ տին ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան հատ վա ծը զար գաց նե լու հա
մար»:  

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նը մաս նա վո րեց նում է, որ ո լոր տը հզո
րաց նե լու և ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան նե րու ժը զար գաց նե լու նպա
տա կով ա վե լաց վել են ՀՀ պե տա կան բյու ջե ից ո լոր տին տրա մադր վող հատ կա ցում
նե րը, ծրագ րե րի քա նա կը, ը նդ լայն վել է ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շր ջա նա կը:

 Հա մայն քային ներգ րավ վա ծու թյան և ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման նպա տա
կով ՀՀ տար բեր մար զե րում ի րա կա նաց վում են մշա կու թային ծրագ րեր, այդ թվում՝ 
ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան փա ռա տո ներ, ժո ղովր դա կան ար վես տի ու սու
ցո ղա կան դա սըն թաց ներ, ցու ցա հան դես ներ, ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու
թյան պահ պան մա նը նպաս տող ու ի րա զեկ վա ծու թյու նը խթա նող այլ բազ մաբ նույթ 
մի ջո ցա ռում ներ: Ի նչ պես նշ վել է վե րը՝ Բա ժին 5ո ւմ, ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա
ռան գու թյան տե սա կան ու սուց ման գոր ծըն թացն ա պա հո վում է Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի հայոց պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը̀ իր հնա գի տու թյան և ազ գագ րու
թյան ամ բի ո նով, հայ ար վես տի պատ մու թյան և տե սու թյան ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի ամ բի ո նը, 
մշա կու թա բա նու թյան ամ բի ո նը̀ որ պես պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի ա ռան ձին ստո րա
բա ժա նում։ Ո լոր տում պե տու թյան հետ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ բազ մա թիվ 
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ծրագ րեր են ի րա կա նաց նում մի շարք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, օ րի
նակ՝ «Կր թու թյան ա ջակ ցու թյան հիմ նադ րա մը», « Տո նա ցույց. ա վան դա կան տո նե րի 
վե րած նուն դը», « Սաս նա տու նը», « Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րի զար գաց ման 
և պահ պան ման» կազ մա կեր պու թյու նը և այլն: 

Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վում են բազ
մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ։ Օ րի նակ՝ 2016 թվա կա նի ըն թաց քում կազ մա կերպ վել է 32 մի
ջո ցա ռում, այդ թվում՝ ար դեն ա վան դա կան դար ձած « Սաս նա ծռեր» է պո սին նվիր
ված մի ջո ցա ռում նե րը, «Երկն քից ե րեք խն ձոր ըն կավ...» հե քի ա թա սա ցու թյան և բար
բա ռի մր ցույթփա ռա տո նը, « Հա յաս տա նը խա ղա ղու թյան խաչ մե րու կում» ֆոլկ լո րային 
5րդ մի ջազ գային փա ռա տո նը, Գյում րի ի « Հա ցի փա ռա տո նը» և ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Նոր Ար թիկ հա մայն քում ի րա կա նաց վող «Էրգ րի հա մի հի շո ղու թյու նը» հայ կա
կան ու տես տի փա ռա տո նը: 

Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան և ժա ռան գու թյան այլ ո լորտ նե րի 
միջև կա պը դրս ևոր վում է հրա տա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի և տար բեր մշա կու
թային մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով, թեև նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան այլ 
ձևե րի կա պե րը մաս նա վո րեց ված չեն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, բազ մաբ նույթ փա ռա տո նե րի 
ի րա կա նա ցու մը նպաս տում է նաև հա մայն քային զբո սաշր ջու թյա նը և տն տե սա կան 
զար գաց մա նը (թեև չի նշ վում, թե ի նչ պես):

 Բա ցի ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի 2003թ. ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա
նու թյան մա սին կոն վեն ցի այից, ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան գրանց
ված ար ժեք նե րի վե րա բեր մամբ Հա յաս տա նը ան դա մակ ցում և հա մա գոր ծակ ցում է 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի հո վա նու ներ քո գոր ծող Ա րևմ տյան և Կենտ րո նա կան Ա սի այի ոչ նյու
թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան տա րա ծաշր ջա նային հե տա զո տու թյուն նե րի և 
Հա րա վար ևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րի Սո ֆի այի կենտ րո նի հետ, ի նչ պես նաև մաս
նակ ցում է ժո ղովր դա կան ար վես տի տար բեր մի ջազ գային ֆոլկ լո րային փա ռա տո նե
րի, հան դի պում նե րի և ցու ցա հան դես նե րի:

 Դեռևս խն դիր է ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ցան կե րի հա մալ րու
մը, մի աս նա կան տե ղե կատ վա կան շտե մա րա նի ստեղ ծու մը, ժո ղովր դա կան նվա գա
րա նա գոր ծու թյան կեն սու նա կու թյան պահ պա նու թյան մե խա նիզմ նե րի զար գա ցու մը: 
Կար ևո րա գույն խն դիր է ա վան դա կան ար հես տա գոր ծու թյան զար գա ցու մը, ար հես
տա վոր նե րի խրա խուս ման և ար հես տա գոր ծա կան ար տադ րան քի ար դի ա կա նա ցու մը 
և կեն ցա ղում ներդր ման մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը, ի նչ պես նաև ոչ նյու թա կան մշա
կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ գի տա հան րա մատ չե լի աշ խա տու թյուն նե րի 
տպագ րու մը:

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը հատ կո րո շել է, որ ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա
ռան գու թյան հատ վա ծը զար գաց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել այս 
ժա ռան գու թյան հան րահռ չա կու մը տե ղե կատ վա կան դաշ տում, ին չը կա րող է նպաս
տել հան րու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց մա նը և ոչ նյու թա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան նկատ մամբ հար գան քի ու կար ևո րու թյան գի տակ ցու թյան ձևա վոր
մա նը: Բա ցի այդ, մի շարք այլ խն դիր ներ կա րող են բարձ րաց վել ոչ նյու թա կան մշա
կու թային ո լոր տի զար գաց ման ա ռն չու թյամբ. 
- Հա ճախ հա մայնք ներն են ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ի րա կան 

պա հա պան նե րը, հատ կա պես գյու ղա կան վայ րե րում, բայց նրանց հա մար գու ցե 
դժ վար լի նի այս ժա ռան գու թյան կար ևո րու թյու նը և դրա օգ տա գործ ման ձևե րը 
հաս կա նա լը։ Ա վե լին, մշա կույ թը/մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը կա մա վո րու թյան 
սկզ բուն քով ի րաց վող գոր ծա ռույթ է Հա յաս տա նի տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
հա մար, և նրանք հա ճախ պատ րաստ չեն կամ չեն կա րող ֆի նան սա կան մի ջոց ներ 
հատ կաց նել դրա բա րե կարգ ման/ զար գաց ման հա մար։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով, 
կար ևոր է ներգ րա վել մաս նա վոր հատ վա ծին՝ տն տե սա կան զար գաց մա նը միտ
ված ձևա չա փե րով (խ րա խու սել նրանց գոր ծու նե ու թյու նը, զար գաց նել զբո սա
շրջային ծա ռա յու թյուն նե րը և այլն)։ 

- Ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի և ար ժեք նե րի հրա պա
րա կու մը և դրանց հնա րա վո րինս լայն օգ տա գոր ծու մը, զբո սաշր ջու թյան զար
գաց մա նը միտ ված նյու թա կան ժա ռան գու թյան այլ ար ժեք նե րի, այդ թվում՝ հե
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տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող վայ րե րի կլաս տեր նե րի հետ հա մակ ցու թյամբ, կա
րող է նպաս տել ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի զար գաց
մանն ի նպաստ հա սա րա կու թյան։ 

- Հարկ է զար գաց նել մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ը նդ լայ նե լու ոչ նյու թա
կան ժա ռան գու թյան հատ վա ծի ծա վալ նե րը որ պես ռե սուրս, ի սկ հա մա պա տաս
խան հնա րա վո րու թյուն ներ կա րող են ստեղծ վել, ե թե 2018թ. Սմիթ սո նյան ֆոլկ լո
րային փա ռա տո նը կազ մա կերպ վեր Հա յաս տա նում (Ս միթ սո նյան հաս տա տու թյան 
հո վա նու ներ քո, ի նչ պես նշ վել էր «Իմ Հա յաս տա նի» ներ կա յա ցուց չի կող մից)։ «Իմ 
Հա յաս տա նի» հետ այս հա մա գոր ծակ ցու թյու նը մեծ նե րուժ ու նի հայ կա կան ոչ 
նյու թա կան ժա ռան գու թյան կար ևո րու թյան մե ծաց ման հա մար, ի սկ մի ջազ գային 
մի ջո ցա ռում նե րը հարկ է պլա նա վո րել՝ հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային այ ցե լու նե րի 
նպաս տա վոր նե րու ժը։ 

- Քա նի որ ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը կապ վում է հար ևան ե րկր
նե րի հետ, օ րի նակ՝ Վրաս տա նի և Ի րա նի, կար ևոր է բարձ րաց նել տար բեր ե րկր
նե րում առ կա մշա կու թային ժա ռան գու թյան մա սին ի րա զե կու թյան մա կար դա կը։ 
Սա կա րող է նպաս տել զբո սաշր ջիկ նե րի հոս քե րի ո ւղ ղորդ մա նը այդ ե րկր ներ։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար հարկ կլի նի ռազ մա
վա րու թյուն մշա կել, մաս նա վո րա պես ա պա հո վել այլ հա սա րա կու թյուն նե րում 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի մշա կույ թի պաշտ պա նու թյու նը վնաս վե լուց և խթա նել 
այլ ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը այս գոր ծըն թա ցին։ 

- COMUS ծրագ րի քա ղաք նե րի կամ մշա կու թային ու ղի նե րի հետ կապ ված մի ջո ցա
ռում նե րի կազ մա կեր պու մը կա րող է օգ նել այս նա խա ձեռ նու թյուն նե րին սա տար
մա նը և խրա խու սել մեկ մի աս նա կան մո տեց ման կի րա ռու մը մշա կու թային ժա
ռան գու թյան կա ռա վար ման գոր ծում։ 

- Պարզ է, որ նոր քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք մշակ վել են 2006թ. գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրագ րի հի ման վրա, բա րե լա վել են ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա
ռան գու թյան վի ճա կը, ի սկ ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը վե րա բե
րող նոր ի րա վա կան շր ջա նակ նե րը նպաս տել են ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա
ռան գու թյան գույ քագր ման ե րկ րոր դային ի րա վա կան շր ջա նակ նե րի ձևա վոր մա
նը։ Սա կայն այս ո լորտն ահ ռե լի է իր ծա վալ նե րով (և դրա հա մար կպա հանջ վեն 
ահ ռե լի ռե սուրս ներ՝ մաս նա վո րա պես՝ մշա կե լու հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնք և՛ կխ րա խու սեն, և՛ կգ րա վեն այ ցե լու նե րին  (օ րի նակ՝ գի նու փա ռա տոն)։ 

14. Կր թու թյան, ի րա զե կու թյան և խորհր դատ վու թյան մե խա նիզմ ներ
 
Այս թե մայի ներ քո քնն վում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րի հան

րօ գուտ շա հա գործ ման հա մար ներ կա յաց րած ար ժե քի մա սին հան րային ի րա զե կու
թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման ու լայն հան րու թյա նը կր թե լուն ո ւղղ ված կար գե րի և 
ըն թա ցա կար գե րի հար ցը։ այս տեղ տր վել է հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա րե լի է դի մել հա սա րա կու թյան  ի րա զե կու թյու նը խթա նե լու և  հան րու թյա նը ժա ռան
գու թյան կար ևո րու թյան մա սին կր թե լու հա մար: Ի նչ պե՞ս կա րե լի է կա տա րե լա գոր ծել 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա յուն  հա սա րա կա կան և տն տե սա կան զար գա ցում 
ա պա հո վող ար ժեք նե րի մա սին կա յաց վող ո րո շում նե րի  գոր ծըն թա ցը»։

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից տր ված պա տաս խա նում նշ վում է, որ հու
շար ձան նե րին ա ռնչ վող գոր ծըն թաց ներն ի րա կա նաց նե լիս հու շար ձան նե րի սե փա
կա նա տե րե րը և դրանք օգ տա գոր ծող նե րը, գոր ծող օ րենսդ րու թյան մա սին ցածր 
ի րա զե կու թյամբ պայ մա նա վոր ված, որ պես կա նոն, չեն դի մում պե տա կան կա ռա վար
ման, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին՝ ի րա վա կան և գի տա մե թո դա կան 
ան հրա ժեշտ խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու հա մար: Ա վե լին, պարզ է դառ նում, որ 
հու շար ձան նե րի վրա կա տար վե լիք աշ խա տանք նե րի մա սին ո րո շում նե րը կար գա
վոր վում են ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նում գոր ծող 3 խորհր դակ ցա կան մար մին
նե րի կող մից։ 
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-  Սա հու շում է ո րո շում նե րի կա յաց ման կա ռուց ված քի վեր ևից ներքև ո ւղ ղու թյան 
մա սին, ո րի հա մար ա պա գա ներդ րող նե րին ա ջակ ցող խորհր դատ վա կան կա ռույ
ցի ստեղ ծու մը նպաս տա վոր կլի նի։  

 Հօ գուտ հան րային կար ծի քի ար վող ժես տե րից հատ կո րոշ վել է այն, որ հու շար
ձան նե րի պահ պա նու թյան, վե րա կանգն ման, օգ տա գործ ման ծրագ րե րի հետ կապ
ված խն դիր նե րի վե րա բե րյալ հան րու թյան ա ռա վել լայն շր ջա նակ նե րի կար ծիք նե րը 
(խոր հուրդ նե րը) հաշ վի առ նե լու, նրանց կող մից ներ կա յաց վող ա ռա ջար կու թյուն ներն 
ի նպաստ հու շար ձան նե րի ծա ռայեց նե լու, հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան և օգ տա
գործ ման խն դիր նե րի վե րա բե րյալ առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րը հս տա կեց նե լու 
նպա տա կով վե րա կանգ նող ճար տա րա պետ նե րի, Ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա
նի շր ջա նա վարտ նե րի՝ հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյա նը և օգ տա գործ մա նը նվիր
ված նա խագ ծային աշ խա տանք նե րով պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են ժա մա նա
կա վոր ցու ցա հան դես ներ: Ցու ցա հան դե սի յու րա քան չյուր այ ցե լու ա զատ է այս կամ 
այն նա խագ ծի վե րա բե րյալ իր կար ծի քը հայտ նե լու̀ այն գրա ռե լով այ ցե լու նե րի տպա
վո րու թյուն նե րի մա տյա նում: Այս կար ծիք ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը հե տա գա յում 
քն նարկ վում և ամ փոփ վում են նա խագ ծող նե րի կող մից:

Բա ցի այդ, մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան, վե րա կանգն ման, օգ
տա գործ ման բնա գա վառ նե րին ա ռնչ վող խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում հաշ վի են 
ա ռն վում նաև Հայ կա կան հու շար ձան ներն ու սում նա սի րող կազ մա կեր պու թյան (RAA), 
Պատ մա կան հու շար ձան նե րը վե րա կանգ նող ճար տա րա պետ նե րի հայ կա կան ա սո
ցիա ցի այի և Հայ կա կան հու շար ձան նե րի ճա նաչ ման ծրա գիր (AMAP) հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ԶԼՄնե րի կող մից կազ մա կերպ վող հան րային քն նար կում
նե րի, հա սա րա կա կան լսում նե րի, բա նա վե ճե րի ար դյուն քում ներ կա յաց վող ա ռա
ջար կու թյուն նե րը:

 
- Այ նո ւա մե նայ նիվ, տպա վո րու թյուն է ստեղծ վում, որ չկա որ ևէ ֆոր մալ հաս տատ

ված մե խա նիզմ մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ խն դիր նե րում հան
րային մաս նակ ցու թյան ա պա հով ման հա մար։ 

 Նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում չեն դի տարկ վում հան րային ներգ րավ վա ծու
թյան, ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման և կր թու թյան հետ կապ ված հար ցե
րը, ո րոնք ո ւղղ ված կլի նեն մշա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես հա սա րա կու թյան 
հա մար կար ևոր ո լոր տի նշա նա կու թյան ը նդ գծ մա նը։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով դժ վար է 
հա մա կող մա նի պա տաս խան ա ռա ջադ րել այս խն դիր նե րի վե րա բե րյալ։ Այ նո ւա մե
նայ նիվ, ար վել են հետ ևյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը, ո րոնք նե րա ռում են նաև այլ շա
հագր գիռ կող մե րի հն չեց րած պա տաս խան նե րը. 
- Նշ վել է, որ ազ գային  մա կար դա կում ակ տիվ քն նար կում ներ են տե ղի ու նե նում 

մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ, բայց քիչ են քն նար կում նե րը հա մայն
քային մա կար դա կում։ Հետ ևա բար, կա րիք կա մշա կու թային ժա ռան գու թյան գնա
հատ ման, պաշտ պա նու թյան և օգ տա գործ ման մա սին քն նար կում նե րը տե ղա փո
խել տե ղա կան, հա մայն քային հար թակ։ Տե ղե րում, օ րի նակ՝ Գյում րի ում, կա րիք կա 
ստեղ ծե լու քն նարկ ման հար թակ՝ ո րո շե լու տե ղա ցի նե րի հա մար հու շար ձան նե րի 
կար ևո րու թյու նը։ Այս հա մա տեքս տում կար ևոր վում է COMUS ծրա գի րը. ի նչ պե՞ս 
կա րող են մար դիկ հաս կա նալ մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժե քը և դրա 
կարևո րու թյու նը ի րենց բնա կու թյան վայ րի հա մար։ Տե ղա կան վայ րե րի, տե ղաբ
նակ նե րի հա մար մշա կու թային ժա ռան գու թյան կար ևո րու թյու նը և ը նդ հա նուր 
հա մա տեքս տի հետ կապ ված խն դիր նե րը հարկ է բարձ րաց նել և բա րե լա վել ի րա
վի ճա կը ո ղջ ե րկ րում։ 

- Այս կերպ ա կն հայտ է դառ նում կր թու թյան և մի այն պի սի մե խա նիզ մի ան հրա ժեշ
տու թյու նը, ո րով հան րու թյու նը կներգ րավ վի մշա կու թային ժա ռան գու թյանն 
ա ռնչ վող գոր ծըն թաց նե րում՝ մաս նա վո րա պես չմո ռա նա լով Ֆա րոյի կոն վեն ցի այի 
« հա մա տեղ պա տաս խա նատ վու թյան» հաս կա ցու թյու նը։ Ի րա կա նում, շա հագր գիռ 
կող մե րից մեկն ար տա հայ տեց այն տե սա կե տը, թե ներ կա դրու թյամբ հա սա րա
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Երևան քաղաքի կասկադ համալիրի լուսանկար,  
Երևան, «Դը վիզիթոր» ամսագիր
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կու թյան ի րա զեկ ման գոր ծըն թացն ի րա կա նա նում է մի այն « խո շոր» կա ռույց նե րի 
ա ռի թով: Այս պի սով, այն դեռևս չի դար ձել մշակ ված, կա նո նա կարգ ված և մշ տա
պես կի րառ վող գոր ծըն թաց: Մյուս կող մից, սահ մա նա փակ վե լով բնակ չու թյանն 
ո ւղ ղա կի  « տե ղյակ պա հե լու»  տ րա մա բա նու թյամբ, չի ա պա հով վում հա սա րա
կու թյան ի րա կան մաս նակ ցային դե րա կա տա րու թյու նը քա ղա քա շի նու թյան ո լոր
տում և քա ղա քային կա ռա վար ման մեջ: Այս տեղ պա հանջ վում է ի րա զե կու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման և հան րային ներգ րավ վա ծու թյան ըն թա ցա կար գե րի 
մշա կում։ 
Հա մա ցան ցը և ԶԼՄնե րը, ի նչ պես նաև հան րակր թու թյու նը կա րող են օգ տա

գործ վել հան րային ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բա րե լավ ման և հան րու թյանն ը նդ
հա նուր առ մամբ (նյու թա կան և ոչ նյու թա կան) մշա կու թային ժա ռան գու թյան կար ևո
րու թյան մա սին կր թե լու հա մար։ Մշա կու թային ժա ռան գու թյան՝ կա յուն  հա սա րա կա
կան և տն տե սա կան զար գա ցում ա պա հո վող ար ժեք նե րի մա սին կա յաց վող ո րո շում
նե րի  գոր ծըն թա ցը կա րե լի է կա տա րե լա գոր ծել պե տա կան, շա հա ռու ու հա սա րա կա
կան սեկ տոր նե րի բաց ու թա փան ցիկ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: 
- Իս կա պես, գույ քա ցու ցակ նե րի թվայ նաց ված հա մա կար գե րին բաց հա սա նե լի ու

թյու նը կօգ ներ ա պա հո վե լու հան րու թյան ի րա զեկ վա ծու թյու նը ոչ մի այն մշա կու
թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի, այլ նաև այն գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, 
ո րոնք կա րող են ազ դել դրանց վրա (կա ռու ցա պատ ման նա խագ ծեր, վե րա
կանգն ման գոր ծո ղու թյուն ներ և այլն)։  

15. Հոգ ևոր (կ րո նա կան) ժա ռան գու թյուն

 Հոգ ևոր ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ բարձ րաց ված հար ցե րը քն նում են կրո նա
կան իշ խա նու թյուն նե րի դե րը ի րա վա կան դրույթ նե րի, մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
հու շար ձան նե րի հա սա նե լի ու թյան և հոգ ևոր, հա մայն քային, կր թա կան և ա ռևտ րային, 
այդ թվում՝ զբո սաշր ջու թյան նպա տակ նե րով շա հա գործ ման ո լոր տում։ Այս տեղ տրվել 
էր հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ են հար կա վոր հոգ ևոր ժա ռան գու թյուն 
ներ կա յաց նող ար ժեք նե րի և ռե սուրս նե րի պահ պան ման, կա ռա վար ման և շա հա գործ
ման հա մար»:   

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը պա տաս խա նել է, որ լի նե լով աշ խար հում քրիս տո
նե ու թյու նը պե տա կան կրոն հռ չա կած ա ռա ջին եր կի րը՝ Հա յաս տա նը ձևա վո րել է 
քրիս տո նե ա կան ճար տա րա պե տու թյան յու րա հա տուկ և ի նք նա տիպ ոճ, ո րն, ը ստ է ու
թյան, զգա լի և հիմ նա րար ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել ոչ մի այն ար ևե լյան քրիս տո նե ա
կան ճար տա րա պե տա կան դպ րո ցի, այլև հա մաշ խար հային քրիս տո նե ա կան ճար տա
րա պե տու թյան ձևա վոր ման վրա: Պե տա կան ցու ցակ նե րում, ի թիվս այլ հու շար ձան
նե րի, ը նդ գրկ ված են քրիս տո նե ա կան հոգ ևոր և կրո նա կան հա զա րա վոր կո թող ներ՝ 
վա նա կան հա մա լիր ներ, ե կե ղե ցի ներ, մա տուռ ներ, խաչ քա րային ար վես տի յու րա հա
տուկ նմուշ ներ: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խո շոր սե փա կա նա տեր է նաև Հա յաս տա նյայց 
Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին: ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից 2007 թվա կա նի փետր վա րի 
22ին ըն դուն վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Հա յաս տա նյայց Ա ռա քե
լա կան Սուրբ ե կե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը: ՀՀ կա ռա վա
րու թյան մի շարք ո րո շում նե րով 19882016 թթ. Հա յաս տա նյայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ 
ե կե ղե ցուն են հանձն վել 191 վան քեր և ե կե ղե ցի ներ: Բո լոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն
նե րը կար գա վոր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ: 

Բ նա գա վա ռի պե տա կան լի ա զոր ված մար մի նը մշ տա պես ակ տիվ հա մա գո րծակ
ցում է Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու և այլ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ՝ 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան խն դիր նե րի, մի ջազ գային ծրագ րե րի 
(ՅՈՒՆ ՍԵ ԿՕ, Եվ րա մի ու թյուն, Եվ րա խոր հուրդ) ի րա կա նաց ման գոր ծում: Կրո նա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներգ րավ ված են միջ գե րա տես չա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րում և խորհր դակ ցա կան մար մին նե րում։ Մաս նակ ցում են եզ րա կա
ցու թյուն նե րի տրա մադր ման և ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րին:
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 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հոգ ևոր ժա ռան գու թյու նը, ի նչ պես և հան
րա պե տու թյան տա րած քի հաշ վառ ված բո լոր ար ժեք նե րը, պահ պան վում և կար գա
վոր վում են հա մա ձայն ՀՀ օ րենսդ րու թյան, ի րա հա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ևս են թա
կա են օ րեն քով կար գա վոր ման: Հոգ ևոր ժա ռան գու թյան պահ պան ման, կա ռա վար
ման և շա հա գործ ման հա մար, ի նչ պես և այլ բնա գա վառ նե րում, ան հրա ժեշտ է ֆի
նան սա կան և մարդ կային ռե սուրս նե րի ներգ րա վում՝ հաշ վի առ նե լով բնա գա վա ռի 
յու րա հատ կու թյու նը:

 Նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում չեն ար տա ցոլ վել թե մայի շուրջ ա վե լի լայն 
խն դիր նե րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րե լի է ա ռա ջա քա շել հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը. 

-  Հա յաս տա նում կան զգա լի քա նա կու թյամբ հոգ ևոր ժա ռան գու թյան հու շար ձան
ներ։ 12 կրո նա կան մար մին կա Հա յաս տա նում։ Այս հան գա ման քը, ի նչ պես նաև 
այն, որ մի շարք հոգ ևոր ժա ռան գու թյան վայ րեր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն են 
հա մար վում, նշա նա կում է, որ կա բա րե լավ ված հա մա կարգ ման  զգա լի կա րիք՝ 
հատ կա պես ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան ո լոր տում։ 

- Ք րիս տո նե ու թյան հա մա տեքս տում հայե րե նի և հոգ ևոր ճար տա րա պե տու թյան 
կար ևո րու թյան շնոր հիվ զգա լի հնա րա վո րու թյուն ներ կան՝ ձևա վո րե լու «Ք րիս տո
նա կան ժա ռան գու թյուն» թե մա տիկ փա թեթ հոգ ևոր ժա ռան գու թյամբ հե տա
քրքրված այ ցե լու նե րի հա մար։ Ա վե լին, պա տաս խա նող նե րից մե կը նկա տեց, որ 
հոգ ևոր ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րի և ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ հե տա զո
տու թյուն նե րը, դրանց հան րահռ չա կու մը և ար ժե քի մա սին ի րա զե կու թյան մա
կար դա կի բարձ րա ցու մը կա րող է բա րե լա վել դրանց կա ռա վա րու մը, պահ պա նու
թյու նը և շա հա գոր ծու մը։ 

16.  Փոք րա մաս նու թյուն նե րի և խո ցե լի խմ բե րի ի րա վունք նե րը    

 Այս բաժ նում բարձ րաց վել են այն հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե րում են Հա յաս տա
նում առ կա տար բեր մշա կու թային, կրո նա կան և ազ գային հա մայնք նե րին և նրանց 
մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը հատ կաց վող ու շադ րու թյա նը։ Այս տեղ նաև քնն վել են 
այն հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե րում են մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի և ռե
սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյան ա ջակ ցու թյա նը խո ցե լի խմ բե րի, օ րի նակ՝ հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար։ Այս տեղ տր վել է հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու
թյուն ներ են ան հրա ժեշտ խո ցե լի խմ բե րի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի 
պահ պան ման և դրանց կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու հա մար»: 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նից պարզ է դառ նում, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մշա կու թային ժա ռան գու թյան բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից է տար բեր պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րում և ի րա դար ձու թյուն նե րի 
արդյուն քում Հա յաս տա նում բնա կու թյուն հաս տա տած այլ ժո ղո վուրդ նե րին պատ կա
նող հոգ ևոր և կրո նա կան կա ռույց նե րի առ կա յու թյու նը: Ի րա վա կա նո րեն ամ րագ րե
լով մշա կու թային ե րկ խո սու թյու նը ե րկ րի ներ սում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն 
ակ տիվ մշա կու թային հա րա բե րու թյուն ներ է վա րում նաև այն ե րկր նե րի և ազ գե րի 
հետ, ո րոնք Հա յաս տա նի տա րած քում ու նեն կրո նա կան տար բեր բնույ թի կա ռույց ներ, 
մշա կույ թի տար րեր՝ պե տա կա նո րեն ի րա կա նաց նե լով դրանց պահ պա նու թյու նը (հ րե
ա կան, թուրք մե նա կան, ա սո րա կան, ռու սա կան, ա րա բա կան, մոն ղո լա կան և այլն): 

Նա խա րա րու թյու նը փաս տել է, որ հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում 
հան րա պե տու թյու նում բնակ վող ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ մա մշա կու
թային հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման և պահ պան ման ո ւղ ղու թյամբ: Ազ գային փոք
րա մաս նու թյուն նե րի մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը կար գա վոր վում է ՀՀ օ րենս դրու
թյամբ, մաս նա վո րա պես « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու 
պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ու օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1ին 
հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ՀՀ տա րած քում գտն վող բո լոր հու շար ձան նե րը գտն վում 
են պե տու թյան պահ պա նու թյան ներ քո, ի սկ 7րդ հոդ վա ծով ար գել վում է պատ մա
մշա կու թային հու շար ձան նե րի օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա կան, գա ղա փա րա խո սա կան, 
ռա սա յա կան, ազ գային խտ րա կա նու թյան նպա տակ նե րով:
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2011 թ.  մար դա հա մա րի տվյալ նե րով՝ Հա յաս տա նում ազ գային փոք րա մաս նու
թյուն նե րը կազ մում են ե րկ րի բնակ չու թյան 2.2%ը: Չնա յած ոչ մեծ քա նա կու թյա նը՝ 
Հա յաս տա նի ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը (եզ դի ներ, քր դեր, ռուս ներ, ո ւկ րաի
նաց նի ներ,  հույ ներ, ա սո րի ներ, հ րե ա ներ,  բե լա ռուս ներ, վ րա ցի ներ և այլն) յու րա հա
տուկ են ի րենց մշա կու թային նկա րագ րով, և վեր ջին նե րիս մշա կույ թը մաս է կազ մում 
Հա յաս տա նի մշա կու թային բազ մա զա նու թյան: Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան, մշա կույ թի պահ պան մա նը, տա րած մա նը և զար գաց
մա նը մշ տա պես նպաս տե լը մշա կու թային քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա ո ւղ ղու թյուն
նե րից մեկն է: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը սերտ հա մա գոր
ծակ ցու թյան մեջ է ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի մի ու թյուն նե րի և հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ և ա ջակ ցում է հա մերգ նե րի, ցու ցա հան դես նե րի և 
այլ մշա կու թային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ մա նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նում ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի մի ու թյուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են հան դի պում ներ ու 
խորհր դակ ցու թյուն ներ, որ տեղ քն նարկ վում են հա մա տեղ մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րե
րը, մշա կույ թի ո լոր տում ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի հիմ նախն դիր նե րը, 
օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե լա գործ ման ա ռա ջարկ նե րը: 

Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գտն վում են պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո և ու նեն հա տուկ ճա նա չում:  Սահ
մա նադ րու թյան 41րդ  հոդ վա ծով ամ րագր ված է ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
լեզ վա կան ի րա վուն քը: « Լեզ վի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1ին  հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րի ա զատ գոր ծա ծու թյու նը, ազ գային լեզ
վով սե փա կան մշա կույ թի տա րա ծու մը: ՀՀո ւմ  պե տա կան ա ջակ ցու թյուն են ստա նում 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի 13 ան վա նում թերթ և 2 ա նուն ամ սա գիր: Գոր ծում 
են ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րով ռա դի ո հա ղոր դում ներ և ռա դի ո
ծրագ րեր (մաս նա վո րա պես Հայ կա կան հան րային ռա դի ո յում և հե ռուս տա տե սու թյու
նում):  20132015թթ. պե տու թյան կող մից հա մա ձայ նու թյուն և մաս նա գի տա կան ա ջակ
ցու թյուն է տր վել ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ա րզ նի ի և ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Դվին հա մայն
քի ա սո րա կան ե կե ղե ցի նե րի, Եր ևան քա ղա քում ռու սա կան ո ւղ ղա փառ ե կե ղե ցու և 
Ար մա վի րի մար զի Ար գա վանդ հա մայն քի Թուրք մե նա կան դամ բա րա նի վե րա 
կանգնման աշ խա տանք նե րին:

 Նա խա րա րու թյան պա տաս խանն այս ա ռու մով խիստ դրա կան է։ Այ նո ւա մե նայ
նիվ, կա րե լի է ա ռաջ քա շել մի շարք լրա ցու ցիչ հար ցադ րում ներ.  
- Խո ցե լի խմ բե րի մշա կու թային ար ժեք նե րի պահ պան ման և դրանց կա ռա վար ման 

գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է շա հա ռու կող մե րի հետ հա մա
գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պում: Ա վե լին, ի նչ պես նշ վել է վե րո բե րյալ Բա ժին 
13ո ւմ, կար ևոր է փոք րա մաս նու թյուն նե րի ժա ռան գու թյան մա սին ի րա զե կու թյան 
մա կար դա կը բարձ րաց նել. սա կօգ նի հար ևան ե րկր նե րից գրա վել զբո սաշր ջիկ
նե րի, ո րոնց ժա ռան գու թյու նը ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նում։ 

- Քա նի որ նա խա րա րու թյան պա տաս խա նում ար տա ցոլ ված չէ ին այն հար ցադ րում
նե րը, ո րոնք վե րա բե րում է ին հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար մշա
կու թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րին հա սա նե լի ու թյա նը, ան հնար է կոնկ
րետ մեկ նա բա նել այս հար ցը, բա ցի հի շա տա կե լուց, որ կեն սա կա նո րեն ան հրա
ժեշտ է բո լոր ան ձանց հա մար (թան գա րան ներ և այլ վայ րեր մուտ քի) հա սա նե լի
ու թյան տրա մադր ման խն դիր նե րի կար ևո րու մը։

17. Հար կա դիր կա տա րում,   պատ ժա մի ջոց ներ ու քրե աի րա վա կան ներ գոր
ծու թյան այլ մի ջոց ներ

 
Այս թե մայի ներ քո դի տարկ վում է ին ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րը և այն պատ

ժա մի ջոց նե րը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել մշա կու թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան
նե րի կամ ռե սուրս նե րի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող կամ որ ևէ այլ կերպ ազ դող  չար
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տոն ված, ա նօ րի նա կան կամ այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ քում, ի նչ պես նաև մշա կու
թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի նկատ մամբ ա նու շադ րու թյան և ան փու թու թյան 
դեպ քում։ Այս տեղ տր վել է հետ ևյալ հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն նե րի է ան հրա ժեշտ 
դի մել̀ հար կադր ման և պատ ժա մի ջոց նե րի մե խա նիզ մը կա տա րե լա գոր ծե լու նպա տա
կով»:   

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյան պա տաս խա նը ո րո շար կել է այն պատ ժա մի ջոց նե րը 
սահ մա նող դրույթ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց ված են Վար չա կան օ րենսգր քում և Քրե ա
կան օ րենսգր քում, այդ թվում՝ ֆի նան սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի մա սին դրույթ նե րը, 
ո րոնք կար ծես այն պես են հաշ վարկ ված, որ կան խար գե լիչ լի նեն (ծան րա գույն դեպ
քե րում սահ ման ված է նաև ա զա տազր կում)։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նշ վել է, որ. 
- Այս ո լոր տում ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գե լու և հա մա պա տաս

խան պա տիժ կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել «Մ շա կու թային ժա ռան
գու թյա նը հասց ված վնա սի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը»։ Ա վե լին, այլ պա տաս
խա նող ներ նկա տել են, որ քրե աի րա վա կան ներ գոր ծու թյան և պատ ժա մի ջոց նե րի 
կի րառ ման դրույթ ներն ու մե խա նիզմ նե րը կա րե լի է կա տա րե լա գոր ծել կան խար
գե լիչ մե խա նիզմ նե րի  բա րե լավ ման (օ րի նակ՝ մշ տա դի տարկ ման գոր ծու նե ու
թյան) մի ջո ցով։ Այս ա ռու մով գրանց ման մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով վի ճա կի կա նո
նա վոր թար մա ցում նե րը  (ի նչ պես նշ վել է վե րը՝ Բա ժին 10ո ւմ) կա րող են օգ նել 
այս պի սի խն դիր նե րի լուծ մա նը։ 

18. Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում ներդ րում նե րի գնա հա տում և 
վի ճա կագ րու թյուն

 
Այս թե մայի ներ քո քնն վել է, թե ա րդյոք կազմ վում է մշա կու թային ժա ռան գու թյան 

վայ րեր զբո սաշր ջիկ նե րի կամ տե ղի բնա կիչ նե րի կող մից կա տար ված այ ցե լու թյուն
նե րի քա նա կի և այ ցե լու նե րի ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի վի ճա կագ րու թյուն, և 
ե րբ ևէ կա տար վել է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան, ղե
կա վար ման, վե րա կանգն ման և հան րօ գուտ շա հա գործ ման բնա գա վառ նե րում պե
տա կան կամ այլ հան րային ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
օ գուտ նե րի գնա հա տում (նաև ցու ցիչ նե րի օգ նու թյամբ): Այս տեղ տր վել է հետ ևյալ 
հար ցը. «Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն նե րի է հնա րա վոր դի մել, որ պես զի ա վե լի շատ տե ղե կաց
ված լի նենք մշա կու թային ժա ռան գու թյան̀ հա սա րա կու թյան վրա ու նե ցած տն տե սա
կան և հա սա րա կա կան զար գա ցու մը խթա նող ազ դակ նե րի մա սին»։ 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը այս հար ցին պա տաս խան չի տվել։ Ա վե լին, Հա
յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյու նը պաշ տո նա պես պա տաս խա նել 
է, որ այս ո լոր տի ա ռն չու թյամբ մեկ նա բա նու թյուն ներ չու նի։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա
հագր գիռ խմ բե րի հետ Եր ևա նում կա յա ցած հան դիպ ման ըն թաց քում (34 հոկ տեմ
բեր, 2016թ.) վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան մի ներ կա յա ցու ցիչ նշեց, որ ա մե նա մյա 
կտր ված քով վի ճա կագ րու թյան գե րա տես չու թյու նը հա վա քում է սահ մա նա փակ տե
ղե կատ վու թյուն ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ, սա կայն մշա կու թային ժա ռան գու թյու
նից կամ զբո սաշր ջու թյու նից ստաց ված ե կա մուտ նե րի մա սին ոչ մի տե ղե կու թյուն չի 
գրանց վել։ 

Այս ա ռու մով բարձ րաց վել են հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը, որ տեղ նե րառ ված են 
նաև շա հագր գիռ կող մե րի տե սա կետ նե րը. 
- Չ մո ռա նա լով ներ կա եվ րո պա կան մտայ նու թյու նը (տե՛ս Մաս 1), ո րում մշա կու

թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում ներդ րում նե րի տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
օ գուտ ներն ա ռանց քային նկա տա ռում ներ են, կեն սա կա նո րեն է ա կան է մշա կել 
ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ստեղծ ման, ազ դե ցու թյան գնա
հատ ման, մի տում նե րի մշ տա դի տարկ ման և ազ դե ցու թյուն ներն ա ռա վե լա
գույ նի հասց նե լու նպա տա կով տվյալ նե րի փո խա նակ ման և տա րած ման հա
մա կարգ կա ռա վար ման հա մա տեքս տում և ճա նա չել մշա կու թային ժա ռան գու
թյան ո լոր տի՝ տա րած քային և տե ղա կան մա կար դա կում կա յուն զար գաց ման 
ա ռու մով ու նե ցած դրա կան ազ դե ցու թյու նը։ Մշա կու թային ժա ռան գու թյունն այս 
դեպ քում հա մար վում է ռազ մա վա րա կան ռե սուրս « խե լա ցի, կա յուն և նե րա ռա



73

կան ա ճի» հա մար և հիմք՝ « նե րա ռա կան, նո րա րա րա կան և մտա ծող հա սա րա կու
թյուն նե րի» ձևա վոր ման հա մար (տե՛ս «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու
թյու նը՝ թվե րով» զե կույ ցը վե րը՝  Մաս 1)։ 

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ ը նդ հա նուր պա տաս խա նա
տվու թյան և հա սա րա կու թյան հա մար հա վա նա կան օ գուտ նե րի ա պա հով ման 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ է քն նար կում ներ ծա վա լել հա սա րա կա կան և փոր ձա գի
տա կան, ի նչ պես նաև կա ռա վա րա կան շր ջա նակ նե րում մշա կու թային ժա ռան գու
թյան հա վա նա կան սո ցի ալտն տե սա կան օ գուտ նե րի մա սին ի րա զե կու թյան մա
կար դա կը  բարձ րաց նե լու հա մար։ 

- Այս ո լոր տում ո րո շա կի աշ խա տանք (մշ տա դի տար կում և գնա հա տում) մեկ նար կել 
է «Իմ Հա յաս տան»ի կող մից, ո րը կա րող է հան դես գալ որ պես նմա նօ րի նակ 
քննար կում ներ սկ սե լու օգ տա կար հար թակ։   

19. Այլ ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն ներ 

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը և այլ շա հագր գիռ կող մեր բարձ րաց րել են մի 
շարք այլ խն դիր ներ, ո րոնք ամ փոփ ներ կա յաց ված են ստորև։  

Շա հագր գիռ կող մե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը. 
- Ար տա հայտ վեց այն տե սա կե տը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշա կու

թային ժա ռան գու թյան խն դիր նե րի հետ կապ ված պատ կե րա ցում նե րը և մո տե
ցում նե րը դեռևս հիմն ված են  խորհր դային տա րի նե րին ձևա վոր ված  մո դե լի 
վրա, ո րը են թադ րում էր կա ռույց նե րի հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րում պե
տու թյան գե րակշ ռող մաս նակ ցու թյու նը, հու շար ձան հան դի սա ցող կա ռույց նե րը 
որ պես պե տա կան սե փա կա նու թյուն պահ պա նե լու մի տում նե րը, պե տու թյու նը որ
պես դրանց պահ պան ման և ճիշտ օգ տա գործ ման մի ակ պար տա վո րու թյուն կրող 
կա ռույց դի տար կե լու, մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռույց նե րի  կեն դա նի կյան
քը « թան գա րա նային» (այ սինքն՝ մշա կու թային օգ տա գործ ման, ոչ թե հա մայն
քային կամ տն տե սա կան օգ տա գործ ման) դարձ նե լու և այլ սկզ բունք ներ:  

- Մ շա կու թային ժա ռան գու թյուն հան դի սա ցող կա ռույց նե րի մաս նա վո րե ցու մը, ո րը 
հապ ճե պո րեն կա տար վեց ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին, ներ կա յում լուրջ 
վտանգ է ժա ռան գու թյան պահ պան ման հա մար: 

- Եվ րո պա կան մտա ծե լա կեր պի վրա հիմն ված նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րը պետք է 
լրաց նեն և բա րե լա վեն գո յու թյուն ու նե ցող մո տե ցում ներն ու աշ խա տա կար գե րը։ 

- Հարկ է ժա ռան գու թյան սո ցի ա լա կան կար ևո րու թյան խթան ման գոր ծո ղու թյուն
նե րում խրա խու սել հա մայնք նե րի ակ տիվ ներգ րա վու մը, հան րային բա նա վե ճի 
ներ մու ծու մը, ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում բնա կիչ նե րի ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյան ա պա հո վու մը և այլ նմա նա տիպ ըն թա ցա կար գեր: 
Այս բո լոր տե սա կետ նե րը հնա րա վոր չէ լի ար ժեք կեր պով հիմ նա վո րել, սա կայն 

ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը սա տա րում են մշա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես 
կա յուն ռե սուր սի կա ռա վար ման հա մար նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի գա ղա փա րին։ 

Մի շարք հար ցեր և մար տահ րա վեր ներ են բարձ րաց վում Մշա կույ թի նա խա րա
րու թյան կող մից։ Դրանք ներ կա յաց ված են ստորև. 
- Ըն դուն վել է, որ   ի նս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խում ներ և մար քե թին գային քա ղա

քա կա նու թյան ակ տի վա ցում է պա հանջ վում։ Ի րա վա կան դաշ տի կա յու նու թյան 
ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել օ րենք նե րի բո վան դա կու թյու նը, 
բարձ րաց նել օ րենք նե րի մշակ ման և ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րի թա փան ցի կու
թյան և կան խա տե սե լի ու թյան մա կար դա կը, ո լոր տին ա ռնչ վող օ րենք նե րում առ
կա բա ցե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու և մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձին մո տեց
նե լու նպա տա կով` հաշ վի առ նե լով ներ կա մար տա հրա վեր նե րը և ի րո ղու թյուն նե
րը:  Այդ խնի րը լու ծե լու հա մար մշակ վել է ՝

•	 « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն
քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին,
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•	 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա  կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող և 
օ տար ման ոչ են թա կա պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի մա
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին և

•	 « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի նա խագ ծե րի 
փա թե թը: 

- Պե տա կան տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի հետ առ կա է գե րա տես չա կան շա հե րի բա խում (ո րը կա րող է խո չըն դո
տել հա մա կարգ ված և ին տեգր ված մո տեց ման մշակ ման գոր ծըն թա ցին)։  Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով հարկ է կա նո նա կար գել տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, հու շար ձան նե րի սե փա կա նա տե րե րի և օգ տա
գոր ծող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը,  

- Կա մշակ ված և ըն դուն ված ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման բա ցա կա յու թյուն, 
- Կա կադ րե րի ար տա հոսք, ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ ման և կադ րե րի վե րա պատ

րաստ մանն ո ւղղ ված գայ թակ ղիչ ա ռա ջարկ նե րի և ծրագ րե րի բա ցա կա յու թյուն 
կամ պա կաս.

- Չ կա հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան բնա գա վա ռի մի աս նա կան կա ռույց, 
- Անհ րա ժեշտ է մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ նե րի ը նդ լայ նում, հայ

կա կան պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյան մի ջազ գայ նա ցում` Ի րա նի ու Վրաս
տա նի հետ հա մա տեղ տա րա ծաշր ջա նային ար դյուն քի ձևա վո րում:

 Նա խա րա րու թյու նը ա ռաջ է քա շել մի շարք ա ռա ջար կու թյուն ներ վե րո հի շյալ 
խնդիր նե րի հա մար, այդ թվում՝  
1. Հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան բնա գա վա ռի մի աս նա կան կա ռույ ցի ստեղ ծում,
2.  պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան և օգ տա

գործ ման բնա գա վա ռի (տես լա կան) ի րա տե սա կան ծրագ րի հաս տա տում, 
3. ա ռանց քային հիմ նախն դիր է բնա գա վա ռի հա մար ան հրա ժեշտ մաս նա գետ նե րի 

պատ րաս տու մը (նաև տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մի մա սով), ի նչ պես նաև կադ րե
րի ար տա հոս քի դա դա րեց մանն ո ւղղ ված քայ լե րի ձեռ նար կու մը,

4.  հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան կա ռա վար ման ու 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, բնա գա վա ռի գի տա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի և բու հե րի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կա ռույց նե րի հետ ակ տիվ 
ու ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար մա տա վո րում,

5.  հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան, հան րահռ չակ ման և օգ տա գործ ման հա մա լիր 
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, զբո սաշր ջային եր թու ղի նե րի մշա կում բնա գա
վա ռի լի ա զոր մարմ նի հետ, հու շար ձան նե րի ը նդ գր կում ակ տիվ զբո սաշր ջային 
եր թու ղի նե րում, են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը նպաս տող մի ջո ցա ռում
նե րի ծրագ րի մշա կում և ի րա կա նա ցում, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի հայ թայ թում, 

6. ար տերկ րում գտն վող հայ կա կան հու շար ձան նե րի ցան կե րի կազ մում և դրանց վե
րա բե րյալ տեխ նի կա կան տվյալ նե րի և պատ մա կան տե ղե կատ վու թյան հա վա
քագ րում,

7. մ շա կու թային լանդ շաֆ տի պահ պա նում,
8.  պե տա կան ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի ա վե լա ցում, ֆի զի կա կան և ի րա վա բա

նա կան ան ձանց կող մից կա տար վող ներդ րում նե րի խրա խու սում, ին չի ար դյուն
քում ար դեն ի սկ մշակ ված ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում,

9.  քա ղա քա շի նա կան, գյու ղատն տե սա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան տա րածք նե րում 
ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով հու շար ձան նե րի ու սում նա սի րում և պահ պա նա կան 
գո տի նե րի կազ մում, 

10. ֆո տոխ րո նո մետ րի այի և գե ո դե զի այի մե թոդ նե րի կի րա ռում վե րա կանգն ման 
բնա գա վա ռում,

11.  մի ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներգ րա վում ու հա մա գոր ծա կցու
թյան շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վում, 
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12. անհ րա ժեշտ է վե րա նայել և խս տաց նել ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ առ կա պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու մի ջոց նե րը̀ տույ ժերն և տու գանք նե րը,

13.  հաս նել նրան, որ բա ցառ վի ա ռանց ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հետ հա մա
ձայ նեց ման̀ մշա կու թային ժա ռան գու թյան հետ կապ ված որ ևէ ո րոշ ման ըն դու
նում, ո րը կա րող է վնա սել ոչ մի այն հու շար ձա նի պահ պա նու թյան գոր ծըն թա ցի 
սահ ման ված կար գով կազ մա կերպ մա նը, այլ նաև ան մի ջա պես հու շար ձան նե րին:

14. « Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան հոդ վա
ծով   հու շար ձան նե րին, կամ դրանց պահ պա նա կան գո տի նե րին վնաս պատ ճա
ռած  ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձինք պար տա վոր են վե րա կանգ նել դրանց 
նախ կին վի ճա կը, իuկ վե րա կանգ նե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում հա տու ցել 
պատ ճա ռած վնաu նե րը̀ Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան o րենuդ րու թյամբ uահ
ման ված կար գով: Սա կայն մինչ օ րս սահ ման ված չէ կի րառ ման մե խա նիզ մը, և բա
ցա կա յում է վնա սի գնա հատ ման վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ
տը, ո րից էլ բխում է վար չա կան տույ ժե րի սահ ման ման ան հնա րի նու թյու նը: 
Ա վե լին, նա խա րա րու թյու նը մաս նա վո րեց րել է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ 

« Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի, « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի, ի նչ պես նաև ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի 
պա հանջ նե րին̀  սահ ման ված է հա տուկ պահ պան վող պատ մա մշա կու թային հո ղե րի, 
հու շար ձան նե րի և դրանց պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ա պա հով ման, 
պատ մա գե ղար վես տա կան ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան, նպա տա կային օգ տա գործ
ման և բա րեն պաստ տե սո ղա կան ըն կալ ման ա պա հով ման նպա տա կով օգ տա գործ
ման ռե ժիմ, սա կայն  դեռևս չի գոր ծում հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ա կտ:
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Հայոց այբուբենի պուրակ Ապարանի հարևանությամբ 
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 ՄԱՍ 3: 
Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը և ա ռա ջար կու թյուն նե րը բխում են այս զե կույ ցի ա ռա
ջին և ե րկ րորդ մա սե րում բարձ րաց ված խն դիր նե րից։ Դրանք կենտ րո նա նում են մշա
կու թային ժա ռան գու թյան ին տեգր ված մո տեց ման մշակ ման վրա՝ ճա նա չե լով մշա
կու թային ժա ռան գու թյան տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան դե րը հայ կա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ո լոր տի մր ցու նա կու թյու նը և նո րա րա րա կա նու թյու նը բարձ րաց նե լու 
գոր ծում: 

 
Ընդ հա նուր ա ռա ջար կու թյուն ներ

 Նախ և ա ռաջ հարկ է ևս մեկ ան գամ նշել, որ մշա կու թային ժա ռան գու թյան եվ
րո պա կան քա ղա քա նու թյու նը միտ ված է ին տեգր ված մո տե ցում մշա կե լու ի նպաստ 
մշա կու թային ե րկ խո սու թյան և փո խըմբռն ման՝ հաշ վի առ նե լով մշա կու թային, տն տե
սա կան, սո ցի ա լա կան, պատ մա կան, կր թա կան, բնա պահ պա նա կան և գի տա կան բա
ղադ րիչ նե րը՝ ա վե լի մեծ սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և տա րած քային հա մախմբ վա
ծու թյան հաս նե լու նպա տա կով: Սա կար ևոր քայլ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան հա մար: Բայց փաստ է, որ շատ շա հագր գիռ կող մեր Հա յաս տա նում 
սա տա րում են այն պի սի նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի գա ղա փա րին, ո րոնք միտ ված են 
մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը որ պես կա յուն ռե սուրս տնօ րի նե լուն:   

Այս նպա տա կով օգ տա կար կլի նի գտ նել մի հար մար մի ջոց հան րային բա նա վեճ 
կազ մա կեր պե լու հա մար՝ ներգ րա վե լով հան րային սեկ տո րի այն մար մին նե րին, ո րոնք 
պա տաս խա նա տու են մշա կու թային ժա ռան գու թյան և այլ հա րա կից ո լորտ նե րի հա
մար (հատ կա պես նրանց, ով քեր զբաղ վում են տն տե սու թյան և զբո սաշր ջու թյան, 
շրջա կա մի ջա վայ րի և բնու թյան, սո ցի ա լա կան նե րառ ման, կր թու թյան և ազ գային վի
ճա կագ րու թյան ո լորտ նե րով), այդ թվում՝ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին և ժա ռան գու թյան, զբո սաշր ջու թյան, բիզ նե սի զար գաց ման, ստեղ ծա գոր
ծա կան ո լորտ նե րում տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի, տեխ նո լո գի ա մշա կող նե րի և 
Հա յաս տա նում գոր ծող հա մա պա տաս խան ՀԿնե րի: 

Ի հա վե լումն ին տեգր մա նը վե րա բե րող ա ռա վել ը նդ հա նուր հար ցե րի՝ սա 
կպա հան ջի քն նար կում և հետ ևյա լին միտ ված քա ղա քա կա նու թյան նա խա ձեռ
նու թյուն նե րի ձևա վո րում՝ 
- մ շա կու թային ժա ռան գու թյան հա մար ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 

ստեղ ծում, 
- մ շա կու թային ժա ռան գու թյան վի ճա կի գնա հատ ման տվյալ նե րի գնա հա տում,
- մ շա կու թային ժա ռան գու թյան վի ճա կի գնա հատ ման տվյալ նե րի մշա կում,
-  պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյան հաս տա տում, 
- խ թան ներ (այդ թվում` հար կային ար տո նու թյուն ներ) և մշա կու թային ժա ռան գու

թյանն ո ւղղ ված հո վա նա վո րու թյուն, այդ թվում` ֆի նան սա վոր ման մի քա նի 
աղբյուր նե րի և մի ջազ գային աղ բյուր նե րի մի ջո ցով հո վա նա վո րու թյուն: 

Այ նու հետև դա կպա հան ջի կա ռա վար ման նոր մո դել նե րի քն նար կում, մաս նա վո րա
պես, քա նի որ պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը ներ կա յում հիմ նա կա նում 
մե կու սաց ված է հան դես գա լիս: Սրա հա մար կպա հանջ վի քն նար կում և քա ղա
քա կա նու թյան մշա կում կա ռա վար ման նոր մո դել նե րի վե րա բե րյալ, այդ թվում՝  

- ա վե լի մի աս նա կան աշ խա տանք կա ռա վա րա կան մա կար դա կով, միջ գե րա տես չա
կան աշ խա տանք նե րի խթա նում և քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծում հան
րային և հիմ նա կան շա հագր գիռ կող մե րի ներգ րա վում՝ ա պա հո վե լով հա մա տեղ 
մո տե ցում, 

- նոր ի րա վա կան գոր ծիք նե րի, այդ թվում՝ ֆի նան սա վոր ման և վար չա կան գոր ծիք
նե րի քն նար կում,
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-  մի կող մից՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան և կա յուն տնօ րին ման, 
մյուս կող մից՝ ի նպաստ ո ղջ հան րու թյան մշա կու թային ժա ռան գու թյան օգ տա
գործ ման ա վե լի մեծ հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հո վում, 

- ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյան մշա կում։ 
Այ նու հետ, դա կպա հան ջի մշա կու թային ժա ռան գու թյան տն տե սա կան և ռազ մա վա

րա կան նե րու ժի քն նար կում, այդ թվում՝ 
- աշ խա տա տե ղե րի, մաս նա վո րա պես կա րո ղու թյուն նե րի և աշ խա տա տե ղե րի 

ստեղծ ման հնա րա վո րու թյու նը,
-  հա մա տեղ մշա կու թային ժա ռան գու թյան և զբո սաշր ջու թյան նա խագ ծե րի խթա

նու մը՝  մակ րոտա րա ծաշր ջա նային նե րու ժի զար գաց ման հա մար,
- մ շա կու թային/մ շա կու թային ժա ռան գու թյան/ս տեղ ծա րար ո լորտ նե րում նո րա րա

րու թյան և մր ցու նա կու թյան խթա նու մը, 
- ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան ա պա հով ման նե րու ժը,
-  փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան ո լոր տի զար գա ցու մը (ՓՄՁ)։ 
Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ հնա րա վո րու թյուն նե րը և մար տահ րա վեր նե րը. 
- մ շա կու թային ժա ռան գու թյան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և թվայ նաց ման զար գաց

ման գոր ծում ա ռա ջըն թաց ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ դրա պահ պա նու
թյան բա րե լավ ման, կր թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ ման, աշ խա տա տե
ղե րի ա պա հով ման, սո ցի ա լա կան նե րառ ման և ա վե լի մեծ հա սա նե լի ու թյան 
ա պա հով ման հա մար՝ հատ կա պես հաշ ման դամ նե րի կամ հե ռա վոր վայ րե րում 
ապ րող մարդ կանց հա մար (ին չը շատ ար դի ա կան է Հա յաս տա նում տի րող ի րա
վի ճա կի հա մար),

- մ շա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես կր թա կան գոր ծի քի օգ տա գործ ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը՝ հա սա րա կու թյան խն դիր նե րի և հա սա րա կու թյան հա մար ժա ռան
գու թյան նե րու ժի ա վե լի լայն ը մբռն ման հա մար: 
Եվ րո պա կան Մի ու թյու նը կար ևո րել է ժա ռան գու թյան նո րա րա րա կան օգ տա

գոր ծու մը տն տե սա կան ա ճի, աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, սո ցի ա լա կան մի աս նա
կա նու թյան և  բնա պահ պա նա կան կա յու նու թյան հա մար՝ մաս նա վո րա պես հաշ վի առ
նե լով մշա կու թային ժա ռան գու թյան դրա կան փոր ձը, միև նույն ժա մա նակ գի տակ ցե
լով, որ  այս տե սա կե տը դեռ հա մընդ հա նուր չէ, քա նի որ շատ ե րկր նե րում ժա ռան գու
թյան ռե սուր սի մի ջո ցով վե րա կանգ նե լու և վե րա նո րո գե լու նե րու ժը բա վա րար չա
փով զար գա ցած չէ: 

Ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյուն
 
Այս փո փո խու թյու նը ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է տրա մադ րել փաս

տեր նոր մո տեց ման  վե րա բե րյալ:  Այս ա ռն չու թյամբ «Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա
ռան գու թյու նը՝ թվե րով» (Մաս 1, Բա ժին 7) բա վա րար փաս տեր է ներ կա յաց նում մշա
կու թային ժա ռան գու թյան որ պես կա յուն ռե սուր սի օգ տա գործ ման հնա րա վոր օ գուտ
նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ամ փոփ ված են տա սը հիմ նա կան կե տե րում: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, նոր մո տե ցու մը կա րող է մշակ վել մի այն հինգ ռազ մա վա րա կան ա ռա ջար կու
թյուն նե րի մի ջո ցով.
- ա ջակ ցում ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը, 
- ազ դե ցու թյան չա փում,
-  մի տում նե րի մշ տա դի տար կում,
- տ վյալ նե րի տրա մադ րում և տա րա ծում,
- և վե րոն շյա լի կի րա ռու մը՝ ազ դե ցու թյու նը ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու հա

մար։
 Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է բա րե լա վել մե թո դա բա նա կան շր ջա նակ նե րը մշա կու

թային ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ  ա վե լի ճշգ րիտ վի ճա կագ րու թյուն տրա մադ րե լու 
հա մար, այդ թվում՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյան մշ տա դի տարկ ման, գնա հատ ման, 
դրա ի րա կան և պո տեն ցի ալ տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ար ժե քի գնա հատ ման հա
մար ցու ցա նիշ նե րի շար քե րի մշակ ման մի ջո ցով (ա վե լի հա մա կարգ ված ձևով):
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 Հա յաս տա նում վի ճա կագ րու թյան նման կի րա ռու մը զար գա ցած չէ: Ա վե լին, ներ
կա յում չկան բա վա րար և հա սա նե լի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ ժա ռան գու թյան 
հար ցե րի վե րա բե րյալ հա մա կարգ ված հա մա տեքս տում և  ազ գային մա կար դա կում 
(տե՛ս Մաս 2, Բա ժին 18): 

Վե րոն շյալ նկա տա ռում նե րի ա ռն չու թյամբ ներ կա յաց վում են հետ ևյալ եր կու 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը.

 
Ա ռա ջար կու թյուն 1: Կազ մա կեր պել ազ գային բա նա վեճ մշա կու թային ժա

ռան գու թյան՝ հա սա րա կու թյանն ի նպաստ օգ տա գործ վող ազ գային կա յուն ռե
սուր սի ու նե ցած նե րու ժի վե րա բե րյալ 

Այս բա նա վե ճի հա մար պետք է ստեղ ծել հա մա պա տաս խան հար թակ, որ տեղ կա
րող են նե րառ վել լայ նա ծա վալ քն նար կում ներ, եվ րո պա կան փոր ձի վրա հիմն ված 
փաս տե րի և մտա ծո ղու թյան խթա նում։ Կա րող է կազ մա կերպ վել ազ գային գի տա ժո
ղով՝ մի ջազ գային դե րա կա տար նե րի և հա սա րա կու թյան բո լոր հատ ված նե րի շա
հագր գիռ կող մե րի  մաս նակ ցու թյամբ (հան րային, մաս նա վոր, եր րորդ սեկ տոր և հա
մայն քային շա հագր գիռ կող մեր): Մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տի կա ռա վա րու
մը և զար գա ցու մը պետք է դուրս գա ներ կա յում գոր ծող նեղ կա ռույց նե րի շր ջա նակ
նե րից: 

Ա ռա ջար կու թյուն 2: Ու սում նա սի րել ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան 
նե րու ժը

 
Այս ա ռն չու թյամբ կան բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ և օ րի նակ ներ, ո րոնց 

կա րե լի է ան դրա դառ նալ: Ա պա ցու ցա հեն այս մո տեց ման հայե ցա կարգն ա ռա ջին ան
գամ մշակ վել է Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում 1990ա կան նե րի սկզ բին և ծա ռայել որ պես 
հիմք պատ մա կան վե րա կանգն ման հա մար՝ ա պա հո վե լով դաշ նային ֆի նան սա վո րում։ 
Ժա ռան գու թյան մեջ ներդ րում ներ ա նե լու ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի օ գուտ նե րի մա սին 
վկայող փաս տե րը, այդ թվում՝ մաս նա վոր հատ վա ծից ստաց վող հար կային ե կա մուտ
նե րի զգա լի մա սի վե րա դար ձը ար դա րաց րել է կա ռա վա րու թյան ա ջակ ցու թյան ծախ
սե րը և զգա լի ո րեն մե ծաց րել ներդ րում նե րի ծա վալ նե րը: Այս ա ռն չու թյամբ ա ռանց
քային հրա պա րա կում նե րից մե կը Դո նո վան Ռիփ կե մայի՝ 1994 թվա կա նին լույս տե սած 
գիրքն է՝  « Պատ մա կան ար ժեք նե րի պահ պան ման տն տե սու թյու նը. հա մայն քի ղե կա
վա րի ու ղե ցույց»։ Այն տպագր վել է Պատ մա կան ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ նադ
րա մի կող մից (ն շենք, որ այս գիր քը թարգ ման վել է ռու սե րեն), ի սկ Ռիփ կե ման շա րու
նա կել է այս աշ խա տան քը՝ զու գա հե ռա բեր խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րե լով Եվ րո
պայի խորհր դին25: Կան ու շադ րու թյան ար ժա նի բա զում այլ հրա պա րա կում ներ, օ րի
նակ՝ Հու շար ձան նե րի և տե սար ժան վայ րե րի պահ պան ման մի ջազ գային խորհր դի 
(Ի ԿՕ ՄՈՍ) զե կույ ցի հի ման վրա « Պահ պան ման տն տե սու թյու նը» հրա պա րա կու մը 
(1998)26, Պատ մա կան Ա նգ լի այի՝ « Ժա ռան գու թյան շա հու թա բաժ նային մե թո դա բա նու
թյուն. ժա ռան գու թյան նա խագ ծե րի ազ դե ցու թյան չա փու մը» (2005)27 հրա պա րա կու մը 
և բո լո րո վին վեր ջերս Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի ճա կին ա ռա վել հա մա պա տաս
խա նող  Եվ րո պայի խորհր դի հրա պա րա կած Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան դպ րո ցի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ գիր քը՝ «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում ներդ
րում նե րի ա վե լի մեծ օ գուտ նե րը» (2015)28: Եվ րո պայի խորհր դի հրա պա րակ ման հիմ
քում Բոս նի այից, Հեր ցե գո վի նայից ու Սեր բի այից դեպ քե րի այն պի սի ու սում նա սի րու
թյուն ներ են, ո րոնք հա տուկ շեշ տադ րու թյամբ ը նդ գծում են ֆի նան սա կան ռե սուրս նե

25 Տե՛ս Donovan’s Place Economics Consultancy: http://www.placeeconomics.com/about_us/donovan
rypkema/

26 Տե՛ս http://www.icomos.org/en/whatwedo/disseminatingknowledge/publicationall/other
publications/116englishcategories/resources/publications/314reportoneconomicsofconservation

27 Տե՛ս https://historicengland.org.uk/imagesbooks/publications/heritagedividendmethodology/
28 Տե՛ս https://book.coe.int/usd/en/culturalheritage/6454thewiderbenefitsofinvestmentin

culturalheritage.html 
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րի ու սում նա սի րու թյու նը, ա վե լի մեծ հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վու մը,  ժա ռան գու
թյան ին տեգր ված ը մբռն ման ձևա վո րու մը, տն տե սա կան և սո ցի ալմ շա կու թային 
օ գուտ նե րը, հա մայն քի և այ ցե լու նե րի հար ցում նե րի դե րը: 

 
Քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ժա մա նակ նկա տի ա ռն վող ցու ցա նիշ ներ 
Ցու ցա նիշ նե րի մշա կու մը կար ևոր է ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան գոր ծառ

նու թյան հա մար: Կա րե լի է բե րել մի քա նի օ րի նակ.
 Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում Պատ մա կան Ա նգ լի ան (պե տա կան գոր ծա կա լու

թյուն) տա րե կան ու սում նա սի րու թյուն ներ է հրա տա րա կում « Ժա ռան գու թյան ո լոր տի 
հաշ վարկ նե րը» խո րագ րով: Այս ու սում նա սի րու թյուն նե րը տրա մադ րում են ժա ռան գու
թյան ո լոր տում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան և հան րու
թյան մաս նակ ցու թյան մա սին մի շարք վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: 2016թ. ներ կա յաց վել 
է եր կու զե կույց « Ժա ռան գու թյան ո լոր տի հաշ վարկ ներ» խո րագ րի ներ քո. ա ռա ջի նը՝ 
« Ժա ռան գու թյուն և հա սա րա կու թյուն»29 (ո րն ան դրա դարձ է կա տա րում « բա րե կե ցու
թյան և կյան քի ո րա կի բարձ րաց ման» գոր ծում մշա կու թային ժա ռան գու թյան դե րին 
ա ռնչ վող այն պի սի խն դիր նե րի, ի նչ պի սիք ե ն՝ տե ղա կան ժա ռան գու թյան մի ջո ցով կյան
քի ո րա կի բա րե լա վու մը, ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը, լայն հան րու թյան կող
մից դրա կան գնա հա տու մը): Ե րկ րոր դը՝ « Ժա ռան գու թյուն  և տն տե սու թյուն»30 (ո րն ու
սում նա սի րում է ժա ռան գու թյան և տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան  միջև ազ դե ցու թյունն 
ու փոխ կա պակց վա ծու թյու նը՝ հաս կա նա լու և գնա հա տե լու ժա ռան գու թյան ա վե լաց րած 
ար ժե քը, այդ թվում՝ ժա ռան գու թյան հա մա խառն ար ժե քի գնա հա տում նե րի, ժա ռան
գու թյան և զբո սաշր ջու թյան հետ կապ ված ծախ սե րի, ի նչ պես նաև ժա ռան գու թյան և 
աշ խա տու ժի/աշ խա տա տե ղե րի և ժա ռան գու թյան ո լոր տում շի նա րա րու թյան ծա վալ նե
րի վե րա բե րյալ հիմ նա կան բա ցա հայ տում նե րը): Բա ցի այդ, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան 
կա ռա վա րու թյան՝ մշա կույ թի, ԶԼՄնե րի և սպոր տի նա խա րա րու թյու նը (ՄԶՍՆ) հրա տա
րա կում է ազ գային վի ճա կագ րա կան ժո ղո վա ծու, ո րը նե րա ռում է տե ղե կատ վու թյուն 
ժա ռան գու թյան ո լոր տի մա սին (այ ցե լու թյան, նվի րատ վու թյան, կա մա վո րա կան աշ խա
տանք նե րի, վտանգ ված ժա ռան գու թյան և այլ խն դիր նե րի), ի նչ պես նաև գրա դա րան նե
րից օ գտ վե լու և թան գա րան ներ ու պատ կե րաս րահ ներ այ ցե լու թյուն նե րի մա սին31:

ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի՝ վեր ջերս մշակ ված «Մ շա կույ թը հա նուն զար գաց ման» ցու ցա նիշ նե
րի կազ մը (ՄԶՑ) հան րային ի րա զեկ ման և քա ղա քա կա նու թյան գոր ծիք է, ո րը գնա հա
տում է զար գաց ման գոր ծըն թա ցում մշա կույ թի բազ մա հայե ցա կար գային դե րա կա
տա րու թյու նը փաս տե րի և ցու ցա նիշ նե րի մի ջո ցով32: Տար բեր ցու ցան շային խմ բե րի 
շր ջա նակ նե րում առ կա են կոնկ րետ ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող ցու ցա նիշ ներ՝ « Ժա
ռան գու թյուն և կա յու նու թյուն». ժա ռան գու թյան կա յու նու թյան պահ պան ման բազ մա չա
փու մային շր ջա նա կի զար գաց ման հա մա թիվ33: Այս ցու ցա նիշ նե րը բա ժան վում են ե րեք 
հիմ նա կան խմ բի՝ յոթ են թախմ բե րով. 

 գ րան ցում ներ և ար ձա նագ րու թյուն ներ՝
•	  մի ջազ գային մա կար դակ, 
•	 ազ գային մա կար դակ,

  պաշտ պա նու թյուն, պահ պա նում և կա ռա վա րում՝
•	  պահ պա նում, ա րժ ևո րում և կա ռա վա րում,
•	  գի տե լիք և կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում,
•	  հա մայն քային ներգ րավ վա ծու թյուն,

  գի տե լի քի և փոր ձի փո խա նա կում և ա ջակ ցու թյան ու ժե ղա ցում՝ 
29 Տե՛ս  https://content.historicengland.org.uk/content/heritagecounts/pub/2016/heritageand

society2016.pdf
30 Տե՛ս  https://content.historicengland.org.uk/imagesbooks/publications/heritageandtheeconomy/

heritageandtheeconomy2016.pdf/  
31 Տե՛ս https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/555972/DCMS_

Statistical_Handbook__28_September_2016.pdf
32 http://en.unesco.org/creativity/cdis
33 http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cdis/heritage_dimension.pdf 
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•	 ի րա զե կու թյան բարձ րա ցում և կր թու թյուն, 
•	 ա ջակ ցու թյան խթա նում: 
Ընդ հա նուր առ մամբ կան 46 ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք ա ռնչ վում են հիմ նա կան խմ բե

րի և են թախմ բե րի կոնկ րետ խն դիր նե րին: Այ նու հետ զե կույ ցում ներ կա յաց վում է ու
ղե ցույց առ այն, թե ի նչ պես կա րե լի է հա րա բե րակ ցել խն դիր նե րը ցու ցա նիշ նե րի կի
րառ ման ար դյուն քում ստաց ված բա ցա հայ տում նե րի հետ:

 Բա ցի այդ, (տե՛ս Մաս 1, Բա ժին 10) Եվ րո պայի խոր հուր դը հա վա նու թյուն է տվել Եվ
րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան 21րդ դա րի ռազ մա վա րու թյան ըն դուն մա նը (ո րը 
պաշ տո նա պես կըն դուն վի Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 2017թ. 
ապ րի լին): Այս հա մա տեքս տում ռազ մա վա րու թյու նը դեռևս նա խագծ ման փու լում է մինչև 
փաս տա ցի ըն դուն վե լը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա նի որ կարճ ժա մա նակ է ան ցել զե կույ ցի 
մշա կու մից, կար ևոր է դի տար կել դրա նում պա րու նակ վող ա ռա ջար կու թյուն նե րը ցու ցա
նի շային հա մա կար գի ներդր ման վե րա բե րյալ: Ռազ մա վա րու թյունն ան դրա դարձ է կա
տա րում մի շարք մար տահ րա վեր նե րի և ա ռա ջար կու թյուն նե րի, և, ի նչ պես ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի 
ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում, այս տեղ ևս մշակ ված է մե խա նիզմ խն դիր նե րը հա րա բե րակ ցե
լու հա մար: Ռազ մա վա րու թյան հիմ քում ըն կած են ե րեք բա ղադ րիչ ներ. 
 Սո ցի ա լա կան բա ղադ րի չը պա տաս խա նա տու է մշա կու թային ժա ռան գու թյան ակ

տիվ նե րի հա մար՝ նպաս տե լու բազ մա զա նու թյան ա պա հով մա նը, ժա ռան գու թյան 
հա մայնք նե րի հզո րաց մա նը և մաս նակ ցային կա ռա վար մա նը (այն նե րա ռում է 8 
մար տահ րա վեր ներ և 10 ա ռա ջար կու թյուն ներ):

 Տն տե սա կան և տա րած քային զար գաց ման բա ղադ րի չը նպա տակ ու նի ամ րա պնդե
լու ժա ռան գու թյան՝ կա յուն զար գաց ման գոր ծին  բե րած նպաս տը՝ հիմն վե լով տե
ղա կան ռե սուրս նե րի, զբո սաշր ջու թյան և զբաղ վա ծու թյան վրա (այն նե րա ռում է 
8 մար տահ րա վեր ներ և 11 ա ռա ջար կու թյուն ներ):

  Գի տե լի քի և կր թու թյան բա ղադ րիչն ան դրա դառ նում է կր թու թյան, հե տա զո տու
թյան և ցկյանս ու սում նա ռու թյան խն դիր նե րին ժա ռան գու թյան մի ջո ցով՝ հիմ նե
լով ժա ռան գու թյան մա սին գի տե լի քի և ժա ռանգ ված ար վես տի և ար հես տի վե
րա պատ րաստ ման կենտ րոն ներ՝ հա մա պա տաս խան ու սուց ման, վե րա պատ րաստ
ման և հե տա զո տա կան ծրագ րե րի մի ջո ցով (այն նե րա ռում է 8 մար տահ րա վեր ներ 
և 11 ա ռա ջար կու թյուն ներ): 
Ա ռա ջար կու թյուն նե րը հիմք են հան դի սա նում քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րի 

բա ցա հայտ ման հա մար և ը նդ հա նուր առ մամբ ը նդ գր կում են հետ ևյալ խն դիր նե րը.
 
Եվ րո պա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան 21րդ դա րի ռազ մա վա րու թյան 

ա ռա ջար կու թյուն նե րը

Սո ցի ա լա կան բա ղադ րիչ
Տն տե սա կան և տա րած

քային զար գաց ման 
բա ղադ րիչ

Գի տե լի քի և կր թու թյան 
բա ղադ րիչ

1. Խթա նել քա ղա քա ցի նե րի և 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րի ներգ րավ
վա ծու թյու նը ա ռօ րյա գոր ծու
նե ու թյան մեջ ժա ռան գու թյան  
կա պի տա լի զաց ման գոր ծում։

1. Հան րահռ չա կել մշա կու
թային ժա ռան գու թյու նը որ
պես ռե սուրս և դյու րաց նել 
ֆի նան սա կան ներդ րումն ե
րը:

1. Ա ռա վել ար դյու նա վետ 
կեր պով ը նդ գր կել ժա
ռան գու թյան վե րա բե րյալ 
կրթու թյու նը դպո ցա կան ու
սումն ա կան ծրագ րե րում:

2. Ժա ռան գու թյու նը դարձ նել 
ա ռա վել հա սա նե լի:

2. Ա ջակ ցել և հան րահռ չա
կել ժա ռան գու թյան ո լոր տը՝ 
որ պես աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղծ ման և բիզ նես հնա
րա վո րու թյուն նե րի մի ջոց:

2. Քայ լեր ձեռ նար կել՝ խրա
խու սե լու ե րի տա սարդ նե րի 
ներգ րավ վա ծու թյու նը ժա
ռան գու թյան հան րահռ չակ
ման գոր ծում:

3. Ժա ռան գու թյան ո լոր տը 
ծա ռայեց նել Եվ րո պայի և եվ
րո պա կան հա սա րա կու թյան 
հիմն ա րար ար ժեք ներն ամ
րապն դե լուն և փո խան ցե լուն:

3. Խրա խու սել ժա ռան գու
թյան ո լոր տի հմ տու թյուն
ներն ու մաս նա գետ նե րին:

3. Խրա խու սել ստեղ ծա րար 
գա ղա փար նե րը՝ ու շադ րու
թյու նը դե պի ժա ռան գու
թյան ո լորտ ո ւղ ղոր դե լու 
հա մար:
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4. Հան րահռ չա կել ժա ռան
գու թյան ո լոր տը որ պես հան
դիպ ման վայր և գոր ծիք 
միջմ շա կու թային ե րկ խո սու
թյան, խա ղա ղու թյան և հան
դուր ժո ղա կա նու թյան հա մար:

4. Ի րա կա նաց նել ժա ռան
գու թյան աղ դե ցու թյան ու
սումն ա սի րու թյուն ներ վե
րա կանգն ման, կա ռուց ման, 
զար գաց ման և են թա կա
ռուց ված քային նա խագ ծե րի 
հա մար:

4. Կազ մա կեր պել օպ տի մալ 
ու սու ցում ժա ռան գու թյան 
ո լոր տին ա ռնչ վող ոչ մաս
նա գետ նե րի և այլ ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի հա մար:

5. Գնա հա տել քա ղա քա ցի նե
րի մաս նակ ցու թյու նը գոր ծո
ղու թյուն նե րին և գոր ծըն թաց
նե րին:

5. Խրա խու սել ժա ռան գու
թյան վե րա գոր ծար կու մը:

5. Ժա ռան գու թյան ո լոր
տի մաս նա գետ նե րի վե րա
պատ րաստ ման հա մա կար
գը դարձ նել բազ մա զան:

6. Ստեղ ծել հա մա պա տաս
խան շր ջա նակ, ո րը հնա րա վո
րու թյուն կըն ձե ռի տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րին և հա մայնք նե րին 
քայ լեր ձեռ նար կե լու՝ խթա նե
լու և կա ռա վա րե լու ի րենց ու
նե ցած  ժա ռան գու թյու նը:

6. Ա պա հո վել ժա ռան գու
թյան տա րա ծա կան, բնա
պահ պա նա կան և է ներ գե
տիկ զար գաց ման քա ղա քա
կա նու թյու նը:

6. Ստեղ ծել գի տե լի քի 
բանկ՝ տե ղա կան և ա վան
դա կան նյու թե րի, մե թոդ նե
րի և նոուհաու նե րի հի ման 
վրա:

7. Մշա կել և խթա նել մաս նակ
ցու թյան մի ջո ցով ժա ռան գու
թյան հատ կո րոշ ման ծրագ
րեր:

7. Հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել ժա ռան գու թյան 
այն հատ վա ծին, ո րը նե րառ
ված է կա յուն զբո սաշր ջու
թյան զար գաց ման քա ղա
քա կա նու թյան մեջ:

7. Ա պա հո վել ժա ռան գու
թյուն  հա մար վող ար հեստ
նե րի, գի տե լի քի և հմ տու
թյուն նե րի փո խան ցու մը:

8. Խրա խու սել ժա ռան գու
թյան վե րա կանգն ման նա
խա ձեռ նու թյուն նե րը, ո րոնք 
ա ռաջ են քա շում տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րը և հա մայնք նե րը:

8. Պահ պա նել, վե րա կանգ
նել և զար գաց նել ժա ռան
գու թյու նը՝ ա ռա վել հա ճախ 
կի րա ռե լով նո րա րա րա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ:

8. Ե րաշ խա վո րել ժա ռան
գու թյան  ցու ցա կագր ված 
հու շար ձան նե րի հետ աշ
խա տող մաս նա գետ նե րի  
հմ տու թյուն նե րը:

9. Ա ջակ ցել միջ սերն դային 
և միջմ շա կու թային ծրագ րե
րին, ո րոնք հան րահռ չա կում 
են ժա ռան գու թյան ո լոր տը:

9. Կի րա ռել նո րա րա րա
կան տեխ նո լո գի ա ներ մշա
կու թային ժա ռան գու թյու նը 
հան րու թյա նը ներ կա յաց նե
լու հա մար՝ մի ա ժա մա նակ 
պահ պա նե լով դրա ամ բող
ջա կա նու թյու նը:

9. Մշա կել ու սումն ա կան և 
հե տա զո տա կան ծրագ րեր, 
ո րոնք կար տա ցո լեն ժա
ռան գու թյան ո լոր տի կա
րիք ներն ու բա ցա հայ տում
նե րը:

10. Դյու րաց նել և խրա խու
սել (հան րային և մաս նա վոր) 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րը  
մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
խթան ման և պահ պան ման 
ծրագ րե րում:

10. Կի րա ռել մշա կու թային 
ժա ռան գու թյու նը՝ որ պես 
տա րա ծաշր ջա նի տար բե րա
կիչ հատ կա նիշ և այն ա վե լի 
գրա վիչ ու հայտ նի դարձ նե
լու մի ջոց:

10. Խրա խու սել և խթա
նել սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
զար գա ցու մը:

11. Մշա կել կա ռա վար ման 
նոր մո դել ներ՝ հա մոզ վե լու, 
որ ժա ռան գու թյան ո լորտն 
օ գտ վում է իր շնոր հիվ 
ստաց ված լրա ցու ցիչ տն տե
սա կան ե կա մուտ նե րից:

11. Հե տա զո տել ժա ռան գու
թյու նը՝ որ պես գի տե լի քի և 
ո գեշնչ ման աղ բյուր:

 Ցու ցա նիշ նե րի օգ տա գործ ման և զար գաց ման այս մո տե ցում նե րի ու սում նա սի
րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կա րող է ստեղ ծել ա պա ցու ցա հեն մո տեց ման մշակ ման 
հա մար: Եվ րո պայի խորհր դի ռազ մա վա րու թյու նը տրա մադ րում է հս տակ եվ րո պա
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կան մո տե ցում, ո րն ըն ձե ռում է այլ ե րկր նե րի հետ փոր ձի փո խա նակ ման հնա րա վո
րու թյուն: Հետ ևա բար՝ 

Ա ռա ջար կու թյուն 3. Մշա կել և ըն դու նել ցու ցա նիշ նե րի հա մա կարգ՝ խթա
նե լու ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը: Վեր ջինս կա րող է մշակ
վել հա մա կարգ ված ձևով հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող տար բեր ո լորտ նե
րի ը նդ գրկ մամբ և մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը, տն տե սու թյա նը, զար գաց
մա նը, զբո սաշր ջու թյա նը, սո ցի ա լա կան հար ցե րին ա ռնչ վող տար բեր պա տաս
խա նա տու մար մին նե րի կող մից՝ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
ա ջակ ցու թյամբ: 

Ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան գա ղա փար նե րի փոր ձարկ ման մի ջոց կա րող 
է լի նել ցու ցա նիշ նե րի կի րա ռու մը նա խագ ծե րում, ո րոնք ար տա ցո լում են մշա կու
թային և նյու թա կան ու ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան հե տաքրք րու
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, տա րած քային, գի տե լի քի և 
կրթու թյան խն դիր նե րը: Այս ա ռու մով կար ևոր է մշա կու թային եր թու ղի նե րի/ մի ջանցք
նե րի, այդ թվում՝ մշա կու թային լանդ շաֆտ նե րի ու պատ մա կան քա ղաք նե րի զար գա
ցու մը (որ պես զբո սաշր ջային կենտ րոն ներ)՝ ա պա հո վե լու գա ղա փար նե րի փոր ձար
կու մը:

Մ շա կու թային մի ջանցք ներն ու եր թու ղի նե րը, մշա կու թային ժա ռան գու թյամբ պայ
մա նա վոր ված վե րա կանգ նու մը, ի նչ պես նաև կլաս տեր նե րի և ցան ցե րի դե րը

 Հա յաս տա նի մշա կու թային մի ջանցք նե րի/եր թու ղի նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը 
դեռևս զար գաց ման վաղ փու լում է: Ու շադ րու թյան կենտ րո նում է Մե տաք սի ճա նա
պար հի սև ծո վյան եր թու ղու և այլ մի ջանցք նե րի զար գա ցու մը: Հա յաս տա նը նաև Եվ
րո պայի խորհր դի մշա կու թային եր թու ղի նե րից մե կի՝ Iter Vitis եր թու ղու ան դամ է, թեև 
շա հագր գիռ կող մե րը դեռևս չեն խո սում այս մի ա վոր ման զար գաց ման աշ խա տանք
նե րի վե րա բե րյալ:

Մ շա կու թային եր թու ղի նե րի այլ հնա րա վո րու թյուն ներ կա րող են բա ցա հայտ վել, 
օ րի նակ՝ Հա յաս տա նում ե զա կի քրիս տո նե ա կան ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու
թյան շուրջ՝  Եվ րո պայի խորհր դի կրո նա կան ժա ռան գու թյան այլ եր թու ղի նե րի հա
ման մա նու թյամբ (օ րի նակ՝ Կլու նի ա կա կան կենտ րոն նե րը Եվ րո պա յում, Ցիս տեր ցի ա նա
կան աբ բա յու թյան եվ րո պա կան եր թու ղին, Եվ րո պա կան ժա ռան գու թյան ռո մա նա կան 
եր թու ղին, Սուրբ Օ լա ֆի ճա նա պար հի եր թու ղին և Սան տյա գո դե Կամ պոս տե լայի եր թու
ղի նե րը)34: Ա վե լին, կա եր թու ղի նե րի զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նաև այժ մյան 
Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս՝ հար ևան ե րկր նե րում (վաղ քրիս տո նե ա կան ժա
ռան գու թյան թե մայով): Բա ցի այդ, քրիս տո նե ա կան ժա ռան գու թյու նը կա րող է դառ
նալ ա ռան ձին թե մա, օ րի նակ՝ 1997թ35 Ա նգ լի ա կան ժա ռան գու թյու նը մշա կել էր թե մա
տիկ ար շավ՝ «Անգ լի այի քրիս տո նե ա կան ժա ռան գու թյան հետ քե րով» խո րագ րով: 
Քրիս տո նե ա կան ժա ռան գու թյունն ու նի բա վա կա նին լայն հնա րա վո րու թյուն ներ՝ այ
ցե լու ներ գրա վե լու, այդ թվում՝ քրիստ նե ա կան ժա ռան գու թյան  « տուրփա թեթ նե րի» 
մի ջո ցով, ի նչ պես նաև նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյանն ա ռնչ վող մի ջո
ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար. նմա նա տիպ օ րի նակ է Լոն դո նի քրիս տո նե ա կան 
ժա ռան գու թյան36 նա խա ձեռ նու թյու նը: 

Եվ րո պա կան մշա կու թային եր թու ղի նե րի ազ դե ցու թյու նը ՓՄՁնե րի նո րա րա րու
թյան և մր ցու նա կու թյան վրա ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա է դար ձել Եվ րա մի ու թյան 
մր ցու նա կու թյան և նո րա րա րու թյան ծրագ րի (ՄՆԾ) շր ջա նակ նե րում, ո րը միտ ված է 
խթա նե լու եվ րո պա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի մր ցու նա կու թյու նը37: Վեր ջինս ը նդ գծում 
է, ը նդ հա նուր առ մամբ, մշա կու թային եր թու ղի նե րի՝ հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծե լու նե
րու ժը մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում, այդ թվում՝ հա րա կից ՓՄՁնե րի, ի նչ
պես նաև մշա կու թային եր թու ղի նե րի նպա տա կա կե տե րի ներգ րավ մամբ  ՓՄՁնե րի 
ցան ցեր ու կլաս տեր ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը տն տե սա կան և սո ցի ա լա

34 Տե՛ս http://cultureroutes.net/culturalroutes/list 
35 Տե՛ս https://content.historicengland.org.uk/imagesbooks/publications/conservationbulletin31/

conservationbulletin31.pdf/
36 Տե՛ս http://www.christianheritagelondon.org/
37 Տե՛ս http://cultureroutes.net/sites/default/files/files/StudyCR_en.pdf
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կան զար գաց ման հա մար: Այն սահ մա նում է, որ մշա կու թային եր թու ղի նե րը կա րող են 
հան դես գալ որ պես մի հե տաքր քիր ար ժեշղ թա, ո րի հի ման վրա կա րող են ձևա վոր
վել և զար գա նալ կլաս տեր ներ: Տե ղա կան մա կար դա կում է, որ գոր ծըն կեր նե րը կա
րող են ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցել՝ ստեղ ծե լով տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե
րի, հաս տա տու թյուն նե րի և ան հատ նե րի կլաս տեր ներ ոչ ֆոր մալ և հա ճախ պա տա
հա կան կա ռուց ված քով, սա կայն ՓՄՁնե րի զար գա ցու մը կշա րու նա կի կախ ված լի նել 
ցան ցային և միջ շու կա յա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից: Հետ ևա բար, գո յու թյուն ու
նի հա մա գոր ծակ ցու թյան խրա խուս ման և կա յուն փոքր տն տե սու թյուն նե րի խթան ման 
շր ջա նակ: 

Պատ մա կան քա ղաք նե րը « Կի ևյան նա խա ձեռ նու թյան» և COMUS ծրագ րե րի 
քննարկ ման ա ռար կան են ե ղել Հա յաս տա նում: Այս տեղ ևս հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ
վում այլ վայ րե րում ըն թա ցող աշ խա տանք նե րի ը նդ լայն ման հա մար՝ խրա խու սե լով 
Փոքր և մեծ քա ղաք նե րի ժա ռան գու թյամբ պայ մա նա վոր ված քա ղա քային վե րա կանգ
նու մը, ի նչ պես նշ վում է «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը Եվ րո պային ի նպաստ ծա
ռայեց նե լը» եվ րո պա կան զե կույ ցում  (տե՛ս Մաս 1, Բա ժին 6): Ի նչ պես նա խա պես նշ վել 
էր, բազ մա թիվ պատ մա կան քա ղաք ներ ճա նա չել են հմուտ և տա ղան դա վոր մարդ
կանց, զբո սաշր ջիկ նե րի և ներդ րող նե րի գրա վե լու ի րենց հզոր նե րու ժը, այ նինչ մնա
ցած նե րը շա րու նա կում են տա ռա պել գոր ծազր կու թյու նից, տն տե սա կան լճա ցու մից և 
սո ցի ա լա կան խն դիր նե րից, ի սկ քա ղա քային ան կման հիմ քը դառ նում է քա ղա քա ցի ա
կան ձգտ ման պա կա սը: 

Այս ո լոր տում դրա կան փոր ձի մա սին կա րող են վկայել այն պի սի ծրագ րեր, ո րոնք 
հիմք են ե ղել COMUS ծրագ րի հա մար, ի նչ պի սիք են Եվ րո պայի կող մից ֆի նան սա վոր
վող « Ժա ռան գու թյուն/INHERIT»38 և « ժա ռան գու թյու նը որ պես հնա րա վո րու թյուն 
(HerO)»39 ծրագ րե րը։ Այս ծրագ րե րին ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րել Պատ մա կան քա
ղաք նե րի և շր ջան նե րի եվ րո պա կան մի ա վոր ման (հայտ նի որ պես՝ Եվ րո պայի ժա ռան
գու թյուն)40 հո վա նու ներ քո գտն վող ցան ցը:

Կ լաս տե րային մո տե ցու մը նույն պես կա րող է խթա նել փոքր և մեծ քա ղաք նե րի՝ 
ժա ռան գու թյամբ պայ մա նա վոր ված վե րա կանգ նու մը: Օ րի նակ՝ Մի ա ցյալ Թա գա վո
րու թյու նում « Կա ռու ցենք մեր ար դյու նա բե րա կան ռազ մա վա րու թյու նը» վեր նագ րով 
ըն թա ցիկ քա ղա քա կա նու թյան խորհր դատ վու թյու նը դի տար կում է ժա ռան գու թյան 
ո լոր տը որ պես «ս տեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ»41: Այս խորհր դատ վա կան փաս տաթղ թում 
նշ վում է, որ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու թյու նը վե րա նա յում է պե տա կան 
գե րա տես չու թյուն նե րի և մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե րի տե ղա կայ ման հար ցը և 
դի տար կում է նրանց տե ղա փո խու թյունն այն պի սի վայ րեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
կս տեղ ծեն  տե ղա կան կլաս տեր նե րի ամ րապնդ ման և մաս նա վոր հատ վա ծի զար գաց
ման հա մար՝ կար ևո րե լով մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե րի՝ տար բեր վայ րեր գրա
վիչ դարձ նե լու գոր ծում ու նե ցած դե րը: Այն տեղ նաև նշ վում է, որ մշա կու թային հաս
տա տու թյուն նե րը և կա նո նա վոր բնույթ կրող մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են գրա վել այ
ցե լու նե րին, հան րահռ չա կել կլաս տեր նե րի գոր ծու նե ու թյու նը և օգ նել գրա վե լու տա
ղան դա վոր մարդ կանց, ո րոնք կցան կա նան հաս տատ վել այդ տա րածք նե րում։ Այս
պի սի օ րի նակ կա րող է լի նել ԶԼՄ կազ մա կեր պու թյու նը: Այս մո տե ցու մը հա մա պա
տաս խա նում է Եվ րո պա կան Մի ու թյան մտա ծե լա կեր պին՝ ը նդ գծե լով մեծ ու փոքր 
քա ղաք նե րի ժա ռան գու թյան կենտ րոն նե րում մշա կու թային ո լոր տի, խե լա ցի և ստեղ
ծա գործ ո լորտ նե րի ներդր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ ման կա րի քը: Նյու քա
սլա փոնԹայ նը, ո րը զգա լի սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան օ գուտ է բե րում, և ո րին 
ան դրա դարձ է ար վել INHERIT  և «Մ շա կու թային ժա ռան գու թյունն ի նպաստ Եվ րո պայի 
ծա ռայեց նե լը» զե կույց նե րում,  պատ մա կան քա ղա քի և ար վես տա գի տա կան ձեռ նար
կա տի րու թյան ու նո րա րա րա կան ո լորտ նե րի հա մախմ բան դրա կան փոր ձի օ րի նակ է: 

38 Տե՛ս http://www.historictownsforum.org/node/300
39 Տե՛ս http://urbact.eu/hero
40 Տե՛ս http://www.historictowns.org/  
41 Տե՛ս http://ihbconline.co.uk/newsachive/?p=14948 և https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/file/586626/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf 
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Այս քն նար կում նե րը հան գեց նում են հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րի՝ 
Ա ռա ջար կու թյուն 4. Զար գաց նել մշա կու թային եր թու ղի նե րի և մի ջանցք

նե րի նե րու ժը և խթա նել պատ մա կան քա ղաք նե րում ժա ռան գու թյան վե րա
կանգ նու մը: 

Ա ռա ջար կու թյուն 5. Ու սում նա սի րել քրիս տո նե ա կան ժա ռան գու թյան եր
թու ղու զար գաց ման նե րու ժը: 

Ա ռա ջար կու թյուն 6. Ակ տի վաց նել տն տե սա կան զար գաց ման քա ղա քա կա
նու թյու նը ժա ռան գու թյան տե սան կյու նից հե տաքրք րու թուն ա ռա ջաց նող վայ
րե րում՝ մաս նա վո րա պես մշա կու թային եր թու ղի նե րի և լանդ շաֆտ նե րի, պատ
մա կան քա ղաք նե րի մոտ և շուրջ ո լոր տին հա րող գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող 
ձեռ նար կու թյուն նե րի կլաս տեր նե րի ստեղ ծու մը խրա խու սե լու և այդ վայ րե րի 
տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան պայ ման նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով: 

Ա ռա ջար կու թյուն 7. Խրա խու սել ցան ցե րի ստեղ ծու մը, մշա կու թային ժա
ռան գու թյան և այլ ո լորտ նե րի, կա ռա վար ման տար բեր մա կար դակ նե րում պե
տա կան և մաս նա վոր սեկ տոր նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝  մաս նա վո
րա պես ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե նա լով Պատ մա կան քա ղաք նե րի և շր ջան
նե րի եվ րո պա կան մի ա վոր ման  և Մշա կու թային եր թու ղի նե րի մա սին  մաս նա
կի ը նդ լայն ված հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում՝ օ գտ վե լով հնա րա վոր 
տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան ե կա մուտ նե րից որ պես կա յուն ռե սուրս նե րից և 
դա սեր քա ղե լով Եվ րո պայի տար բեր ե րկր նե րում ի րա կա նաց վող այլ նա խա
ձեռ նու թյուն նե րից:

 Դե պի ին տեգր ված մո տե ցում
Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյունն ը նդ գծել է մշա կու թային ժա ռան գու թյան « պաշտ

պա նու թյան» նպա տա կով մի աս նա կան մարմ նի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
մաս նա վո րա պես այլ վար չա կար գե րի (քա ղա քային զար գաց ման, շի նա րա րու թյան, 
հո ղօգ տա գործ ման և վե րա շա հա գործ ման նպա տակ նե րով հու շար ձան նե րի վե րա
կանգն ման) հետ ոչ բա վա րար հա մա կարգ ման պատ ճա ռով: Թեև տար բեր մար մին ներ 
ու նեն այս խն դիր նե րի լուծ ման հա մար ի րենց ըն թա ցա կար գե րը, դրանք ար դյու նա
վետ կեր պով չեն կի րառ վում և պա հան ջում են նոր ի րա վա կան ըն թա ցա կար գեր՝ հա
մա կարգ ված մո տե ցում ա պա հո վե լու հա մար: Այդ ի սկ պատ ճա ռով շատ կար ևոր է, որ 
ա ռա ջարկ վող փո փոխ ված օ րենսդ րու թյունն (տես՝ Մաս 2, Բա ժին 19) ան դրա դառ նա 
այս խնդ րին  (տես՝ Մաս 2, Բա ժին 1, 2, 4 և 8): 

Օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը և օ րենք նե րը մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա ձայ
նեց նե լը կա րող է հան գեց նել ճշգ րիտ հա մա կարգ ման և ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց
նե րի բա րե լավ ման: Բա ցի այդ, քա նի որ Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան մա սին Եվ րո պայի խորհր դի  կոն վեն ցի ա նե րը (Գ րա նա դա 1985, Վա
լետ տա 1992, Ֆլո րեն ցի ա 2000, Ֆա րո 2005), ա պա կա յուն մո տեց ման ա պա հով ման 
նպա տա կով կար ևոր է զար գաց նել մի աս նա կան մե խա նիզմ (հատ կա պես զար գաց
ման գոր ծու նե ու թյան և ժա ռան գու թյան պահ պան ման ո լորտ նե րում)։ Այն հա վա սա
րա պես կհա վա սա րակշ ռի  տն տե սու թյան, հա սա րա կու թյան, շր ջա կա մի ջա վայ րի և 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա րիք նե րը և կկան խի չվե րա կանգն վող ժա ռան գու
թյան ռե սուրս նե րին սպառ նա ցող ա նի մաստ վնաս նե րը: Շա հա վետ ըն թա ցա կար գե րի 
ըն դուն ման ա ջակ ցու թյան ցու ցա բեր ման հա մար Եվ րո պայի խոր հուր դը տրա մադ րել 
է այլ ու ղե ցույց ներ ևս42: Ա վե լին, Ֆա րոյի կոն վեն ցի ան ա ռաջ է քա շում Ժա ռան գու
թյան ազ դե ցու թյան գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյան կար ևո րու թյու նը (տե՛ս Հոդ ված 
8ա), ի սկ Ի ԿՕ ՄՕՍը  (Հու շար ձան նե րի ու պատ մա կան տա րածք նե րի մի ջազ գային 
խոր հուրդ (ICOMOS), մշա կել է ու ղե ցույց ներ հա մաշ խար հային ժա ռան գու թյան հու
շար ձան նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք կա րող են հա մա պա տաս խա նա բար կի րա ռե լի լի նել 
այլ հա մա տեքս տե րում ևս43: 

42 Տե՛ս 2011 թվա կա նին հրա տա րակ ված Մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լոր տում օ րենսդ րու թյան 
և կա ռա վար ման հա մա կար գի զար գաց ման մա սին Եվ րո պայի խորհր դի Ու ղե ցույ ցը https://book.coe.
int/eur/en/culturalheritage/4678guidanceonthedevelopmentoflegislationandadministrationsystems
inthefieldofculturalheritage.html 

43 Տե՛ս Ի ԿՕ ՄՕՍի Մշա կու թային հա մաշ խար հային ժա ռան գու թյան և պատ մամ շա կու թային ար
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Հարկ է նաև նշել այն փաս տը, որ ժա ռան գու թյու նը չի ըն կալ վում որ պես ա ռաջ
խա ղաց ման խո չըն դո տում (այս պի սի ըն կա լում ներ հա ճախ են պա տա հում), այլ մի այն 
խթա նում է դրա զար գա ցու մը: Իս կա պես, ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող օ րենսդ րու
թյու նը պետք է վե րա նայ վի իր բա ցա սա կան կող մե րի (« պաշտ պա նու թյան» վրա շեշ
տադր ման ա ռու մով), այլ ոչ թե դրա կան կող մե րի ա ռու մով, թե ի նչ պես պետք է կա
ռա վա րել և օգ տա գոր ծել ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րը: Այս հար ցը կա րե լի է ա վե լի 
ման րա մասն հե տա զո տել Բալ կա նյան ե րկր նե րում Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի/Եվ րո պայի 
խորհր դի հա մա տեղ ջան քե րով ի րա կա նաց ված վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի ու սում նա սիր ման մի ջո ցով, և բազ մա կող մա նի քն նարկ ման են թար կել  2016 թվա
կա նի « Հա րա վԱր ևե լյան Եվ րո պայի ժա ռան գու թյան վե րա կանգն ման քա ղա քա կա նու
թյու նը» վեր նագ րով հրա պա րա կու մը44:

 Վե րոն շյալ հար ցի շուրջ հե տա գա բա նա վեճ պետք է կազ մա կեր պել նաև Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում, մաս նա վո րա պես տար
բեր, սա կայն միև նույն ժա մա նակ ի րար հետ կապ ու նե ցող պատ կան մար մին նե րի 
միջև: Ներ կա յում գո յու թյուն ու նեն սահ մա նա փակ թվով միջ գե րա տես չա կան հանձ
նա ժո ղով ներ, ո ւս տի նոր հանձ նա ժո ղո վի կամ հա մա ժո ղո վի ստեղ ծու մը կն պաս տեր 
ժա ռան գու թյան հա մա տեքս տում տն տե սա կան (այդ թվում՝ զբո սաշր ջու թյան նե րու
ժի) և սո ցի ա լա կան հար ցե րի քն նարկ ման հնա րա վո րու թյան ըն ձեռն մա նը: Ա ռա ջարկ
վող ազ գային բա նա վե ճը (տե՛ս Ա ռա ջար կու թյուն 1) կա րող է օգ տա կար մե խա նիզմ 
լի նել՝ հե տա գա յում մշա կու թային ժա ռան գու թյան՝ որ պես ազ գային կա յուն ռե սուր սի 
նե րուժն ի նպաստ  հա սա րա կու թյան և քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և զար գաց ման 
ու սում նա սի րե լու նպա տա կով: 

Ա ռա ջար կու թյուն 8. Մշա կել մշա կու թային ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման և զար գաց ման ա վե լի ին տեգր ված մո տե ցում օ րենսդ րա կան՝ 
փո փո խու թյան շնոր հիվ՝ հա մա պա տաս խան ֆոր մալ մե խա նիզ մի ստեղծ ման 
մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և ին տեգր ված քա ղա քա
կա նու թյան/ ռազ մա վա րու թյուն նե րի հա մար նե րա ռե լով նոր ըն թա ցա կար գեր՝ 
տար բեր վար չա կազ մե րի, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, հա մայն քային ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե րի, այդ թվում՝ հա վա նա կան ներ
դրող նե րին վե րա բե րող հար ցե րը ու սում նա սի րե լու նպա տա կով: 

Ընդ ո րում, « Ժա ռան գու թյու նը որ պես հնա րա վո րու թյուն» ծրա գի րը (տե՛ս վե րը) նա
խա ձեռ նել է ստեղ ծել մշա կու թային ժա ռան գու թյան կա ռա վար ման հա մա լիր ծրագ րեր, 
ո րոնց մշակ ման մեջ պետք է ի րենց ներդ րումն ու նե նային տե ղա կան շա հագր գիռ 
խմբե րը: ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի քա ղա քային « Պատ մա կան լանդ շաֆ տի վե րա բե րյալ ա ռա ջար
կու թյու նը» նույն պես ա ռաջ է քա շում ա ռա վել լայ նա մասշ տաբ, ին տեգր ված մո տե
ցում45: 

Զ բո սաշր ջու թյուն և ժա ռան գու թյան ռե սուրս

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյու նը զբո սաշր ջու թյան և մշա կու թային ժա ռան գու
թյան  միջև կա պի ամ րապնդ ման նպա տա կով ար ձա նագ րել է մի շարք դրա կան 
զար գա ցում ներ և ստեղ ծել ռազ մա վա րու թյուն ներ, այդ թվում՝ նոր մշա կու թային 
զբո սաշրջու թյան եր թու ղի նե րի կա ռու ցում, զբո սաշր ջային փա թեթ նե րի ա ռա ջարկ
նե րի մշա կում (նե րա ռյալ՝ գի տա կան զբո սաշր ջու թյուն և են թա կա ռուց վածք նե րի 
զար գա ցում), ար գե լոց նե րի և ար գե լա վայ րե րի ստեղ ծում, բազ մա լե զու է քս կուր սի
ա նե րի և հա մա պա տաս խան կր թա կան և մշա կու թային գոր ծու նե ու թյան ա պա հո
վում, ա վան դա կան տո նա կա տա րու թյուն նե րի ու փա ռա տո նե րի, ի նչ պես նաև ան լար 
հա մա ցան ցային ծած կույ թի (wifi) հնա րա վո րու թյան կազ մա կեր պում: Այս ա մենն, իս
կա պես, դրա կան ար դյունք է: 
ժեք նե րի հա մար ժա ռան գու թյան ազ դե ցու թյան գնա հատ ման  ու ղե ցույ ցը (2011) http://www.icomosuk.
org/uploads/sidebar/PDF/ICOMOS%20Guidance%20on%20Heritage%20Impact%20Assessments%20January%20
2011.pdf 

44 Տե՛ս https://book.coe.int/eur/en/culturalheritage/6970thepoliticsofheritageregenerationin
southeasteurope.html 

45 Տե՛ս http://whc.unesco.org/en/activities/638
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, թվում է, որ զբո սաշր ջու թյան հա մա կարգ ման ո լոր տը դա տարկ 
է. այս տեղ ան հա պաղ ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղով, ո րը 
կկա րո ղա նա ար դյու նա վե տո րեն աշ խա տել այս ո լոր տում կար ևոր գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լող ՀԿնե րի հետ: Բա ցի այդ, ան հրա ժեշ տու թյուն կա կա յուն զբո սաշր ջու թյան 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը պատ շաճ կեր պով հա մա կար գե լու ին տեգր ված մո տեց մամբ 
աշ խա տող բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հետ: 

Մաս 2ո ւմ այս խնդ րի վեր լու ծու թյու նը վեր է հա նել մի շարք հար ցադ րու մեր, 
ո րոնց հա մար ա ռա ջարկ վում է նա խա ձեռ նել հետ ևյալ քայ լե րը. 

Ա ռա ջար կու թյուն 9. Կա յուն և մի աս նա կան ռազ մա վա րու թյան մշակ ման 
մի ջո ցով բա րե լա վել և ամ րապն դել ժա ռան գու թյան, տն տե սու թյան և զբո
սաշր ջու թյան միջև կա պը՝ բա ցա հայ տե լու, թե դե պի ո ւր պի տի ո ւղ ղորդ վեն 
զբո սաշր ջու թյան են թա կա ռուց վածք նե րի հա մար սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րը: 
Այս տեղ հարկ է նե րա ռել.

մ շա կու թային ժա ռան գու թյա նը վե րա բե րող եր թու ղի նե րի ցու ցա նակ ներ/ 
ժա ռան գու թյան բրեն դա վոր ման հետ մի ա սին,

զ բո սաշր ջիկ նե րի հա մար հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հո վում (օ րի
նակ՝ ավ տո կա յա նա տե ղի նե րի, հա սա րա կա կա կան զու գա րան նե րի կա ռու ցում),

զ բո սաշր ջու թյան հա մար մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րում տար բեր հա
մայնք նե րի ներգ րա վում (օ րի նակ՝ կա ցա րան նե րի կամ սնն դի ծա ռա յու թյուն նե
րի մի ջո ցով),

 բազ մա լե զու տե ղե կատ վա կան վա հա նակ նե րի և քա ղա քի հա տա կագ ծի 
նշան նե րի ա պա հո վում՝  զբո սաշր ջային կենտ րոն նե րում տե սար ժան վայ րե րի 
տե ղանշ ման հա մար,

զ բո սաշր ջու թյան պատ ճա ռով մշա կու թային ժա ռան գու թյա նը հասց ված 
վնա սի գնա հա տում և կա յուն մշա կու թային զբո սաշր ջու թյան քա ղա քա կա նու
թյան ա պա հո վում,

 վան դա լու թյան կան խար գել ման մի ջոց ներ, 
երկ րի սահ ման նե րից դուրս տե ղա կայ ված հայ կա կան ժա ռան գու թյան 

(օ րի նակ՝ Վրաս տա նում և Թուր քի ա յում) հետ կապ ված զբո սաշր ջու թյան գոր
ծու նե ու թյան ա ռա վել ամ բող ջա կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով զար գաց նել 
կա պը հար ևան պե տու թյուն նե րի հետ, մշա կու թային ու ղի նե րի հա մար մշա կել 
ե րկ կողմ հա մա ձայ նագ րեր և հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնք տա րած
վում են ե րկ րի սահ ման նե րից դուրս (զ բո սաշր ջիկ նե րի խա չաձև հոս քի մե ծաց
ման նպա տա կով),

կ րո նա կան ժա ռան գու թյուն ու նե ցող վայ րե րի հա սա նե լի ու թյան մե ծա ցում 
և զբո սաշր ջու թյան այլ տե սակ նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն,

 հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի բա րե լա վում (ճա նա պար հային և եր կա թու
ղային),

 կար ևո րա գույն վայ րե րում զբո սաշր ջային տե ղե կատ վա կան գրա սե նյակ նե
րի ստեղ ծում, ի նչ պես նաև թռու ցիկ նե րի, հրա պա րա կում նե րի, տե ղե կատ վա
կան ծա ռա յու թյուն նե րի մշա կում, ո րոնք հան րահռ չա կում են հար մա րա վետ 
կա ցա րան նե րը,   ռես տո րան նե րին և այ ցե լո ւի մոտ հե տաքրք րու թյուն ա ռա
ջաց նող տե սար ժան վայ րը46, 

այ դօ րի նակ տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու նպա
տա կով տե ղի բնա կիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր
պում,

զ բո սաշր ջու թյան ո լոր տում թան գա րան նե րի ու նե ցած նե րու ժի ա պա հո
վում,

 հե քի ա թա սա ցու թյան, փո ղո ցային թատ րո նի, և այլ՝ ոչ նյու թա կան մի ջոց
նե րով զբո սաշր ջիկ նե րին գրա վող հա մայն քային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա
կերպ ման հնա րա վո րու թյան զար գա ցում, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան 

46 Սա կա րե լի է ման րա մասն ու սումն ա սի րել՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով, թե ի նչ պես են կազ մա
կերպ վում զբո սաշր ջային գրա սե նյակ նե րը Ֆրան սի ա յում, քա նի որ Ֆրան սի ա յում յու րա քան չյուր տա
րածք (վար չա կան շր ջան) պետք է ու նե նա այդ պի սի մի քա նի հար մա րու թյուն ներ:
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մար քե թին գի օգ տա գոր ծում, այդ թվում՝ հա մա ցան ցային ռե սուրս նե րի կի րա
ռում47,

մ շա կու թային լանդ շաֆտ նե րում ագ րո տու րիզ մի զար գա ցում, այդ թվում՝ 
հե ծա նիվ նե րի վար ձույ թի ա պա հո վում, ա րա հետ նե րի, ձի ա վա րու թյան, կա ցա
րան նե րի հնա րա վո րու թյուն ներ և այլն,

 թան գա րան ներ, պատ կե րաս րահ ներ և մուտ քի վճար ու նե ցող այլ վայ րեր 
բազ մա թիվ այ ցե լու թյուն նե րի դեպ քում կի րա ռե լի դարձ նել տոմ սե րի վրա 
գոր ծող զեղ չային հա մա կար գե րի հնա րա վո րու թյու նը՝ այ ցե լու նե րին խրա խու
սե լով մնալ տվյալ վայ րում ա վե լի եր կար և ծա նո թա նալ ա վե լի լավ ա ռա
ջարկ նե րի48,

 ա ռանց քային ՀԿնե րի և մի ջազ գային հո վա նա վոր նե րի հետ աշ խա տե լու 
հնա րա վո րու թյուն՝ հայ կա կան զբո սաշր ջու թյան հետ կապ ված ար ժեք նե րը 
զար գաց նե լու նպա տա կով, 

ա պա ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան նա խանշ ված նպա տակ նե րի ի րա կա
նա ցում,

զ բո սաշր ջու թյա նը ա ռնչ վող փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րի մի ջո ցով (ծա ռա
յու թյուն ներ, ար տադ րու թյուն ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ ներ, ո րոնք կա րող 
են լի նել ի նչ պես ստար տափ ներ, այն պես էլ կա յա ցած ձեռ նար կու թյուն ներ) 
ա ջակ ցել զբո սաշր ջու թյան քա ղա քա կա նու թյան զար գաց մա նը,

կ լաս տե րային զար գա ցում նե րի մշա կում, օ րի նակ, տե ղա կան բիզ նե սի և 
զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում գոր ծա րար նե րի հետ ցու ցա հան դես նե րի կամ ա ռա
ջար կու թյուն նե րի հա մա տեղ մար քե թինգ (տե՛ս նաև Ա ռա ջար կու թյուն 6),

«Զ բո սաշր ջու թյան ո լոր տում փոր ձա ռու թյան» զար գա ցում, օ րի նակ՝ դե պի 
վան քեր, ե կե ղե ցի ներ, թան գա րան ներ խմ բային ար շավ նե րի/ուխ տե րի կազ մա
կեր պում, ո րոնք կա րող են խթա նել լայ նա մասշ տաբ հոս քի ա պա հո վու մը, 

այ ցե լու նե րի և զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տեխ նո լո գի ա կան օ ժան դակ մի
ջոց նե րի ա պա հո վում, ի նչ պի սիք ե ն՝ տե սար ժան վայ րե րի, թան գա րան նե րի, 
կա ցա րա նային հնա րա վո րու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան զու գա րան նե րի, նո
րա րա րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին սմարթ ֆոն նե րի հա վել ված նե րը 
(“apps”) ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջո ցի վե րա բե րյալ հայ կա կան 
Ժա ռան գու թյան և Զբո սաշր ջու թյան փա թե թի մշա կում: 

 Կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում և վե րա պատ րաս տում
 Հա յաս տա նում Ժա ռան գու թյան մա սին կր թու թյու նը կար ծես թե ի րա կա նաց վում է 

խիստ ա կա դե մի ա կան ե ղա նա կով, հիմ նա կա նում հա մալ սա րան նե րում ու սու ցան վող 
դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով։ Դրանք մաս նա գի տա ցում են ա պա հո վում ու սում նա սի րու
թյան ո րո շա կի ո լորտ նե րում, սա կայն շեշ տը չեն դնում գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի 
վրա: Այ սօր մաս նա գետ նե րը տար բեր դե րեր ի րա կա նաց նե լու հա մար պետք է բազ
մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած լի նեն, ոչ թե լի նեն մի այն մեկ ա ռար կայի շր ջա նակ նե
րում տար վող աշ խա տանք նե րի մաս նա գետ ներ: 

Երկ րի ժա ռան գու թյան հան դեպ  ու նե ցած ե րի տա սար դի հե տաքրք րու թյու նը հա
րատև դարձ նե լու նպա տա կով Ժա ռան գու թյան մա սին կր թու թյու նը պետք է սկ սել դեռ 
դպ րո ցա կան մա կար դա կից, ո րը կօգ նի պահ պա նե լու այդ ռե սուր սը ա պա գայի հա
մար: 

Ո լոր տի պրո ֆե սի ո նալ մաս նա գետ նե րը պետք է ձգ տեն շա րու նա կա կան մաս նա
գի տա կան զար գաց ման ա պա հով մա նը: Սրան կա րե լի է հաս նել ար հես տա վարժ մար
մին նե րի ա ջակ ցու թյամբ (հա մա կար գող նե րի, ճար տա րա գետ նե րի, հնա գետ նե րի, 
կա ռու ցա պա տող նե րի և այլ մաս նա գետ նե րի մի ջո ցով) հմ տու թյուն նե րի լայն շր ջա
նակ նե րա ռող հա վա տար մագր ման գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով: 

Նոր տե սա կի հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում 
այն դեպ քում, ե րբ ժա ռան գու թյան ռե սուր սը պետք է են թարկ վի ա ռևտ րային շա հա

47 Տե՛ս http://www.agritourism.eu/
48 Տե՛ս Museumkaartը, Ա մս տեր դա մի թան գա րա նի տոմ սը http://www.amsterdam.info/museums/

museumkaart/
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գործ ման, մաս նա վո րա պես ծրագ րի կա ռա վար ման, ֆի նան սա կան գնա հատ ման, 
դրա մա հա վա քու թյան և ցան ցային հա մա կար գե րի ստեղծ ման դեպ քում: Օ րի նակ ներ 
կա րե լի է վերց նել այլ զար գա ցող ե րկր նե րից, որ տեղ այս տե սա կի հմ տու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը ու սում նա սիր վել է եվ րո պա կան ֆի նան սա վո րում ու նե ցող ծրագ րե րում, 
մաս նա վո րա պես 2003 թվա կա նից « Ճար տա րա պե տա կան և հնա գի տա կան ժա ռան
գու թյան վե րա կանգն ման ին տեգր ված նա խագ ծե րի ծրա գի րը», ո րն ի րա կա նաց վել է 
Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի/Եվ րո պա կան խորհր դի հա մա տեղ ծրագ րով և 20082014 թվա
կան նե րին վեր ջի նիս ե րկ փուլ շա րու նա կու թյու նը՝ Լյուբ լյա նայի գոր ծըն թա ցի մի ջո
ցով49։ Ար դյունք նե րը լավ փաս տագր ված են Եվ րո պայի խորհր դի եր կու գր քե րում. 
« Ժա ռան գու թյու նը հա նուն զար գաց ման Հա րա վար ևե լյան Եվ րո պա յում»50 և « Ժա
ռան գու թյան վե րա կանգն ման քա ղա քա կա նու թյու նը Հա րա վար ևե լյան Եվ րո պա
յում»51: Եր կու գր քերն էլ նվիր ված են ֆի նան սա վոր ման խն դիր նե րին, սա կայն ե րկ
րորդ գիր քը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է բիզ նե սի պլա նա վոր ման և ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի հայ թայթ մանն ա ռնչ վող հար ցե րին: 

Ա ռա ջար կու թյուն 10. Ը նդ լայ նել Ժա ռան գու թյան մա սին կր թու թյան հա սա
նե լի ու թյու նը հա սա րա կու թյան բո լոր խմ բե րի հա մար (ե րի տա սարդ ներ և մե
ծա հա սակ ներ) և բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցող մաս նա գետ նե րի մոտ 
զար գաց նել ա վե լի լայն հմ տու թյուն ներ մաս նա գի տա կան հա վա տար մագր ման 
մի ջո ցով այն պի սի ո լորտ նե րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ ծրագ րե րի կա ռա վա րու մը, ֆի
նան սա կան գնա հա տու մը, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հայ թայ թու մը, մար քե թին
գը, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ստեղ ծու մը և ա վան դա կան ար հես տա գոր ծա կան 
հմ տու թյուն նե րի պահ պա նու մը, այլ եվ րո պա կան զար գա ցող ե րկր նե րի փոր ձը: 
Ժա ռան գու թյան մա սին գի տե լի քը և վեր ջի նիս նե րու ժը որ պես զար գաց ման 
խթան դի տար կե լը պետք է ներ թա փան ցի այն պի սի վե րա բե րե լի մաս նա գի տու
թյուն նե րի շր ջա նակ, ի նչ պի սիք են զբո սաշր ջու թյու նը, տա րա ծա կան և քա ղա
քային պլա նա վո րու մը: 

 Ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն, ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ և ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի հայ թայ թում 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է Մաս 2ո ւմ, վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ժա ռան գու
թյան ռե սուր սի ֆի նան սա վո րու մը զգա լի ո րեն ան բա վա րար ար դյունք ներ է գրան ցում: 
Այս ի րա վի ճա կը բնո րոշ չէ մի այն Հա յաս տա նին, հատ կա պես 20072009 թթ. ֆի նան
սա կան ճգ նա ժա մից հե տո: Սա կայն, ե թե հա մե մա տենք, պարզ է, որ Ա րևմ տյան Եվ րո
պայի մի շարք ե րկր ներ ու նեն մեծ ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ: Սա կայն վա ղուց հայտ
նի փաստ է, որ պե տա կան ո լոր տից և պե տա կան մի ջոց նե րից կա խում ու նե նա լը չի 
կա րող բա վա րա րել ժա ռան գու թյան ո լոր տի կա րիք նե րը:

 Պե տա կան մի ջոց նե րից ֆի նան սա վոր ման հար ցը կա րող է մա սամբ լուծ վել ա պա
ցու ցա հեն քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով, ին չը այլ զար գա ցած ե րկր նե րից ստա ցած 
փոր ձի մի ջո ցով հա ճախ վկա յում է, որ մաս նա վոր և եր րորդ հատ ված նե րի խրա խու
սու մը կա րող է հան գեց նել այդ աղ բյուր նե րի կող մից կա տար վող ա վե լի շատ ներդ
րում նե րի:  Սա կայն սա պա հան ջում է հա մա պա տաս խան ըն կա լում և վս տա հու թյուն 
առ այն, որ դա հնա րա վոր է. այս պի սի ըն կա լու մը բա ցա ռա պես հնա րա վոր է ժա ռան
գու թյան ո լոր տում ար ված ներդ րում նե րի (ս տեղծ ված բիզ նես նե րի և նոր աշ խա տա
տե ղե րի ար դյուն քում ա վե լա ցած հար կային ե կա մուտ ներ, սո ցի ա լա կան հա մա խմբվա
ծու թյուն և այլն) ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի օ գուտ նե րի ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ի նչ
պես ցույց է տր ված Եվ րո պա կան հե տա զո տա կան զե կույ ցում՝ «Եվ րո պա կան մշա կու
թային ժա ռան գու թյու նը՝ թվե րով»։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ներդ րում նե րի լծակ ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով այլ մո տե ցում
ներ ևս կա րե լի է հաշ վի առ նել:  Օ րի նակ՝ « Ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու թյան ֆի

49 Լյուբ լյա նայի գոր ծըն թաց (Փուլ I. Հա րա վար ևե լյան Եվ րո պայի Ժա ռան գու թյան վե րա կանգն
ման ֆի նան սա վո րում: Փուլ II.  Մեր ը նդ հա նուր ժա ռան գու թյան վե րա կանգ նում):

50 https://book.coe.int/eur/en/culturalheritage/6144heritagefordevelopmentinsoutheasteurope.
html

51 Տե՛ս նշում 46:
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նան սա վոր ման»52 մա սին Եվ րո պայի խորհր դի հրա պա րա կումն ու սում նա սի րում է ֆի
նան սա վոր ման մե խա նիզ մը և գոր ծար կում այն եվ րո պա կան մի շարք ե րկր նե րում (այդ 
թվում՝ Ար ևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րում), ի նչ պես նաև Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում և 
Կա նա դա յում: Թեև այս ու ղե ցույ ցի հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը սևեռ ված է ճար տա րա
պե տա կան ժա ռան գու թյան հետ կապ ված հար ցե րի վրա, սա կայն այն տեղ բեր վում են 
մի շարք օ րի նակ ներ, ո րոնք կա րող են կի րառ վել  նաև ժա ռան գու թյան այլ ո լորտ նե
րում: Բա ցի դրա մաշ նոր հային օգ նու թյան սուբ սի դի ա նե րից, վար կե րից և վար կային ու 
հար կային այլ հնա րա վո րու թյուն նե րից, այն նաև տրա մադ րում է այ լընտ րան քային 
ե կա մուտ նե րի բարձ րաց ման մե թոդ նե րի օ րի նակ ներ, այդ թվում՝ բա րե գոր ծա կան և 
ժա ռան գու թյամբ զբաղ վող հիմ նադ րամ նե րից ստաց ված մի ջոց նե րի օ րի նակ ներ, ի նչ
պես նաև նպա տա կային ֆոն դեր, հան րային ո լոր տի պար տա տոմ սեր, վի ճա կա խա ղեր, 
կոն ցե սի ոն պայ մա նագ րեր, հու շար ձան նե րի ա նո ւի տետ ներ, զար գաց ման հա մար ի րա
վունք նե րի փո խան ցում, վե րա կանգ նո ղա կան խթան նե րի ստեղ ծում, մի ջազ գային ֆի
նան սա վո րող ներ և պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյուն ներ: 

Հա յաս տա նյան հա մա տեքս տում ու շադ րու թյան ար ժա նի բազ մա թիվ նո րա րա րա
կան օ րի նակ նե րից մի քա նի սը կրում են շր ջա նառ վող ֆի նան սա վոր ման գա ղա փա րը 
(Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի, Նի դեր լանդ նե րի և Մեծ Բրի տա նի այի « Ճար տա րա պե տա
կան ժա ռան գու թյան ֆի նան սա վոր ման (ՃԺՖ) ծրագ րի» օ րի նակ նե րով): 

Որ պես հա տուկ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն, ՃԺՖն ստեղծ վել է 1975թ.՝ 
Եվ րո պա կան ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու թյան տար վա շր ջա նակ նե րում Մեծ 
Բրի տա նի այի մաս նակ ցու թյան նպա տա կով՝ ի շահ Մեծ Բրի տա նի այի բո լոր հա մայնք
նե րի, խթա նե լու պատ մա կան կա ռույց նե րի պահ պա նումն ու կա յուն վե րաօգ տա գոր
ծու մը։ Նախ նա կան ֆոն դը կազ մել է 500,000 ֆունտ ստեռ լինգ (305510169.07 ՀՀ 
դրամ): Այն տրա մադ րում է խորհր դատ վու թյուն, տե ղե կատ վու թյուն և ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցու թյուն՝ ծրագ րե րի նա խա պատ րաս տա կան դրա մաշ նորհ նե րի և վար կե րի տես
քով այն նա խագ ծե րի հա մար, ո րոնց նա խա ձեռ նու թյու նը պատ կա նում է բա րե գոր ծա
կան և ոչ մաս նա վոր ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Շնոր հիվ այս ծրագ րե րի, 
ՃԺՖի վար կային ռե սուրս նե րը այժմ գրե թե 13 մլն. ֆունտ ստեռ լինգ են կազ մում 
(7943264395.73 ՀՀ դրամ): Այս ա մե նը կա ռա վա րու թյան հե տա գա դրա մաշ նորհ նե րի, 
նվի րատ վու թյուն նե րի, ե կա մուտ նե րի կու տակ ված ա վել ցու կի ար դյունքն է: ՃԺՖ դրա
մաշ նոր հային ծրագ րե րը ֆի նան սա վոր վում են վար կե րի և բան կային ա վանդ նե րի, 
ի նչ պես նաև Կա ռա վա րու թյան դրա մաշ նոր հային օգ նու թյուն նե րի մի ջո ցով: Նմա նա
տիպ այլ հիմ նադ րամ ներ գո յու թյուն ու նեն Նի դեր լանդ նե րում (National Restauratiefonds) 
և Գեր մա նի ա յում (Deutsche Stiftung Denkmalschutz): 

Ու սում նա սի րու թյան ար ժա նի մեկ այլ օգ տա կար օ րի նակ է Մեծ Բրի տա նի այի 
Ժա ռան գու թյան վի ճա կա խա ղի հիմ նադ րա մը (ԺՎՀ), ո րը ազ գային վի ճա կա խա ղի մի 
մասն է։ Դրա ըն թաց քում վի ճա կա խա ղի տոմ սե րի գու մա րը օգ տա գործ վում է մի 
շարք օգ տա կար նպա տակ նե րով: ԺՎՀն ա ջակ ցում է ժա ռան գու թյան մի շարք ո լորտ
նե րի, այդ թվում՝ 1. պատ մա կան շեն քե րի և հու շար ձան նե րի, 2. հա մայն քային ժա ռան
գու թյան, 3. ար դյու նա բե րա կան, ծո վային և տրանս պոր տային, 4. մշա կու թային (ոչ 
նյու թա կան ժա ռան գու թյան), 5. թան գա րան նե րի, գրա դա րան նե րի և ար խիվ նե րի, 6. 
բնա կան ժա ռան գու թյան ո լորտ նե րին: Ստեղծ ված լի նե լով 1994 թվա կա նին՝ այն տրա
մադ րել է £7.1 մլրդ. (4338244400746.80 ՀՀ դրամ) ա վե լի քան 40.000 նա խագ ծե րի: 
Նմա նա տիպ այլ ծրագ րեր մեծ ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րում Ի տա լի ա յում, Գեր մա
նի ա յում և Նի դեր լանդ նե րում: 

Այժմ ի հայտ են գա լիս ֆի նան սա վոր ման այլ նոր ձևեր, այդ թվում՝ «ամ բո խային 
դրա մա հա վա քը» (crowdfunding), ո րը սահ ման վում է որ պես «ծ րագ րի կամ նոր բիզ նե
սի ֆի նան սա վո րում մեծ թվով մարդ կան ցից դրա մա հա վաք կազ մա կեր պե լու մի ջո
ցով, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը հա մե մա տա բար քիչ գու մար է ներդ նում՝ հիմ նա կա նում 
ին տեր նե տային վճար ման ե ղա նա կով» (սա սո վո րա բար օգ տա գործ վում է գե ղար վես
տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան, մշա կու թային, ե րաժշ տա կան և ժա ռան գու թյան նա

52 Փի քարդ Ռ., Ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գու թյան ֆի նան սա վո րում – Քա ղա քա կա նու թյան 
և օ րի նակ նե րի մա սին ու ղե ցույց: Եվ րո պայի խորհր դի հրատ., 2009: Տե՛ս https://book.coe.int/usd/en/
culturalheritage/4242fundingthearchitecturalheritageaguidetopoliciesandexamples.html
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խագ ծե րի հա մար), և կազ մա կերպ վում են վե րա պատ րաս տում ներ՝ մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վու թյուն նե րի մի ջո ցով դա զար գաց նե լու հա մար53. Մեծ Բրի տա նի ա յում 
այժմ մեծ թափ է ստա նում սո ցի ա լա կան ներդ րու մը՝ որ պես ֆի նան սա վոր ման նոր 
աղ բյուր, այդ թվում՝ « Ժա ռան գու թյա նը փո խան ցե լու» հայե ցա կար գը54: 

Ժա ռան գու թյանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով պե տա կան ֆի նան սա վո րում ձեռք բե
րե լու դժ վա րու թյուն նե րը գի տակ ցե լով՝ ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը կար ևոր է 
հա մա րել ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ ման մե թոդ նե րի և մե խա նիզմ նե րի մշակ
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այս գոր ծըն թա ցում կար ևոր է նաև հաս կա նալ, թե ա րդյոք 
կա՞ մաս նա գետ նե րի խորհր դի ան հրա ժեշ տու թյուն՝ դրա մա կան մի ջոց նե րի վերգ րավ
ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ տե ղի ան ձնա կազ մին վե րա պատ րաս տե լու նպա
տա կով, հատ կա պես Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի դրա մաշ նոր հային ծրագ րային հայ տե րի 
բարդ պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար: 

Ա ռա ջար կու թյուն 11. Եվ րո պա կան խորհր դատ վու թյա նը հա մա հունչ՝ հարկ 
է ու շադ րու թյուն դարձ նել ֆի նան սա վոր ման տար բեր աղ բյուր նե րին և մե խա
նիզմ նե րին՝ հիմն վե լով Եվ րո պայի տար բեր ե րկր նե րում ժա ռան գու թյան 
ծրագ րե րի հան րահռ չակ ման լա վա գույն փոր ձի վրա (օ րի նակ՝ ը ստ եվ րո պա
կան տվյալ նե րի շտե մա րան նե րից քաղ ված տե ղե կատ վու թյան), այդ թվում 
նաև բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից ֆի նան սա վոր ման սկզ բուն քին (ին չը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս մե ծա մասշ տաբ ծրագ րե րի հա մար տար բեր ֆոն դե րի 
փոխլրաց նող օգ տա գործ ման) և պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյուն նե
րի խրա խուս մա նը։ Այ նու հետ խոր հուրդ է տր վում ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը ներ
գրա վել մի ջազ գային մաս նա գետխորհր դա տու նե րի, ո րոնք կմ շա կեն ֆի նան
սա վոր ման ներգ րավ ման մե թոդ ներ և կվե րա պատ րաս տեն Մշա կույ թի նա խա
րա րու թյան աշ խա տա կազ մին այս մե թոդ նե րի կի րառ ման հար ցում։ 

Մ շա կու թային ժա ռան գու թյան ա ռա ջի կա եվ րո պա կան տա րին հաշ վի առ
նե լով՝ հարկ է քն նել կա ռա վա րու թյան կող մից նախ նա կան կա պի տալ 
ներդրմամբ ազ գային  շր ջա նա ռու հիմ նադ րա մի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյու
նը և ի րա կա նաց նել ար շավ՝ ներգ րա վե լու հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներ այլ հո վա նա վոր նե րից և դո նոր նե րից։ 

 Գույ քա ցու ցակ ներ, վե րա կանգ նում և սե փա կա նու թյուն 

 Հու շար ձան նե րի, հատ կա պես ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի վե րա
կանգն ման գոր ծո ղու թյուն նե րը խրա խու սե լու հա մար կա րե լի է ի րա կա նաց նել լրա
ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ՝ տա րե կան կտր ված քով հու շար ձան նե րի վի ճա կի և սե փա
կա նու թյան մա սին ար ձա նագ րու թյուն նե րի թար մաց մամբ։ Այն փաս տը, որ այս պի սի 
հու շար ձան նե րից շա տե րը դեռ պե տա կան սե փա կա նու թյուն են հա մար վում, կդժ վա
րաց նի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը՝ բյու ջե տային ռե սուրս
նե րի սահ մա նա փա կու թյան պատ ճա ռով։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով հե տա գա սե փա կա
նաշ նոր հու մը կա րող է հա վա նա կան տար բե րակ լի նել, այդ թվում՝ շի նու թյուն նե րը 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր կամ եր րորդ հատ վա ծի ներդ րող նե րին վա ճա ռե լու մի ջո ցով։ 
Կա ռու ցա պատ ման ծրագ րե րի նկա րագ րե րի սեղ մագ րեր կա րող են տրա մադր վել՝ 
հա վա նա կան ներդ րող նե րին ո ւղ ղոր դե լու ա կն կալ վող մի ջամ տու թյան շր ջա նա կի մա
սին, ո րը թույ լատ րե լի կլի նի վե րա կանգն ման և նոր շա հա գործ ման հա մար։ Պրոակ
տիվ լի նե լու մեկ այլ ձև կլի ներ խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյան հիմ նու մը՝ խրա խու
սե լու նա խագ ծե րը և տրա մադ րե լու տե ղե կատ վու թյուն ոչ մի այն պար զա պես թույ
լատ րե լի աշ խա տանք նե րի մա սին, այլ նաև այն մա սին, թե ի նչ պես կա րե լի է ֆի նան
սա կան մի ջոց ներ գտ նել։ Ո րոշ շեն քեր շատ ա վե լի ճկուն շա հա գործ ման հնա րա վո րո
թյուն ներ ու նեն՝ ի տար բե րու թյուն ու րիշ նե րի, և կա րե լի է ա սել, որ պաշտ պա նու թյան 
ներ քո գտն վող ժա ռան գու թյու նը պետք է հա մար վի « շա հա վետ ակ տիվ», ո րը կա րող 

53 Տե՛ս օ րի նակ՝ http://digventures.com/crowdfunding/training/ 
54 Տե՛ս օ րի նակ՝ http://www.theheritagealliance.org.uk/gth/wpcontent/uploads/2016/07/CRC1715

Summary.pdf 



93

է կա յուն կեր պով օգ տա գործ վել՝ ա վե լորդ և մեծ ծախ սեր պա հան ջող պաշտ պա նու
թյան ներ քո գտն վող օբյեկտ լի նե լու փո խա րեն։ 

Նի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում (ՄԹ) 1980ա կան նե րից ի վեր գոր ծել է «վ տանգ
ված ժա ռան գու թյան» հա մա կար գը 55։ Այն սկս վեց պատ մա կան շի նու թյուն նե րից՝ հե
տա գա յում նե րա ռե լով նաև հնա գի տա կան հու շար ձան նե րը և պատ մա կան մի ջա վայ
րի այլ տար րե րը։ Այս կերպ ժա ռան գու թյան օբյեկտ նե րի հատ կո րո շու մը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս կենտ րո նաց նե լու սահ մա նա փակ գու մար նե րը և խրա խու սում է թի րա
խային գոր ծո ղու թյուն նե րը։ «Վ տանգ ված ժա ռան գու թյուն» թվային ռե եստ րը կօգ ներ՝ 
կենտ րո նաց նե լով ու շադ րու թյու նը ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա՝ նե րուժ ու
նե ցող մշա կու թային վայ րե րը հա նե լով վա ճառ քի և ներգ րա վե լով պո տեն ցի ալ 
ներդրող նե րի։ Հնա րա վոր է զար գաց նել գո յու թյուն ու նե ցող նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, 
օ րի նակ՝ այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք մեկ նար կել են Գյում րի ում՝ Պատ մա կան քա
ղաք նե րի Կի ևյան նա խա ձեռ նու թյան կող մից քար տե զագր ման գոր ծո ղու թյուն նե րով։ 
Այս տե ղե կատ վու թյու նը հարկ կլի նի հա մա կար գել և ին տեգ րել մեկ թվային հա մա
կար գում։ 

Ա ռա ջար կու թյուն 12:  Մշա կել բաց հա սա նե լի ու թյամբ «վ տանգ ված ժա
ռան գու թյան» թվային ռե եստր և թար մաց նել վի ճա կի և սե փա կա նու թյան մա
սին տե ղե կատ վու թյու նը ա մե նա մյա կտր ված քով։  Խրա խու սել պո տեն ցի ալ 
ներդ րող նե րին ձեռ նար կե լու գոր ծո ղու թյուն ներ՝ տրա մադ րե լով խորհր դատ
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ քն նար կե լու վե րա կանգն ման նա խագ ծե
րը և տրա մադ րե լու ա ջակ ցու թյուն ֆի նան սա վոր ման ներգ րավ ման ե ղա նակ նե
րի մա սին տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով։ 

 Թան գա րան նե րի ո լորտ

 Հա յաս տա նում 119 թան գա րան նե րի գրե թե կե սը չի գտն վում Մշա կույ թի նա խա
րա րու թյան են թա կա յու թյան և կա նո նա կարգ ման ներ քո և կար ծես չի էլ կա նո նա
կարգ վում։ Թան գա րան նե րի մա սին նոր օ րեն քը, ո րում ա ռա ջարկ ներ են ար վում 
ստեղ ծե լու թան գա րան նե րի ֆոնդ, գտն վում է մշակ ման փու լում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ա ռա ջարկ նե րի այլ ման րա մաս ներ հս տակ չեն։ Թվում է՝ թան գա րա նային հատ վա ծը 
թեր զար գա ցած է, և չկա որ ևէ ա պա ցույց, որ տե սալ սո ղա կան, բազ մա մի ջա վայ րային, 
ե ռա չափ և այլ ա ռա ջան ցիկ տեխ նո լո գի ա ներ են կի րառ վում։  Շա հագր գիռ կող մե րը 
նշել են, որ կա րիք կա բարձ րաց նե լու թան գա րան նե րի մր ցու նա կու թյու նը և մե ծաց նե
լու դրանց գրավ չու թյու նը՝ ի շահ հա սա րա կու թյան։ 

Եվ րո պա յում վիր տո ւալ թան գա րան նե րը և սո ցի ա լա կան հար թակ նե րը նոր ե ղա
նակ ներ ե ն՝ ժա ռան գու թյու նը վե րաի մաս տա վո րե լու թվային հա մա կար գե րի ըն ձե ռած 
հի շո ղու թյան, ի նք նու թյան և մշա կու թային փո խազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե
րով։ Տե ղե կատ վա կան և թվային տեխ նո լո գի ա նե րը (ՏՀՏ) փո խում են այն ե ղա նակ նե
րը, ո րոն ցով ստեղծ վում, տա րած վում, պահ պան վում և օգ տա գործ վում են մշա կու
թային թվային ռե սուրս նե րը։ ՏՀՏն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րի տար
բեր խմ բե րին օ գտ վե լու թվային մշա կու թային ռե սուրս նե րից, օ րի նակ՝ հա վա քա ծու նե
րի, այ սինքն՝ ար խիվ նե րի, գի տա կան հա վա քա ծու նե րի, թան գա րան նե րի, ար վես տի 
պատ կե րաս րահ նե րի, տե սո ղա կան ար վեստ նե րի և այլ նի  հա մա ցան ցային ին տեր ֆեյ
սե րի մի ջո ցով։ Վիր տո ւալ թան գա րան նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում մարդ
կանց՝ հա սա նե լի ու թյուն ու նե նալ թվային բո վան դա կու թյանն ի րա կան այ ցե լու թյու նից 
ա ռաջ, դրա ըն թաց քում և դրա նից հե տո բազ մա պի սի թվային փոր ձա ռու թյուն նե րի 
մի ջո ցով56։ Դրանք տեխ նի կա կան հզոր մի ջոց ներ են պա հան ջում, հատ կա պես վիր
տո ւալ և հա վե լյալ ի րա կա նու թյան, պա տու մի գոր ծիք նե րի ա ռու մով, ո րոնք ի րա կա
նու թյուն կդարձ նեն բազ մա պի սի թվային մո դե լա վո րում ներ, այդ թվում՝ վիր տո ւալ 
ի րա կա նու թյան և ե ռա չափ փոր ձա ռու թյուն ներ։ Դրանք հա սա նե լի կլի նեն առ ցանց,  
թան գա րան նե րում և մշա կու թային ժա ռան գու թյան վայ րե րում։ 

55 Տե՛ս https://historicengland.org.uk/advice/heritageatrisk/ 
56 See http://www.museumsassociation.org/museumpractice 
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Դժ վար է էլ ա վե լի շեշ տադ րել հա սա նե լի ու թյան բա րե լավ ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը։ Հա վա քա ծու նե րի, ցու ցադ րու թյուն նե րի և վիր տո ւալ թան գա րան նե րի զար
գաց ման մի ջո ցով, պատ մու թյուն նե րով և մեկ նա բա նու թյուն նե րով ո ւղ ղորդ վող ի մաս
տա լից պա տում ներ ստեղ ծե լը նաև կպա հան ջի հաշ վի առ նել տար բեր տե սա կի տե
սո ղա կան նյու թե րի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի և ար տո նագ րե րի ան հրա ժեշ տու թյու
նը, ի նչ պես նաև թան գա րան նե րի՝ նոր ՏՀՏ ներգ րա վե լու կա րո ղու թյու նը։ Սրա հա մար 
կպա հանջ վի մաս նա գետ խորհր դա տո ւի ա ջակ ցու թյու նը Եվ րո պա յում առ կա լա վա
գույն փոր ձի մա սին (ի նչ պես նաև ու սում նա կան այ ցեր՝ այս պի սի նոր տեխ նո լո գի ա նե
րի ո ղջ նե րու ժը հաս կա նա լու հա մար)։ Europeana հա վա քա ծու նե րի ու սում նա սի րու
թյու նը կա րող է օգ տա կար լի նել այս հա մա տետքս տում։57 

Նաև կա րիք կա հզո րաց նե լու թան գա րան նե րի կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րը 
և բա րե լա վե լու թան գա րան նե րի ֆի նան սա վո րու մը՝ տրա մադ րե լով նոր տի պի մի ջա
վայ րեր, ո ւր այ ցե լու նե րը կցան կա նան հա ճա խել և ներգ րավ վել։  Կա րիք կա խրա խու
սել թան գա րան նե րի աշ խա տա կից նե րին և ու սու ցում կազ մա կեր պել նոր մե թոդ նե րի, 
այդ թվում՝ մար քե տին գի, կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման վե րա բե րյալ՝ ա վե լի ը նդ
լայ նե լու ա ռա ջարկ վող զբո սաշր ջու թյան փա թեթ նե րը։ 

Թան գա րան նե րի ֆի նան սա վոր ման խն դիրն այն է, որ դրանք պետք է ֆի նան սա
վոր վեն պե տու թյան կող մից և այլ աղ բյուր նե րից։  Շատ եվ րո պա կան ե րկր նե րում թան
գա րան նե րը փո խարկ վել են մաս նա վոր հիմ նադ րամ նե րի։ Դրանք ղե կա վար վում են 
այն պի սի մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի կամ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
նման, ո րոնց ա ջակ ցում են բա րե գոր ծա կան նվի րատ վու թյուն նե րը, բա րե գոր ծա կան 
հիմ նադ րամ նե րը և դո նոր նե րի հատ կա ցում նե րը հո վա նա վո րու թյան ձևա չա փով։ 

Հո վա նա վո րու թյու նը նշ վել է ժա ռան գու թյան ֆի նան սա վոր ման ը նդ հա նուր հա
մա տեքս տում (տե՛ս վե րը՝ Ա ռա ջար կու թյուն 11), և այս հար ցը հարկ է պատ շաճ կեր պով 
քն նու թյան առ նել թան գա րան նե րի  և/ կամ հար կե րի մա սին օերնք նե րի նա խագ ծե
րում (տ րա մադ րե լու ան հա տա կան, կոր պո րա տիվ և բա րե գոր ծա կան հար կային ար
տո նու թյուն ներ՝ նվի րատ վու թյուն նե րը խրա խու սե լով)։ Շատ թան գա րան ներ գոր ծում 
են հիմ նադ րամ նե րից և բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ նե րից ստաց վող ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի (և եր բեմն կա ռա վա րա կան դրա մաշ նորհ նե րի)58 հի ման վրա։ Բայց ո ղջ 
գու մա րը, ո րոնք նրանք վաս տա կում են, կա րող են պա հել և ներդ նել թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյան ո րա կի բա րե լավ ման նպա տա կով։ Շա հույ թը կա րող է օգ տա գործ վել 
եր կա րա ժամ կետ բա րե փո խում նե րի հա մար, օ րի նակ՝ նոր ցու ցադ րու թյուն նե րի, վե
րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի և նոր տեխ նո լո գի ա նե րի հա մար ներդ րում նե րի 
տես քով։ Այս պի սով, նրանք օգ տա գոր ծում են փո ղը՝ ա վե լի լավ ար տադ րանք ստեղ
ծե լու նպա տա կով, ի սկ դրա հա մար նրանք պետք է գու մար գան ձեն, հետ ևա բար հենց 
այդ պես էլ վար վում են և գու մար են վաս տա կում։ 

ՄԹո ւմ հե տա զո տու թյուն է ի րա կա նաց վել՝ թան գա րան նե րի մուտ քի հա մար 
վճար ներ գան ձե լու ազ դե ցու թյան մա սին, և պարզ վել է, որ. 

- Չ կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք տար բե րա կում են վճա րո վի կամ 
ա զատ մուտ քով թան գա րան նե րը, և պատ կե րը շատ ա վե լի բարդ է, քան հա ճախ են
թադ րում են, քա նի որ ե րեք ան կախ թան գա րան նե րից մեկն է ան վճար մուտ քով, ի սկ 
տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի են թա կա յու թյան ներ քո գտն վող ե րեք թան գա րան նե
րից մե կի դեպ քում է մուտ քը վճա րո վի։ 

- Չ կա ո ւղ ղա կի կապ այ ցե լու նե րի բազ մա զա նու թյան և թան գա րա նի մուտ քի 
ան վճար կամ վճա րո վի լի նե լու միջև. նույն օ րի նա չա փու թյունն է գոր ծում նաև այ ցե
լու նե րի սո ցի ա լա կան բնու թագ րի ան հա մա սե ռու թյան ի մաս տով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այս պի սի բա ցա հայտ ման դեպ քում հարկ է ըն դու նել նաև այն, որ թան գա րան նե րի 
այ ցե լու նե րի ը նդ հա նուր սո ցի ա լա կան բազ մա շեր տու թյու նը միշտ չի հան դես գա լիս 
որ պես տե ղի հա մայնք նե րի սո ցի ա լա կան բազ մա զա նու թյան  ներ կա յա ցուց չա կան 
պատ կեր։      

57 Տե՛ս http://www.europeana.eu/portal/en 
58 ՄԹո ւմ թան գա րան նե րի մի ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը տե՛ս 
https://www.museumsassociation.org/funding 
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- Ն վի րատ վու թյուն նե րի վրա ազ դում են ոչ թե թան գա րան նե րի մուտ քի վճա րո վի 
կամ ան վճար լի նե լը, այլ մի շարք ու րիշ գոր ծոն ներ։ 

- Երկ րոր դային ծախ սե րի մա կար դա կի և թան գա րա նի վճա րո վի մուտ քի միջև կա
պը ու ղիղ հա մե մա տա կան չէ, և այս տեղ ա վե լի ազ դե ցիկ են այլ գոր ծոն ներ։ 
Այնուա մե նայ նիվ, ի հայտ են ե կել ո րոշ ա պա ցույց ներ, ո րոնք վկա յում են, որ թան
գա րան նե րի վճա րո վի մուտ քի պա րա գա յում այ ցե լու ներն ա վե լի հա ճախ են մտ
նում թան գա րա նի խա նու թը  (կամ օ գտ վում սնն դի վա ճառ քի կե տից), քան ան
վճար մուտք ու նե ցող թան գա րան նե րի այ ցե լու նե րը։ 

- Սո վո րա բար այն թան գա րան նե րում, որ տեղ մուտ քը վճա րո վի է, այ ցե լու ներն 
ա վե լի շատ ժա մա նակ են ան ցկաց նում։ 

- Գու մա րի գանձ ման գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ ու շադ րու թյու նը կետ րո նա նում է այ
ցե լու նե րին ող ջու նե լու վրա և այս կերպ նպաս տում այ ցե լու նե րի մա սին տե ղե
կատ վու թյան հա վաք մա նը։ Ե րբ թան գա րան նե րի մուտքն ան վճար է, այս տար րե
րի ա պա հով ման հա մար այ լընտ րան քային մո տե ցում ներ են պա հանջ վում։ 

- Ցան կա ցած փո փո խու թյուն մտց նե լիս հատ կա պես կար ևոր է այդ փո փո խու թյան 
պատ ճառ նե րը շա հագր գիռ կող մե րին և տե ղա կան հա մայնք նե րին հս տակ ներ կա
յաց նե լը, ի նչ պես նաև հա մոզ վե լը, որ աշ խա տա կից նե րը կողմ են փո փո խու թյա նը 
և վս տա հո րեն կա րո ղա նում են դրանք բա ցատ րել այ ցե լու նե րին։ 
 (Աղ բյու րը՝ ՄԹ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հե տա զո տու թյու նը)59

 
Ե կա մուտ նե րի ա վե լա ցու մը նշա նա կում է, որ թան գա րան նե րը կա րող են աշ խա

տան քի վերց նել մար քե տին գի մաս նա գետ նե րի, ո րոնք փորձ ու նեն ո ւղ ղա կի հա ղոր
դակ ցու թյան ո լոր տում՝ տա րա ծե լու թան գա րա նի մա սին նո րու թյուն նե րը և խթա նե լու 
ապ րանք նե րի վա ճառ քը, ի նչ պես նաև այ ցե լու նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան աղբյուր
ներ ու նեն կամ կա րող են գտ նել. սա կա րող է հե տա զո տու թյան հիմք դառ նալ։ Նրանք 
կա րող են, օ րի նակ, վար ձել հա տուկ դի զայ ներ ներ, լու սա վո րու թյան մաս նա գետ ներ՝ 
այ ցե լու նե րի հա մար ա վե լի հա գե ցած դարձ նե լու թան գա րա նային փոր ձա ռու թյու նը և 
ա վե լի դյու րաց նե լու լու սան կա րու մը։ Սրա ար դյուն քում նրանք կա րող են նոր թվայ
նաց ված հա մա կար գեր ստեղ ծել և օգ տա գոր ծել սմարթ տեխ նո լո գի ա նե րը, օ րի նակ՝ 
բջ ջային հե ռա խոս նե րի հա վել ված նե րը, խրա խու սել ա վե լի « բաց» թան գա րան նե րի 
գա ղա փա րը (օ րի նակ՝ օգ տա գոր ծե լով  պլան շետ ներ և սմարթ ֆոն ներ՝ ա զատ և ան
վճար լու սան կա րել՝ գու մար գան ձե լով մի այն հե տա զո տա կան կամ ա ռևտ րային նպա
տակ նե րով պրո ֆե սի ո նալ օ րի նակ նե րի հա մար)։

 Թան գա րան նե րը նաև դե րա կա տա րու թյուն ու նեն զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում։ 
Հարկ կա հս տակ ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լու՝ կա պե լու հա մար թան գա րան նե րը զբո
սաշր ջու թյա նը և ստեղ ծե լու հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րեր զբո սաշր ջու թյան (Է կո նո
մի կայի նա խա րա րու թյուն) և ը նդ հան րա պես ժա ռան գու թյան ո լորտ նե րի միջև (ման
րա մաս նե րը տե՛ս  Ա ռա ջար կու թյուն 9)։ Ա վե լին, կա րիք կա ո լոր տի ներ սում թան գա
րա նային կլաս տե րի նա խա ձեռ նու թյուն ներ մշա կե լու և ըն դու նե լու մի աս նա կան տոմ
սի/այ ցե քար տի/ զեղ չի քար տե րի ռազ մա վա րու թյուն բազ մա թիվ այ ցե լու թյուն նե րի 
հա մար՝ այս կերպ շա հե կա նո րեն օ գտ վե լով խա չաձև մար քե տին գից և կապ հաս տա
տե լով այլ բիզ նես նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի հետ (ռես տո րան ներ, այդ թվում՝ թան գա
րան նե րի ներ սում սնն դի և ըմ պե լիք նե րի վա ճառ քի կե տե րը և խա նութ նե րը, հե ծա
նիվ նե րի վար ձույ թը և այլն)։ Թան գա րան նե րի և զբո սաշր ջու թյան ա ռու մով թեր զար
գա ցած վի ճակն էլ ա վե լի է վատ թա րա նում թան գա րա նային ռազ մա վա րու թյան բա
ցա կա յու թյան պատ ճա ռով և պատ կան նա խա րա րու թյուն նե րի ան բա վա րար հա մա
կարգ ման ար դյուն քում։   

59 ՄԹ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հե տա զո տու թյան զե կույ ցը (ՄԹո ւմ ան կախ թան գա րան նե րի 
ա սո ցի ա ցի այի խորհր դա տու ներ) ի րա կա նաց վել է պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ, ո րը հատ կաց վել է 
ՄԹ ար վեստ նե րի  խորհր դի և Ո ւել սի կա ռա վա րու թյան կող մից. « Պա տաս խա նատ վու թյան ստանձ նում՝ 
ա պա ցույց նե րի գնա հա տում. թան գա րան նե րի ան վճար կամ վճա րո վի մուտ քի ազ դե ցու թյու նը», Վերջ
նա կան զե կույց, օ գոս տոս 2016թ.: http://www.aimmuseums.co.uk/downloads/a064fa4378cb11e69df2
901b0e0dc93a.pdf
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(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Լքված շատրվան, Գյումրի  
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Ա ռա ջար կու թյուն 13. Հարկ է մշա կել և ի րա կա նաց նել ազ գային ռազ մա վա
րու թյուն՝ ա պա հո վե լու տե ղա կան թան գա րան նե րի ծրագ րե րի ու զար գաց ման 
մի տում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ժա մա նա կա կից թան գա րա նային 
ո լոր տի սպա սարկ ման չա փո րո շիչ նե րին (21րդ դա րի չա փա նիշ նե րին հա մա
պա տաս խան սպա սար կում)։ Հարկ է մշա կել մուտ քի վճա րի գանձ ման, այդ 
թվում՝ բազ մա թիվ այ ցե լու թյուն նե րի հա մար զեղ չե րի քար տե րի, ֆի նան սա
վոր ման, ՏՀՏ և վիր տո ւալ հա վել ված նե րի օգ տա գործ ման հա մա պա տաս խան 
մե խա նիզմ ներ։ Հարկ է նկա տի առ նել այս գոր ծոն ներ Թան գա րան նե րի և 
թան գա րա նային ֆոն դե րի մա սին ա ռա ջարկ վող նոր օ րեն քը մշա կե լիս։  Հարկ 
է ներգ րա վել մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն այլ եվ րո պա կան ե րկր նե
րից, որ տեղ որ դեգր վել է թան գա րա նային ծա ռա յու թյուն նե րի ա վե լի ժա մա նա
կա կից մո տե ցում, այդ թվում՝ Եվ րո պայի թան գա րան նե րի կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ցան ցի (NEMO)60 և Europeanaի մի ջո ցով։ 

Ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյուն

 Կար ևոր է ևս մեկ ան գամ ան դրա դառ նալ այն հան գա ման քին, որ հա մայնք ներն 
են հա ճախ ոչ նյու թա կան մշա կույ թի պա հա պան նե րը, հատ կա պես գյու ղա կան վայ րե
րում, սա կայն նրանց հա մար գու ցե դժ վար է հաս կա նալ այս ժա ռան գու թյան  կար ևո
րու թյու նը և հա սա րա կու թյանն ի նպաստ դրա օգ տա գործ ման ե ղա նակ նե րը, մաս նա
վո րա պես այն պատ ճա ռով, որ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րից չի պա հանջ վում կոնկ
րետ մի ջո ցա ռում ներ մշա կել կամ ֆի նան սա վո րել դրանց մշա կու մը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
տե ղա կան մա կար դա կում տն տե սու թյան զար գաց ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րը կա րող 
են ձևա վոր վել ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան շուրջ՝ ներգ րա վե լով մաս նա վոր հատ
վա ծին՝ գոր ծու նե ու թյան նույն խմ բի ձեռ նար կու թյուն նե րի կլաս տեր նե րի հիմ նու մը 
խրա խու սե լով, զբո սաշր ջային ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց մամբ, մաս նա վո րա պես 
այն պի սի մի ջո ցա ռում նե րի հետ զու գոր դու թյուն նե րում, ո րոնք ի ցույց կդ նեն ոչ նյու
թա կան ժա ռան գու թյու նը։ 

Հարկ է զար գաց նել մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ը նդ լայ նե լու ոչ նյու թա
կան ժա ռան գու թյան որ պես ռե սուր սի ը նդ գրկ ման շր ջա նա կը, և հնա րա վո րու թյուն
ներ կա րե լի է ստեղ ծել մի ջազ գային մի ջո ցա ռում նե րի հա մար, այդ թվում՝ այ ցե լու նե
րի հա մար հա մա պա տաս խան հար մա րու թյուն նե րի ռե սուրս նե րի ձևա վոր մամբ։  Օ րի
նակ՝ ՄԹո ւմ կա ա ռն վազն եր կու վայր (օ րի նակ՝ հա մաշ խար հային ժա ռան գու թյան 
վայ րեր հա մար վող Բա թը և Է դին բուր գը61), որ տեղ ար վես տի, ե րաժշ տա կան, գրա կան 
և թա տե րա կան փա ռա տո ներ են կազ մա կերպ վում այն վայ րե րում, ո րոնք ու նեն 
կարևոր պատ մա կան մի ջա վայր։ Այս պի սի մի ջո ցա ռում նե րը խրա խու սում են թե՛ ազ
գային, թե՛ մի ջազ գային այ ցե լու նե րի հոս քը և պա հան ջում զբո սաշր ջային են թա կա
ռուց վածք նե րի է ա կան պլա նա վո րում։ 

Ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան պաշտ պա նու թյանն ու պահ պա նու թյանն  ա ռնչ վող 
հե տա զո տա կան աշ խա տան քը զգա լի քա նա կու թյամբ ռե սուրս ներ է խլում։ Այ նո ւա մե
նայ նիվ, պետք է հա վա սա րակշ ռու թյուն լի նի այս ժա ռան գու թյան պահ պան ման և որ
պես տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան զար գաց ման ռե սուրս օգ տա գործ ման միջև։ 

Ա ռա ջար կու թյուն 14. Կազ մա կեր պել մի շարք ազ գային և մի ջազ գային մի
ջո ցա ռում ներ՝ այ ցե լու նե րին մար զային վայ րե րում օ ժան դա կող են թա կա ռուց
վածք նե րով,  զբո սաշր ջային կենտ րոն ներ կամ մշա կու թային եր թու ղի ներ՝ 
խթա նե լու զբո սաշր ջային ակ տի վու թյու նը և հնա րա վո րու թյուն տա լու տե ղա
բնակ նե րին ներգ րավ վե լու խո շոր մի ջո ցա ռում նե րում, ո րոնք ի ցույց են դնում 
ոչ նյու թա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը։ Մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
եվ րո պա կան տա րի 2018ը պա տեհ հնա րա վո րու թյուն է, ո րից հարկ է օ գտ վել՝ 
մշա կե լով ա ռանց քային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծո ղու թյուն նե

60 Տե՛ս http://www.nemo.org/ 
61 Տե՛ս, օ րի նակ. http://bathfestivals.org.uk/thebathfestival/festivalbrochure/ և 
http://www.edinburghfestivalcity.com/festivals/edinburghinternationalfestival 
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րի ծրա գիր, այդ թվում՝ հո վա նա վո րու թյան կար գի մշա կու մը, ան հրա ժեշտ են
թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը և օ ժան դա կող բիզ նես կլաս տեր նե րի զար
գաց ման խրա խու սու մը այս տար վա հա մար և դրա նից հե տո։ 

Ի րա զե կում  

 Հայ կա կան ժա ռան գու թյան ո լոր տի վեր լու ծու թյու նը ի հայտ է բե րել այն, որ ժա
ռան գու թյան հար ցե րի շուրջ քն նար կու մը ա ռա վել ա կն հայտ է ազ գային մա կար դա
կում, բայց ան բա վա րար չա փով է հաշ վի ա ռն վում տե ղա կան մա կար դա կում, մաս նա
վո րա պես՝ հա մայն քի հա մար հու շար ձան նե րի և ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան կարևո
րու թյան տե սան կյու նից։ Սա մատ նան շում է կր թու թյան և այն պի սի մե խա նիզմ նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րոնք կներգ րա վեն հան րու թյա նը «ի րենց ժա ռան գու թյան» 
պահ պան ման և օգ տա գործ ման գոր ծըն թա ցում, մաս նա վո րա պես՝ Ֆա րոյի կոն վեն ցի
այով սահ ման ված «ընդ հա նուր պա տաս խա նատ վու թյան» հաս կա ցու թյա նը հա մա
պա տաս խան։ Ա վե լին, պա հանջ վում է ի րա զեկ ման և հան րային ներգ րավ ման ըն թա
ցա կար գե րի մշա կում։ 

 Հա մա ցան ցը և ԶԼՄնե րը, ի նչ պես նաև մի ջո ցա ռում նե րը և դպ րո ցա կան մա կար
դա կում բա րե լավ ված կր թու թյու նը  կա րող են օգ տա գործ վել՝ բարձ րաց նե լու հան
րային ի րա զե կու թյան մա կար դա կը և կր թե լու հան րու թյանն ը նդ հան րա պես (նյու թա
կան և ոչ  նյու թա կան) ժա ռան գու թյան նշա նա կու թյան մա սին։ Պե տու թյան, շա հա ռու
նե րի և սո ցի ա լա կան հատ ված նե րի միջև բաց և թա փան ցիկ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
կա րող է բա րե լա վել ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րի մա սին ո րո շում նե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցը, ո րը կա րող է նպաս տել կա յուն սո ցի ալտն տե սա կան զար գաց մա նը։ 
Իս կա պես, գույ քա ցու ցակ նե րի, այդ թվում՝ հու շար ձան նե րի վի ճա կի և սե փա կա նու
թյան ար ձա նագ րու թյուն նե րով գույ քա ցու ցակ նե րի թվայ նաց ված հա մա կար գե րի բաց 
հա սա նե լի ու թյու նը կօգ ներ ա պա հո վե լու հա սա րա կու թյան ի րա զեկ վա ծու թյու նը ոչ 
մի այն ժա ռան գու թյան ռե սուրս նե րին, այլև այն գոր ծո ղու թյուն նե րին, ո րոնք կա րող 
են ազ դել դրանց վրա (կա ռու ցա պատ ման  ծրագ րեր, վե րա կանգն ման գոր ծո ղու
թյուն ներ և այլն)։   

Ա ռա ջար կու թյուն 15.Ա ռա ջարկ վում է, որ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը 
լի ար ժեք կեր պով օ գտ վի Մշա կու թային ժա ռան գու թյան եվ րո պա կան տա րի 
2018ից ՝ տե ղա կան, ազ գային և մի ջազ գային մա կար դակ նե րում բարձ րաց նե
լու հայ կա կան մշա կույ թի կար ևո րու թյան և ճա նա չե լի ու թյան մա կար դա կը  
բազ մա պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ո ւղղ ված կլի նեն ի րա զեկ մա
նը ու կր թե լուն, նաև ա ռանց քային զբո սաշր ջային են թա կա ռուց վածք նե րի, ծա
ռա յու թյուն նե րի և հար մա րու թյուն նե րի զար գաց մա նը մի շարք այն պի սի 
ա ռանց քային եր թու ղի նե րի և կենտ րոն նե րի շուրջ, որ տեղ մշա կու թային ժա
ռան գու թյու նը կա րող է ի ցույց դր վել  մի ջո ցա ռում նե րի և կլաս տե րային գոր
ծու նե ու թյան մի ջո ցով։ 

Այս հա մա տեքս տում կա րող են օգ տա կար լի նել «Մ շա կու թային ժա ռան
գու թյան եվ րո պա կան ռազ մա վա րու թյու նը 21րդ դա րի  հա մար» փաս տա
թղթում ա ռա ջարկ վող խոր հուրդ նե րի սո ցի ա լա կան և ճա նա չո ղա կան բա ղա
դրիչ նե րը՝ ո ւղղ ված թե՛ քա ղա քա ցի նե րին, թե՛ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին 
ի րենց ժա ռան գու թյան կա պի տա լի զաց ման մեջ  ներգ րա վու մը խրա խու սող 
մե խա նիզմ նե րի մշակ մա նը (հատ կա պես բաց հա սա նե լի ու թյամբ գրանց ման 
հա մա կար գե րի մի ջո ցով), ժա ռան գու թյունն օգ տա գոր ծե լով Եվ րո պայի և եվ
րո պա կան հա սա րա կու թյան մա սին պատ կե րա ցում ներ ձևա վո րե լու հա մար՝ 
ո րո շում կա յաց նե լու գոր ծըն թաց նե րը հա սա նե լի դարձ նե լով, դյու րաց նե լով և 
խրա խու սե լով պե տա կանմաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյուն նե րը (նաև վե րա
կանգն ման ծրագ րե րում) տե ղա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ ի րա կա
նաց նե լով մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք կխ րա խու սեն ե րի տա սարդ նե րին կի րա ռե լու 
ժա ռան գու թյան աշ խա տա կար գե րը, այդ թվում՝  ա վե լի մեծ ար դյու նա վե տու
թյամբ նե րա ռե լով ժա ռան գու թյու նը դպ րո ցա կան ու սում նա կան ծրագ րե րում և 
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տա րա ծե լով քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման հիմ քում ըն կած ա պա ցու ցա
հեն հե տա զո տու թյուն նե րը և ու սում նա սի րու թյուն նե րը։ 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի «Բ նա կիչ նե րի բա ցա հայտ ման քար տե րի» գա ղա
փա րը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի քա նի կար ևոր վայ րե րի տե ղաբ նակ
նե րին այ ցե լե լու հան րային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ժա ռան գու թյան 
վայ րեր, թան գա րան ներ և մաս նակ ցե լու մի ջո ցա ռում նե րի դպ րո ցա կան ար ձա
կուր դի ըն թաց քում կազ մա կերպ վող « Ժա ռան գու թյան բաց շա բաթ ներ»ի 
շրջա նակ նե րում՝ մե ծա հա սակ նե րի, ե րե խա նե րի և ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում
նե րի տե ղա կան ծրագ րե րի հետ զու գոր դու թյամբ։ 

Սույն զե կույ ցի եր րորդ մա սում բեր ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը խոր հուրդ է տրվում 
հաշ վի առ նել և զար գաց նել։ Հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի մշակ ման հա
մար հնա րա վոր է՝ հարկ լի նի ա ռանց քային հար ցե րի շուրջ դի մե լու լրա ցու ցիչ մաս նա
գի տա կան խորհր դատ վու թյան, այդ թվում և մաս նա վո րա պես՝  են թա կա ռուց վածք նե
րի զար գաց ման, կլաս տեր նե րի ձևա վոր ման, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ ման 
և ՏՀՏ բազ մա մի ջա վայ րային մի ջոց նե րի ա ռն չու թյամբ։ 

 Ամ փո փիչ դի տար կում ներ 
Հա յաս տա նում առ կա ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ ար ծարծ ված մի 

շարք հար ցեր (Մաս 2) չեն ար տա ցոլ վել ա ռա ջար կու թյուն նե րում, ո րով հետև դրանք 
կար ևոր չէ ին սույն քն նու թյան շր ջա նակ նե րում (օ րի նակ՝ գրա դա րան նե րը)։ Այ նո ւա մե
նայ նիվ, Մաս 2ո ւմ նե րառ ված վեր լու ծու թյու նում պա րու նակ վում են մի քա նի հար
ցադ րում ներ և մեկ նա բա նու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են դառ նալ հե տա գա քն նու թյան 
ա ռար կա։ 

Ռ. Դ. Փի քարդ 
24.02.2017
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 (պատկերի սկզբնաղբյուր)

Հայաստանի պատմության թանգարան 
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www.culturepartnership.eu

(պատկերի սկզբնաղբյուր)

Կարեն Սարգսյան, Անվերնագիր   2009
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Ծրագիրը ֆինանսավորվում է  
Եվրոպական միության կողմից

Մշակույթ  և
ստեղծարարություն
ԵՄ Արևելյան գործընկերության ծրագիր

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Այս հաշվե տվու
թյունը պատրաստվել է Եվրոպական միության՝ Արևելյան գործընկերության «Մշա
կույթ և ստեղծարարություն» ծրագրի աջակ ցու թյամբ: Բովանդակության համար պա
տաս խանատվություն է կրում հեղի նա կը, և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրո
պա կան միության տեսա կետ ները: 

Եվրոպական միության՝ Արևելյան գործընկերության «Մշակույթ և ստեղ  ծա րա
րու թյուն» ծրագրի նպատակն է` ապահովել մշակութային ու ստեղծարար ոլորտների 
աջակ  ցությունը, ինչպես նաև նպաստել նրանց ներդրման մեծացմանը Հայաստանում, 
Բելա  ռուսում, Վրաստանում, Ադրբե ջանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում` կայուն 
մար դասիրական, սոցիալտնտեսական զարգացման մեջ: 


