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Մամուլի աջակցության «Ինտերնյուս» հասարակական

կազմակերպությունը ներկայացնում է մեդիագրագիտություն

դասընթացի ձեռնարկ ավագ դպրոցի ուսուցիչների համար:

Ձեռնարկի օգնությամբ ուսուցիչները կկարողանան

պատանիներին բացատրել, թե ինչպես է աշխատում մեդիա

ոլորտը, ինչով է լրատվությունը տարբերվում

քարոզչությունից ու գովազդից, ինչ հիմնական

հասկացություններ կան, ինչ հնարքներ են օգտագործում

լրատվամիջոցները: Առաջարկվող նյութերն ու

առաջադրանքներն օգտագործելով` ուսուցիչները

կկարողանան դիտումների, քննարկումների, խաղերի

միջոցով պատանիներին ծանոթացնել մեդիայի

աշխատանքին ու սկզբունքներին, կսովորեցնեն

քննադատաբար մոտենալ մատուցվող տեղեկատվությանն

ու ճիշտ հարցեր բարձրացնել:

Ձեռնարկը ներառում է տասը թեմաների տեսական նյութեր,

հղումներ ու հուշումներ ուսուցիչների համար, ինչպես նաև

դիդակտիկ նյութեր, առաջադրանքներ, որոնք կարող են

կիրառվել դասավանդման ընթացքում:

«Մեդիագրագիտություն» ձեռնարկը պատրաստվել է

Համաշխարհային բանկի և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Լրատվության

այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի աջակցությամբ:
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Մե դիայի ասե լի քը

 Մե դիայի կեն սագ րու թյու նը

Վեր լու ծուՄ ենք Մե դիան

Մե դիայի ազա տու թյունն ու սահ Ման նե րը

Մե դիան ներ սից

տպա գիր Մե դիա

ձայ նը եւ Մե դիան

պատ կե րը եւ Մե դիան

 նոր Մե դիա

ես եւ Մե դիան. ինչ պես կի րա ռել գի տե լի քը՝ 

որ պես Մե դիա սպա ռող

նախնական հարցաշար

աՄփոփիչ հարցաշար

տեսական հոդՎածներ

Մեդիա բառարան
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Ձայնիուպատկերիլեզուն
չիմանալընույննէ,թե
առանցգրել-կարդալսովորե-
լու՝ դպրոցնավարտել:

Ջորջ լու կաս
ամե րի կա ցի ֆիլ մար տադ րող, ռե ժի սոր
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ին չի Մա սին է այս ձեռ նար կը

Մե դի ագ րա գի տու թյու նը 20-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին սկիզբ ա ռած շար -

ժում է, ո րի նպա տակն է մե դի ա սպա ռո ղին օգ նել հաս կա նալ լրատ վա -

մի ջոց նե րի աշ խա տան քը, շար ժա ռիթ նե րը և ո ւղղ վա ծու թյու նը,

քա րոզ չու թյու նը տար բե րել օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյու նից, խու սա փել

մե դի այի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նից... 

21-րդ դա րում մար դը շր ջա պատ ված է մե դի այով` պաս տառ ներ, էկ րան -

ներ, հա ղոր դագ րու թյուն ներ, հայ տա րա րու թյուն ներ, ազ դագ րեր, խա -

ղեր... Մե դի ան սոսկ տե ղե կու թյուն նե րի շր ջա նառ ման մի ջա վայր չէ. այն

ձևա վո րում է հա սա րա կա կան կար ծիք, ազ դում է մարդ կանց, հատ կա -

պես` ե րե խա նե րի ու պա տա նի նե րի վար քագ ծի, ո րո շում նե րի, աշ խար -

հա յաց քի և նա խա սի րու թյուն նե րի վրա: Մե դի ա սպա ռո ղը պետք է

զին ված լի նի հա մա պա տաս խան գի տե լի քով` տե ղե կատ վա կան դաշ -

տում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու հա մար: 

Ֆ րան սի ա ցի նե րը դրա կա րևո րու թյու նը գի տակ ցել են դեռ 1920-ա կան -

նե րին, ե րբ կի նոն ար դեն մեծ տա րա ծում և ազ դե ցու թյուն ու ներ զար -

գա ցած ե րկր նե րում: Այդ տա րի նե րին է սկիզբ ա ռել մե դի ակր թու թյան ու

մե դի ագ րա գի տու թյան շար ժու մը: Ֆրան սի այից այն ան ցել է Մեծ Բրի -

տա նի ա, Ռու սաս տան, եվ րո պա կան այլ ե րկր ներ: 20-րդ դա րի ե րկ րորդ

կե սին ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ն բարձ րա ձայ նել է մե դի ակր թու թյան կա րևո րու թյան

մա սին և այն հայ տա րա րել կր թու թյան ա ռաջ նա հերթ ո լորտ հաջորդ

տաս նա մյակ նե րի հա մար: Այ սօր մե դի ակր թու թյան առա ջա տար նե րից

են Ա վստ րա լի ան, Կա նա դան, Մեծ Բրի տա նի ան, Ա ՄՆ-ը: Այս ե րկր նե -

րում մե դի ագ րա գի տու թյու նը դա սա վանդ վում է դպ րոց նե րում կամ որ -

պես ա ռան ձին ա ռար կա, կամ որ պես հու մա նի տար ա ռար կա նե րի

մաս:

 Մե դի ագ րա գի տու թյու նը պետք չէ շփո թել լրագ րո ղա կան հմ տու թյուն նե -

րի դա սա վանդ ման հետ: Ի հար կե, գրա գետ սպա ռող լի նե լու հա մար

պետք է ի մա նալ, թե ի նչ պես է պատ րաստ վում լրատ վու թյու նը, կա րե լի

է դա սա վանդ ման ըն թաց քում ո րոշ հմ տու թյուն ներ փո խան ցել, որ պես -

զի ա շա կերտ նե րը գործ նա կա նում պատ կե րաց նեն լրատ վա մի ջոց նե -

րի աշ խա տան քը: Բայց մե դի ագ րա գի տու թյան դա սըն թա ցի նպա տա կը

ոչ թե մե դի ա ար տադ րող, այլ` սպա ռող պատ րաս տելն է: 

Մե դի ակր թու թյան մաս նա գետ Է լի զա բեթ Թո մա նի խոս քով՝ մե դի ագ -

րա գի տու թյու նը ե րեք փուլ ու նի. ա ռա ջին փու լում սպա ռո ղը գի տակ ցում

է, որ « մե դի ա դի ե տան» ան հրա ժեշ տու թյուն է, որ պետք է սահ մա նա -



Տեղեկատվական

գրագիտութունն ու

մեդիագրագիտությունն

օգնում են մարդուն ավելի

գիտակից որոշումներ

կայացնել որպես մեդիա

սպառողներ, մեկնաբանել

մեդիայի աշխատանքը,

ինչպես նաեւ ստեղծել

մեդիա բովանդակություն`

ի շահ իրենց իսկ

իրավունքների

պաշտպանության: 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ
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փա կել հե ռուս տա ցույ ցի կամ հա մա կարգ չի էկ րա նի առ ջև ան ցկաց րած

ժա մա նա կը, ա վե լի քիչ հա մա կարգ չային խա ղեր խա ղալ կամ ամ սագ -

րեր թեր թել: 

Երկ րորդ փու լում սպա ռո ղը սկ սում է քն նա դա տա բար մո տե նալ մե դի -

ային ու սո վո րում է վեր լու ծել ԶԼՄ-նե րի աշ խա տան քը, դրանց ա սե լի քը,

հա ղորդ վող տե ղե կու թյուն նե րը: 

Եր րորդ փուլն ար դեն ա վե լի խոր քային վեր լու ծու թյուն է են թադ րում. ո ՞վ

է պատ րաս տում այն մե դի ա «ապ րան քը», որ մենք սպա ռում ե նք, ի ՞նչ

նպա տակ են հե տապն դում ար տադ րող նե րը, ո ՞ւմ է ո ւղղ ված ա սե լի քը,

ո ՞վ է այս ա մե նից շա հում, ո ՞վ է տու ժում... Այ սինքն` սո ցի ալ -տն տե սա -

կան-քա ղա քա կան վեր լու ծու թյան ե նք են թար կում մեր տե սա ծը, լսածն

ու կար դա ցա ծը:

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ մե դի ան մի այն լրատ վա մի ջոց նե րը չեն. ա -

կան ջա կալ նե րում հն չող եր գե րը, ֆիլ մե րը, հա մա կարգ չային խա ղե րը,

դր սում փակց ված հայ տա րա րու թյուն նե րը, ան գամ՝ կոն ֆե տի թղ թի

վրայի գրու թյուն նե րը մե դի այի մաս են: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս ձեռ նար կը կկենտ րո նա նա լրատ վու թյան մի ջոց -

նե րի աշ խա տան քի ու ազ դե ցու թյան վրա` փոր ձե լով տա սը դա սե րի մի -

ջո ցով փո խան ցել ա մե նա կա րևո րը: Ձեռ նար կի հա վել վա ծում կգտ նեք

նաև նյու թեր, հղում ներ, ո րոնք կօգ նեն ա վե լի ըն դար ձա կել մե դի այի մա -

սին ձեր գի տե լիք նե րը: 

Մե դի ագ րա գի տու թյան դա սըն թա ցի այս ձեռ նար կը պատ րաստ ված է

այդ թե մայով հե տաքրքր ված ու սու ցիչ նե րի հա մար, ով քեր ցան կու թյուն

ու նեն դա սըն թա ցը կազ մա կեր պել ի րենց դպ րո ցում: Այն նե րա ռում է տե -

սա կան նյու թեր, խոր հուրդ ներ, ո րոնք կօգ նեն ու սու ցիչ նե րին հաս կա նալ

թե մա նե րը, ա պա փո խան ցել դրանք ա շա կերտ նե րին: Ձեռ նար կը պա -

րու նա կում է տա սը 90 րո պե ա նոց դա սի նկա րագ րու թյուն, տե սա կան

մաս, նյու թեր, հղում ներ, գործ նա կան աշ խա տան քի ցու ցում ներ: Դա -

սըն թա ցը կազմ վել է մի ջազ գային փոր ձի հի ման վրա` օ գտ վե լով մաս -

նա գի տա կան ծրագ րե րից ու գր քե րից: Հիմ քում ըն կած են նաև

ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ի « Մե դի ակր թու թյուն» ու սում նա կան փա թե թի սկզ բունք -

ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը: Այս տեղ ներ կա յաց ված դա սե րը մշակ -

վել են բարձր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի հա մար: 
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ինչ պես օգ տա գոր ծել ձեռ նարկ -ու ղե ցույ ցը

Մե դի ագ րա գի տու թյու նը տար բեր ե րկր նե րում տար բեր սկզ բունք նե րով

է դա սա վանդ վում` շեշ տադ րե լով ա ռար կայի տար բեր բա ղադ րիչ ներ,

օգ տա գոր ծե լով տար բեր մե թոդ ներ: Այ դու հան դերձ, այն չու նի դա սա -

գիրք կամ հս տակ բա նա ձևեր: Մե դի ագ րա գի տու թյուն ա ռար կայի դա -

սա վան դու մը մե ծա պես կախ ված է դա սա վան դող ու սուց չի և դպ րո ցի

մո տե ցու մից, ո րոնք կա րող են ի րենց նա խընտ րած ո ւղ ղու թյամբ ը նդ -

լայ նել ու փո խել դա սըն թա ցը՝ հեն վե լով ծրագ րի կամ ու ղե ցույ ցի վրա: 

Այս ձեռ նար կը ու սու ցիչ նե րինտ րա մադր վում է որ պես ու ղե ցույց` մե դի -

ագ րա գի տու թյան 10 թե մա ներն ա շա կերտ նե րին ներ կա յաց նե լու հա -

մար: Թե և ա մեն մի դա սը ներ կա յաց ված է հս տակ կա ռուց ված քով,

տե սա կան նյու թե րով, գործ նա կան ա ռա ջադ րանք նե րով, ո րոնք թույլ են

տա լիս հե տաքր քիր ներ կա յաց նել թե ման, սա կայն դա սա վան դո ղը նաև

ա զատ է՝ փո խե լու դա սի կա ռուց ված քը, ո ւղղ վա ծու թյու նը, մո տե ցում նե -

րը: Են թադր վում է, որ ա ռար կան դա սա վան դե լու են թե մայով հե -

տաքրքր ված, ին ֆոր մաց ված ու սու ցիչ ներ, ով քեր պատ րաստ են և

ու զում են ի նք նակրթ վե լով հարս տաց նել ոչ մի այն ի րենց գի տե լի քը, այ -

լև դա սըն թա ցի նյու թե րը: 

Ձեռ նար կը կազմ ված է եր կու հիմ նա կան մա սից` Թե մա ներ և Հա վել -

ված: 

Թե մա ներ բաժ նում ներ կա յաց ված է տա սը թե մա, ո րոնք ու սու ցի չը կա -

րող է մա տու ցել այն քան դա սա ժա մում, որ քան ան հրա ժեշտ է: 

Ա մեն դա սի մեջ քայ լե րով ներ կա յաց ված է ու սուց չի ա նե լի քը` դի տում -

ներ, քն նար կում ներ, տե սա կան նյու թի մա տու ցում, խա ղեր, ա ռա ջադ -

րանք ներ: Դա սե րի վեր ջում տր ված է ամ փոփ տե սա կան նյութ` տվյալ

թե մայի վե րա բե րյալ: Դա ա ռա ջին հեր թին ո ւղղ ված է ու սուց չին՝ դա սին

պատ րաստ վե լու, թե մայի մա սին նախ նա կան գի տե լիք ստա նա լու հա -

մար: Իր ը նտ րու թյամբ ու սու ցի չը կա րող է այս նյու թե րից ո րո շա կի հատ -

ված ներ տրա մադ րել ա շա կերտ նե րին: Ա մեն դաս ու նի նաև մե դի ա

բա ռա րան, որ տեղ տր ված են այդ դա սին հան դի պող մե դի ա եզ րույթ -

նե րը: Ա ռա ջին դա սին ա շա կերտ նե րը բլոգ են բա ցում և ա մեն դա սի

հենց բլո գում լրաց նում են մե դի ա բա ռա րա նը: 

Ա մեն թե ման ներ կա յաց նե լու հա մար կան նաև ին տեր նե տային հղում -

ներ, ո րոնք կօգ նեն ու սուց չին խո րաց նել գի տե լի քը, լրա ցու ցիչ հե տաքր -

քիր նյու թեր գտ նել: Տրա մադր ված հղում նե րով հնա րա վոր է

ծա նո թա նալ նաև այլ ե րկր նե րում մե դի ագ րա գի տու թյան դա սա վանդ -

ման սկզ բունք նե րին, դա սանց կաց ման ձևե րին և օ գտ վել դրան ցից: 



ՁԵՌՆԱրԿը ՆԵրԱՌՈՒՄ Է 

10 թեմա

տեսություն

վարժություններ

խաղեր

հղումներ

հարցաշարեր

հուշումներ
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 Ձեռ նար կի Հա վել վա ծում տե ղա կայ ված են նախ նա կան ու ա վար տա -

կան հար ցա շա րեր, որ կօգ նեն ու սուց չին գնա հա տել ե րե խա նե րի նախ -

նա կան գի տե լիքն ու ա ռա ջըն թա ցը: Այս բաժ նում կգտ նեք նաև մե դի ա

դաշ տի փոր ձա գետ նե րի կող մից գր ված հոդ ված ներ: Դրանք ու սուց չի

ըն թեր ցա նու թյան հա մար են: Այս հոդ ված նե րի նպա տակն է հարս տաց -

նել ու սուց չի մե դի ա գի տե լի քը, ա վե լի ման րա մասն ու հա մա պար փակ

տե ղե կու թյուն ներ տալ դաշ տի մա սին: 

Ձեռ նար կին կց ված է է լեկտ րո նային կրիչ` Մուլ տի մե դի ա հա վել ված: Այս -

տեղ թղ թա պա նակ նե րով դա սա վոր ված են յու րա քան չյուր թե մային վե -

րա բե րող հոդ ված ներ, տե սա ձայ նային նյու թեր` դա սի ժա մա նակ

օգ տա գոր ծե լու հա մար: Դրանք նե րա ռում են և մեր պատ րաս տած ու -

սում նա կան նյու թե րը, և ե թե րից վերց ված ձայ նագ րու թյուն նե րը` քն նար -

կում նե րի հա մար: Այդ օ րի նակ նե րը ցան կա լի է թար մաց նել և փո փո խել`

քն նար կում ներն ա վե լի ար դի ա կան ու հե տաքր քիր դարձ նե լու հա մար:

Նպա տա կա հար մար է քն նարկ ման և վեր լու ծու թյան հա մար օ րի նակ -

ներ ը նտ րել օր վա հե ռուս տա ռա դի ո ե թե րից, թեր թե րից, ին տեր նե տային

հրա տա րա կու թյուն նե րից... Քն նար կում նե րը կա րե լի է ակ տի վաց նել և

աշ խու ժաց նել մր ցույ թի կամ խա ղի տարր ներ մու ծե լով:

 Մուլ տի մե դի ա հա վել վա ծում կգտ նեք նաև այս ձեռ նար կի է լեկտ րո նային

տար բե րա կը:

 Ձեռ նար կը պատ րաստ վել է` հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի դպ րոց նե րի

մի ջին տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն ներն ու ու սու ցիչ նե րի պատ -

րաստ վա ծու թյու նը տվյալ ո լոր տից. ը ստ այդմ, դա սե րը հնա րա վոր է

ան ցկաց նել ան գամ մի այն հա մա կար գիչ, լու սան կա րող-ձայ նագ րող

սարք օգ տա գոր ծե լով: Ե թե ու սու ցի չը բա նի մաց է, և դպ րոցն ու նի ան -

հրա ժեշտ տեխ նի կա, կա րե լի է ա վե լաց նել ար տադ րա կան մա սը և մե -

դի ա քն նա դա տու թյու նը սո վո րել մե դի ա ար տադ րանք պատ րաս տե լով: 

Քա նի որ մե րօ րյա ա շա կերտ նե րը հա ճախ ա վե լի ի րա զեկ են տեխ նո լո -

գի ա կան նո րա րա րու թյուն նե րին, ցան կա լի է նրանց ակ տի վո րեն ներգ -

րա վել դա սանց կաց ման պրո ցե սին, նրանց մաս նա կից դարձ նել

դա սա վանդ ման ու ին ֆոր մա ցի այի փո խա նակ ման ըն թաց քին (օ րի նակ`

հանձ նա րա րել նրանց՝ դա սի բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար բա ցել դա -

սըն թա ցի բլո գը, կամ մոն տա ժել ու ին տեր նե տում տե ղադ րել տե սա -

նյութ): Այդ պի սով` ա շա կերտ ներն ի րենց ա վե լի կա րևոր ված ու

ներգ րավ ված կզ գան և կօգ նեն ու սուց չին:   



Մե դիայի ասե լի քը

Մինի-թեստ. Մեդիա գիտելիքի ստուգուՄ

դասը սկսելուց առաջ աշակերտներին բաժանվում է

հարցաշար` ստուգելու նրանց նախնական գիտելիքը և

պատկերացումները մեդիայի մասին: այդ ինֆորմացիան

պետք է ուսուցչին դասընթացի, հատկապես`

քննարկումների համար:

Առաջին թեմայի ընթացքում աշակերտները ծանոթանում են հիմ նա -

կան հասկացություններին ու գործնական առաջադրանքի միջոցով

փոր ձում են հասկանալ, թե որն է մեդիայի ասելիքը,  ինչ է ինֆոր մա ցի -

ան, որքանով է տեղեկատվության բնույթը կախված աղբյուրներից ու
լսա րանից: 

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ – ծԱ ՆՈ ԹՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցի չը ծա նո թա նում է մե դի այի մա սին ա շա կերտ նե րի ու նե ցած գի -

տե լի քի, պատ կե րա ցում նե րի հետ:  

ՀԱրց 

Ի՞նչ եք դի տում/լ սում/ կար դում: Ին չո՞ւ: 

Ի՞նչ եք փնտ րում այդ լրատ վա մի ջոց նե րում` լրատ վու թյու՞ն, գի տե -

լի՞ք,  ե րաժշ տու թյու՞ն, խա՞ղ, բամ բա սա՞նք: 

Որ քա՞ն ժա մա նակ եք տրա մադ րում հա մա կարգ չին, հե ռուս տա ցույ -

ցին:

 ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցի չը հարց ու պա տաս խա նի մի ջո ցով բա ցատ րում է, թե ի նչ է ին -

ֆոր մա ցի ան:

 ՀԱր ցԵր

Այ սօր մին չև դպ րոց հաս նե լը ի ՞նչ տե ղե կու թյուն ներ եք ստա ցել: 

Որ տե ղի՞ց կամ ու մի՞ց: 
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քայլ 1

քայլ 2



Ո՞ր դեպ քե րում էր այդ տե ղե կու թյու նը հե տաքր քիր կամ պետ քա կան,

ո ՞ր դեպ քե րում` ա վե լորդ կամ ան պետք: 

Ին չու՞ էր հե տաքր քիր, ին չու՞ էր ա վե լորդ: 

(Օ րի նակ ներ, որ կա րող է ու սու ցի չը հու շել. վե րե լա կում կամ շեն քե րի,

խա նութ նե րի պա տե րին փակց ված հայ տա րա րու թյուն ներ, տե ղե կու -

թյուն ներ, գո վազ դային վա հա նակ ներ փո ղո ցում կամ գո վազդ մետ րո -

յում, ավ տո բուս նե րի վրա):

  ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Վար ժու թյան օգ նու թյամբ ե րե խա նե րը սո վո րում են լու րի չա փա նիշ նե -

րը, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սու ցի չը ե րե խա նե րին բա ժա նում է 3-4 խմ բի: Խմ բե րին տա լիս է 5 րո -

պե ժա մա նակ, ո րի ըն թաց քում նրանք պի տի քն նար կեն և վեր ջում

հայտ նեն որ ևէ նո րու թյուն, ո րը կհե տաքրք րի դա սըն կեր նե րին:

 Բո լոր խմ բե րը ներ կա յաց նում են լու րը կամ նո րու թյու նը, ա պա ա շա -

կերտ նե րը քն նար կում են: 

ՀԱր ցԵր

Ո՞ր լուրն էր հե տաքր քիր: Ին չու՞: 

Արդյո՞ք այլ տա րի քային խմ բե րի կամ ու րիշ քա ղաք նե րի բնա կիչ նե -

րի հա մար դա նույն պես լուր է: 

Արդյո՞ք ցան կա ցած տե ղե կու թյուն լուր է:  Ո ՞ր տե ղե կու թյունն է  լուր:

Ո րո՞նք են լու րի բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը: 

 ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Այս վար ժու թյու նը ա շա կերտ նե րին կօգ նի հաս կա նալ, թե ո րն է լու րը:

Ու սու ցիչն ըն թեր ցում է  հե տևյալ վեր նագ րե րը և/ կամ բա ժա նում ա շա -

կերտ նե րին և/ կամ պրոյեկ տո րով ցույց տա լիս մեծ էկ րա նին: 

1, Դել ֆին նե րը լո ղում են ջրում 

2, Դեկ տեմ բե րի 31-ը ոչ աշ խա տան քային օր է 

3, Ու սու ցի չը դաս է հարց րել ա շա կեր տին 

4, Ա մե րի կա ցի զբո սաշր ջի կին կո ղոպ տել են Ա բո վյան փո ղո ցում 
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5, Մյուս շա բաթ ձյուն է սպաս վում 

6, Գոր ծազր կու թյու նը Հա յաս տա նում նվա զել է տա սը տո կո սով

7,  Կի ևի ա մա նո րյա տո նա ծա ռը կտե ղադր վի դեկ տեմ բե րի 1-ի ն

8,  Նյու Յոր քի մետ րոյի չոր րորդ գի ծը եր կու օր չի աշ խա տի

9,  Շու նը կծել է մար դուն 

10, Մար դը կծել է շա նը

 

Ա շա կերտ նե րը քն նար կում են, թե հա յաս տա նյան լսա րա նի հա մար

դրան ցից ո րո՞նք են լուր, նո րու թյուն, ո րոնք՝ ոչ (ճիշտ տար բե րակ ներն

ը նդ գծ ված են):

 ՀԱր ցԵր վեր նագ րե րից յու րա քան չյու րի հա մար.

 Կա րո՞ղ է սա տեղ գտ նել հա յաս տա նյան լրատ վա մի ջո ցի լու րե րի թո -

ղարկ ման մեջ: 

Ի՞նչ նոր բան ե նք ի մա նում այս վեր նագ րից: 

Որ քա նո՞վ է սա  ա ռնչ վում հա յաս տան ցի նե րի հետ: 

Ինչ քա նո՞վ է դա հե տաքր քիր հա յաս տա նյան լսա րա նին: 

Ին չու՞: 

Ու՞մ է այս լու րը հե տաքր քիր:

 ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Այս վար ժու թյունն ա շա կերտ նե րին կօգ նի հաս կա նալ լսա րա նի դե րը,

թե ի նչ պես է լու րը փոխ վում` կախ ված լսա րա նից:

 Նախ ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է շրջ ված բուր գի սկզ բուն քը, ո րով ա շա -

կերտ նե րը պի տի կա ռու ցեն նյու թը: Ա պա ա շա կերտ նե րին բա ժա նում է

4 խմ բի: Խմ բե րից յու րա քան չյու րը պետք է ներ կա յաց նի նույն ի րա դար -

ձու թյու նը՝ տար բեր լսա րան նե րի հա մար: Ու սու ցի չը խմ բե րին բա ժանում

է ի րա դար ձու թյան փաս տե րի մե կա կան օ րի նակ և հանձ նա րա րում`տր -

ված փաս տե րից օ գտ վե լով  կազ մել լուր տար բեր լսա րան նե րի հա մար:

Պար տա դիր չէ օգ տա գոր ծել ամ բողջ ին ֆոր մա ցի ան. ա շա կերտ նե րը

կա րող են ը նտ րել, թե հատ կա պես ին չի մա սին պատ մել ի րենց նյու -

թում: Կախ ված լսա րա նից խմ բե րը պի տի ը նտ րեն նաև լու րի լե զուն և

ո ճը` խո սակ ցա կան, պաշ տո նա կան և այլն:
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Իրադարձություն`դպ րո ցա կան հա վա քույթ, ո րն ա վարտ վել է ծեծկռ տու քով:

Փաստեր` դպ րո ցում կազ մա կերպ վել է ե րե կույթ` նվիր ված ապ րի լի 7-ին: Մաս -
նակ ցել են 8-10-րդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ի սկ
տնօ րե նը գոր ծուղ ման է ե ղել: ե րե կույ թի սե ղա նին ե ղել է աղ ջիկ նե րի
պատ րաս տած թխ ված քը, միրգ, քաղց րե ղեն, հյու թեր: 

8ա-ն պատ րաս տել է փոք րիկ բե մադ րու թյուն, 9բ-ն՝ մայ րե րին նվիր ված մի
քա նի ե րգ, տաս նե րորդ ցի տղա նե րը բո լոր աղ ջիկ նե րի հա մար կա կաչ ներ
են գնել: կա կաչ նե րի մի մա սը կար միր է ե ղել, մյուս նե րը` դե ղին: 

լա վա գույն պա րային զույգ մր ցույ թում հաղ թել են 10գ-ի ար մի նեն ու կա -
րե նը, ին տե լեկ տո ւալ խա ղում հաղ թել է 9ա-ի նա րի նեն: Վի ճա կա հա նու -
թյամբ՝ ե րե կոյի թա գու հի ու թա գա վոր են ը նտր վել ու թե րորդ ցի ան նան ու
տաս նե րորդ ցի նա րե կը, ով դպ րո ցում հայտ նի է որ պես « գիրք կր ծող» « -
ծակ մա թե մա տի կոս»: նա րեկն ան ցած կի սա մյա կում բո լոր ա ռար կա նե -
րից մի այն գե րա զանց գնա հա տա կան ներ է ստա ցել:

Մր ցույ թի կա նոն նե րով` թա գու հին ու թա գա վո րը պետք է մի ա սին պա րեն,
ին չը դուր չի ե կել ա րա մին: նա սի րա հար ված է ան նային ու թույլ չի տա, որ
ան նայի հետ ո րևէ տղա պա րի: ա րամն ու նրա ըն կեր նե րը պա րի ըն թաց -
քում մո տե ցել են նա րե կին ու քաշք շել, տա րել մի կողմ: նա րե կի դա սա -
րան ցի նե րից եր կու սը, ով քեր այդ պա հին պա տու հա նի մոտ զրու ցե լիս են
ե ղել, մո տե ցել են, փոր ձել պաշտ պա նել: տղա նե րի վե ճը փոխ վել է ծեծկռ -
տու քի, ո րի հե տևան քով նա րե կի աչ քը վնաս վել է: կոտր վել են դպ րո ցին
պատ կա նող թան կար ժեք բարձ րա խոս նե րը, ի նչ պես նաև ա րա մի iPhone
հե ռա խո սը: ար դյուն քում` նա րե կը տե ղա փոխ վել է հի վան դա նոց, ի սկ ա -
րա մին ու նրա ըն կեր նե րին տա րել են ոս տի կա նու թյուն: 

հա ջորդ օ րն ան նան դպ րոց չի գնա ցել: նրա ըն կե րու հին` Մա րի նեն, աղ -
ջիկ նե րին պատ մել է, թե նա րե կը պա րե լիս համ բու րել է ան նային, ան նան էլ
նրան խփել է: ի սկ ար մանն էլ պատ մել է, թե ա րա մի ծնող նե րը պատ -
րաստ վում են նրան տե ղա փո խել ու րիշ դպ րոց: նա վս տահ է, որ հենց ա -
րամն է խփել նա րե կին: 

Ա շա կերտ ներն, ը ստ խմ բե րի, դեպ քը պատ մում են հա մա պա տաս խան

լսա րա նին:

Խումբ Ա 

պատ րաս տում է լուր տնօ րե նի հա մար` ո ւս մաս վա րի ա նու նից:

Խումբ Բ

պատ րաս տում է լուր բա ցա կա դա սըն կեր նե րի հա մար` ե րե խա նե -

րի ա նու նից:

 Խումբ Գ

պատ րաս տում է լուր ծնող նե րի հա մար` ե րե խա նե րի ա նու նից: 

Խումբ Դ

լուր դեպ քի մա սին՝ տե ղա կան լրատ վա մի ջո ցով լու րե րի թո ղարկ -

ման հա մար:

Լուրը պետք է

պատասխանի առնվազն

երեք հարցի` ո՞վ (ի՞նչը),

ե՞րբ, որտե՞ղ, ապա նաեւ`

ինչպե՞ս, ինչո՞ւ հարցերին:
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 Լու րը պատ րաս տե լուց հե տո` ա մեն խմ բից մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ

կար դում է այն: Ա պա հա մե մա տում են լու րե րը` ը ստ լսա րա նի, օգ տա -

գործ ված փաս տե րի, կի րառ ված լեզ վի, աղ բյուր նե րի… ը նտ րում են

հաղ թող թիմ, ո րի գրած լու րը ա մե նից շատ է հա մա պա տաս խա նում ի -

րենց ներ կա յաց ված պա հանջ նե րին:

 ՀԱր ցԵր

Ին չո՞ւ է այս լու րը հե տաքր քիր տվյալ լսա րա նին: 

Ձեր կար ծի քով այս լսա րա նին (բա ցա կա ա շա կերտ ներ, ծնող ներ,

տնօ րեն, հե ռուս տա դի տող ներ) հատ կա պես ո ՞ր փաս տերն են հե -

տաքրք րում և ին չո՞ւ: 

Ին չո՞ւ եք օգ տա գոր ծել այս կամ այն փաս տը կամ կար ծի քը: 

Որ քա նո՞վ է լու րի լե զուն/ո ճը կախ ված նրա նից, թե ո ւմ ես պատ մում: 

Ն ման լուրն ա րդյո՞ք հե տաքր քիր կլի ներ, ե թե դեպ քը պա տա հած լի -

ներ կող քի դպ րո ցում/ու րիշ քա ղա քում:

Լ սա րա նում ի ՞նչ հար ցեր են ա ռա ջա նում փաս տե րը կար դա լիս: Ի -

՞նչ փաս տեր են պա կա սում: 

Ու սու ցի չը կա րող է ը նտ րել մեկ հաղ թող լուր, ո րը կտե ղադր վի դա սըն -

թա ցի հա մար բաց վող բլո գում:  

Բ ԼՈ ԳԻ ԲԱ ցՈՒՄ 

Ե թե մյուս դա սե րի ա ռա ջադ րանք նե րը ե րե խա նե րը գրում են տետ րում

կամ հա մա կարգ չային փաս տաթղ թե րում, ա պա մե դի ագ րա գի տու թյան

դա սե րի ըն թաց քում ա ռա ջադ րանք նե րից շա տե րը պի տի ար վեն բլո -

գում: Այն ա շա կերտ նե րին թույլ կտա մի ա սին աշ խա տել մի հար թա կում,

քն նար կել մի մյանց նյու թե րը, ի սկ ու սուց չին` խմ բագ րել ու ար ձա գան քել:

Բլո գը նաև հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում լի նել «լ րագ րող», նյութ տե ղադ -

րել ու լսա րա նից ար ձա գանք ստա նալ: 

Այն աշ խա տան քային գոր ծիք է. այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է, որ ա -

ռա ջին դա սի ա վար տին դա սա րա նը բա ցի աշ խա տան քային բլոգ կամ

օգ տա գոր ծի ար դեն ու նե ցած բլո գը: 

Օ րի նակ` http://dprocakan.wordpress.com/

Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի հետ բա ցում է աշ խա տան քային բլոգ: Ա շա -

կերտ նե րը բլո գում ստեղ ծում են Մե դի ա բա ռա րան բա ժի նը, ո րը պետք

է թար մաց վի ա մեն դա սից հե տո: 

Ա մեն դա սի ա վար տին ու սու ցիչն ը նտ րում է բլո գի հա մար պա տաս խա նա -
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ԼՈՒ րԻ 
ԲՆՈՒ ԹԱԳ րԻչ ՆԵրՆ
ԵՆ.

նոր

հե տաքր քիր

յու րօ րի նակ 

ար տա ռոց

կա րևոր

ար դի ա կան

լսա րա նին

վե րա բե րող...



տու ե րեք  ա շա կերտ նե րի, ով քեր տա նից Մե դի ա բա ռա րա նում կավե լաց -

նեն այդ դա սին սո վո րած նոր բա ռերն ու դրանց բա ցատ րու թյուն նե րը:

Ու սու ցի չը Թե մա 1-ի վեր ջին վար ժու թյան հաղ թող թի մին հանձ նա րա -

րում է  բլո գում տե ղադ րել ի րենց գրած լու րը: 

(Բ լո գի դե րի և այլ կի րա ռու թյուն նե րի մա սին կխո սենք Թե մա 9-ո ւմ):

Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի հետ փոր ձում է ձևա կեր պել, թե ի նչ է ին ֆոր -

մա ցի ան: Հի շում են նաև այդ դա սին սո վո րած նոր հաս կա ցու թյուն նե -

րը, տա լիս դրանց բա ցատ րու թյուն նե րը: Այդ հաս կա ցու թյուն նե րը պի տի

տե ղադր վեն բլո գի Մե դի ա բա ռա րան բաժ նում:

Ի՞նչէինֆորմացիան

ա մեն օր, ե րբ ա րթ նա նում ե նք ու մի աց նում հե ռուս տա ցույ ցը կամ տնից
դուրս ե նք գա լիս ու տրանս պոր տում ռա դի ո ե նք լսում, ստա նում ե նք տեքս -
տային հա ղոր դագ րու թյուն ներ ու զան գեր ե նք կա տա րում կամ պար զա պես
քայ լում ե նք գո վազ դային վա հա նակ նե րով լի փո ղո ցում, մենք հայտն վում ե -
նք ին ֆոր մա ցի ոն հոս քե րի մեջ: ե թե նույ նիսկ չենք մտա պա հում մեր առ ջև
փակց ված հս կա գու նա վոր էկ րա նը կամ վա հա նա կը, մեկ է՝ գույ նե րը, լույ սե -
րը, բա ռե րը, դեմ քե րը ի նչ-որ կերպ մնում են մեր հի շո ղու թյան մեջ և ազ դում
են գի տե լի քի ու պատ կե րա ցում նե րի վրա: 

ին ֆոր մա ցի ան մի այն տեքս տային շա րադ րան քը չէ. ա սե լիք, ու ղերձ (mes-
sage) են պա րու նա կում նաև ձայ ներն ու պատ կեր նե րը: բայց այս ա մե նը
գի տե լիք է դառ նում, ե րբ մեր ու ղե ղը հա մա կար գում ու պա հում է այն` հա -
մադ րե լով ար դեն ու նե ցած գի տե լի քի հետ: տեխ նի կա կան ի մաս տով՝ ին -
ֆոր մա ցի ան գրա վոր կամ բա նա վոր սիմ վոլ նե րի շա րադ րանքն է, այլ
կերպ ա սած՝ ա սե լի քը, փո խանց վող տե ղե կու թյու նը:

Լուր

 լու րը կամ նո րու թյու նը պետք է սպա ռիչ պա տաս խա նի ա ռն վազն ե րեք
հար ցի` ո ՞վ (ի ՞ն չը), ե ՞րբ, որ տե՞ղ, ա պա նաև` ի նչ պե՞ս, ին չո՞ւ հար ցե րին:
լու րի բո վան դա կու թյան մա տուց ման հիմ նա կան մո դելն ան վա նում են շրջ -
ված բուրգ. նախ հա ղորդ վում է ա մե նա կա րևոր տե ղե կու թյու նը, հե տո` ը -
ստ կա րևո րու թյան նվազ ման:  լու րի ա ռա ջին պար բե րու թյունն ան վա նում
են լիդ (lead), ո րը սո վո րա բար հա ղոր դում է կամ ա մե նա կա րևոր ու հե -
տաքր քիր փաս տը, կամ ամ բողջ լու րի ամ փոփ ին ֆոր մա ցի ան: լու րը պի -
տի լի նի հա վաս տի (փաս տը գե րա պատ վու թյուն ու նե նա լրագ րո ղա կան
մեկ նա բա նու թյան հան դեպ), վի ճա հա րույց թե մա նե րի դեպ քում հն չեց վի
ա ռն վազն եր կու հա կա դիր կար ծիք, ներ կա յաց նի պա տաս խա նա տու մար -
մին նե րի խոս քը, նա խա դա սու թյուն նե րը լի նեն կարճ, որ պես զի մի ան գա -
մից ըն կալ վեն, ի րա դար ձու թյու նը պետք է ներ կա յաց վի այն պես, կար ծես
պատմ վում է ան տե ղյակ, բայց մտե րիմ մար դու (տա տիկ, ըն կեր, ըն կե րու -
հի), պի տի ու նե նա տպա վո րիչ սկիզբ, հան րա գու մա րի բե րող վեր ջա բան։

 լու րը կամ նո րու թյունն ա ռա ջին հեր թին պետք է լի նի թարմ, ար դի ա կան և
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ամփոփում

ուսուցչի համար
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կա րևոր տվյալ լսա րա նի հա մար: նո րու թյուն լի նե լու հա մար տեղե կու թյու -
նը պետք է նաև հե տաքր քիր, ար տա ռոց լի նի: ի նչ պես ա մե րի կա ցի լրագ -
րող չարլզ ան դեր սոնն է ա սում՝ «երբ շու նը կծում է մար դուն, դա լուր չէ,
ե րբ մարդն է կծում շա նը` լուր է»: 

լու րը պետք է նաև կապ ված լի նի լսա րա նի հետ: օ րի նակ այն, որ կու բա -
յում տա սը տո կո սով բարձ րաց րել են ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վարձը, կամ,
ա սենք, լոն դո նում մետ րոյի կա յա րան է վե րա նո րոգ վել, ա ռանձ նա պես հե -
տաքր քիր չէ հա յաս տա նյան լսա րա նի հա մար, ու դժ վար թե այս տե ղե կու -
թյուն ներն ը նդ գրկ վեն հայ կա կան լրատ վա կան թո ղար կում նե րում: դրանք
հե տաքր քիր կլի նեն, ե թե կապ վեն կամ հա մե մատ վեն տե ղա կան ի րա կա -
նու թյան հետ կամ լի նեն ար տա ռոց. ա սենք, կու բա յում ու սու ցիչ նե րի աշ խա -
տա վար ձե րը մի լի ոն նե րի հաս նեն: լրատ վությունը չի սահ մա նա փակ վում
մի այն տե ղա կան նո րու թյուն նե րով. միջազ գային մա կար դա կում տե ղի ու -
նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք ի նչ-որ կերպ ա ռնչ վում են տվյալ լսա -
րա նին, ազ դե ցու թյուն ու նեն այդ լսա րա նի վրա կամ պար զա պես
հե տաքրք րում են, նույն պես լուր են: 

 լու րը լրագ րային ժան րե րից մեկն է մի այն:  զլՄ-նե րում ա մե նից հա ճախ
հան դի պող մյուս ժան րերն են` հարցազրույց,ռեպորտաժ,հոդված,վերլու-
ծություն,ակնարկ,առաջնորդող...

այս ժան րե րը լու րից ա վե լի ըն դար ձակ են` տե ղե կատ վու թյան, և ա զատ` ո -
ճային ա ռում նե րով: լու րին բնո րոշ հար ցե րին պա տաս խա նե լուց բա ցի,
այս ժան րե րը թույլ են տա լիս նե րա ռել հա վե լյալ ման րա մաս ներ, « պատ -
մու թյուն պատ մու թյան հե տևում», «ա նեկ դոտ ներ»,  հե տաքր քիր դր վագ -
ներ, դիպ ված ներ, հե ղի նա կային կար ծիք, ըն դար ձակ մեջ բե րում ներ ու
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ...

հաՎելՎած եՎ հղուՄներ
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http://media.am/pjc-how-to-build-story 

2. «լրագրության հինգ կարևոր հարցերը», հանրային լրագրության ակումբ,
http://media.am/pjc-5-W

3. ակուտագավա, «թավուտում», http://bit.ly/TS0uE7

4. Allan Bell, The language of News Media, Մուլտիմեդիա հավելված
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http://bit.ly/U3nYYK
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ՄԵԴԻԱ  ԲԱՌԱրԱՆ 

ին ֆոր մա ցի ա

լ սա րան 

աղ բյուր

 փաստ

 կար ծիք

 լուր

 վեր նա գիր
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ն շ ո ւ մ ն ե ր ի հ ա մ ա ր



Մե դիայի կեն սագ րու թյու նը

Երկ րորդ թե ման աշա կերտ նե րին ծա նո թաց նում է մե դիայի պատ մու -

թյա նը և լրատ վա մի ջոց նե րի ներ կա դաշ տին:

Ու սու ցի չը երե խա նե րին բա ժա նում և/ կամ պրոյեկ տո րով ցու ցադ րում է

ժայ ռա պատ կեր նե րի օրի նակ ներ (տես Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը) և

առա ջար կում նրանց պատ մել պատ մու թյուն ներ` ըստ այդ պատ կեր նե -

րի: Աշա կերտ նե րը փոր ձում են կռա հել, թե ինչ է ու զել պատ մել նա խա -

մարդն այդ ժայ ռա պատ կեր նե րով: Կց ված ժայ ռա պատ կեր նե րից միայն

3-րդն ու նի բա ցատ րու թյուն, մյուս նե րը կա րող են մեկ նա բան վել կա մա -

յա կա նո րեն: Աշա կերտ նե րը կա րող են հո րի նել ու պատ մել մի քա նի

տար բե րակ ներ: 

Այս կերպ ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին հու շում է, թե որ տե ղից է սկս վել մե -

դիայի պատ մու թյու նը, և ինչ պես են նախ նա դա րում տե ղե կու թյուն ներ

փո խա նա կել: 

Մե դիա պատ մու թյան շա րու նա կու թյու նը ներ կա յաց նե լու հա մար ու սու -

ցի չը նա խա պես պատ րաս տում է հա մա կարգ չային պատ կե րա շար

(slide-show) ըստ Մե դիա պատ մու թյան ժա մա նա կա ցույ ցի (տե´ս Մուլ -

տի մե դիա հա վել վա ծը): Ներ կա յա ցումն ու ղեկց վում է քն նարկ մամբ,

հարց ու պա տաս խա նով: 

ՀԱր ցԵր.

Ի՞նչ եք կար ծում, ժայ ռա պատ կեր նե րից հե տո ի՞նչ նյու թեր են օգ -

տա գոր ծել մար դիկ` տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցե լու հա մար: 

Ով քե՞ր են առա ջի նը թուղթ ստա ցել: 

Ե՞րբ են ստեղծ վել առա ջին թեր թե րը: Որ տե՞ղ: 

Գի տե՞ք, թե երբ է եղել տպագ րու թյան գյու տը: 

Երբ վա նի՞ց գո յու թյուն ու նեն ռա դիոն ու հե ռուս տա տե սու թյու նը:

Քա նի՞ տա րե կան է հա մա ցան ցը:

«ժուռնալիստիկայի հա մա ռոտ

պատմություն», Այդին Մո րի կ -

յա նի «ժուռնալիս տի կա. ինչ,

ինչպես, ինչու» գրքից, տե՛ս …

էջը, Մեդիայի պատմության

ժամանակա ցույց, տե՛ս Մուլ -

տիմեդիա հավելվածը:

Ã»Ù³ 2
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ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են չորս խմ բի: Ամեն խումբ քն նար կում և

ներ կա յաց նում է մե դիայի մի տե սա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ներ -

կա դաշ տը (ե թե կա հնա րա վո րու թյուն, աշա կերտ նե րը կա րող են օգտ -

վել ին տեր նե տից` տե ղե կու թյուն ներ գտ նե լու հա մար): Ներ կա յաց նե լուց

հե տո աշա կերտ նե րը քն նար կում են թե ման, մի մյանց ճշ տե լով և լրա -

ցում ներ անե լով: Ու սու ցի չը ուղ ղոր դում է քն նար կու մը` հեն վե լով տե սա -

կան նյու թի վրա: 

Խումբ 1- թերթ 

Ի՞նչ թեր թեր են տպ վում Հա յաս տա նում: 

Դ րանց տե սակ նե րը և ուղղ վա ծու թյու նը աշա կերտ նե րի պատ կե -

րաց մամբ: 

Ո րո՞նք են թեր թի առա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը որ պես

լրատ վա մի ջոց:

Խումբ 2- ռա դիո

Ի՞նչ ռա դիոկա յան ներ կան Հա յաս տա նում: 

Ի՞նչ տար բե րու թյուն ներ ու նեն, ի՞նչ ուղղ վա ծու թյան են: 

Ո րո՞նք են ռա դիոյի առա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը որ պես

լրատ վա մի ջոց

Խումբ 3- հե ռուս տա տե սու թյուն 

Ի՞նչ հե ռուս տաըն կե րու թյուն ներ կան Հա յաս տա նում: 

Ի՞նչ տար բե րու թյուն ներ ու նեն, ի՞նչ ուղղ վա ծու թյան են: 

Ո րո՞նք են հե ռուս տա տե սու թյան առա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն -

նե րը որ պես լրատ վա մի ջոց:

Խումբ 4-ին տեր նետ 

Ի՞նչ ին տեր նե տային լրատ վա մի ջոց ներ գի տեք: 

Ա ռանձ նաց րեք ին տեր նե տային պար բե րա կան նե րը, ին տեր նետ

ռա դիոներն ու հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը: 

Ո րո՞նք են ին տեր նե տի առա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը որ -

պես լրատ վա մի ջոց:
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Ու սու ցի չը հա մա ռոտ ձևով ներ կա յաց նում է հան րային, մաս նա վոր, պե -

տա կան ու հա մայն քային լրատ վա մի ջոց նե րի տար բե րու թյուն նե րը:

Խոսում է հան րային հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի պար տա վո րու -

թյուն նե րի մա սին: 

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ -  ՀԱր ցԵր

Ո րո՞նք են ՀՀ -ի հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյու նը և ռա դիոըն կե -

րու թյու նը: 

Որ քա նո՞վ են հան րային հե ռուս տա տե սու թյու նը և ռա դիոն կա տա -

րում իրենց պար տա վո րու թյուն նե րը (բա վա րա րո՞ւմ են հա սա րա կու -

թյան տար բեր շեր տե րի հե տաքրք րու թյուն ներն ու պա հանջ նե րը,

ապա հո վո՞ւմ են անա չառ լրատ վու թյուն, հա ղոր դում նե րի բազ մա -

զա նու թյուն…)

Ձեզ և ձեր հա սա կա կից նե րին հե տաքր քիր ի՞նչ հա ղոր դում ներ կան

հան րայի նի եթե րում: 

Մաս նա վոր հե ռուս տա ռա դիոա լիք նե րը ըստ ձեզ ի՞նչ շա հեր են հե -

տապն դում, ինչ պե՞ս են գու մար աշ խա տում: 

Կա րո՞ղ եք են թադ րել մաս նա վոր հե ռուս տաա լիք նե րի ուղղ վա ծու -

թյուն նե րը` փա թե թա վո րու մից (դի զայն, լո գո, կար գա խոս, վեր նագ -

րեր), հա ղոր դում նե րից ել նե լով:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են 4 խմ բի և կազ մում են լու րի սխե մա տար -

բեր լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար: Ամեն խումբ պի տի գրի առ նի, թե ինչ

նյու թեր է հա վա քե լու/ պատ րաս տե լու լրատ վա մի ջո ցի իր տե սա կով լու -

րը հա ղոր դե լու հա մար: 

Ու սու ցի չը խմ բե րին է բա ժա նում լու րի մե կա կան օրի նակ և տա լիս է

հանձ նա րա րու թյու նը: Ու սու ցի չը կա րող է նաև ընտ րել մեկ այլ լուր` այդ

շա բաթ վա լրա հո սից, որ ավե լի թարմ, ար դիական ու հե տաքր քիր լի -

նի: Ստո րև ներ կա յաց նում ենք մի օրի նակ:

Լուր 

2012թ. ապ րի լի 22 -ին Երևա նը հռ չակ վեց գր քի հա մաշ խար հային մայ -

րա քա ղաք: Այդ օրը Երևա նի տար բեր հատ ված նե րում տո նա կան մի -

ջո ցա ռում ներ էին: 

Մի ջո ցա ռում նե րը մեկ նար կե ցին Տի րան Սի րա նյա նի՝ «Բո ե նոս -Այ րես»
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խո րագ րով ֆո տո ցու ցա հան դե սի բաց ման արա րո ղու թյամբ, այ նու հե տև

ելույթ նե րով հան դես եկան ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը, Երևանի

քա ղա քա պետ Տա րոն Մար գա րյա նը և այ լոք: ՀՀ նա խա գահն իր ելույ -

թում նշեց, թե պա տա հա կան չէ, որ Երևա նը «Գր քի հա մաշ խար հային

մայ րա քա ղաք» հռ չակ ված 12-րդ քա ղաքն է, և հենց 2012 թվա կա նին:

Տո նի առի թով հան դի սա վոր կեր պով տե ղի ու նե ցավ նաև «Հայ փոստ»

ըն կե րու թյան կող մից թո ղարկ ված նա մա կա նի շի մա րում: Նա մա կա նի -

շը պաշ տո նա պես կոչ վել է՝ «Հայ գրատ պու թյան 500 -ա մյա կը. Երևա -

նը՝ գր քի հա մաշ խար հային մայ րա քա ղաք»:

Հա ջորդ օրը` ապ րի լի 23 -ի ն, բաց վեց Դա վիթ Երևան ցու քան դա կը: Դա

նրա նվերն է հայ րե նի քին և խորհր դան շում է «Մ շո ճա ռըն տիր» մա տյա -

նը, որը հայե րեն ամե նա մեծ մա գա ղա թյա ձե ռա գիր մա տյանն է: Ար -

ձա նի բաց մա նը ներ կա էին ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը, ՀՀ

մշա կույ թի նա խա րար Հաս միկ Պո ղո սյա նը, Երևա նի քա ղա քա պետ Տա -

րոն Մար գա րյա նը, Հա յաս տան ժա մա նած բազ մա թիվ հյու րեր: «Ար -

մենպ րես»-ի փո խանց մամբ` քան դա կի հե ղի նակ Դա վիթ Երևան ցին

նշել է, որ հու շար ձա նը կոչ ված է մե ծա րե լու հայ կնո ջը` ազ գային ինք -

նու թյան ու մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան ման գոր ծում ու նե -

ցած բա ցա ռիկ դե րա կա տար ման հա մար:

Մի ջո ցա ռում նե րի մաս էր նաև իտա լա ցի եր գիչ Անդ րեա Բո չե լիի հա -

մեր գը Երևա նի Ազա տու թյան հրա պա րա կում:

Խումբ 1 – Թերթ (Լ րա գիր)

Տր ված տե ղե կու թյուն նե րից որո՞նք պետք է օգ տա գոր ծել հոդ վա -

ծում: 

Ու՞ մից է պետք հար ցազ րույց վերց նել: 

Ի՞նչ լու սան կար ներ են պետք: 

Խումբ 2- Ռա դիո 

Ի՞նչ ձայ ներ կա րե լի է ընդ գր կել (ե րաժշ տու թյուն, ծա փեր, բղա վոց -

ներ, բնու թյան ձայ ներ) 

Ո՞ւմ կա րե լի է ձայ նագ րել, ին չի՞ մա սին: 

Խումբ 3 – Հե ռուս տա տե սու թյուն 

Ի՞նչ կադ րեր են պետք: 

Ո՞ր մի ջո ցա ռում նե րը պետք է նկա րել: 

Ո՞ւմ է պետք խո սեց նել, ին չի՞ մա սին: 
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Ի՞նչ պետք է ասի լրագ րողն իր տեքս տում, ի՞նչ պի տի ասեն հար -

ցազ րույց տվող նե րը: 

Խումբ 4- Ին տեր նետ 

Ի՞նչ տեքստ է պետք: 

Պե՞տք են արդյոք լու սան կար ներ, տե սա նյու թեր կամ ձայ նագ րու -

թյուն ներ: Ե թե այո, ապա ինչ պի սի՞: 

Ուսուցիչն ամփոփում է դասը` աշակերտների հետ վերհիշելով մեդիայի

պատմության կարևոր փաստերն ու ներկա դաշտի կառուցվածքը:

զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց ներ ասե լով՝ մենք առա ջին հեր թին պատ կե րաց -
նում ենք հյու րա սե նյա կում դր ված հե ռուս տա ցույ ցը, խո հա նո ցում միաց ված ռա -
դիոն կամ բազ մո ցին մնա ցած թեր թերն ու հան դես նե րը: հե ռուս տա տե սու թյու նը,
ռա դիոն և մա մու լը զանգ վա ծային լսա րան ու նե ցող ավան դա կան լրատ վու թյան
մի ջոց ներ են: դրանց այ սօր միացել են նաև ին տեր նե տային լրատ վա մի ջոց նե -
րը: ավե լին, հի մա մեծ թվով մարդ կանց լրատ վու թյուն կա րե լի է փո խան ցել նաև
այ լընտ րան քային մի ջոց նե րով՝ սո ցիալա կան ցան ցե րով, բլոգ նե րով, բջ ջային
հա ղոր դագ րու թյուն նե րով, հան րային վայ րում դր ված էկ րա նով և այլն: փաս տո -
րեն, սրանք նույն պես զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց ներ են: լրատ վա մի ջոց նե րը
հա ճախ կո չում են նաև «չոր րորդ իշ խա նու թյուն», քա նի որ դրանք մեծ ազ դե ցու -
թյուն ու նեն հա սա րա կու թյան ու հա սա րա կա կան կար ծի քի վրա: Ժո ղովր դա վա -
րա կան երկր նե րում, ուր գոր ծում են խոս քի ազա տու թյունն ու մա մու լի
ան կա խու թյու նը, լրատ վա մի ջոց նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն նաև իշ խա նու -
թյան մյուս երեք՝ գոր ծա դիր, օրենս դիր և դա տա կան ճյու ղե րի վրա:

զլՄ -ի ձևա կեր պումն ըստ «զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» հհ օրեն քի
(ըն դուն վել է 2003թ. դեկ տեմ բե րի 13 -ի ն): 

Հոդված3.Հիմնականհասկացությունները

ս տո րև բեր ված հաս կա ցու թյուն նե րը սույն օրեն քում օգ տա գործ վում են հե -
տևյալ նշա նա կու թյամբ. 

1) զանգ վա ծային լրատ վու թյուն (այ սու հետ՝ լրատ վու թյուն)՝ ան սահ մա նա փակ
թվով ան ձանց հա մար հա սա նե լի տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում, որի հիմ նա -
կան նպա տակն է ապա հո վել մար դու սահ մա նադ րա կան իրա վուն քը՝ ազա տո -
րեն, ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից՝ փնտ րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու
տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ: 

լ րատ վու թյունն իրա կա նաց վում է զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի տա -
րած մամբ. 

2) զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց (այ սու հետ՝ լրատ վու թյան մի ջոց)՝ լրատ -
վու թյուն իրա կա նաց նե լու մի ջոց, որը բա ժա նոր դագ րու թյամբ կամ առանց դրա,
վճա րո վի կամ ան վճար հի մունք նե րով տա րած վում է՝ 

- մշ տա կան ան վա նում, հեր թա կան հա մար և ամ սա թիվ ու նե ցող պար բե րա -
կան թո ղար կում նե րով՝ նյու թա կան կրի չի վրա, որոնց միևնույն բո վան դա կու -
թյամբ օրի նակ նե րի քա նա կը պա կաս չէ հա րյու րից, 

- հե ռուս տա ռա դիոհա ղորդ մամբ, 
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- հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցով (ցան ցային լրատ վու թյան մի -
ջոց)՝ որ պես որո շա կի հաս ցե ու նե ցող, ան սահ մա նա փակ թվով ան ձանց հա -
մար հա սա նե լի և լրատ վու թյուն նե րա ռող տե ղե կատ վա կան պա շար՝ ան կախ
թար մաց ման պար բե րա կա նու թյու նից, պահ ման ժա մա նա կի տևո ղու թյու նից
և այլ չա փա նիշ նե րից: 

լ րատ վու թյան մի ջոց են նաև լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան և նմա նա տիպ
բնույ թի այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի պար բե րա կան հա ղոր դում նե րը՝ ուղղ ված
լրատ վա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող նե րին՝ ան կախ տա րած ման ձևից,
թո ղարկ ման օրի նակ նե րի քա նա կից կամ որևէ այլ չա փա նի շից։ 

ՄեդիայիներկադաշտըՀայաստանում

հհ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան տվյալ նե րով` 2012թ. հուն վա րի դրու -
թյամբ լրատ վա մի ջոց նե րի վար չա կան ռե գիստ րում հաշ վառ ված է 1,199 լրատ -
վա մի ջոց: սա ճշգր տո րեն չի ար տա ցո լում դաշ տում գոր ծող լրատ վա մի ջոց նե րի
թի վը, քա նի որ կան հաշ վառ ված զլՄ-ներ, որ չեն գոր ծում, իսկ մի քա նի սը կա -
րող են նաև հաշ վառ ված չլի նել: հա յաս տա նյան հա մա կար գը բա վա կան ազատ
է. այն լրատ վա մի ջոց նե րին չի պար տադ րում գրանց վել: 

հա յաս տա նում այ սօր տպագր վում է 80 -ից ավե լի պար բե րա կան, օրա թեր թե րի
մի ջին տպա քա նա կը, սա կայն, չի ան ցնում 3000 -ը: խո շոր օրա թեր թերն ու նեն
նաև ին տեր նե տային տար բե րակ ներ: բա ցի այդ, գոր ծում են էլեկտ րո նային
պար բե րա կան ներ` a1plus.am, tert.am, lragir.am, Armenianow.com, hetq.am, 
panarmenian.net, panorama.am, 1in.am...

հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2012թ.
հաշվետվության համաձայն` 2012թ.-ին հայաստանում գործել է 96
հեռուստաընկերություն, որոնցից 44-ը` եթերային, 52-ը` մալուխային:
եթերայիններից 8-ը հանրապետական սփռում ունեն (հեռարձակվում են հհ-ի
ողջ տարածքում), 10-ը գործում են միայն երեւանում, մյուսները` մարզերում:

ռադիոկայանների թիվը 20-ն է հայաստանում:

հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը լի նում են մաս նա վոր, հան րային, պե տա -
կան, հա մայն քային: տե սա կա նո րեն, մե զա նից յու րա քան չյու րը, հա մա պա տաս -
խան տեխ նի կա կան, ծրագ րային, մաս նա գի տա կան, ֆի նան սա կան
պայ ման նե րը բա վա րա րե լու և լի ցեն զա վոր ման մր ցույ թում հաղ թե լու դեպ քում
կա րող է մաս նա վոր հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն հիմ նել: հան րային հե ռուս -
տա ռա դիոըն կե րու թյու նը ֆի նան սա վոր վում է պե տա կան բյու ջեից, այ սինքն` քա -
ղա քա ցի նե րի գու մար նե րով, և կա ռա վար վում է հան րային
հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան խորհր դի կող մից: այլ կերպ ասած` հան րային հե -
ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյու նը պատ կա նում է մեզ` հան րու թյա նը, և հաշ վե տու է
հան րու թյա նը: եթե մաս նա վոր հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը կա րող են ու -
նե նալ նեղ ուղղ վա ծու թյուն, աշ խա տել փոքր լսա րա նի հա մար, և դա հիմ նադ րի
ցան կու թյունն է, ապա հան րայի նը պար տա վոր է բա վա րա րել հան րու թյան տար -
բեր շեր տե րի հե տաքրք րու թյուն նե րը, ու նե նալ հա ղոր դում ներ ե՛ւ երե խա նե րի, ե՛ւ
մե ծե րի հա մար, ապա հո վել անա չառ լրատ վու թյուն, հե ռար ձա կել մշա կու թային,
կր թա կան, ճա նա չո ղա կան ծրագ րեր: 

դի տար կենք ար տա սահ մա նյան մի քա նի հե ռար ձա կող ըն կե րու թյուն նե րի օրի -
նակ ներ: Մեծ բրի տա նիայում բի բի սի (BBC) հե ռուս տաըն կե րու թյու նը հիմ -
նադր վել է մաս նա վոր ըն կե րու թյան կող մից, բայց մի քա նի տա րի ան ց
թա գա վո րա կան կա նո նադ րու թյամբ ու որոշ մամբ դար ձել է հան րային. այդ կա -
նո նադ րու թյունն է սահ մա նում ըն կե րու թյան առա քե լու թյունն ու նպա տակ նե րը:
բի բի սի-ն կա ռա վար վում է հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից, իսկ հո գա բար -
ձու նե րին նշա նա կում է միապե տը՝ նա խա րար նե րի խորհր դով: բի բի սի -ի բյու ջեն
հիմ նա կա նում ձևա վոր վում է հա տուկ հար կա տե սա կից, որ վճա րում են բո լոր
նրանք, ով քեր դի տում են բի բի սի -ի եթե րը` հե ռուս տա ցույ ցով, հա մա կարգ չով
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԵԴԻԱՆ

80-ից ավելի թերթեր

44 եթերային

հեռուստաընկերություն

52 մալուխային

հեռուստաընկերություն

20 ռադիոընկերություն



կամ որևէ այլ սար քով: ըն կե րու թյունն ու նի մի քա նի հե ռուս տա ռա դիոա լիք,
որոնք միասին ապա հո վում են հա ղոր դում նե րի բազ մա զա նու թյու նը` դա սա կան
երաժշ տու թյու նից մին չև լու րեր, մուլ տեր, սե րիալ ներ ու ռեալի թի-շոու ներ…

փի բիէս -ը՝ (PBS) հան րային հե ռար ձա կող ծա ռա յու թյու նը, աՄն -ի հան րային հե -
ռուս տա տե սային ցանցն է, որը ողջ երկ րի տա րած քում ու նի ավե լի քան 350 կա -
յան: ծրագ րե րի կազմ ման, լու րե րի ընտ րու թյան հար ցում կա յան նե րը ան կախ ու
ինք նու րույն են՝: բայց քա ղա քա կա նու թյու նը նույնն է՝ բա վա րա րել հա սա րա կու -
թյան տար բեր խա վե րի հե տաքրք րու թյուն ներն ու պա հանջ նե րը, այդ թվում նաև
հե ռար ձա կե լով հա ղոր դում ներ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րով:

հա յաս տա նի հան րային հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան գոր ծու նեու թյան կար գը,
սկզ բունք նե րը սահ ման ված են «հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա սին» հհ
օրեն քով (տե՛ս հա վել վա ծում): ըստ այդմ` հան րային հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու -
թյու նը ֆի նան սա վոր վում է հհ բյու ջեից, կա ռա վար վում է հան րային հե ռուս տա -
ռա դիոըն կե րու թյան խորհր դի կող մից, որի ան դամ նե րին նշա նա կում է հհ
նա խա գա հը: 

իսկ մաս նա վոր հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը կա րող են գոր ծել միայն լի -
ցեն զիա ու նե նա լու դեպ քում: լի ցեն զա վոր ման մր ցույթ ներն ան ցկաց նում է հե -
ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո վը: այս կերպ մի քա նի
տա րին մեկ բաշխ վում են ազատ հա ճա խու թյուն նե րը: 

Մին չև 2015 թվա կա նը հա յաս տա նը պետք է ան ցնի թվային հե ռար ձակ ման. հե -
ռար ձա կու մը կլի նի թվային ազ դակ նե րի մի ջո ցով, որոնք ըն դու նող սար քե րը
(հե ռուս տա ցույց նե րը) կա պա կո դա վո րեն: թվայ նա ցու մից հե տո կա վե լա նան
հա ճա խու թյուն նե րը, և կկա րո ղա նանք ավե լի մեծ թվով ալիք ներ դի տել: պատ -
կերն էլ կլի նի ավե լի պարզ ու որա կյալ: թվային հե ռուս տաա լիք նե րը դի տե լու
հա մար հե ռուս տա դի տող նե րը կա՛մ պետք է թվային հե ռուս տա ցույց ներ գնեն,
կա՛մ հին սար քե րին կցեն փո խար կիչ ներ, որոնք կա պա կո դա վո րեն թվան շային
ազ դակ ներն ու կվե րար տադ րեն: հա յաս տա նում փո խար կիչ նե րը 150.000 անա -
պա հով ըն տա նիք նե րի կտր վեն ան վճար, մյուս նե րը դրանք ստիպ ված կլի նեն
գնել: 

հա յաս տա նում գոր ծում են ե՛ւ մաս նա վոր, ե՛ւ հան րային հե ռուս տա ռա դիոըն կե -
րու թյուն ներ: 

թեև հան րային հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը շատ հա ճախ ոչ պաշ տո նա -
պես վե րահսկ վում են իշ խա նու թյուն նե րի կող մից, որոշ երկր նե րում կան նաև
պաշ տո նա պես պե տու թյա նը պատ կա նող հե ռար ձա կող ըն կե րու թյուն ներ: օրի -
նակ` ռու սաս տա նի պե տա կան հե ռուս տա տե սու թյու նը` «ռո սիա»-ն, ադր բե ջա -
նի պե տա կան հե ռուս տա տե սու թյու նը և այլն… 

աՄն -ո մ ևս կան իշ խա նու թյուն նե րին պատ կա նող ալիք ներ, օրի նակ` տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ալիք նե րը, որոնք կապ են ստեղ ծում տե ղա -
կան իշ խա նու թյան և հան րու թյան մի ջև: սրանք փոքր կա յան ներ են ու չեն հա -
վակ նում փո խա րի նել հան րայի նին: բա ցի այդ, դրանք հա ճախ մա լու խային են`
մա լու խով են փո խան ցում ազ դակ նե րը, և մար դիկ պետք է բա ժա նոր դագր վեն`
դրանք դի տե լու հա մար:

գո յու թյուն ու նի նաև հա մայն քային հե ռուս տա տե սու թյուն կամ ռա դիո: սա ավե -
լի տա րած ված է երկր նե րում, որ տեղ մե կու սա ցած հա մայնք նե րը չեն կա րող որ -
սալ հիմ նա կան հե ռուս տա ռա դիոա լիք նե րը: հա մայն քային զլՄ -ի կա րևոր
պայ ման է, որ կա յա նը պետք է պատ կա նի հա մայն քին՝ հենց հա մայն քի կող մից
էլ ղե կա վար վի ու ֆի նան սա վոր վի: այս մո դե լը գոր ծում է հնդ կաս տա նում, նե -
պա լում, բանգ լա դե շում… 

եվ իհար կե, այ սօր ար դեն շատ տա րած ված են ին տեր նե տային հե ռուս տա տե -
սու թյունն ու ռա դիոն, որոնք հե ռար ձակ վում են ին տեր նե տով և շատ են տար -
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Մե դիա 

բա ռա րան 

լրատվամիջոց

տպագրություն

հեռարձակում 

եթեր 

հաղորդում 

հաճախություն

լիցենզավորում

թվայնացում 

գործակալություն



բեր վում ավան դա կա նից: այս տեղ հե ռուս տա դի տողն է որո շում՝ երբ որ հա ղոր -
դու մը դի տել/լ սել, նա կա րող է արա գաց րած դի տել, մի քա նի ան գամ դի տել…

Մե դիա դաշ տի մաս են կազ մում նաև լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը,
որոնք բա ժա նոր դագ րու թյամբ լու րեր են տրա մադ րում կազ մա կեր պու թյուն նե -
րին:

կան նաև լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, որոնք իրա կա նաց նում են
դաշ տի ու սում նա սի րու թյուն ներ, վե րա պատ րաստ ման դա սեր, մե դիա ար տադ -
րու թյուն և այլն:
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 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 Медиа-ландшафты стран восточного партнерства երևա նի Մա մու լի
ակումբ, 2011:

2 այ դին Մո րի կյան, «Ժուռ նա լիս տի կա. ինչ, ինչ պես, ին չու», երևան, 2008,
Մուլ տի մե դիա հա վել ված: 

3 ու սում նա կան ծրագ րեր հա մալ սա րան նե րի ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ -
տետ նե րի հա մար, http://bit.ly/XxuNEx 

4 «զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» հհ օրեն քը, Մուլ տի մե դիա հա վել -
ված:

5 «հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա սին» հհ օրեն քը, Մուլ տի մե դիա հա -
վել ված:

6 «է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան մա սին» հհ օրեն քը,
http://bit.ly/YPqox7

7 հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո վի կայ քը,
http://bit.ly/152rY20 

8 ին տեր նյուս հկ -ի կայ քը մե դիա դաշ տի մա սին, www.media.am

9 ե րևա նի մա մու լի ակում բի կայ քը, www.ypc.am

ՀՈՒՇՈՒՄ

Հաջորդ թեման

քննադատական

մտածողությունն է.

ԹԵՄԱ 3-ում

աշակերտներն

ուսուցչի օգնությամբ

վերլուծում են տարբեր

մեդիա նյութեր:

Ուսուցիչը կարող է

հաջորդ դասի մեջ

մտնող «Ուսուցչի

համար» հատվածը

նախապես բաժանել

աշակերտներին,

որպեսզի նրանք

դասին ու

քննարկումներին

ավելի

պատրաստված գան: 



Վեր լու ծուՄ ենք Մե դիան

Այս թե մայի մի ջո ցով աշա կերտ նե րը սո վո րում են քն նա դա տա բար

օգտ վել մե դիայից և հար ցեր տալ` որևէ բան կար դա լիս, լսե լիս ու դի տե -

լիս: Նրանք ծա նո թա նում են նաև ԶԼՄ-նե րի օգ տա գոր ծած մա նի պու -

լ յա ցիոն հնարք նե րին:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ա շա կերտ նե րը դի տում և ու սուց չի օգ նու թյամբ վեր լու ծում են Մուլ տի մե -

դիա հա վել վա ծում ներ կա յաց ված տե սա նյու թե րը կամ այլ նյու թեր ու -

սուց չի ընտ րու թյամբ: Ու սու ցիչն օգ նում է աշա կերտ նե րին քն նարկ ման

ար դյուն քում հաս կա նալ, որ տե ղե կու թյու նը միշտ չէ, որ օբյեկ տիվ է: Այն

հա ճախ ու նե նում է թաքն ված նպա տակ, փոր ձում է որևէ բան վա ճա ռել

կամ մարդ կանց հա մո զել` որևէ բան անել: 

(Ե թե րից նյու թեր ընտ րե լիս ցան կա լի է ընտ րել այն պի սի նե րը, որ պա -

րու նա կում են` 

քա րոզ չու թյուն – տե ղե կու թյուն, որ նպա տակ ու նի որո շա կի կար ծիք ու

դրա կան կամ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ստեղ ծել որևէ ան ձի կամ

երևույ թի նկատ մամբ,

միակող մա նի տե ղե կատ վու թյուն – իրա դար ձու թյան, խնդ րի լու սա բա -

նում միայն կող մե րից մե կի ներ կա յաց մամբ կամ մեկ նա բա նու թյամբ,

թաքն ված գո վազդ – կազ մա կեր պու թյան կամ ան ձի գո վա բա նում, որը

ներ կա յաց վում է ոչ թե որ պես գո վազդ, այլ պար զա պես լուր, տե ղե կատ -

վու թյուն: Թաքն ված գո վազ դի հա մար ԶԼՄ-ն վճար վում է, բայց այդ մա -

սին չի տե ղե կաց նում սպա ռո ղին ու մի տում նա վոր կեր պով մո լո րեց նում

է նրան,

թյուր վեր նա գիր – վեր նա գիր, որ նպա տակ ու նի գրա վել ըն թեր ցո ղին,

բայց բուն նյու թին չի հա մա պա տաս խա նում….)

ՀԱր ցԵր.

Ի՞նչ ին ֆոր մա ցիա է. լո՞ւր, կար ծի՞ք, վեր լու ծությո՞ւն, ակ նա՞րկ… 

Ո՞րն է ու ղեր ձը: 

Ո՞վ է պատ րաս տել նյու թը: 

Ո՞ւմ հա մար: 

ՎԱՀրԱՄ ՄԱրՏԻրՈՍՅԱՆ

«Մե դիայի քննադատական

ըն կա լում` նայե՞լ, թե՞ դիտել»

տես էջ ...

ՆՎԱրԴ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

«Սեփական սահմանումների

ուժը», տես էջ ...

Ã»Ù³ 3
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Ի՞նչ նպա տա կով: 

Ի՞նչ մա նի պու լ յա ցիոն հնարք ներ են օգ տա գործ ված: 

Ի՞նչ կադ րեր են:

Նշ վո՞ւմ են ին ֆոր մա ցիայի աղ բյուր նե րը: 

Որ քա նո՞վ է հա վաս տի: 

Արդյո՞ք կա հե ղի նա կի/ հա ղոր դո ղի վե րա բեր մուն քը, որ քա նո՞վ է այն
տե ղին...

Ներ կա յաց վա՞ծ են բո լոր կող մե րը:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը քն նար կում են ֆո տո մա նի պու լ յա ցիանե րի օրի նակ ներ

(տե՛ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը ): 

Ի՞նչ է պատ կեր ված լու սան կա րում: 

Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն է թող նում լու սան կա րի մոն տա ժը: 

Ի՞նչ նպա տակ ու նի լու սան կա րի աղա վա ղու մը կամ մոն տա ժը կամ
լու սան կա րի մա կագ րու թյու նը: 

Ինչ պե՞ս խու սա փել թյու րըն կա լու մից (պետք է ին ֆոր մա ցիան ստու -
գել մի քա նի աղ բյու րից):

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են 3-4 խմ բի, ամեն խումբ կար դում և վեր -

լու ծում է մի հոդ ված: (Տե՛ս հոդ ված նե րի օրի նակ նե րը Մուլ տի մե դիա հա -

վել վա ծում)։

ՀԱր ցԵր.

Ին չի՞ մա սին է հոդ վա ծը: 

Ո՞վ է հե ղի նա կը կամ ո՞ր պար բե րա կա նում է տպագր ված, արդյո՞ք
դա որևէ բան ասում է: 

Ու՞մ է ուղղ ված հոդ վա ծը:

Հե տապն դու՞մ է որևէ թաքն ված նպա տակ:

Ներ կա յաց վա՞ծ են տար բեր կող մեր: 

Որ քա նո՞վ է օբյեկ տիվ ին ֆոր մա ցիան: 

ըստ ձեզ՝ կա՞ն լրագ րո ղա կան կա նոն նե րի խախ տում ներ: 
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ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴրԱՆՔ

Ուսուցիչն աշակերտներին բաժանում է 3 խմբի և հանձնարարում

խմբային հետազոտական աշխատանքներ և կարճ զեկույցներ հաջորդ

դասի համար: Ուսուցիչը կարող է նաև խմբերին բաժանել հաջորդ դասի

տեսական հատվածն ու համապատասխան օրենքները (օրենքների

համար տե´ս Մուլտիմեդիա հավելվածը):

Հետազոտության թեմաներ

Խումբ 1 - Ի՞նչ է խոսքի ազատությունը. պատմությունը, այսօրվա

ընկալումն ու սահմանումը: 

Խումբ 2 - Ինչո՞ւ է խոսքի ազատությունը կարևոր ժողովրդավարական

հասարակության և քաղաքացու համար:

Խումբ 3 - Որո՞նք են խոսքի ազատության սահմանափակումները:

Ուսուցիչն ամփոփում է դասը` աշակերտների հետ վերհիշելով քննադա -

տական մտածողության հիմնական սկզբունքները:

Քննադատականմոտեցումմեդիային

երբ մեծ-մեծ տա ռե րով վեր նագր ված ու աչ քի զար նող ձևա վոր մամբ հոդ վա ծում
ցն ցող բա ցա հայ տում ներ եք կար դում, մի շտա պեք ան մի ջա պես հա վա տալ ու
պատ մել ըն կեր նե րին: ստու գեք. արդյո՞ք նշ ված են տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր -
նե րը, արդյո՞ք այն, ինչ կար դում եք, փաստ է, թե՞ զուտ լրագ րո ղի կար ծի քը, ո՞վ
է հա ղոր դել տե ղե կու թյու նը, և ի՞նչ մի տում կա րող էր նա ու նե նալ… այս հար ցե րի
պա տաս խան նե րը գտ նե լուց, այլ լրատ վա մի ջոց նե րով նույն լու րը ստու գե լուց հե -
տո միայն կա րե լի է հե տևու թյուն ներ անել:

քն նա դա տա բար մո տե նալ մե դիային՝ նշա նա կում է ևսմեկանգամմտածելայն
ամե նի մա սին, ինչ տես նում, լսում ու կար դում ենք լրատ վա մի ջոց նե րում։ այ -
սինքն՝ քն նա դա տո րեն ըն կա լել ցան կա ցած մե դիա տեքստ։ Մե դիա տեքստ ասե -
լով՝ մենք հաս կա նում ենք ոչ միայն գրա վոր շա րադ րանք, այլ նաև՝
ձայ նագ րու թյուն, հե ռուս տա տե սային հա ղոր դագ րու թյուն, գո վազդ, երգ, ֆիլմ....
Մե դիա տեքս տը կա րող է միաժա մա նակ պա րու նա կել մի քա նի մե դիա լե զու ներ
ու ժան րեր՝ տե սո ղա կան, ձայ նային, գրա վոր...

ցան կա ցած մե դիա տեքստ ու նի նպա տակ և գոր ծա ռույթ՝ տե ղե կաց նել, զվար -
ճաց նել, ծի ծա ղեց նել, հիաս թա փեց նել, ու շադ րու թյուն գրա վել, հա մո զել, որևէ
բան վա ճա ռել... 

ցան կա ցած մե դիա տեքստ ներ կա յաց նում է իրա կա նու թյան մի տար բե րակ, այլ
ո՛չ ամ բող ջա կան իրա կա նու թյու նը։ լրատ վա մի ջո ցը, ամե նա մեծ ցան կու թյան
դեպ քում ան գամ, չի կա րող փո խան ցել 100 տո կո սա նոց իրա կա նու թյու նը, քա նի
որ մե դիա տեքստ դառ նա լիս նյու թը մշակ վում է, և հե ռուս տա դի տողն այն տես -
նում է լրագ րո ղի, ռե ժի սո րի, օպե րա տո րի, խմ բագ րի, տե սախ ցի կի դի տան կյու -
նից: 
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ԸստքննադատականմտածողությանտեսաբանԴեյվիդՔլուսթերի՝

քն նա դա տա բար մտա ծել՝ նշա նա կում է ան կախ մտա ծել: 

ին ֆոր մա ցիան քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան սկզբ նա կետն է, ո՛չ թե եզ րա -
կե տը:

քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը սկս վում է հար ցե րից ու խն դիր նե րից, որոնք
լու ծում են պա հան ջում:

քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը են թադ րում է պատ ճա ռա բան ված փաս -
տարկ ներ: 

ի՞նչ անել, երբ մա տուց վող տե ղե կու թյու նը միակող մա նի է կամ ստաց ված է
կաս կա ծե լի աղ բյու րից: տե ղե կու թյու նը կա րե լի է ստու գել մեկ այլ լրատ վա մի ջո -
ցում, ապա հա մադ րել տար բեր մե դիանե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը և
փոր ձել հաս կա նալ իրա կա նու թյու նը: 

ցան կա ցած նյութ կար դա լիս, դի տե լիս, պետք է քն նա դա տա բար մո տե նալ. ո՞ր
մե դիայով է այն տա րած վում, ի՞նչ ուղղ վա ծու թյուն, շա հեր ու նի այդ մե դիան, ին -
չի՞ հա մար է այդ տե ղե կու թյու նը, օգ տա գործ վա՞ծ է երաժշ տու թյուն, ի՞նչ լրա -
ցու ցիչ հույ զեր է առա ջաց նում երաժշ տու թյու նը, ի՞նչ կադ րեր են
օգ տա գործ ված, հայտ նի՞ են տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րը, քա նի՞ աղ բյու րից
է ճշտ ված տե ղե կու թյու նը, կա՞ն հա վաս տի փաս տեր, արդյո՞ք միակող մա նի է
ներ կա յաց ված տե ղե կու թյու նը....

ն պա տա կին հաս նե լու հա մար՝ մե դիան կի րա ռում է որո շա կի հնարք ներ: դրանք
կա րող են լի նել այս պի սին.

ընդ հան րա ցում (« բո լորն օգ տա գոր ծում են...», «մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են
տա լիս...»)

հա մե մա տու թյուն (« ձեր ատամ նե րը ձվի կե ղևի պես ամուր կլի նեն...») 

անձ նա վո րում (ան վա նա կան գո վազդ՝ հաս ցեագր ված հենց քեզ)

զ գաց մուն քայ նու թյուն (հիաս թա փու թյուն, ոգևո րու թյուն, ժպիտ, լաց...)

հան րա ճա նաչ մարդ կանց ներգ րա վում (ե րբ աստ ղերն են ներգ րավ վում ու փո -
խան ցում հա ղոր դագ րու թյու նը)

նաև՝ 

ե րաժշ տու թյուն

մոն տա ժային հնարք ներ

լու սա վո րու թյուն

տեքս տի կամ կադ րի կրկ նու թյուն

Մե դիան կա րող է նաև մի տում նա վոր շր ջա նա ռել որևէ թե մա ` հա սա րա կու թյան
ու շադ րու թյու նը գրա վե լու, թե ման կա րևո րե լու, հա սա րա կա կան շարժ, ակ տի վու -
թյուն արթ նաց նե լու կամ ինչ -որ խնդ րի լու ծում տա լու հա մար: Մե դիայի մի ջո ցով
հնա րա վոր է նաև ու շադ րու թյու նը շե ղել. օրի նակ ̀ե թե իշ խա նու թյու նը քայ լեր է
ձեռ նար կում, որոնք անըն դու նե լի կա րող են լի նել հա սա րա կու թյան հա մար,
նրան ձեռն տու է մե դիայի  մի ջո ցով մարդ կանց «զ բա ղեց նել», ասենք, պա տե -

 Մե դիա 

բա ռա րան

մեդիա տեքստ 

համատեքստ

մանիպուլ յացիա

փաթեթավորում
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րազ մի, մշա կու թային որևէ իրա դար ձու թյան կամ մեկ այլ թե մայով: Միշտ չէ, որ
լրատ վա մի ջոց նե րը դի տա վո րյալ են ընտ րում այս հնարք նե րը. հա ճախ պաշ տո -
նյա ներն իրենց հար ցազ րույց նե րով, մա մու լի ասու լիս նե րով լրատ վա մի ջոց նե -
րին հրամց նում են իրենց ձեռն տու թե մա նե րը, որոնք հե տո հայտն վում են
եթե րում կամ պար բե րա կան նե րի էջե րին: 

Մա նի պու լյա ցիոն այլ հնարք նե րի մա սին կար դա՛ «Մա նի պու լյա տիվ հնարք նե րի
«զի նա նո ցից» նյու թում (տե՛ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը ): 

Մա նի պու լյա ցիոն հնարք նե րի ակ տիվ կի րա ռու թյունն ակն հայտ է դառ նում գո -
վազ դում։ 

երբ էկ րա նին հայտն ված եր ջա նիկ դեմ քով գե ղեց կու հին շր ջում է գլուխն՝ ի ցույց
դնե լով X շամ պու նով լվաց ված չք նաղ մա զե րը, մի՛ շտա պեք հա ջորդ օրն իսկ
գնել այդ ապ րան քը` վս տահ, որ ձեր մա զերն էլ կդառ նան գո վա զի հե րո սու հու
վար սե րի պես փայ լուն ու գե ղե ցիկ: հա վա նա բար, նրա վար սե րը բա վա կան եր -
կար խնամ վել են տար բեր մի ջոց նե րով, իսկ նկա րա հա նու մից հե տո նաև հա մա -
կարգ չային մշակ ման են են թարկ վել` ձեզ հա մո զե լու հա մար: 

քն նա դա տա բա՛ր վե րա բեր վեք հո լո վա կին, ինչ պես նաև մե դիայի որևէ տե սա -
կով փո խանց վող տե ղե կու թյա նը. կաս կա ծե՛ք, փոր ձե՛ք վեր լու ծել ու ստու գել ին -
ֆոր մա ցիան: 

հի շե՛ք, մե դիան իրա կա նու թյան վե րա պատ կե րում է, ու նի օրի գի նալ փա թե թա -
վո րում, գոր ծում է հե ղի նա կի ան հա տա կան ըն կալ ման մի ջո ցով, ու նի նպա տակ,
որո շա կի լսա րան, նե րա ռում է ար վես տի ժան րեր` պատմ վածք, նկա րի վե րար -
տադ րու թյուն, երաժշ տու թյուն, ֆիլմ, սե րիալ, զվար ճա լի շոու ներ, մար զա կան
խա ղեր: այն բիզ նես է, որը պայ մա նա վոր ված է գո վազ դով, որն, իր հեր թին,
պայ մա նա վոր ված է վար կա նի շով։ 
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 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 Մանիպուլյատիվ հնարքների զինանոցից, հոդված ըստ ուկրաինական
«տելեկրիտիկա» ամսագրի, Մուլտիմեդիա հավելված:

2 Манипуляции сознанием в медиа: базовые понятия и приемы, Компан-
цева Лариса http://www.prschool.kiev.ua/ru/156/lists/178

3 С.Г. Кара-Мурза Манипуляция сознанием, http://bit.ly/157B4Lo 

4 Ֆոտոմանիպուլյացիայի օրինակներ 

Social media is lying about Burma’s Muslim ‘cleansing’ http://bit.ly/Mxwu0S
(թե ինչպես մեդիան բոլորովին այլ լուսանկարներ ներկայացնում է որպես
բիրմայի մահմեդականների հալածանքների կադրեր)

Photo Tampering throughout history http://bit.ly/nHwnEi (հայտնի ֆոտոներ,
որոնք իրականում համակարգչային միջամտության արդյունք են) 

5 The Art of Close Reading, http://bit.ly/JTxKZf 

6 քննադատ, http://media.am/critique
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ն շ ո ւ մ ն ե ր ի հ ա մ ա ր



Մե դիայի ազա տու թյունն ու սահ Ման նե րը  

չո րրորդ թե ման աշա կերտ նե րին ծա նո թաց նում է խոս քի և ար տա -

հայտ վե լու ազա տու թյա նը, դրա օրենսդ րա կան երաշ խիք նե րին, սահ -

մա նա փա կում նե րին, ինչ պես նաև լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նեու թյան

էթի կա կան սկզ բունք նե րին ու ինք նա կար գա վոր ման տե սակ նե րին: 

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը խմ բե րով ներ կա յաց նում են հե տա զո տու թյան ար դյունք -

նե րը: Ամեն խմ բի զե կույ ցից հե տո մյուս խմ բե րը հար ցեր են տա լիս, քն -

նար կում են: 

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցի չը ըն թեր ցում և/ կամ  բա ժա նում է աշա կերտ նե րին օրենք նե րից

մեջ բե րում ներ: Աշա կերտ նե րը հա մե մա տում են ձևա կեր պում նե րը ՀՀ

Սահ մա նադ րու թյու նում, Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն -

ցիայում և Մար դու իրա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում։ 

ՀԱր ցԵր 

Ի՞նչ է նե րա ռում խոս քի ազա տու թյունն ըստ այդ ձևա կեր պում նե րի: 

Ին չո՞վ է այն տար բեր վում ար տա հայտ վե լու ազա տու թյու նից: 

Բա ցի խոս քից, ար տա հայտ վե լու ի՞նչ մի ջոց ներ կան: 

Ինչ պե՞ս կա րող է սահ մա նա փակ վել ար տա հայտ վե լու ազա տու թյու նը: 

Մարդուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագիր-(1948թ.դեկտեմբերի10,
ՄԱԿ-իԳլխավորԱսամբլեա)

Հոդված19. ա մեն ոք ու նի հա մոզ մունք ներ ու նե նա լու և ար տա հայտ վե լու իրա -
վունք. այս իրա վուն քը նե րառ նում է հա մոզ մունք նե րին անար գել հա վա -
տա րիմ մնա լու և տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ որո նե լու, ստա նա լու
ու տա րա ծե լու ազա տու թյուն՝ լրատ վու թյան ցան կա ցած մի ջոց նե րով, ան -
կախ պե տա կան սահ ման նե րից:

Մարդուիրավունքներիև հիմնարարազատություններիպաշտպանությանմա-
սինեվրոպականկոնվենցիա(Հռոմ,4նոյեմբերի,1950թ.)

Հոդված10 .Արտահայտվելուազատություն

1. յու րա քան չյուր ոք ու նի ազա տո րեն ար տա հայտ վե լու իրա վունք: այս իրա -
վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, տե ղե կու թյուն ներ և գա -
ղա փար ներ ստա նա լու և տա րա ծե լու ազա տու թյու նը` առանց պե տա կան

ՄԵՍրՈՊ ՀԱրՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Խոսքի ազատություն և

էթիկա», տե´ս էջ ….

Ã»Ù³ 4
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քայլ 1

քայլ 2



մար մին նե րի մի ջամ տու թյան և ան կախ սահ ման նե րից: այս հոդ վա ծը չի
խո չըն դո տում պե տու թյուն նե րին` սահ մա նե լու ռա դիոհա ղոր դում նե րի, հե -
ռուս տա տե սային կամ կի նե մա տոգ րա ֆիական ձեռ նար կու թյուն նե րի լի -
ցեն զա վո րում: 

2. այս ազա տու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, քա նի որ այն կապ ված է պար տա -
վո րու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ, կա րող է պայ մա նա վոր -
վել այն պի սի ձևա կա նու թյուն նե րով, պայ ման նե րով,
սահ մա նա փա կում նե րով կամ պատ ժա մի ջոց նե րով, որոնք նա խա տես ված
են օրեն քով և ան հրա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում`
ի շահ պե տա կան ան վտան գու թյան, տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան
կամ հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյան, ան կար գու թյուն նե րը կամ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու, առող ջու թյու նը կամ բա րո յա կա նու թյու նը,
ինչ պես և այլ ան ձանց հե ղի նա կու թյու նը կամ իրա վունք նե րը պաշտ պա նե -
լու, խորհր դա պա հա կան պայ ման նե րով ստաց ված տե ղե կատ վու թյան բա -
ցա հայ տու մը կան խե լու կամ ար դա րա դա տու թյան հե ղի նա կու թյունն ու
անա չա ռու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով: 

ՁևակերպումներըՀՀՍահմանադրությունում(2005թ.նոյեմբերի27)

Հոդված26. յու րա քան չյուր ոք ու նի մտ քի, խղ ճի և կրո նի ազա տու թյան իրա -
վունք: այս իրա վուն քը նե րա ռում է կրո նը կամ հա մոզ մունք նե րը փո խե լու
ազա տու թյու նը և դրանք ինչ պես միայ նակ, այն պես էլ այ լոց հետ հա մա -
տեղ քա րո զի, եկե ղե ցա կան արա րո ղու թյուն նե րի և պաշ տա մուն քի այլ ծի -
սա կա տա րու թյուն նե րի մի ջո ցով ար տա հայ տե լու ազա տու թյու նը: 

այս իրա վուն քի ար տա հայ տու մը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օրեն -
քով, եթե դա ան հրա ժեշտ է հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան, առող ջու -
թյան, բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան հա մար:

Հոդված27. յու րա քան չյուր ոք ու նի իր կար ծիքն ազատ ար տա հայ տե լու իրա -
վունք: ար գել վում է մար դուն հար կադ րել հրա ժար վե լու իր կար ծի քից կամ
փո խե լու այն:

յու րա քան չյուր ոք ու նի խոս քի ազա տու թյան իրա վունք, նե րա ռյալ՝ տե ղե -
կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու, տա րա ծե լու ազա տու -
թյու նը, տե ղե կատ վու թյան ցան կա ցած մի ջո ցով՝ ան կախ պե տա կան
սահ ման նե րից:

լ րատ վա մի ջոց նե րի և տե ղե կատ վա կան այլ մի ջոց նե րի ազա տու թյու նը
երաշ խա վոր վում է: 

պե տու թյու նը երաշ խա վո րում է տե ղե կատ վա կան, կր թա կան, մշա կու -
թային և ժա ման ցային բնույ թի հա ղոր դում նե րի բազ մա զա նու թյուն առա -
ջար կող ան կախ հան րային ռա դիոյի և հե ռուս տա տե սու թյան
առ կա յու թյու նը և գոր ծու նեու թյու նը:

ԴԻ ՏՈՒՄ 

Ու սու ցի չը ցու ցադ րում է Ին ֆոր մա ցիայի ազա տու թյան կենտ րո նի տե -

սա նյու թը տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին, ապա աշա կերտ -

նե րի հետ քն նար կում են այն (տե´ս  Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը ):

Խոսքի ազատության

իրավունքը ներառում է

համոզմունք ունենալու, այն

ազատորեն

արտահայտելու,

գաղափարներ եւ

տեղեկություններ

տարածելու եւ փնտրելու եւ

ստանալու ազատություն:
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քայլ 3



ՀԱր ցԵր 

Ի՞նչ հաս կա ցաք/ սո վո րե ցիք հո լո վա կից:

Ու՞մ կա րող է դի մել քա ղա քա ցին` տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար: 

Որ պես աշա կերտ ներ, դուք ի՞նչ տե սա կի տե ղե կու թյան կա րիք ու -

նեք, որը հա սա նե լի չէ ձեզ, և ու մի՞ց կամ որ տե ղի՞ց կա րող եք պա -

հան ջել ու ստա նալ: 

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են երեք խմ բի:  Յու րա քան չյուր խումբ տե -

ղե կատ վու թյան հար ցում է պատ րաս տում ու ու ղար կում  մեկ մարմ նի:

Խմ բե րը պետք է հար ցու մը գրեն ըստ օրի նա կե լի ձևի, հանձ նեն  կամ

ու ղար կեն այն և հե տա մուտ լի նեն պա տաս խա նին (Հարց ման օրի նա -

կե լի ձևի հա մար տե´ս  Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը ): 

Խումբ 1 - Հար ցում է ու ղար կում տնօ րե նին` խնդ րե լով տրա մադ րել նա -

խորդ տա րում դպ րո ցա կան մի ջո ցա ռում նե րի բյու ջեն և ծախ սե րը: 

Խումբ 2 - Հար ցում է ու ղար կում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ -

նին` թա ղա պե տա րան, քա ղա քա պե տա րան, գյու ղա պե տա րան`

խնդրե  լով տրա մադ րել նա խորդ տար վա առա ջին կի սա մյա կում իրա -

կա նաց ված կր թա կան ծրագ րե րի ցան կը, դրանց բյու ջեն:

Խումբ 3 - Հար ցում է ու ղար կում որևէ բու հի` խնդ րե լով տրա մադ րել ու սա -

նո ղա կան վար ձավ ճար նե րի կար գա վոր ման, զեղչ ման հա մա կար գը:

Այս վար ժու թյու նը միայն հար ցում ու ղար կե լով չի սահ մա նա փակ վում:

Ու սու ցիչն ու աշա կերտ նե րը հա ջոր դող շա բաթ նե րին ու գու ցե ամիս նե -

րին պի տի հե տևեն իրենց ու ղար կած հար ցում նե րի ըն թաց քին:  

ցան կու թյան դեպ քում, վե րը նշ վա ծի փո խա րեն ու սու ցիչն ու աշա կերտ -

նե րը կա րող են այլ մար մին նե րի հար ցում ներ ու ղար կել` այլ թե մա նե -

րով:

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րի հա մար ըն թեր ցում հե տևյալ հա մոզ մունք նե -

րից մե կը կամ մի քա նիսն իր ընտ րու թյամբ և առա ջար կում է քն նար կել:
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քայլ 4

քայլ 5

Էջ 34 –
Ինֆորմացիայի
ազատություն ???



«Եսկտրականապեսդեմեմքոկարծիքին,բայցկյանքիսգնովկպաշտպանեմ
այնասելուքոիրավունքը»:

 Վոլ տեր, 18-րդ դա րի ֆրան սիացի լու սա վո րիչ, փի լի սո փա

ՀԱր ցԵր

Հա մա ձա՞յն եք Վոլ տե րի հետ: Ին չու՞: 

Ին չու՞ է կա րևոր պաշտ պա նել դի մա ցի նի կար ծիք ար տա հայ տե լու իրա -

վուն քը, եթե նույ նիսկ այն չի հա մա պա տաս խա նում ձեր կար ծի քին: 

Ի՞նչ է տա լիս տե սա կետ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: 

Արդյո՞ք լավ կլի նի, եթե բո լո րը միան ման մտա ծեն: 

Ին չո՞վ են տար բեր վում կար ծիք ու նե նա լու և այն ազա տո րեն ար տա -

հայ տե լու իրա վունք նե րը:

«Ազատմամուլըկարողէլինելե՛ւլավ,ե՛ւվատ,բայցմամուլնառանցազա-
տության՝չի՛կարողլավըլինել»:

ալ բերտ քա մյու, 20-րդ դա րի ֆրան սիացի գրող

ՀԱր ցԵր 

ըստ ձեզ՝ ի՞նչ է նշա նա կում ազատ մա մուլ: 

Ի՞նչ եք հաս կա նում վատ լրատ վա մի ջոց ասե լով: 

Արդյո՞ք ազատ լի նե լը նշա նա կում է լավ լրատ վա մի ջոց լի նել: 

Ին չո՞վ է վատ մա մու լի կախ վա ծու թյու նը կամ անա զա տու թյու նը: 

Ին չու՞ անա զատ լրատ վա մի ջո ցը չի կա րող լա վը լի նել: 

«Մարդիկպահանջումենխոսքիազատությանիրավունք,մինչդեռչեն
օգտագործումմտքիազատությունը,որիիրավունքնունեն»:

սյո րեն կիեր կե գոր, 19-րդ դա րի դա նիացի փի լի սո փա, աստ վա ծա բան, գրող

ՀԱր ցԵր 

Ի՞ն չով է տար բեր վում մտ քի ազա տու թյու նը խոս քի ազա տու թյու նից: 

Խոս քի ազա տու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում կա րո՞ղ է լի նել մտ -

քի ազա տու թյուն: 

Ի՞նչ պես է ար տա հայտ վում մտ քի ազա տու թյու նը: 

Ո՞վ  կա րող է սահ մա նա փա կել կամ վե րահս կել մտ քի ազա տու թյու նը: 

Ինչ պե՞ս եք կի րա ռում մտ քի կամ մտա ծե լու ազա տու թյան ձեր իրա -

վուն քը:
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ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րում է գրի առ նել երեք բան, որ

չէին անի, եթե լրագ րող լի նեին: Ա պա` երեք բան, որ չէին անի` բա ցա -

ռու թյամբ որո շա կի դեպ քե րի: 

Վեր ջում` երեք բան, որ պար տա վոր են անել: 

Այս պի սով` աշա կերտ նե րը գրե ցին իրենց վար քա կա նոն նե րը` այ սինքն

էթի կա կան սկզ բունք նե րը: Սրա օրի նա կով ու սու ցի չը հա մա ռոտ բա -

ցատ րում է աշա կերտ նե րին, թե ինչ է լրագ րո ղա կան էթի կան: 

Քն նար կում են աշա կերտ նե րի նշում նե րը: 

ՀԱր ցԵր 

Ին չու՞ չեք անի դա: Արդյո՞ք չեն կա րող լի նել բա ցա ռու թյուն ներ: 

Ին չու՞ եք նա խա տե սել այդ բա ցա ռու թյուն նե րը: 

Ձեր նշած պար տա վո րու թյուն նե րը ին չի՞ց են բխում. օրեն քի՞ց, ձեր

սկզ բուն քի՞ց, հա սա րա կա կան պատ կե րա ցում նե րի՞ց…

Ու սու ցի չը բա ցատ րում է, թե ինչ է լրագ րո ղա կան վար քա կա նո նը, խո -

սում է Դի տորդ մարմ նի մա սին: ցու ցադ րում է Դի տորդ մարմ նի մա սին

սո ցիալա կան հո լո վա կը (տե՛ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը):

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցիչն ընտ րում է էթի կա պես վի ճե լի իրա վի ճակ նե րի օրի նակ ներ

քննարկ ման հա մար (տե´ս «Լ րագ րո ղա կան էթի կա. օրի նակ ներ և

մեկնա բա նու թյուն ներ» ձեռ նար կը Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծում կամ

Media.am կայ քում-http://bit.ly/WxypTZ): Ձեռ նար կում օրի նակ նե րը

ներ կա յաց ված են մաս նա գե տի մեկ նա բա նու թյամբ, ին չը կօգ նի ու սուց -

չին՝ ավե լի պատ րաստ ված մաս նակ ցել քն նար կում նե րին): Ու սու ցի չը

բա ժա նում է օրի նակ նե րը աշա կերտ նե րին, ապա ըն թեր ցում են ու քն -

նար կում:

ՀԱր ցԵր

Ճի՞շտ է վար վել լրագ րո ղը կամ լրատ վա մի ջո ցը ձեր կար ծի քով: Ին -

չու՞: 

Վ նա սե՞լ է արդյոք որ ևէ մե կին: 

ԼրԱԳրՈղԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ

ՏԱրԱծՎԱծ

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵր

հավաստիություն

փաստերի եւ կարծիքների

տարանջատում

անաչառություն եւ

անկողմնակալություն

ազնվություն

տեղեկատվության

աղբյուրների հանդեպ 

հարգանք անձնական

կյանքի նկատմամբ

շահերի բախումից

խուսափում

տեղեկատվության եւ

գովազդի տարանջատում

սխալների ուղղում 

պատասխանի

հնարավորության

տրամադրում
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քայլ 6

քայլ 7



Ի՞նչ շա հեր են բախ վում այս տեղ: 

Ո՞ր շահն է ավե լի կա րևոր այս պատ մու թյան մեջ` մարդ կանց տե ղե -

կու թյուն ստա նա լու՞, թե՞ մար դու` հե րո սի իրա վունք նե րը: 

Ո՞վ պետք է որո շում կա յաց նի ձեր կար ծի քով` լրագ րո՞ ղը, խմ բա գի՞ -

րը, հա սա րա կու թյու՞ նը…..

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ս տեղ ծել խա ղային իրա վի ճակ ներ ըստ հե տևյալ օրի նակ նե րից մե կի

կամ մի քա նի սի:

Իրա վի ճակ 1

Հե ռա խո սային կա պի օպե րա տո րի բա ժա նորդ նե րը ակ ցիա են ան -

ցկաց նում դժ գո հե լով կա պի վատ որա կից և հա ճա խորդ նե րի վատ

սպա սար կու մից: Մի քա նի օր ան ց նույն օպե րա տո րը մա մու լի ասու լի -

սի ժա մա նակ ներ կա յաց նում է տե սա զան գի նոր ծա ռա յու թյուն և լրագ -

րող նե րին նվի րում է նոր հե ռա խոս ներ` իբ րև թե նոր ծա ռա յու թյու նը

փոր ձար կե լու հա մար: Կա րե լի՞ է արդյոք վերց նել այդ հե ռա խոս նե րը:

Իսկ վերց նե լուց հե տո կա րե լի՞ է քն նա դա տել ըն կե րու թյա նը: 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի` ըստ դե րե րի: Խմ բե րի ներ կա -

յա ցու ցիչ նե րը խա ղում են դե րե րը` ըստ խմ բում նա խա պես քն նար կած

սցե նա րի: 

Խումբ 1 - Հե ռա խո սային կա պի օպե րա տոր՝ լ րագ րո ղին նվի րում է հե -

ռա խոս և պատ ճա ռա բա նում այդ քայ լը այն պես, որ լրագ րո ղը վերց նի:

Խումբ 2 - Լրագ րող՝  Որո շում է` վերց նե՞լ հե ռա խո սը, թե՞ ոչ: Ապա խմ -

բագ րին բա ցատ րում ու ար դա րաց նում է իր որո շու մը: Նաև որո շում է,

թե ինչ պի սի նյութ է գրե լու հե ռա խո սային կա պի օպե րա տո րի մա սին,

խո սե լու՞ է բա ժա նորդ նե րի դժ գո հու թյու նից, թե՞ ոչ: 

Խումբ 3 - Խմ բա գիր՝  Որո շում է, ինչ ասել լրագ րո ղին.

Ա) եթե նա վերց նում է  հե ռա խո սը: 

Արդյո՞ք դա նոր մալ է: 

Ե թե նոր մալ չէ՝ արդյո՞ք պատ ժում է լրագ րո ղին: Արդյո՞ք թույլ է տա -

լիս, որ լրագ րո ղը լու սա բա նի այդ օպե րա տո րի աշ խա տան քը: 

Արդյո՞ք վե րա դարձ նում են հե ռա խո սը: 
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Բ) եթե նա չի վերց նում հե ռա խո սը: 

Արդյո՞ք ճիշտ է անում: Ին չու՞: 

Ինչ պի սի՞ն պի տի լի նի լրագ րո ղի նյու թը: 

Իրա վի ճակ 2 

Լ րագ րո ղը տե ղե կա նում է, որ կաթ նամ թեր քի ար տադ րու թյան խո շոր

ար տադ րա մա սում կա թի որա կի հաշ վին գու մար ներ են լվաց վում: Տե -

ղե կու թյու նը հայտ նել է նրա ծա նո թը, որն աշ խա տում է ար տադ րա մա -

սում, բայց վա խե նում է կորց նել աշ խա տան քը և չի ու զում

բա ցա հայ տո րեն խո սել կեղ ծի քի մա սին: Ի՞նչ ճա նա պարհ նե րով լրագ -

րո ղը կփոր ձի պար զել եղե լու թյունն ու հրա պա րա կել տվյալ նե րը: Ի՞նչ

պի տի անի լրագ րո ղը:

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի, որոն ցից յու րա քան չյու րը պի տի

քն նար կի ու ար դա րաց նի նշ ված մո տե ցում նե րից մե կը: 

Մո տե ցում 1 - Լրագ րո ղը պի տի պաշ տո նա կան հար ցում ու ղար կի կաթ -

նամ թերք ար տադ րո ղին և պա հան ջի փոր ձաքն նու թյան ար դյունք նե րը,

ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հե տևո ղա կա նո րեն  բո ղո քար կի, դի մի դա -

տա րան, ստա նա իրեն ան հրա ժեշտ նյու թե րը: Հար ցազ րույց պի տի

խնդ րի կաթ ար տադ րող կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նից: Դի մի դաշ տը

կար գա վո րող վե րա դաս մարմ նին: Եթե, ի վեր ջո, չկա րո ղա նա որևէ այլ

աղ բյու րից ստա նալ այդ տե ղե կու թյու նը՝ չպի տի հրա պա րա կի: 

Մո տե ցում 2 - Լրագ րո ղը պի տի հրա պա րա կի տե ղե կու թյու նը` «մեր հա -

վաս տի աղ բյու րը տե ղե կաց նում է» ձևա կերպ մամբ, քա նի որ կա րևոր է

հա սա րա կու թյան` այդ լուրն արա գո րեն իմա նա լու իրա վուն քը:

Մո տե ցում 3 - Լրագ րո ղը պի տի փոր ձի դի մա կի մե թո դով ներ թա փան -

ցել ար տադ րա մաս  և ան ցկաց նել սե փա կան հե տաքն նու թյուն: Դի մա -

կի մե թոդն այն է, երբ լրագ րո ղը թաքց նում է իր մաս նա գի տու թյու նը և

այլ ան վան տակ կամ այլ մաս նա գե տի << դի մա կով>> փոր ձում է  տե -

ղե կու թյուն ստա նալ:  Օրի նակ, լրագ րո ղը կա րող է փոր ձել ար տադ րա -

մա սում գոր ծի ըն դուն վել որ պես բան վոր, պա հակ, ադ մի նիստ րա տիվ

աշ խա տա կից, ու ներ սում նկա րա հա նել, ար ձա նագ րել խախ տում նե րը`

այդ պի սով ապա հո վե լով իր տե ղե կու թյուն նե րի հա վաս տիու թյու նը:
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Լրագրողական էթիկան,

օրենքից տարբերվում է

հենց նրանով, որ

կամավոր է ընդունվում.

լրատվամիջոցը եւ նրա

աշխատակիցները

կամավոր պարտավորվում

են վարվել այս կամ այն

կերպ եւ չանել այս կամ

այն բաները:



Ի րա վի ճակ 3

Հայտ նի եր գի չը մեկ նում է ծո վափ հանգս տի ըն կե րու հու հետ: Նա հա -

սա րա կու թյու նից թաքց նում է ըն կե րու հի ու նե նա լու փաս տը: Մի քա նի

օր ան ց եր գի չը հայտ նա բե րում է, որ ին տեր նե տային հայտ նի պար բե -

րա կան նե րից մե կը հրա պա րա կել է իր ու ըն կե րու հու լու սան կար նե րը` -

լո ղազ գես տով, գր կա խառն ված, իսկ հե ղի նա կի մեկ նա բա նու թյան մեջ

աս վում է, թե իբր եր գիչն ամուս նա ցել է և մեկ նել մեղ րամ սի: Սա վր դո -

վեց նում է երգ չին ու նրա ըն կե րու հուն: 

Ի՞նչ պի տի անի եր գի չը: 

Ա. Դի մի դա տա րան և պա հան ջի տու գա նել պար բե րա կա նին` իր ան -

ձնա կան կյան քի գաղտ նիու թյու նը ոտ նա հա րե լու և իր մա սին սուտ տե -

ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լու հա մար: (ն շենք, որ սուտ տե ղե կու թյունն ըստ

էու թյան չի զր պար տում կամ վի րա վո րում երգ չին)  

Բ. Զան գի պար բե րա կա նի խմ բագ րու թյուն և պա հան ջի նույն կայ քում

հեր քել սուտ տե ղե կու թյունն ու նե րո ղու թյուն խնդ րել` իր և ըն կե րու հու ան -

ձնա կան կյան քի գաղտ նիու թյու նը խախ տե լու հա մար: Եթե թեր թը չկա -

տա րի պա հան ջը, դի մի Լրատ վա մի ջոց նե րի Դի տորդ մարմ նին, որը

քն նում է ԶԼՄ-նե րի էթի կա կան խախ տում նե րը:

Գ. Որևէ բան չա նի. ըն դու նի, որ ին քը հայտ նի մարդ է, և հա սա րա կա -

կան հե տաքրք րու թյու նը իր ան ձնա կան կյան քի հան դեպ նոր մալ է, կա -

րևո րը` իրեն չեն մո ռա նում ու իր մա սին գրում են` թե կուզ և սուտ:  

Դ. Այլ տար բե րակ….

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ու սու ցի չը կա րող է դա սին լրագ րող կամ խմ -

բա գիր հրա վի րել ու զրու ցել խոս քի ազա տու թյան, էթի կայի խն դիր նե -

րից: 

Ե թե տեխ նի կան թույլ է տա լիս, հյու րի հետ կա րե լի է կապ հաս տա տել

սկայ պով: 

Ուսուցիչն ամփոփում է դասը`քննարկումով և հանձնարարում է լրացնել

մեդիա բառարանը:
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ամփոփում

Մե դիա 

բա ռա րան 

էթիկա

էթիկայի

կանոնագիր 

զրպարտություն 

խտրականություն 

ինքնակարգավո -

րում

դիտորդ մարմին

խոսքի

ազատություն

գրաքննություն



Ի՞նչէխոսքիազատությունը

ա մեն մարդ ազատ է՝ կար ծիք ու նե նալ, ազա տո րեն ար տա հայ տել այն, ու -
նե նալ քա ղա քա կան ու կրո նա կան դիր քո րո շում. այս ամենն ամ րագր ված է
խոս քի ազա տու թյան իրա վուն քով, որը մար դու հիմ նա րար իրա վունք նե -
րից է: սա ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հիմ նա քա րե րից է, որն
ապա հո վում է.

ա) գա ղա փար նե րի ազատ հոսք, որը խթա նում է ժո ղովր դա վա րա կան ինս -
տի տուտ նե րի կա յա ցու մը, 

բ) երկ խո սու թյուն ու բա նա վեճ, որի շնոր հիվ բա ցա հայտ վում է ճշ մար տու -
թյու նը, տե ղի են ու նե նում նո րա մու ծու թյուն ներ, 

գ) մար դիկ ինք նադր սևոր վում են:

պատ մու թյան ըն թաց քում ազատ խո սե լու հա մար շա տե րին են պատ ժել,
ան գամ՝ սպա նել: Մ.թ .ա. 399 թվա կա նին աթե նա ցի նե րը սոկ րա տե սին
մահ վան դա տա պար տե ցին ̀ըն դուն ված սկզ բունք նե րին դեմ ար տա հայտ -
վե լու և նոր գա ղա փար ներ տա րա ծե լու հա մար: 

Ժա մա նա կի գի տա կան և կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րին դեմ խո սե լու
հա մար 1600 թվա կա նին  խա րույ կի վրա այ րե ցին Ջոր դա նո բրու նոյին:
նա հայ տա րա րել էր, թե 

« գո յու թյուն ու նեն ան թիվ արե գակ ներ, և ան թիվ երկ րագն դեր են պտտ -
վում նրանց շուրջ, ինչ պես մեր մո լո րակ ներն են պտտ վում արե գա կի շուրջ:
եվ այդ մո լո րակ նե րը բնա կեց ված են կեն դա նի էակ նե րով»: իսկ դա հա -
կա սում էր կա թո լիկ եկե ղե ցու այդ ժա մա նակ վա պատ կե րա ցում նե րին:

խոս քի ազա տու թյան սահ մա նա փա կում նե րի օրի նակ ներ կա րե լի է վերց -
նել խորհր դային Միու թյան պատ մու թյու նից` ար դեն 20-րդ դա րում: ստա -
լի նյան իշ խա նու թյան տա րի նե րին աք սոր վե ցին ու սպան վե ցին
հա զա րա վոր մտա վո րա կան ներ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ և շար քային
մար դիկ, ով քեր որևէ կերպ դեմ էին պար տադր վող գա ղա փա րա խո սու թյա -
նը: ավե լի ուշ` ար դեն 80 -ա կան նե րին, գիտ նա կան, իրա վա պաշտ պան,
խա ղա ղու թյան նո բե լյան մր ցա նա կա կիր անդ րեյ սա խա րո վը հե տապնդ -
վեց ու զր կանք նե րի են թարկ վեց հա կա սո վե տա կան գոր ծու նեու թյան հա -
մար: նա մաս նա վո րա պես պայ քա րում էր մի ջու կային զեն քի
փոր ձար կում նե րի դեմ, ապա նաև խորհր դային Միու թյու նում մար դու իրա -
վունք նե րի հաս տատ ման և պաշտ պա նու թյան հա մար: 1880թ. հուն վա րի
22 -ին աշ խա տան քի գնա լիս սա խա րովն ու կի նը ձեր բա կալ վե ցին և 7 տա -
րով ար տաքս վե ցին գոր կի, գիտ նա կա նին  զր կե ցին նաև կո չում նե րից:
փաս տո րեն, աշ խար հահռ չակ գիտ նա կա նը, ով ջրած նային ռում բի հե ղի -
նակ նե րից մեկն է, հե տապնդ վել է ազատ ար տա հայտ վե լու հա մար:  

այ սօր էլ, թեև խոս քի ազա տու թյան իրա վունքն ամ րագր ված է մի ջազ գային
փաս տաթղ թե րում ու գրե թե բո լոր ազ գային սահ մա նադ րու թյուն նե րում,
ամեն տա րի լրագ րող ներ, գրող ներ ու պար զա պես հա մար ձակ քա ղա քա -
ցի ներ հայտն վում են բան տե րում և ան գամ սպան վում են` «ար գել ված»
թե մա ներ բարձ րա ձայ նե լու հա մար: 

խոս քի ազա տու թյան իրա վուն քը երաշ խա վոր վում է ներ պե տա կան և մի -
ջազ գային փաս տաթղ թե րով: 

օ րի նակ, աՄն -ո մ խոս քի ազա տու թյունն ամ րագր ված է սահ մա նադ րու -
թյան առա ջին ուղղ մամբ. այս իրա վունքն աՄն -ո մ հա մար վում է գե րա կա:  

երբ ասում ենք խոս քի և ար տա հայտ վե լու ազա տու թյուն, հաս կա նում ենք
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նաև տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ու տա րա ծե լու ազա տու թյու նը, որը
սահ ման վում է «տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին» հհ օրեն քով: 

ԶԼՄ-իկամլրագրողիխոսքիազատությանանօրինականսահմանափակումը

բա ցի «չոր րորդ իշ խա նու թյու նից», մե դիան ան վա նում են նաև իշ խա նու -
թյուն նե րի հս կիչ.  մե դիայի առաջ նային գոր ծա ռույթ նե րից մեկն իշ խա նու -
թյուն նե րին վե րահս կե լը, նրանց գոր ծու նեու թյու նը քն նա դա տա բար
վեր լու ծելն ու ներ կա յաց նելն է: բնա կան է, դա միշտ չէ, որ դուր է գա լիս իշ -
խա նու թյուն նե րին, և լրագ րո ղի աշ խա տան քին հա ճախ փոր ձում են խան -
գա րել: լրագ րո ղի աշ խա տան քը շատ հա ճախ խո չըն դոտ վում է նաև
պա տե րազ մա կան իրա վի ճակ նե րում: 

ար դյուն քում` ամեն տա րի փակ վում են լրատ վա մի ջոց ներ, բան տարկ վում
կամ սպան վում են լրագ րող ներ, գրանց վում են բռ նու թյան դեպ քեր: Մե -
դիայի վե րահս կո ղու թյունն առա վել խիստ է տո տա լի տար հա մա կար գի
երկր նե րում. չի նաս տանն, օրի նակ, ին տեր նե տի ֆիլտ րաց ման և վե -
րահսկ ման ամե նաու ժեղ մե խա նիզմն ու նի: 

խոսքի եւ մամուլի ազատության, լրագրողների իրավունքների
պաշտպանությամբ զբաղվող «լրագրողներ առանց սահմանների»
միջազգային կազմակերպության տվյալներով՝ 2012 թվականին իրենց
մասնագիտության պատճառով սպանվել է 89 լրագրող, որոնցից
տասնութը`սիրիայում, տասնութը` սոմալիում,  ինը` պակիստանում ։ ըստ
այս կազմակերպության տվյալների` «սեւ» տարի է համարվում 1994-ը,
որի ընթացքում մահացել է 103 լրագրող: իսկ 1999-ին զոհված 36
լրագրողից 28-ը սպանվել է ռազմական գործողությունների գոտում՝
սիերա լիոնեում, հարավսլավիայի Ֆեդերատիվ հանրապետությունում,
կոլումբիայում, չեչնիայում (http://en.rsf.org/):

Մեր երկ րում ևս լրագ րող նե րը շատ ան գամ են բռ նու թյան են թարկ վել
իրենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան պատ ճա ռով (տե՛ս Մուլ տի մե -
դիա հա վել վա ծը): Մեր օրենսդ րու թյունն ար գե լում է խո չըն դո տել լրագ րո -
ղի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյա նը և պա տիժ է սահ մա նում:

ՀՀՔրեականօրենսգիրք

հոդ ված 164. լրագ րո ղի մաս նա գի տա կան օրի նա կան գոր ծու նեու թյա նը
խո չըն դո տե լը 

1. լրագ րո ղի մաս նա գի տա կան օրի նա կան գոր ծու նեու թյա նը խո չըն դո տե լը
կամ նրան տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լուն կամ տա րա ծե լուց հրա ժար վե -
լուն հար կադ րե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի
եր կու հա րյու րա պա տի կից չորս հա րյու րա պա տի կի չա փով:

2. նույն արարք նե րը, որոնք կա տա րել է պաշ տո նա տար ան ձն իր պաշ տո -
նեական դիրքն օգ տա գոր ծե լով, պատժ վում են տու գան քով՝ նվա զա գույն
աշ խա տա վար ձի չորս հա րյու րա պա տի կից յոթ հա րյու րա պա տի կի չա փով,
կամ ազա տազրկ մամբ՝ առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով, որո շա կի
պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու
իրա վուն քից զր կե լով՝ առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով կամ
առանց դրա:

3. սույն հոդ վա ծի առա ջին և երկ րորդ մա սե րով նա խա տես ված արարք նե րը,
որոնք կա տար վել են լրագ րո ղի կամ նրա մեր ձա վո րի կյան քի կամ առող -
ջու թյան հա մար վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ -
րե լու սպառ նա լի քով,  պատժ վում են ազա տազրկ մամբ` երե քից յոթ տա րի
ժամ կե տով:
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Լրագրողականէթիկա

այն, որ խա բե լը, ու շա նա լը, խոս տու մը դր ժե լը լավ բան չէ, որևէ օրեն քով չի
սահ ման վում: սրանք հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված՝ չգր ված օրենք ներ
են, որ մենք ըն դու նում ենք որ պես նորմ և շարժ վում ենք դրան ցով: սրանք
նաև ան ձնա կան էթի կայի մասն են, այ սինքն` բա րո յա կան սկզ բունք ներ,
որոնց մենք հա վա տում ու կա մա վո րա պես ըն դու նում ենք: էթի կա կան սկզ -
բունք ներն օգ նում են հաս կա նալ` ինչն է լավ, ին չը` վատ, ինչ անել և ին չից
խու սա փել: 

կան նաև մաս նա գի տա կան էթի կայի կա նոն ներ: օրի նակ` բժիշ կը պար -
տա վոր է պահ պա նել հի վան դի դրու թյան ու ան ձի գաղտ նիու թյու նը, եթե
հի վան դը չի կա մե նում տա րա ծել այդ ին ֆոր մա ցիան: 

լ րագ րող նե րը նույն պես ու նեն մաս նա գի տա կան կա նո նագ րեր ու վար քա -
կա նոն ներ, որոն ցով առաջ նորդ վում են հատ կա պես բարդ ու վի ճե լի իրա -
վի ճակ նե րում: սրանք կա մա վո րա բար ըն դուն վող նոր մեր են. ամեն
լրատ վա մի ջոց ինքն է որո շում` ու նե նա՞լ էթի կա կան կա նո նա գիր, թե՞ ոչ, և
ինչ պի սին պի տի լի նի այն: էթի կա կան սկզ բունք ներ ու նե նա լը բնո րոշ է
պրո ֆե սիոնալ լրատ վա մի ջո ցին: 

ի հար կե, գրե թե բո լոր լրագ րո ղա կան մի ջա վայ րե րում սկզ բունք նե րը նույնն
են, բայց կան մի քա նի մո տե ցում ներ` ընդ հան րա կան, իրա վի ճա կային, հե -
տևան քային… արդյո՞ք էթի կա կան սկզ բունք նե րը պետք է ֆիքս ված լի նեն
բո լո րի և յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար, թե՞ կախ ված իրա վի ճա կից՝ կա -
րող են տար բեր վել: արդյո՞ք նպա տակն ար դա րաց նում է մի ջոց նե րը, թե՞
ոչ: եթե թաքն ված նկա րա հա նու մը բա ցա հայ տում է, ասենք, պե տա կան
հան ցա գոր ծու թյուն կամ փր կում է մարդ կանց կյան քեր, արդյո՞ք ար դա -
րաց ված է: ո՞րն է կա րևոր՝ մաս նա գի տա կան ձեռք բե րո՞ւ մը, թե՞ հան րային
շա հը կամ մար դու ան ձնա կան կյան քը, ի՞նչ հե տևանք ներ կու նե նա լրագ -
րո ղի քայ լը: այս հար ցե րի պա տաս խան նե րից են կախ ված էթի կա կան մո -
տե ցում նե րի տար բե րու թյուն նե րը:

Մի խումբ հայկական զլՄ-ներ ընդունել են մի ընդհանուր էթիկայի
վարքականոն: երևա նի մա մու լի ակում բի նա խա ձեռ նու թյամբ ստեղծվել է
զլՄ-նե րի դի տորդ մար մի ն, որն հետևում է այդ վարքականոնի
պահպանմանը և լրատ վա մի ջոց նե րի մաս նա գի տա կան աշ խա տան քին: այ -
սինքն, լրատ վա մի ջոց նե րի դեմ բո ղոք ու նե նա լիս, մար դիկ կա րող են նախ
դի մել դի տորդ մարմ նին, որը կքն նի ու լու ծում կտա հար ցին` թույլ չտա լով,
որ խն դի րը հաս նի դա տա րան: այն կազմ ված է հենց մե դիա դաշ տի հայտ նի
ու հե ղի նա կա վոր ան ձան ցից: այլ կերպ ասած` լրագ րող նե րը պա տաս խա -
նա տու են իրենց գոր ծըն կեր նե րի առ ջև: 

ի հար կե, խոս քը վե րա բե րում է վար քա կա նո նը ստո րագ րած 48 լրատ վա -
մի ջոց նե րին: նրանք կա մա վո րա պես պար տա վոր վել են հե տևել էթի կայի
վե րը նշ ված կա նոն նե րին և ըն դու նում են դի տորդ մարմ նի դի տո ղու թյուն -
ներն ու որո շում նե րը: 

սա տա րած ված մո դել է աշ խար հում. մա մու լի խոր հուրդ նե րը, բո ղոք ներ
ըն դու նող հանձ նա ժո ղով նե րը զար գա ցած երկր նե րում բա վա կան հարգ -
ված ու ար դյու նա վետ կա ռույց ներ են:

զլՄ -ի ինք նա կար գա վոր ման ձևե րից մեկն էլ ըն թեր ցող նե րի խմ բա գիր 
(ombudsman) ու նե նալն է` մարդ, ով ստա նում, կար դում է ըն թեր ցող նե րի
նամակ ներն ու պա տաս խա նում դրանց: այդ նա մակ նե րը կամ դրանց պա -
տաս խաննե րը կա րող են հրա պա րակ վել պար բե րա կա նի էջե րում, լրատ վա -
մի ջո ցը կա րող է նե րո ղու թյուն խնդ րել, եթե իս կա պես սխալ է տե ղի ու նե ցել: 

հայ կա կան մի շարք զլՄ-ներ
ըն դու նել են էթի կայի վար քա -
կա նոն, որի հիմ նա կան սկզ -
բունք ներն են. 

1. ճշգրտությունև անկողմ-
նակալություն

2. ազնվությունտեղեկու-
թյուններիաղբյուրների
հետհարաբերություննե-
րում

3. խմբագրականանկախու-
թյուն

4. հարգանքմարդկանցան-
ձնականկյանքիև այլ
իրավունքներինկատ-
մամբ

5. հարգանքզանազանխմ-
բերիներկայացուցիչների
և համամարդկայինար-
ժեքներինկատմամբ

6. ազնվությունհանրության
հետհարաբերություննե-
րում



հա յաս տա նում «ըն թեր ցող նե րի խմ բա գիր» ու նե ցել են «ա ռա վոտ» օրա -
թեր թը և «գա լա» հե ռուս տաըն կե րու թյու նը: 

է թի կա պես վի ճե լի ու դժ վար թե մա ներ են` երե խա նե րի, հաշ ման դամ նե րի,
բռ նու թյան են թարկ ված նե րի խն դիր նե րը, պա տե րազմ նե րի ու մահ վան
դեպ քե րի լու սա բա նու մը…
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 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնությունները, ճնշում -
ները և դատական գործերը հայաստանում. 2012թ. դեպքեր և վերլուծու -
թյուններ, հետք, եահկ, Մուլտիմեդիա հավելված,
http://www.osce.org/yerevan/100531

2 տիգրան հովհաննիսյան, հարձակումներ լրագրողներ վրա հայաստա -
նում. խրոնիկա, Media.am, http://bit.ly/wz8Kht լրագրողական էթիկա.
օրինակ ներ և մեկնաբանություններ, ինտերնյուս, երևան, 2011,
Մուլտիմեդիա հավելված, http://bit.ly/14gDKaa, լրագրողական էթիկա.
զրույցներ և վերլուծություններ, ինտերնյուս, երևան, 2012,
http://bit.ly/WxypTZ

3 աննա իսրայելյան, կողմ և դեմ փաստարկներ՝ թերթերի դեմ
դատարաններ դիմելու առնչությամբ, http://bit.ly/10PTk6b 

4 խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2008, 2009, 2010,
2011թթ. տարեկան զեկույցները հայաստանում զլՄ-ների և
լրագրողների իրավունքների խախտումների մասին,  www.khosq.am 

5 ինչ են ասում լրագրողները, տեղեկատվության ազատության կենտրոն,
ttp://www.foi.am/hy/articles/item/445/

6 ինքնակարգավորում, երևանի մամուլի ակումբ,
http://www.ypc.am/self_regul/ln/am

7 հետաքննող լրագրողների ընկերակցության էթիկայի կանոնագիրը,
http://hetq.am/arm/about/code-of-ethics/

8 ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կայքը, www.foi.am 

9 լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության կայքը, http://en.rsf.org/

10 ինքնակարգավորում. միջազգային փորձն ու հեռանկարները
հայաստանում, եՄա,երևան,  2004թ., http://bit.ly/10YUDRz 

11 «քաղաքական պայքարը և լրագրողի մասնագիտական
բարոյականությունը», եՄա, երևան, 2000թ.

12 կլոդ-Ժան բերտրան, «Մամուլի ազատության պաշտպանության
երաշխիքներ», եՄա, երևան, 2000թ.

13 «թագավորի նոր հագուստը», անդերսեն

14 Media.am



Մե դիան ներ սից

5-րդ թե ման ներ կա յաց նում է ԶԼՄ -ի կա ռուց վածքն ու աշ խա տան քը:

Նրանք ծա նո թա նում են լրատ վա մի ջո ցի բա ժին նե րին, դրանց գոր ծա -

ռույթ նե րին, ձևա կեր պում են լրագ րո ղի մաս նա գի տու թյունն ու անե լի քը: 

ՀԱր ցԱ ՇԱր 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է Մե դիայի կա ռուց ված քի մա սին

հար ցա շա րը (տես Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը): 10 րո պե ան ց հա վա -

քում է: Դասն ամ փո փե լիս ու սու ցի չը կա րող է ան դրա դառ նալ հար ցա -

շա րի պա տաս խան նե րին և քն նար կել: 

Ու սու ցի չը հա մա ռոտ կեր պով ներ կա յաց նում է լրատ վա մի ջո ցի գոր ծու -

նեու թյան երեք ոլորտ նե րը` տն տե սա կան, իրա վա կան, ստեղ ծա գոր -

ծա կան ու բա ցատ րում ԶԼՄ -ի կա ռուց վածքն իր երեք ճյու ղե րով`

ստեղ ծա գոր ծա կան, տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան կամ կո մեր ցիոն:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի՝ ըստ ԶԼՄ -ի կա ռուց ված քի. հա -

մա պա տաս խան թի մերն ու աշ խա տա կից նե րը պետք է կողմ նո րոշ վեն`

ինչ անել տր ված իրա վի ճա կում: 

Ի րա վի ճակ

Հե ռուս տա տե սու թյունն առա ջարկ է ստա ցել հա ղոր դում պատ րաս տել

X-ի հա յաս տա նյան շր ջա գա յու թյան թե մայով, որի մա սին դեռ հրա պա -

րա կայ նո րեն չի հայ տա րար վել: 

X -ը Հա յաս տա նում է լի նե լու 1 ամ սից, 2 օրով, հա մեր գով ելույթ է ու նե -

նա լու Մար զա հա մեր գային հա մա լի րում, մաս նակ ցե լու է հե ռուս տա հա -

ղորդ ման, ու նե նա լու է մա մու լի ասու լիս: 

Խումբ 1 - Ստեղ ծա գոր ծա կան բա ժին - պետք է մտա ծի, թե շր ջա գա -

յու թյունն ինչ պես է ներ կա յաց նե լու իր եթե րում. լի նե լու է այ ցի օրա գի՞ր,

հար ցազ րո՞ւյց, թե՞ վա վե րագ րա կան ֆիլմ, ի՞նչ ձևա չա փով, ո՞վ է պատ -

րաս տե լու հա ղոր դու մը/ ֆիլ մը, ո՞ր լսա րա նի հա մար, ու ղիղ հե ռար ձա -
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ՏԻԳրԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

«Ինչպես է աշխատում

լրատվամիջոցը», տե՛ս էջ ...
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կումն ո՞վ է վա րե լու և ինչ պես...

Խումբ 2 - Տեխ նի կա կան բա ժին – պի տի քն նար կի հա մեր գի ու ղիղ հե -

ռար ձակ ման հնա րա վո րու թյու նը, Մար զա հա մեր գային հա մա լի րի

տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, կազ մի ժա մա նա կա ցույց և

ապա հո վի տեխ նի կա, մե քե նա ներ… 

Խումբ 3 - Գո վազ դի բա ժին - պետք է գտ նի հե ռար ձա կու մից ու հա ղոր -

դու մից մեծ եկա մուտ ստա նա լու տար բե րակ: Պետք է կապ հաս տա տի

հա վա նա կան գո վազ դա տու նե րի հետ, ստեղ ծա գոր ծա կան թի մի հետ

կազ մի գո վազ դի տեքստ, հո լո վակ ներ, նա խա տե սի հա ղորդ ման լա վա -

գույն ժա մը, լսա րա նը և այլն: 

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Դե րային խաղ-քն նար կում. աշա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի ըստ

լրատ վա մի ջո ցի տե սակ նե րի և ամեն մե կը կազ մում է իր լրատ վա մի ջո -

ցի մի օր վա լու րե րի ցու ցա կը: Ամեն խմ բում պետք է լի նի գլ խա վոր խմ -

բա գիր, տեխ նի կա կան պա տաս խա նա տու, լրագ րող, հա մա կար գող:

Նրան ցից ամեն մե կը պի տի պա տաս խա նի որո շա կի հար ցե րի ու պլա -

նա վո րի իր անե լի քը:

Տր ված թե մա նե րից պետք է ընտ րել 6-ը` են թադ րե լով, որ դրանց մա -

սին խմ բագ րու թյու նը պի տի հասց նի նյու թեր պատ րաս տել օր վա ըն -

թաց քում. խմ բե րը պետք է նկա տի ու նե նան տեխ նի կա կան ու

ժա մա նա կային հնա րա վո րու թյուն ներն ու խն դի րը: Պետք է նաև որո շեն

լու րե րի հեր թա կա նու թյու նը լու րե րի թո ղարկ ման մեջ: 

Ա շա կերտ նե րը պետք է բա ցատ րեն ու պատ ճա ռա բա նեն իրենց ընտ -

րու թյու նը` բո վան դա կային, վար կա նի շային, տեխ նի կա կան առու մով:

Նյու թե րը պետք է պատ րաստ լի նեն երե կո յան ժա մը 5-ի ն: Ամեն նյու թի

վի դեոմոն տա ժի հա մար նա խա տե սել 30 րո պե, աու դիոմոն տա ժի հա -

մար՝ 20 րո պե: Օրա թեր թի հոդ վա ծի տեքս տի պատ րաստ մանն ու խմ -

բագր մա նը տրա մադ րել 30 րո պե:

Խմ բագ րու թյան տրա մադ րու թյան տակ են 2 մե քե նա, 3 օպե րա տոր ու

3 տե սախ ցիկ, 1 լու սա վո րող, 3 ձայ նագ րիչ, 2 մոն տա ժող ու մոն տա -

ժային սար քա վո րում: 
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ԹԵ ՄԱ ՆԵր

(Քա ղաք նե րի անուն նե րը և այլ ման րա մաս ներ կա րե լի է փո խել` ըստ

մար զի)

1. 10:00 ՀՀ նա խա գա հը հան դի պե լու է մարզ պետ նե րի հետ` քն նար -

կե լու այս ձմ ռանն ըն դա ռաջ՝ մար զե րի պատ րաստ վա ծու թյան

հար ցը: 

2. 10: 00 Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նում տե ղի կու նե նա ավա գա նու

հեր թա կան նիս տը: Քն նարկ վե լու են տրանս պոր տի, աղ բա հա նու -

թյան ու կա նա չա պատ ման հար ցեր: 

3. 12:30 ՀՀ վար չա պե տը մաս նակ ցե լու է հայ բլո գեր նե րի կոն ֆե րան -

սին ու խո սե լու է իր բլո գի մա սին (հան դի պու մը երևա նյան ռոք

ակումբ նե րից մե կում է, որ տեղ նկա րա հան ման հա մար ան հրա -

ժեշտ է լրա ցու ցիչ լու սա վո րու թյուն)։ 

4. Ա ջափ նյա կում փլուզ վել է վթա րային շենք. զո հեր չկան, բայց 3 ըն -

տա նիք մնա ցել է անօ թևան: 

5. 13:00- 14:00 Բնա պահ պան նե րը ակ ցիա են նա խա տե սել Երևա նի

կենտ րո նում` «Պահ պա նենք Երևա նի այ գի նե րը» խո րագ րով: Նրանք

կքայ լեն Օղա կա ձև զբո սայ գուց մին չև Կո մի տա սի այ գի, ապա` քա -

ղա քա պե տա րան, պաս տառ նե րով, հա տուկ շա պիկ նե րով: 

6. 16:00 Հա տի սում ան ցկաց վե լու է Հայ պա րապ լա նիստ նե րի առաջ -

նու թյուն, մաս նակ ցում են 25 պա րապ լա նիստ: Առա ջարկ վել է նաև,

որ լրատ վա մի ջո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նույն պես թռ չեն ̀ա վե լի լավ

կադ րե րի, ձայ նե րի հա մար: 

7. 12:00 «Ուր բաթ» ակում բում լրագ րող նե րին կհան դի պեն հե ղի նակ

կա տա րող Լի լիթ Մար տի րո սյանն ու հայտ նի ռեպ եր գիչ Կա րե նը:

Նրանց բա նա վե ճի թե ման այ սօր վա եր գե րի բա ռա պա շարն ու

հայե րե նի աղա վա ղումն է: 

8. 14:00 ժուռ նա լիս տի տա նը ասու լիս կտա սո ցիոլո գիական կազ մա կեր -

պու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։ Նա ներ կա յաց նե լու է մթեր քի գնե րի թան -

կաց ման վե րա բե րյալ իրենց ան ցկաց րած հարց ման ար դյունք նե րը: 

9. Այ սօր գրող Հրանտ Մա թևո սյա նի ծնն դյան օրն է: 

10. Ա հա զանգ է ստաց վել բնակ չից, որ իրենց բազ մա հարկ շեն քի ջրա -

մա տա կա րա րու մը 3 օր է` խա փան վել է, իսկ թա ղա պե տա րա նը

որևէ քայլ չի ձեռ նար կել:

Խմբագրությունը

լրատվամիջոցի

բովանդակային մասի

պատասխանատուն է: Այն

ղեկավարում է գլխավոր

խմբագիրը: Նա

ձեւավորում է

ստեղծագործական թիմը,

որոշում է լրատվամիջոցի

բովանդակային

ռազմավարությունը,

ծրագրերի

ուղղվածությունն ու բնույթը,

վերահսկում է ծրագրերի եւ

նյութերի որակը:
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ՀԱր ցԵ ր ԽՄԲԵրԻՆ

Խմ բա գիր - ո՞ր թե մա ներն են կա րևոր, ին չո՞ւ : 

Տեխ նի կա կան պա տաս խա նա տու - արդյո՞ք տեխ նի կա պես հասց -

նում են, ի՞նչ տեխ նի կա է ան հրա ժեշտ: 

Լ րագ րող - ինչ պե՞ս պատ րաս տել նյու թը: 

Հա մա կար գող - ինչ պե՞ս բաշ խել մե քե նա նե րը, օպե րա տոր նե րին,

ժա մա նա կը, որ պես զի հասց նեն:

ՀԱր ցԵր ԱՇԱ ԿԵրՏ ՆԵ րԻՆ` ԽԱ ղԻ Ար ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ րը ՔՆ ՆԱր ԿԵ ԼՈՒ

ՀԱ ՄԱր 

Ին չո՞ւ հենց այս թե մա նե րը: 

Ինչ պե՞ս կներ կա յաց նեք այդ թե ման. ձեր կար ծի քով ի՞նչ է պետք

անել այդ նյու թի հա մար: 

Որ քա՞ն ժա մա նակ է պետք այդ նյու թի պատ րաստ ման հա մար: 

Ի՞նչ տեխ նի կա կան աջակ ցու թյուն է պետք այդ նյու թի հա մար՝ քա -

նի օպե րա տոր, մե քե նա, հա տուկ սար քա վո րում ներ... 

Ի՞նչ հեր թա կա նու թյամբ կդա սա վո րեք նյու թե րը: Ին չո՞ւ: 

Ո՞վ է ձեր լսա րա նը: Ի՞նչ են ու զում նրանք տես նել ու լսել: 

Արդյո՞ք չեն ձանձ րա նա: 

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ

Ի՞նչ է գո վազ դը: 

Ու՞մ է պետք գո վազ դը: 

ԶԼՄ-նե րին ի՞նչ է տա լիս գո վազդ ու նե նա լը: 

Կա րո՞ղ եք հի շել որևէ լավ հայ կա կան գո վազդ: Ին չու՞ է լա վը: 

ԴԻ ՏՈՒՄ-ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ

Ու սու ցի չը ցու ցադ րում է «Ինչ պես է պատ րաստ վում գո վազ դը» տե սա -

նյու թը (Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծում): 

Քն նար կել տե սա նյութն ու դրա նում ցու ցադր վող գո վազ դը: 

քայլ 5
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ՀԱր ցԵր. 

Ի՞նչ փու լե րով է պատ րաստ վում գո վազ դը

Տ վյալ դեպ քում ի՞նչ հնարք ներ են օգ տա գոր ծել հե ղի նակ նե րը` լսա -

րա նին հա մո զե լու հա մար: 

Արդյո՞ք ար դյու նա վետ էր: 

Որ քա նո՞վ էր հա ջող վել հե ղի նակ նե րի մտադ րու թյու նը. արդյո՞ք մար -

դիկ իրենց կտես նեն հե րո սի մեջ, նա նմա՞ն է մի ջին գոր ծա րա րի:

Արդյո՞ք ապա գայի բան կի երևա կա յա կան պատ կե րը հա մո զիչ էր...

Դուք ի՞նչ կփո խեիք գո վազ դում, որ այն ավե լի ազ դե ցիկ լի ներ: 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին հա մա ռոտ ներ կա յաց նում է գո վազ դի իրա -

վա կան սահ մա նա փա կում նե րը. ին չը չի կա րող հայտն վել գո վազ դային

նյու թում, և ինչ պես է կար գա վոր վում գո վազ դի հե ռար ձա կու մը:

ԴԻ ՏՈՒՄ-ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցի չը ցու ցադ րում է «Ին գո Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ըն կե րու -

թյան գո վազ դային հո լո վա կը: Այն մեծ քն նար կում նե րի թե մա դար ձավ,

քա նի որ, մաս նա գետ նե րի պնդ մամբ, մի քա նի կե տով խախ տում էր

օրեն քը. կի րա ռում էր ան չա փա հա սի կեր պար, վար կա բե կում էր ու սուց -

չին, ժար գոն էր օգ տա գոր ծում, հա կա սում էր բա րո յա կա նու թյան նոր -

մե րին, բռ նու թյուն էր տա րա ծում (տե´ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծում կամ

օն լայն http://www.youtube.com/watch?v=LeGwLsoq8UI):

ՀԱր ցԵր

Ո՞վ է պատ վի րել գո վազ դը: 

Ի՞նչ է գո վազդ վում: 

Ո՞ւմ է ուղղ ված գո վազ դը: 

Ո՞րն է գո վազ դի ասե լի քը, ի՞նչ է այն փո խան ցում: 

Որ քա նո՞վ է գո վազ դը կա տա րում իր դե րը. ասե լի քը հաս նո՞ւմ է թի -

րա խային խմ բին, թող նո՞ւմ է նա խա տես ված ազ դե ցու թյու նը, ի՞նչ

զգա ցո ղու թյուն ներ է առա ջաց նում… 

Ի՞նչ հնարք ներ են կի րառ ված հո լո վա կում: 

Ի՞ն չը ձեզ դուր եկավ, ին չը` ոչ:
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Կա՞ օրեն քի խախ տում, թե՞ ոչ: 

Արդյո՞ք կու զեք, որ այս հո լո վա կը լի նի եթե րում, թե՞ ոչ: 

Քն նար կել նաև այլ օրի նակ ներ եթե րից:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է խմ բե րի. առա ջար կում է գո վազ -

դային հնար քի տե սակ ներ, որոն ցով աշա կերտ նե րը պետք է գո վազ դի

սցե նար կազ մեն:

Թե մա. 

1. Նոր ին տե րակ տիվ աշա կեր տա կան գրա տախ տակ, որ միաց ված

է հա մա կարգ չին, սեն սո րային է, կա րե լի է հպու մով աշ խա տեց նել

(լ սա րա նը` դպ րո ցի աշ խա տա կից ներ և աշա կերտ ներ):

2. Հայ կա կան ար տադ րու թյան բնա կան հյութ «Դպ րո ցա կան» (լ սա -

րա նը` աշա կերտ ներ):

3. ժա մա նա կա կից վեպ պա տա նի նե րի հա մար «Մեծ դա սա մի ջոց».

դպ րո ցա կան կյանք, առա ջին սեր, գնա հա տա կան ներ, ըն կե րու -

թյուն (լ սա րա նը` պա տա նի ներ):

Խումբ 1 – ան ձնա վո րում և հան րա ճա նաչ մարդ կանց ներգ րա վում (գո -

վազ դը ներ կա յաց նում է հայտ նի ան ձի մի ջո ցով՝ եր գիչ, դե րա սան, դպ -

րո ցում հայտ նի աշա կերտ, մուլ տի կամ ֆիլ մի հե րոս. ո՞ւմ կընտ րեն,

ին չո՞ւ նրան, ի՞նչ կա սի նա, ինչ պե՞ս կհա մո զի, ի՞նչ կադ րեր ցույց

կտան)

Խումբ 2 – հա մե մա տու թյուն և ընդ հան րա ցում (գո վազ դը պետք է պա -

րու նա կի սուտ կամ չա փա զան ցու թյուն)

Խումբ 3 – գո վազդ առանց ձայ նային տեքս տի. զգաց մուն քային կադ -

րեր և կար գա խոս կամ գրա վոր կոչ

Խումբ 4 – թեր թի գո վազդ. տեքստ և լու սան կար

Խումբ 5 – ռա դիոգո վազդ. ձայն առանց կադ րե րի

Աշա կերտ նե րը ներ կա յաց նում են սցե նար ներն ու քն նար կում դրանք …
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ԴԻ ՏՈՒՄ ԵՒ ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցի չը ցույց է տա լիս մի քա նի սո ցիալա կան գո վազդ Մուլ տի մե դիա

հա վել վա ծից և քն նարկ ման մի ջո ցով բա ցատ րում, թե ինչ է դա: 

Վարժությունների ընթացքում ուսուցիչը ծանոթանում է հարցաշարի

պատասխաններին և վերջում` դասն ամփոփելիս անդրադառնում է

նաև դրանց: Ինչո՞ւ են տվել այդ պատասխանները, որքանո՞վ են դրանք

հա մա պա տաս խանում իրականությանը, դասի ընթացքում փոխվե՞ց

նրանց կարծիքը

ցան կա ցած հա ղորդ ման ավար տին՝ մի շարք, եր բեմն մի քա նի էջ անուն -
ներ են գր վում, թեև եթե րում մեկ -եր կու հա ղոր դա վար է հայտն վում: հա -
ղոր դա վա րից բա ցի, բո լոր ծրագ րե րի պատ րաստ ման հա մար աշ խա տում
են մի ամ բողջ խումբ մար դիկ`լ րագ րող, ռե ժի սոր, խմ բա գիր, պրո դյու սեր,
օպե րա տոր, մոն տա ժող, լու սա վո րող, դի մա հար դար, հե ռար ձա կող, վա -
րորդ... նման մի խումբ էլ աշ խա տում է նաև թեր թում: սա միայն ստեղ ծա -
գոր ծա կան ու տեխ նի կա կան ան ձնա կազմն է: բայց լրատ վա մի ջո ցի
գո յու թյան հա մար նաև գու մար է ան հրա ժեշտ։ հե տևա բար, լրատ վա մի -
ջոցն ու նե նում է նաև գո վազ դի բա ժին, հաշ վա պա հու թյուն` մար դիկ, ով քեր
զբաղ վում են եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վար կով: Մե դիանե րի մեծ
մասն առևտ րային են, և նրանց եկամ տի հիմ նա կան աղ բյու րը գո վազդն է:
իսկ շատ ու թանկ գո վազդ ու նե նա լու հա մար պետք է ու նե նալ լավ հա ղոր -
դում ներ, հոդ ված ներ. չէ՞ որ որ քան հե տաքր քիր է հա ղոր դու մը, այն քան
շատ մարդ է այն դի տում, իսկ գո վազ դա տո ին պետք է, որ իր գո վազ դը
մեծ լսա րա նի հաս նի: լսա րա նի մե ծու թյու նից էլ կախ ված են հե ռար ձակ -
վող լրատ վա մի ջոց նե րի վար կա նիշ նե րը` ռեյ տինգ նե րը: որ քան բարձր է
վար կա նի շը, այն քան թանկ ար ժե գո վազ դը, և այն քան շատ գու մար է աշ -
խա տում մե դիան: 

ի հար կե, եկամ տի այլ աղ բյուր ներ էլ կան. տե՛ս «ինչ պես է աշ խա տում
լրատ վա մի ջո ցը» հոդ վա ծը (էջ …): 

այս պի սով, լրատ վա մի ջո ցի երեք հիմ նա կան բա ժին ներն են` ստեղ ծա գոր -
ծա կան, առևտ րային, տեխ նի կա կան: 

հա մաշ խար հային մե դիա դաշ տում մի քա նի խո շոր մի ջազ գային մե դիա
ցան ցեր ու կոր պո րա ցիաներ են գոր ծում, որոն ցից յու րա քան չյու րը մի քա -
նի, ան գամ տաս նյակ մե դիա կազ մա կեր պու թյուն ներ է տնօ րի նում: ինչ -
պես, օրի նակ, ռու պերտ Մեր դո կին պատ կա նող «նյուզ կոր պո րեյշն» -ի
(News Corporation) տնօ րի նու թյան ներ քո են գոր ծում բրի տա նա կան The
Sun օրա թեր թը, 20Century Fox կի նոս տու դիան, Sky հե ռուս տաըն կե րու -
թյու նը, American Idol մր ցույ թը, Fox հե ռուս տաըն կե րու թյու նը…. 

այդ ամե նի շնոր հիվ է, որ «նյուզ կոր պո րեյշն» -ը շատ մեծ ազ դե ցու թյուն ու -
նի բրի տա նիայում, աՄն -ո մ, ավստ րա լիայում: 

հա յաս տա նում ար դեն կան խո շոր մե դիա ըն կե րու թյուն ներ, որոնց մեջ մտ -
նում են մի քա նի հե ռուս տա կամ ռա դիոա լիք ներ, ար տադ րա կան ստու -
դիա, հրա տա րակ չու թյուն… օրի նակ` Panarmenian Media Group -ի մաս են
կազ մում «ար մե նիա» հե ռուս տա տե սու թյու նը, «արմ նյուզ» -ը, ATV և «լայմ»
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հե ռուս տաա լիք նե րը, նաև «արմ ռա դիո 107» -ը, ռա դիո «Ջան» -ը, «նա նե»,
«ես» և «TV մոլ» ամ սագ րե րը… 

« Մե դիա սթայլ» սպը -ի մաս են Tert.am, Armsport.am, «հա յու թյուն» ին -
տեր նե տային նա խագ ծե րը: 

Մե դիա կոր պո րա ցիանե րը, որոնք գործ ու նեն հս կա յա կան գու մար նե րի
հետ, սո վո րա բար ավե լի ան կախ են ֆի նան սա պես, միևնույն ժա մա նակ ու -
նեն ավե լի մեծ ֆի նան սա կան-քա ղա քա կան հե տաքրք րու թյուն ներ և շա -
հեր: ղե կա վա րի, տնօ րի նող ըն կե րու թյան դիր քո րո շում ներն ու շա հերն
ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են լրատ վա մի ջո ցի գոր ծու նեու թյան վրա: այդ
պատ ճա ռով կա րևոր է տե ղե կա նալ, թե ում է պատ կա նում մե դիան: 

օ րի նակ` «նյուզ կոր պո րեյշն» -ի սե փա կա նա տեր ռու պերտ Մեր դոկն 80 -
ա կան նե րի վեր ջից դար ձավ ծխա խո տի ար տադ րու թյան հս կա նե րից մե -
կի` «Ֆի լիպ Մո րիս» ըն կե րու թյան հա մա սե փա կա նա տեր: գաղտ նի
փաս տաթղ թի ի հայտ գա լով պարզ վեց, որ Մեր դո կին պատ կա նող լրատ -
վա մի ջոց նե րը հազ վա դեպ են քն նա դա տա բար ան դրա դառ նում ծխե լու
խնդ րին ու ծխա խո տի բիզ նե սին` ղե կա վա րու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կա -
նու թյան պատ ճա ռով: եվ մինչ օրս էլ, օրի նակ, FOX ըն կե րու թյան ան դրա -
դարձ նե րը ծխա խո տին՝ կաս կա ծով ու վե րա պա հու մով են ըն կալ վում,
քա նի որ սե փա կա նա տերն այդ ոլոր տում ու նի բիզ նես հե տաքրք րու թյուն -
ներ ու շա հեր: 

ԳՈ ՎԱԶԴ

Գո վազ դը որ պես մե դիա տեքստ

« Վեր լու ծում ենք մե դիան» դա սին քն նարկ ված հնարք նե րի կի րա ռու թյու -

նը շատ ավե լի ակն հայտ է երևում գո վազ դում։ Գո վազ դի ժա մա նակ որևէ

ապ րան քի կամ ծա ռա յու թյան մա սին փո խանց վող տե ղե կու թյուն նե րը

բա ցա հայ տո րեն նպա տակ ու նեն վա ճա ռել ապ րան քը/ ծա ռա յու թյու նը,

շար ժել լսա րա նի հե տաքրք րու թյու նը և դուր գալ լսա րա նին: Գո վազ դում

հա ճախ են օգ տա գոր ծում հան րա ճա նաչ մարդ կանց կերպար ներ,

որոնց երկր պա գու նե րը, փոր ձե լով նմա նա կել իրենց կուռ քե րին, գնում

են գո վազդ վող ապ րանք նե րը: Մյուս կող մից, կան ապ րանք ներ, որոնք

հա սա րակ մարդ կանց կեր պա րով են գո վազդ վում, քա նի որ նա խա -

տես ված են հենց նրանց հա մար` տնային տն տե սու հի ներ, բան վոր -

ներ… Այս դեպ քում, օրի նակ, տա նը նս տած տն տե սու հին իրեն

նույ նաց նում է գո վազ դի՝ հա ճե լի ար տա քի նով մայ րի կի հետ, ով շատ

գոհ է X լվաց քի փո շուց: 

Գո վազ դը նաև զու գոր դում ներ է առա ջաց նում: Ասենք, եթե գո վազդ վող

ըմ պե լի քը նա խա տես ված է 20-25 տա րե կան տղա նե րի հա մար, ով քեր,

ըստ նախ նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի, սի րում են ֆուտ բոլ, ապա

գո վազ դում ըմ պե լի քը զու գորդ վում է ֆուտ բո լի, ֆուտ բո լիստ նե րի հետ:

Գո վազ դը ևս վե րահսկ վում է ՀՀ օրենսդ րու թյամբ: «Գո վազ դի մա սին»

օրեն քը սահ մա նում է, թե ինչ կա րե լի է ցույց տալ գո վազ դում, ին չը` ոչ,

ո՛ր ապ րան քը կա րե լի է գո վազ դել, որը` ոչ: 
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Մե դիա 

բա ռա րան 

մեդիա

կորպորացիա

խմբագրություն

գլխավոր խմբագիր

լրագրող 

ռեժիսոր

պրոդյուսեր

օպերատոր

մոնտաժող

լուսավորող

դիմահարդար

հեռարձակում 

գովազդ



ըստ օրեն քի՝ գո վազ դը պետք է լի նի հայե րեն, չպետք է չա րա շա հի լսա -

րա նի վս տա հու թյու նը, ան տե ղյա կու թյու նը, չպետք է վար կա բե կի այլ

ապ րան քա տե սակ ներ… Գո վազ դում ար գել վում է վի րա վո րանք, խտ րա -

կա նու թյուն, ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն տա րա ծել, վար կա բե կել ազ -

գային կամ բա րո յա կան սկզ բունք նե րը, արա տա վո րել ծնո ղի կամ

դաս տիարա կի պա տի վը: 

Օ րեն քը նաև սահ մա նում է, որ գո վազ դում չի կա րե լի օգ տա գոր ծել ան -

չա փա հաս նե րի կեր պար ներ, եթե ապ րան քը կամ ծա ռա յու թյունն այդ

տա րի քային խմ բի հա մար չէ: Օրենսդ րու թյու նը նաև սահ մա նում է գո -

վազ դի հե ռար ձակ ման ժա մե րը, պար բե րա կա նու թյունն ու ծա վա լը, ինչ -

պես նաև գո վազ դը տպա գիր մա մու լում: ըստ այդմ` ագել վում է մին չև

10 րո պե տևո ղու թյամբ ռա դիոհա ղոր դում նե րում և մին չև 20 րո պե տևո -

ղու թյամբ հե ռուս տա հա ղոր դում նե րում մեկ ան գա մից ավե լի գո

վազդային ընդ հա տու մը, ար գել վում է գո վազ դային ընդ հա տու մը

պաշտո նա կան լրատ վա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ժա մա նակ: Հե -

ռուս տա ռա դիոհա ղոր դում նե րի հո վա նա վո րու թյու նը, գո վազ դի զու գակ -

ցու մը հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի հետ՝ «վա զող տո ղի» եղա նա կով,

հե ռուս տա խա նութ նե րը, ինչ պես նաև հե ռուս տա ռա դիոհա ղոր դում նե րի

ազ դին նա խոր դող և (կամ) հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում հովա -

նա վոր նե րի մա սին ցան կա ցած տե սա կի տե ղե կու թյան հե ռար ձա կու մը

հա մար վում են գո վազդ: Իսկ տպա գիր մա մու լում գո վազ դի ծա վա լը և

թե մա տի կան որոշ վում են նրանց կա նո նադ րու թյամբ նա խա տես ված

կար գով: Այ սինքն` թեր թը կա րող է լի նել զուտ գո վազ դային: 

(Տե´ս «Գո վազ դի մա սին» ՀՀ օրեն քը Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծում )

ՍՈ ցԻԱԼԱ ԿԱՆ ԳՈ ՎԱԶԴ

Գո յու թյուն ու նի նաև սո ցիալա կան գո վազդ: Դրանք շա հույթ չհե տապն -

դող, սո ցիալա կան որևէ հարց ներ կա յաց նող հո լո վակ ներն են:

Սովորաբար, սո ցիալա կան հո լո վակ նե րը կամ գո վազդ ներն առող ջա -

պա հա կան, բնա պահ պա նա կան, հա սա րա կա կան ակ տի վու թյան թե -

մա նե րով են լի նում. ասենք, կոչ են անում չծ խել, մա քուր պա հել

փո ղոց նե րը, չկտ րել ծա ռե րը… 

Սո ցիալա կան գո վազդ պատ վի րում են թե՛ պե տա կան մար մին նե րը,

թե՛ տվյալ թե մայով մտա հոգ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե -

րը, թե՛ խո շոր առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք սո ցիալա -

կան պա տաս խա նատ վու թյուն ու նեն ժո ղովր դի առ ջև ու նաև փոր ձում

են սո ցիալա կան թե մա ներ բարձ րաց նե լով՝ դրա կան կեր պար ստեղ ծել: 
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 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ
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տպա գիր Մե դիա

Այս թե մայով աշա կերտ նե րը ծա նո թա նում են մա մու լի աշ խա տան քին

և սո վո րում են վեր լու ծել պար բե րա կան նե րի նյու թե րը:

(ցան կա լի է, որ ու սու ցիչն իր հետ դա սի բե րի մի քա նի թեր թե րի և ամ -

սագ րե րի օրի նակ ներ` քն նար կում նե րի և վար ժու թյուն նե րի հա մար):

ԴԻՏՈՒՄ

Ու սու ցի չը ցու ցադ րում է Հա կոբ Ավե տի քյա նի հար ցազ րույ ցի 1-ին հատ -

վա ծը ` «Ինչ պե՞ս է աշ խա տում թեր թը»:

ՀԱր ցԵր.

Կար դու՞մ եք մա մուլ: 

Ի՞նչ եք կար դում` թեր թեր, ամ սագ րեր… 

Ին չու՞ հենց այդ պար բե րա կան նե րը, ին չո՞վ են դրանք հե տաքր քիր: 

Մա մուլ կար դում եք լու րե րի՞ հա մար, վեր լու ծու թյա՞ն հա մար, ժա ման -

ցի՞ հա մար… 

Ի՞նչն է առա ջի նը գրա վում պար բե րա կա նում: 

Ի՞ն չը ձեզ դուր չի գա լիս հայ կա կան մա մու լում:

Ու սու ցիչն իր մոտ եղած պար բե րա կան նե րի օրի նակ նե րով բա ցատ րում

է դրանց տար բե րու թյուն նե րը` ամ սա գիր, թերթ, շա բա թա թերթ… 

Օ րա թերթ` «Ա ռա վոտ», «Հայ կա կան ժա մա նակ», «Ազգ», շա բա թա թերթ`

Деловой Экспресс, եր կօ րա թերթ` «168 ժամ»:  

ցու ցադ րում է Հա կոբ Ավե տի քյա նի հար ցազ րույ ցի երկ րորդ հատ վա ծը`

«Թեր թի կա ռուց ված քը» (տե´ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը էջ …):

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րի հետ քն նար կում է հոդ ված նե րի օրի նակ ներ`

վեր հի շե լով հատ կա պես Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն, Խոս քի

ազա տու թյուն և Էթի կա դա սե րի գի տե լիք նե րը: 

քայլ 1

քայլ 2

քայլ 3
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Հոդ ված նե րի օրի նակ նե րի հա մար՝ տե´ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը :

Ու սու ցի չը կա րող է ընտ րել այլ հոդ ված ներ ըն թա ցիկ մա մու լից:

ՀԱր ցԵր ԱՇԱ ԿԵրՏ ՆԵ րԻՆ 

Որ քա նո՞վ է օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյու նը: 

Ի՞նչ կող մեր են ներ կա յաց ված: 

Որ քա նո՞վ է վեր նա գի րը հա մա պա տաս խա նում բո վան դա կու թյա նը: 

Ինչ պի սի՞ն է հոդ վա ծի լե զուն. արդյո՞ք չե զոք է:

Հե ղի նա կի տեքս տում ինչ պի սի՞ գնա հա տա կան տվող բա ռեր են օգ -

տա գործ ված:  (մակ բայեր, մակ դիր ներ, ածա կան ներ…) 

Ու նի՞ թաքն ված նպա տակ:

Նույն իրա դար ձու թյան մա սին ի՞նչ փաս տեր են ներ կա յաց նում տար -

բեր թեր թեր:

Կա՞ իրա դար ձու թյու նը դրա կան կամ բա ցա սա կան ներ կա յաց նե լու

մի տում :

ԴԻՏՈՒՄ

Ու սու ցի չը ցու ցադ րում է Հա կոբ Ավե տի քյա նի հար ցազ րույ ցի 3-րդ հատ -

վա ծը` «Ինչ պե՞ս կար դալ թերթ»:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին  բա ժա նում է խմ բե րի, տա լիս է  թեր թե րի

օրի նակ ներ և առա ջար կում է վեր լու ծել դրանք : 

Խումբ 1 - հա մե մա տում ու քն նար կում է թեր թե րի առա ջին էջե րը: 

Ի՞նչ նկար է օգ տա գործ ված, ին չո՞ւ: 

Ի՞նչ հոդ ված է տե ղադր ված:

Կա՞ արդյոք առաջ նոր դող/խմ բագ րա կան, ին չի՞ մա սին է: 

Ինչ պի սի՞ն է էջի ընդ հա նուր ձևա վո րու մը:

Խումբ 2 - հա մե մա տում ու քն նար կում է թեր թում տե ղադր ված գո վազդ -

նե րը։

Կրկն վո՞ւմ են, թե՞ տար բեր են: 

քայլ 4

քայլ 5
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Ո՞ր էջին են, որ քա նո՞վ են աչ քի ընկ նում, գույն/ չափ: 

Ի՞նչ տեքստ է օգ տա գործ վում գո վազ դում, կա՞ն հա մո զող բա ռեր: 

Ի՞նչ պատ կեր/ լու սան կար/գ րա ֆի կա է օգ տա գործ ված: 

Ին չո՞վ ու ինչ պե՞ս է ազ դում գո վազ դը:

Խումբ 3 - հա մե մա տում ու քն նար կում է թեր թի նյու թե րի լու սան կար նե րը։

Քա նի՞սն են: 

Որ քա նո՞վ են հա մա պա տաս խա նում հոդ վա ծի թե մային: 

Սե փա կա՞ն են, թե՞ ոչ: Կա՞ հղում հե ղի նա կին: 

Ի՞նչ է լու սան կարն ավե լաց նում նյու թին: 

Է թի կա կան խն դիր կա՞, թե՞ ոչ:

Խումբ 4 - հա մե մա տում է օր վա նյու թե րի թե մա նե րը։ 

Ո՞ր թեր թի նյու թերն են ավե լի ար դիական: 

Ի րա դար ձու թյուն նե՞րն են շատ, թե՞ ակ նարկ նե րը: 

Կա՞ թե մա տիկ բազ մա զա նու թյուն: 

Ո՞ր թե ման է գե րակշ ռում (քա ղա քա կան, մշա կու թային, սպոր տային,

տն տե սա կան, տե ղա կան, մի ջազ գային...): 

Արդյո՞ք կա րող եք կռա հել թեր թի ուղղ վա ծու թյու նը:

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին ցույց է տա լիս հա ջող ված ֆո տո ռե պոր տաժ

օրի նակ ներ և խո սում է լավ լու սան կա րի չա փա նիշ նե րի մա սին, ինչ պես

նաև ֆո տո մա նի պու լ յա ցիանե րի մա սին` ըստ տե սա կան նյու թի (hայ -

կա կան օրի նակ ներ` http://bit.ly/XUow7o): 

ցու ցադ րում է  օրի նակ` ինչ պես է սո վո րա կան  աղ ջի կը մի քա նի շտ -

կում նե րից հե տո դառ նում հան դե սի մո դել.  

http://demo.fb.se/e/girlpower/retouch/

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի և օր վա ըն թաց քում պատ րաս -

տում են փոքր ֆո տո ռե պոր տաժ ներ տր ված թե մա նե րով պատ րաս -

տում: Ֆո տո շար քը կամ ֆո տո ռե պոր տա ժը կա րող է բաղ կա ցած լի նել

5-7 նկա րից և պետք է հնա րա վո րինս ընդ գր կուն ներ կա յաց նի թե ման`

դեմ քեր, հույ զեր, ընդ հա նուր կադ րեր, որոն ցում երևում է ընդ հա նուր

իրա վի ճա կը, ման րա մաս ներ, գոր ծո ղու թյուն ներ... 

քայլ 6

քայլ 7



Խումբ 1 - Դաս – մի քա նի լու սան կար նե րի շար քով ցույց տալ որևէ դա -

սի ըն թացք:

Խումբ 2 -  Ճա շա րա նում- ցույց տալ` ինչ պես է աշա կեր տը որևէ բան

գնում ճա շա րա նում և համ տե սում: 

Խումբ 3 - Դա սա մի ջոց – ցույց տալ մի ջանց քում տի րող իրա րան ցու մը:

Խումբ 4 - Կան գա ռում – ցույց տալ` ինչ պես են մար դիկ սպա սում

տրանս պոր տի, ինչ պես են եր թու ղային նե րը կու տակ վում կան գա ռում: 

Խումբ 5 - Ֆիզ կուլ տու րայի դաս –ցույց տալ դա սի ըն թաց քը, մար զում -

ներ, խա ղեր:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է  3-4 խմ բի և բո լո րին բա ժա նում

նույն լու սան կա րը (լու սան կար նե րի հա մար տե՛ս Մուլ տի մե դիա հա վել -

վա ծը ): Աշա կերտ նե րը խմ բե րով մտա ծում և գրում են մա կագ րու թյուն -

ներ նկար նե րի հա մար:  Ապա քն նար կում են: Քն նարկ ման ըն թաց քում

ու սու ցի չը նաև ցույց է տա լիս մա կագ րու թյուն նե րի հա ջող ված օրի նակ -

ներ` տե սա կան նյու թից:

ՀԱր ցԵր.

Ին չու՞ եք այդ պես մա կագ րել: 

Արդյո՞ք այն որևէ բան ավե լաց նում է նկա րին, թե՞ կրկ նում է նկա րը: 

Արդյո՞ք նկարն ան հաս կա նա լի է առանց այդ մա կագ րու թյան: 

Հե տաքր քի՞ր է ձևա կերպ ված մա կագ րու թյու նը:

ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴրԱՆՔ

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է 3-4  հո գա նոց խմ բե րի և հանձ -

նա րա րում է շա բաթ վա ըն թաց քում որևէ հե տաքր քիր թե մայով պատ -

րաս տել պա տի թերթ՝ թեր թոն: Թե մա նե րը կա րող են ընտ րել

աշա կերտ նե րը, կամ կա րող է առա ջար կել ու սու ցի չը: ցան կա լի է ընտ -

րել թե մա ներ, որոնց ու սում նա սի րու թյու նը կա վե լաց նի երե խա նե րի գի -

տե լի քը, կըն դար ձա կի աշ խար հա յաց քը, թույլ կտա բա ցա հայ տել նոր

մշա կույթ, նոր երևույթ ներ, թե մա ներ, որոն ցով սո վո րա բար չեն հանձ -

նա րար վում շա րադ րու թյուն ներ կամ ռե ֆե րատ ներ:
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քայլ 8

քայլ 9



Նյու թեր պատ րաս տե լուց բա ցի, նրանք պի տի մտա ծեն նաև թեր թո նի

ձևա վոր ման մա սին. ո՛ր հատ վա ծում ո՛ր նյու թը դր վի, ինչ գույ նով, եզ րա -

գ ծեր լի նե լու են, թե ոչ, ինչ նկար ներ, գրա ֆիկ ներ կա րե լի է տե ղադ րել...

ԱՌԱՋԱրԿՎՈղ ԹԵՄԱՆԵր

Նելսոն Մանդելա, Մահաթմա Գանդի, Դարֆուրի կոտորածը,

Եվրոպական միություն , Հաշմանդամների խնդիրները Հայաստանում,

Լեոնիդ Ենգիբարյան...

Ուսուցիչն ամփոփում է դասը` վերհիշելով թերթի գործունեության

հիմնական սկզբունքները:

տ պա գիր մա մու լը զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի տե սակ նե րից ամե -
նա հինն ու ավան դա կանն է: օրի նակ, ավան դա պահ բրի տա նա ցի նե րը սի -
րում են օրը սկ սել մա մու լը թեր թե լով` մի բա ժակ սուր ճի հետ: կամ էլ,
առա վոտ շուտ աշ խա տան քի շտա պե լիս՝ ավ տո բու սում, մետ րո յում վեր ջին
լու րեր են կար դում ան վճար բա ժան վող թեր թե րում: 

տ պա գիր մա մու լը բնո րոշ վում է պար բե րա կա նու թյամբ և տպա քա նա կով:
ըստ պար բե րա կա նու թյան՝ մա մու լի տե սակ ներն են` օրա թերթ, շա բա թա -
թերթ, ամ սա թերթ, ամ սա գիր, տա րե գիրք… բնույ թով կա րող ենք առանձ -
նաց նել մա մու լի եր կու հիմ նա կան տե սակ` թերթ և հան դես (ժուռ նալ):

հա յաս տա նյան խո շոր թեր թե րից նշենք «ա ռա վոտ», «հայ կա կան ժա մա -
նակ», «հա յաս տա նի հան րա պե տու թյուն», «ազգ», «հայոց աշ խարհ», «168
ժամ», «Республика Армения», «Голос Армении» պար բե րա կան նե րը:

հան դե սը բնո րոշ վում է ոչ այն քան պար բե րա կա նու թյամբ (դ րանք կա րող
են լույս տես նել շա բա թա կան, երկ շա բա թյա կամ ամ սա կան պար բե րա կա -
նու թյամբ), որ քան ոճով ու ձևով` աչ քին ավե լի հա ճե լի, գու նա վոր, թե մա -
տիկ, ավե լի շատ էջե րով… հան դես նե րը սո վո րա բար լի նում են թե մա տիկ`
խո հա նո ցային, գի տա կան, մշա կու թային, նո րա ձևու թյան մա սին և այլն:
դրանք ամե նից հա ճախ հրամց նում են ծա վա լուն նյու թեր` ակ նարկ ներ,
հար ցազ րույց ներ, պատմ վածք ներ, վեր լու ծա կան հոդ ված ներ… 

Ժա ման ցային հան դես նե րը, որ պա տա նի նե րի շր ջա նում ամե նա տա րած -
վածն են, լի են գու նա զարդ նկար նե րով, լավ կյան քի պատ կեր նե րով ու
կա տա րյալ գե ղեց կու հի նե րի կեր պար նե րով: հան դե սային կեր պար նե րից
շա տե րը հա մա կարգ չային շտ կում նե րի ար դյունք են և հե ռու են իրա կա նու -
թյու նից: 

առ հա սա րակ, լու սան կա րը մեծ դեր է խա ղում տպագ րու թյան մեջ. այն
պատ կե րա վոր է դարձ նում ասե լի քը, քա նի որ մի կադ րում փո խան ցում է
այն, ինչ բա ռե րով դժ վար է, եր բեմն էլ ան հնար է նկա րագ րել: լրատ վու -
թյան պա րա գա յում՝ մի լու սան կա րը կա րող է փո խան ցել իրա դար ձու թյան
մթ նո լոր տը, մարդ կանց հույ զե րը, իրա վի ճա կը… պատ կե րը հա ճախ շատ
ավե լի ազ դե ցիկ է, քան տեքս տը: հան դես նե րում ու ժա ման ցային հրա տա -
րա կու թյուն նե րում նկարն ապա հո վում է հա ճե լի ըն թեր ցա նու թյուն, ավե լի
քիչ ծան րա բեռն վա ծու թյուն ըն թեր ցո ղի հա մար, գույ ներ ու տրա մադ րու -
թյուն... իհար կե, իլյուստ րա ցիան՝ պատ կե րա զար դու մը, միայն լու սան կար -
նե րով չի սահ մա նա փակ վում. պար բե րա կան նե րում հա ճախ են
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ամփոփում

ուսուցչի համար

ՀՈՒՇՈՒՄ

Հնարավորության

դեպքում՝ ուսուցիչը

կարող է դասին

հրավիրել տե ղական

թերթի խմբագրի կամ

լրագրողի, որպեսզի

աշակերտները կարո -

ղանան հարցեր տալ:

Կարելի է նաև այցելել

թերթի խմբա գրու -

թյուն:



հան դի պում գրա ֆի կա կան պատ կեր ներ, գծագ րեր, ծաղ րան կար ներ... 

Ֆո տո ռե պոր տաժն այ սօր դար ձել է նաև առան ձին լրատ վա կան ժանր.
լու սան կար նե րով հնա րա վոր է ամ բող ջա կան պատ մու թյուն ներ պատ մել: 
հայ կա կան ֆո տո ռե պոր տաժ նե րի օրի նակ նե րի հա մար՝ տե՛ս
http://bit.ly/XUow7o

լու սան կար նե րը կա րող են ու նե նալ մա կագ րու թյուն ներ. դրանք մի քա նի
բա ռով, մեկ նա խա դա սու թյամբ՝ հա վե լյալ տե ղե կու թյուն են հայտ նում:
օրի նակ`ն շում են նկար ված ան ձի անու նը, դեպ քի վայ րը կամ գոր ծո ղու -
թյուն են նկա րագ րում: բայց ոչ մի դեպ քում մա կագ րու թյու նը չպետք է ասի
մի բան, որը նկա րում ակն հայտ երևում է: եթե երե խա նե րը խա ղում են գն -
դա կով, պետք չէ գրել՝ «ե րե խա նե րը գն դակ են խա ղում»: կա րե լի է նշել
երե խա նե րի տա րի քը կամ խա ղա լու առի թը, եթե այդ պի սին կա, այն, ին -
չով նկա րը կամ դրա նում պատ կեր ված իրա վի ճակն ար տա ռոց է, կամ
որևէ ման րա մասն, որ կա րևոր է, բայց չի հաս կաց վում նկա րից: ասենք,
եթե երե խա նե րը խա ղում են, իսկ այդ պա հին այդ երկ րում պա տե րազմ է,
կամ երե խա նե րը երկ րա շար ժից նոր են փրկ վել, և պետք է դա շեշ տել...

լու սան կար նե րի մա կագ րու թյան օրի նակ ներ բրի տա նա կան բի բի սի -ի ց. 

http://bbc.in/KjaK2K

http://bbc.in/MjjOcr

http://bit.ly/TtBO4x

http://bit.ly/RwWhW9

http://bit.ly/RSvMu6

լու սան կար նե րը ևս են թարկ վում են էթի կա կան կա նոն նե րի. չի կա րե լի
նկա րել մար դու ան ձնա կան կյան քը, եթե այն հան րային կա րևո րու թյուն չի
ներ կա յաց նում, չի կա րե լի նկա րել և ցու ցադ րել բռ նու թյան են թարկ ված
երե խա նե րի դեմ քե րը, մա հա ցած նե րի դիակ նե րի ման րա մաս ներ և այլն:
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Մե դիա 

բա ռա րան 

մամուլ 

բաժանորդագրու -

թյուն 

խմբագրական 

տպաքանակ

ընթերցող

խորագիր

սրբագրիչ

 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 ա. Մորիկյան, «Ժուռնալիստիկա. ինչ, ինչպես, ինչու», երևան 2008,
Մուլտիմեդիա հավելված:

2 ա. Մորիկյան, «Ժուռնալիստիկա. ինչ, ինչպես, ինչու. բնագրեր», երևան,
2006, Մուլտիմեդիա հավելված:

3 Язык фотографии , Poynter, NewsU International, «լուսանկարչության
լեզուն»  ազատ դասընթաց, http://bit.ly/QFMyjx
(այս նյութից ուսուցիչները կարող են անվճար օգտվել. պետք է գրանցվել
և հաշիվ բացել կայքում) 

4 ա. պապյան, խորհուրդներ սկսնակ լուսանկարիչներին, http://bit.ly/V1ry2c

5 Ֆոտոռեպորտաժ, ռոյթերս, http://reut.rs/Rcr5yK

6 Ֆոտոպատմություն, բիբիսի, http://bbc.in/K0CF9l

7 Hot Tips for Writing Photo Captions, Poynter, http://bit.ly/fzzrNZ



Ã»Ù³ 7
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ձայ նը եւ Մե դիան

Այս թե ման պատ մում է ռա դիոյի աշ խա տան քի և այս մե դիայի առանձ -

նա հատ կու թյուն նե րի մա սին:

ԽԱղ 

Ու սու ցի չը դասն սկ սում է փոք րիկ խա ղով: Աշա կերտ նե րը փա կում են

աչ քե րը և փոր ձում են լսո ղու թյամբ գու շա կել ու սուց չի գոր ծո ղու թյուն նե -

րը: Ու սու ցիչն ինչ -որ գոր ծո ղու թյուն ներ է անում: 

Օ րի նակ` բա ցում է ջրի շի շը, ջու րը լց նում է բա ժա կի մեջ ու խմում է,

բա ցում է դա րա կը, վերց նում է գիրք կամ մա տյան, բա ցում է, թեր թում,

ինչ -որ մե կը բա ցում է դա սա րա նի դու ռը, քայ լում, մո տե նում է ու սուց չին,

ու սու ցի չը նրա ական ջին ինչ -որ բան է շշն ջում, ծի ծա ղում են… 

ՀԱր ցԵր

Ի՞նչ լսեցիք: 

Ի՞նչ էր կա տար վում:

Կա րո ղա ցա՞ք հաս կա նալ, թե ինչ էր կա տար վում առանց

պատ կե րի: 

Այս օրի նա կով ու սու ցի չը բա ցատ րում է ձայ նի նշա նա կու թյու նը, ձայ նով

պատ մու թյունն ու իրա վի ճակն ըն կա լե լու նր բու թյուն նե րը: 

ԴԻ ՏՈՒՄ

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին ցույց է տա լիս «Ինչ պես է աշ խա տում ռա -

դիոն» տե սա նյու թը (տե´ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը):

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ

Քն նարկ ման մի ջո ցով, օգ տա գոր ծե լով տե սա կան նյու թի գի տե լի քը, տե -

սա նյու թի տե ղե կու թյուն նե րը, ու սու ցի չը աշա կերտ նե րին հու շում է ռա -

դիոյի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

քայլ 1

քայլ 2

քայլ 3



ՀԱր ցԵր

Ռա դիո լսու՞մ եք: Ի՞նչ եք լսում ռա դիոյով: 

Լու րեր ստա նու՞մ եք ռա դիոյից: 

Որ տե՞ղ եք լսում և ե՞րբ (մե քե նա յում, տա նը, աշ խա տան քի վայ րում,

դր սում քայ լե լիս, ական ջա կալ նե րո՞վ, թե՞ բարձ րա խո սով, մե նա՞կ,

թե՞ ոչ...) 

Արդյո՞ք ռա դիո լսե լուն զու գա հեռ կա րե լի է այլ բան անել: 

Ո՞վ է ձեր սի րե լի ռա դիոհա ղոր դա վա րը կամ DJ -ը: Ինչ պի սի՞ն է նրա

ձայ նը՝ մտեր միկ, ըն կե րա կան, հե տաքր քիր, վե րամ բարձ, պաշ տո -

նա կան: 

Ինչ պի սի՞ն են ռա դիոլու րե րը: Երաժշ տու թյուն կա՞, թե՞ ոչ: Դա լա՞վ

է, թե՞ ոչ: Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նի երաժշ տու թյու նը:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Լ սել ռա դիոնյու թի օրի նակ ներ և քն նար կել դրանց կա ռուց ված քը, բա -

ղադ րիչ նե րը… (Օ րի նակ նե րի հա մար տես Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը )

Միայն բնա ձայ նով հա վա քած ռա դիոնյութ (բա ցատ րել աշա կերտ նե -

րին` ինչ է բնա ձայ նը)

ՀԱր ցԵր 

Ի՞նչ ձայ ներ լսե ցիք:

Դ րանք ի՞նչ տրա մադ րու թյուն ներ հա ղոր դե ցին:

Բ նա ձայ նե րը որ քա նո՞վ պատ կե րա ցում տվե ցին մի ջա վայ րի մա սին:

Նոր տե ղե կու թյուն ստա ցա՞ք:

ՌԱ ԴԻՈՌԵ ՊՈր ՏԱժ 

ՀԱր ցԵր

Ինչ պի սի՞ն է լրագ րո ղի տեքս տը: 

Ն րա ձայ նում կա՞ վե րա բեր մունք: 

Ի՞նչ ձայ ներ են օգ տա գործ ված: 

Հար ցազ րույ ցի ի՞նչ կտոր ներ են օգ տա գործ ված, ին չո՞ւ: 

Հար ցազ րույ ցի կտոր նե րը տե ղե կատ վա կա՞ն են, թե՞ զգաց մուն -

քային: 

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |61

քայլ 4



ՀԱր ցԱԶ րՈՒՅց, ՆՈՒՅՆ ՄԻՏ Քը ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՁԵՒՈՎ ՄՈՆ ՏԱժ ՎԱծ 

ՀԱր ցԵր

Ի՞նչ էր ասում մար դը առա ջին և երկ րորդ տար բե րակ նե րում:

Ինչ պե՞ս փոխ վեց միտ քը մոն տա ժի ար դյուն քում: 

Զ գա ցի՞ք, որ խոս քը կտր ված է:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ու սու ցի չը աշա կերտ նե րին բա ժա նում է խմ բե րի և հանձ նա րա րում է

պատ րաս տել փոք րիկ ձայ նային ակ նարկ՝ տր ված թե մա նե րով (ձայ -

նագ րել թե ման ներ կա յաց նող բնա ձայ ներ, երկ խո սու թյուն, կարճ հար -

ցազ րույց...):

Վար ժու թյու նը պի տի ար վի օր վա ըն թաց քում: Անհ րա ժեշտ է 4 ձայ նագ -

րիչ կամ ձայ նագ րող հե ռա խոս: 

Թե մա ներ`

ֆիզ կուլ տու րայի դաս

դա սա մի ջոց

դպ րո ցա կան մի ջո ցա ռում 

եր գի դաս

Ե թե ու սու ցի չը և/ կամ աշա կերտ նե րը ու նեն հա մա պա տաս խան հմ տու -

թյուն ներ, կա րող են ձայ նագ րու թյուն նե րը հա մա կարգ չում մոն տա ժել ու

տե ղադ րել բլո գում: Եթե ոչ, ապա ձայ նագ րու թյուն նե րը դա սա րա նում

կա րող են լսել հենց հե ռա խո սից կամ ձայ նագ րի չից: 

Հա ջորդ դա սին ու սու ցիչն ու աշա կերտ նե րը քն նար կում են վար ժու թյան

ար դյունք նե րը:

ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴրԱՆՔ

Դա սի ավար տին ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է դի տել հա ջորդ դա սին նա -

խոր դող օր վա լու րե րի թո ղար կու մը՝ դա սին քն նար կե լու հա մար (օ րի նակ`

Հան րային հե ռուս տա տե սու թյան լու րե րի հիմ նա կան թո ղար կու մը), իսկ

ինքն այդ հա ղոր դու մը տե սագ րում է:
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Ակ նար կի օրի նակ

ԴԱ ՍԱ ՄԻ ՋՈց

վազ քի ձայն

աղ մուկ մի ջանց քում 

աղ ջիկ նե րի զրույ ցից մի
պա տա ռիկ (քն նար կում
են որևէ իրա դար ձու -
թյուն, դաս, նոր երգ…)

մեկ այլ երկ խո սու թյուն
(հա ջորդ ժամն ի՞նչ դաս
է, գրե՞լ ես, կա րո՞ղ եմ
ար տագ րել) 

ու սուց չի ձայ նը, որ սաս -
տում է վազվ զող աշա -
կերտ նե րին

զան գի ձայն…..

քայլ 5

քայլ 6

Մեդիայիշուկանգովազդատուներն
են,նրանցպետքէապրանք
վաճառել:Հեռուստատեսությունլինի,
թերթ,թեայլմեդիա,լսարանէ
վաճառում:Մեդիա
կորպորացիաներըլսարանեն
վաճառումայլկորպորացիաներին:

ՆոամՉոմսկի,ամերիկացի փիլիսոփա, 

լեզվաբան, քննադատ



Ուսուցիչն ամփոփում է դասը քննարկումով:

Խոսքիուձայնիկարևորությունը

(ռա դիոյի պատ մու թյան հա մար օգտ վել «Ժուռ նա լիս տի կայի հա մա ռոտ
պատ մու թյուն» հոդ վա ծից էջ …):

ձայն. ահա թե ին չի վրա է հիմն ված ռա դիոն: Ճիշտ ընտր ված հա ղոր դա -
վա րը, երաժշ տու թյու նը, ձայ նային ան ցում ներն ամե նա կա րևորն են լսա -
րա նին գրա վե լու հա մար: ունկն դի րը, միայն ձայ նը լսե լով, կա րող է
ստեղ ծել իր սի րե լի հա ղոր դա վա րի կեր պա րը, և հա ղոր դա վա րի խն դիրն է
այն պես անել, որ այդ կեր պա րը հա ճե լի ու հե տաքր քիր լի նի: ռա դիոն
ավան դա կան լրատ վա մի ջոց նե րից ամե նամ տեր միկն է հա մար վում: երբ
զան գում ես ռա դիո, խո սում ես հա ղոր դա վա րի հետ, մտ քումդ գծում ես
նրա կեր պա րը: Միաժա մա նակ կա րող ես ստեղ ծել ինքդ քո կեր պա րը`
ձայ նով ու խոս քով: այս պես` ե՛ւ հա ղոր դա վա րը, ե՛ւ ունկն դիրն իրենց ավե լի
ան կաշ կանդ են զգում: բա ցի այդ, երբ ռա դիոն լսում ես ական ջա կալ նե -
րով, թվում է, թե հա ղոր դա վա րը խո սում է միայն քեզ հետ, երաժշ տու թյու -
նը հն չում է քեզ հա մար, դու կտր վում ես շր ջա պա տի ձայ նե րից: 

ռա դիոն նաև ամե նա քիչն է սահ մա նա փա կում մեր` օգտ վող նե րիս գոր ծո -
ղու թյուն նե րը. ռա դիո կա րող ես լսել ինչ -որ բան անե լուն զու գա հեռ` մե քե -
նա վա րե լիս, ճաշ պատ րաս տե լիս, զբոս նե լիս… 

ինչ վե րա բե րում է լրատ վու թյա նը, հա յաս տա նում ռա դիոն այս առու մով
կա ղում է: իհար կե, մի շարք մաս նա վոր ռա դիոկա յան ներ ու նեն լու րե րի
բա ժին և խմ բագ րու թյուն, բայց նրանց մեծ մա սը հե ռար ձա կում է լրատ վա -
կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ու ղար կած նո րու թյուն նե րը: կա րող ենք
առանձ նաց նել «ա զա տու թյուն» ռա դիոկա յանն ու հան րային ռա դիոն,
որոնք խո շոր լրատ վա կան խմ բագ րու թյուն ներ ու նեն և հա մա կող մա նի
լրատ վու թյուն են ապա հո վում: 

աու դիո մոն տաժն ավե լի հեշտ է, քան վի դեոն, ինչն էլ հեշ տաց նում է ռա -
դիոյի աշ խա տան քը, բայց և ավե լի շատ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փո խե -
լու, աղա վա ղե լու խոս քը: 

ա մեն դեպ քում, աշ խար հում ռա դիոն ամե նաօ պե րա տիվ լրատ վու թյան մի -
ջոց նե րից է հա մար վում, քա նի որ ռա դիոյում դեպ քի վայ րից տե ղե կու թյուն
փո խան ցե լու հա մար միայն բջ ջայի նը բա վա կան է, ի տար բե րու թյուն,
ասենք, հե ռուս տա տե սու թյան: եվ, ի տար բե րու թյուն թեր թի, ռա դիոյում կա -
րիք չկա սպա սել հա ջորդ օր վա թո ղարկ մա նը: իհար կե, ին տեր նե տը օպե -
րա տի վու թյան և ան մի ջա կա նու թյան առու մով մր ցակ ցու թյու նից դուրս է: 

ե թե մարդ կա րող է թեր թը մի քա նի ան գամ կար դալ, մտա ծել, վե րըն թեր -
ցել, ընդ գծել հատ ված ներ, ապա դա սա կան ռա դիոն չես կա րող լսել մի
քա նի ան գամ: ավե լին, ռա դիոյի դեպ քում չկա նաև կադր, հե տևա բար, տե -
ղե կու թյունն ըն կալ վում է միայն լսո ղու թյամբ: կա րևոր է, որ տե ղե կու թյու նը
փո խանց վի պարզ նա խա դա սու թյուն նե րով, հաս կա նա լի լեզ վով, ճիշտ
ար տա սա նու թյամբ ու հա մա պա տաս խան ձայ նային ձևա վոր մամբ: 

ե րաժշ տու թյու նը, ձայ նային էֆեկտ նե րը ստեղ ծում են տրա մադ րու թյուն,
որը նաև կա րող է ազ դել ին ֆոր մա ցիայի ըն կալ ման վրա. եթե տե ղե կու -
թյու նը հա ղոր դում են ու րախ երաժշ տու թյան տակ, ապա այն շատ ավե լի
դրա կան կա րող է ըն կալ վել: 

ռա դիոլ րագ րո ղի «հում քը» ձայ նագ րու թյուն ներն են` մարդ կանց ձայ նե րը,
խոս քը, ինչ պես նաև բնա ձայ նե րը`շր ջա պա տի ձայ նե րը, աղ մու կը, երաժշ -
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ամփոփում

ուսուցչի համար

ՀՈՒՇՈՒՄ

Հնարավորության

դեպքում՝ուսուցիչը

կարող է դասին

հրավիրել

ռադիոլրագրողի կամ

խմբագրի կամ այցելել

խմբագրություն: Եթե

տեխնիկան թույլ է

տալիս, հյուրի հետ

կարելի է կապ

հաստատել սկայպով: 



տու թյու նը... այդ ամենն օգ նում է փո խան ցել մի ջա վայ րի տրա մադ րու թյու -
նը, զգա ցո ղու թյուն նե րը, ստեղ ծել ներ կա յու թյան պատ րանք: չէ՞ որ, եթե
տե սա նյու թում այդ ամենն անում է կադ րը, ապա ռա դիոնյու թում միայն
ձայ ներն են օգ նում «տես նել» պատ կե րը: 

այս ամենն ավան դա կան ռա դիոյի մա սին էր: բայց նոր մե դիան և տեխ նո -
լո գիանե րը փո խում են նաև ռա դիոյի աշ խա տան քը: զան գե րից բա ցի՝
ունկն դի րը կա րող է ու ղար կել տեքս տային հա ղոր դագ րու թյուն ներ, ին տեր -
նե տային նա մակ ներ, հա ղոր դագ րու թյուն ներ սոց ցան ցե րում: իսկ ին տեր -
նե տային ռա դիոյի ծնն դով՝ ռա դիոն էլ դառ նում է ոչ գծային, այ սինքն,
հա ղոր դում նե րի տևո ղու թյու նը, հեր թա կա նու թյու նը որո շում է ունկն դի րը`
իր հայե ցո ղու թյամբ կայ քից ընտ րե լով հա ղոր դում, երաժշ տա կան նյութ:
կա րող ենք մեր սի րած հա ղոր դում ներն ու եր գե րը ներ բեռ նել հե ռա խո սի,
հա մա կարգ չի մեջ և լսել ցան կա ցած ժա մա նակ:
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 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 Fraser and Estrada,Community Radio handbook, UNESCO 2001,
http://bit.ly/TdthBr

2 ռադիոռեպորտաժ, ինտերնյուս, Մուլտիմեդիա հավելված

3 Media.am

4 երևանի ռադիոկայանների ցուցակ և հղումներ,
http://radiomap.eu/am/yerevan

5 Azatutyun.am

6 Radiovan.am

7 բիբիսի ռադիո, http://www.bbc.co.uk/radio/

8 LBC.co.uk

Մե դիա 

բա ռա րան 

ռադիո ձեւաչափ

դիջեյ

հնչյունային

ռեժիսոր

մոնտաժ

բնաձայն
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ն շ ո ւ մ ն ե ր ի հ ա մ ա ր



ԼԵՎՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱր

«Հեռուստատեսային պատ -

կերն ու իրականությունը»,

տե՛ս էջ...

Ã»Ù³ 8
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պատ կե րը եւ Մե դիան 

Այս թե ման ծա նո թաց նում է հե ռուս տա տե սու թյան աշ խա տան քին, նկա -

րա հան ման և հե ռուս տա մոն տա ժի սկզ բունք նե րին և հնարք նե րին:

ԴԻ ՏՈՒՄ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րի հետ դի տում ու քն նար կում է «Մեկ օր հե ռուս -

տա տե սու թյու նում» տե սա նյու թը (Տես Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը):

ՀԱր ցԵր

Ո՞վ քեր են աշ խա տում հե ռուս տա տե սու թյու նում: 

Ի՞նչ բա ժին ներ կան ըստ ձեզ: 

Ին չո՞վ է տար բեր վում հե ռուս տա տե սու թյան աշ խա տան քը ռա -

դիոյից: 

Ի՞նչ ալիք ներ եք դի տում , ին չու՞: 

Ի՞նչ հա ղոր դում ներ են պա կա սում: 

Ի՞նչն է ձեզ դուր գա լիս, ին չը ոչ…

ԴԻ ՏՈՒՄ, ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ա շա կերտ նե րը դի տում և քն նար կում են «Գիր քը» բնա պահ պա նա կան

սո ցիալա կան հո լո վա կի երեք տար բե րակ` 

1. կադ րերն առանց բնա ձայ նի` միայն երաժշ տու թյամբ, 

2. կադ րերն առանց երաժշ տու թյան` միայն բնա ձայ նով

3. պատ րաս տի տար բե րակ` երաժշ տու թյամբ, բնա ձայ նով և տեքս -

տե րի ըն թերց մամբ (տե´ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը):

քայլ 2

քայլ 1



Ու սու ցի չը քն նար կում է տար բե րակ նե րը հեր թով:

ՀԱր ցԵր ԱՄԵՆ ՏԱր ԲԵ րԱ ԿԻց ՀԵ ՏՈ

Ի՞նչ տպա վո րու թյուն թո ղեց հո լո վա կը: 

Ի՞նչ բա ղադ րիչ ներ կան` վի զո ալ, ձայ նային… 

Ի՞նչն է պա կա սում: 

Ո՞ր բա ղադ րիչն է ավե լի ազ դե ցիկ: 

Որ քա նո՞վ է ձայ նը, երաժշ տու թյու նը օգ նում կամ խան գա րում կադ -

րին:

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Տե սո ղա կան խաբ կանք – Բի Բի Սի, http://bit.ly/jTfzYb 

Բի Բի Սիի ֆիլ մում ցույց է տր վում, թե ինչ պես կա րող է պատ կե րը խա -

բու սիկ լի նել: Երբ պատ կե րը չես տես նում, թե թվում է, թե հե րո սը

անընդ հատ նույն բանն է ասում: Բայց նայե լու դեպ քում պարզ է դառ -

նում, որ մի դեպ քում հե րոսն ասում է «ֆա ֆա», մյուս դեպ քում` «պա պա»:

Մոն տա ժի հնարք ներ. Վահ րամ Պետ րո սյա նի ասու լի սի օրի նա կը

« Շանթ» հե ռուս տաըն կե րու թյու նը նկա րա հա նել էր եր գա հան ներ Սա -

սուն Պաս կևի չյա նի և Վահ րամ Պետ րո սյա նի ասու լի սը: Տե սա նյու թում

Վահ րամ Պետ րո սյա նը ներ կա յաց ված էր բա ցա սա կան լույ սի ներ քո, և

Սա սուն Պաս կևի չյա նի խոս քը խե ղա թյուր ված էր` մոն տա ժի ար դյուն -

քում:

Շանթ հե ռուս տաըն կե րու թյան ռե պոր տա ժը, http://bit.ly/UigKjV

ասու լի սի չմոն տաժ ված տար բե րա կը և բա ցատ րու թյուն,

http://bit.ly/TiH8dB

ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րի հետ քն նար կում է նա խորդ օրն ըստ իր հանձ -

նա րա րու թյան դի տած լու րե րի թո ղար կու մը: Ու սու ցի չը ցույց է տա լիս

հա ղոր դու մից նա խա պես տե սագր ված հատ ված ներ: 

Այլ նյութերի համար՝ տե՛ս Մուլտիմեդիա Հավելվածը:
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քայլ 3

քայլ 4



ՀԱր ցԵր 

Ին չո՞ւ է ընտր վել լու րե րի այդ հեր թա կա նու թյու նը: 

Ին չո՞ւ են ներ կա յաց վել այդ թե մա նե րը, կադ րե րը, տեքս տը... 

Է թի կա կան ի՞նչ խն դիր ներ նկա տե ցիք: 

Ո՞ր նյու թը հա վա նե ցիք: 

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի, մշա կում և ներ կա յաց նում են նոր

հե ռուս տա տե սային նա խա գիծ: 

Ա մեն խումբ որո շում է 

թե մա տի կան և հնա րա վոր 3-5 թե մա (ի նչ ուղղ վա ծու թյուն է ու նե նա -

լու հա ղոր դա շա րը և ինչ հնա րա վոր թե մա ներ), 

լ սա րա նը (ո մ է ուղղ ված` երե խա նե րին, պա տա նի նե րին, կա նանց,

տղա մարդ կանց, թո շա կա ռու նե րին, սպոր տով հե տաքրքր վող նե րին,

ար վես տա սեր նե րին……),

ձևա չա փը (տևո ղու թյու նը, ձևը` հար ցազ րո՞ւյց է, խա՞ղ է, քն նար կո՞ւմ

է, ի՞նչ բա ժին ներ ու նի….),

հե ռուս տաա լի քը, 

ե թե րի օրը և ժա մը: 

Տ ՆԱՅԻՆ ԱՌԱ ՋԱԴ րԱՆՔ 

Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է աշա կերտ նե րին նկա րել փոք րիկ տե սա -

նյութ` պատ մու թյուն: Աշա կերտ նե րը կա րող են աշ խա տել առան ձին -ա -

ռան ձին կամ 2-3 հո գա նոց խմ բե րով, եթե տե սախ ցիկ նե րը, նկա րող

հե ռա խոս նե րի թի վը քիչ է: Ու սու ցիչն առա ջար կում է ընտ րել ներ կա յաց -

ված տար բե րակ նե րից որ ևէ մե կը, որը պետք է ներ կա յաց նել մի քա նի

կադ րով

Տար բե րակ ներ

1 Իմ քույ րը կամ իմ եղ բայ րը 

2 Ե րե կոն մեր տա նը

3 Դպ րո ցի ճա նա պար հը
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քայլ 5

քայլ 6



4 Դա սա մի ջոց

5 Պատ րաս տում եմ իմ սի րած ու տես տը 

6 Ֆուտ բոլ ենք խա ղում

7 Մի ջա դեպ մեր բա կում

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում աշա կերտ նե րը տե սա նյու թե րը տե ղադ րում

են youtube -ո մ և դա սըն թա ցի բլո գում: Հա կա ռակ դեպ քում, տե սա նյու -

թե րը դի տում են հենց նկա րող սար քե րից` դա սա րա նում: 

Ուսուցիչն ամփոփում է դասը` քննարկումով: 

ե թե ռա դիոն եկավ ու տեքս տին ավե լաց րեց ձայն, ապա հե ռուս տա տե սու -
թյու նը տե ղե կատ վու թյու նը բարձ րաց րեց նոր մա կար դա կի` ավե լաց նե լով
պատ կեր: այս պի սով, ին ֆոր մա ցիան ոչ միայն ավե լի հե տաքր քիր դար -
ձավ, այ լև՝ ավե լի վս տա հե լի, ավե լի ըն կա լե լի: չէ՞ որ մար դիկ տե սա ծին
ավե լի են հա վա տում, քան՝ լսա ծին. «ա վե լի լավ է մեկ ան գամ տես նել,
քան տասն ան գամ լսել»:

20-րդ դա րի երկ րորդ կե սին հե ռուս տա տե սու թյունն ամե նա մեծ ազ դե ցու -
թյունն ու նե ցող լրատ վա մի ջոցն էր աշ խար հում: շատ երկր նե րում մին չև
այ սօր էլ այդ պես է: 

աՄն -ի աշ խա տան քի նա խա րա րու թյան տվյալ նե րով՝ 2010 թվա կա նին
ամե րի կա ցի նե րը օրա կան 2.7 ժամ հե ռուս տա ցույց են նայել: Մեկ այլ ու -
սում նա սի րու թյան տվյալ նե րով` երե խա նե րը շա բա թա կան 28 ժամ հե ռուս -
տա ցույց են դի տում, այն դեպ քում, երբ ծնող նե րի հետ զրու ցում են միայն
մի քա նի րո պե: ինչ պես աս վում է բռ նու թյան կան խար գել ման ամե րի կյան
ազ գային կենտ րո նի զե կույց նե րից մե կում` «Երեխաներըհակվածենսո-
վորելհեռուստատեսությունից,քանիորայնմիշտնրանցհետխոսելու
ժամանակունի»:

հե ռուս տա տե սու թյու նում գոր ծում են նույն մա նի պու լյա ցիոն հնարք նե րը,
որ քն նարկ վել են թե Մա 3-ո մ: հե ռուս տա ցույց դի տե լիս էլ պետք է նախ և
առաջ մտ քում ու նե նալ մի քա նի քն նա դա տա կան հարց. 

ո՞վ է պատ րաս տել հա ղոր դու մը/ նյու թը, 

ո՞ւմ հա մար, 

ին չո՞ւ, 

արդյո՞ք սա պաշտ պա նում է ինչ -որ մե կի շա հը….

պետք է ու շա դիր լի նել էթի կա կան խն դիր նե րին: 

հե ռուս տա տե սու թյու նում այս ամե նին գու մար վում են պատ կե րի մի ջո ցով
ներ գոր ծե լու հնարք նե րը:
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ամփոփում

ուսուցչի համար

ՀՈՒՇՈՒՄ

Հնարավորության

դեպքում ուսուցիչը

կարող է դասին հրա -

վիրել հեռուս տա -

լրագրողի կամ

խմբա գրի, այցելել

խմբագրություն կամ

նկարահանման վայր:

Եթե տեխնիկան թույլ է

տալիս, կարելի է

հյուրի հետ կապ

հաստատել սկայպով:



Ըստ«Փոքրածավալհեռուստատեսայինարտադրություն»ձեռնարկի

Ինչէհայտնվումէկրանին

դուք հա վա նա բար լսել եք, որ խցիկն ան վա նում են «հա վե լյալ աչք» կամ
«հան դի սա տե սի աչ քեր»: սա, սա կայն, ծայ րա հեղ պար զու նա կա ցում է:
դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել խցի կը՝ ձեր մտահ ղա ցում նե րին հա մա պա -
տաս խա նող պատ կեր ներ կամ տպա վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լու հա մար:
սա կայն խցիկն ինք նին չի կա րող հան դի սա տե սին մա տու ցել գոր ծո ղու -
թյա նը հա մար ժեք պատ կեր նե րը: երբ ինք ներդ եք դի տում որևէ գոր ծո ղու -
թյուն, ձեր աչ քե րը, անընդ հատ փո խե լով ֆո կու սային հե ռա վո րու թյու նը,
պտտ վում են այս ու այն կողմ, որ պես զի ամեն ինչ տես նեն: լի նե լով դեպ -
քի վայ րում՝ մար դը գի տի, թե որ տեղ է ին քը, ինչ է իր աչ քե րի առ ջև, և ինքն
էլ որո շում է, թե ին չին հե տևի ու ին չին նայի առա ջին հեր թին: 

իսկ հե ռուս տա դի տողն էկ րա նին տես նում է միայն այն, ինչ դուք եք ընտ րել
նրա հա մար: հան դի սա տե սը տես նում է միայն այն, ինչ նկա րա հա նել է ձեր
օբյեկ տի վը, և նրան մնում է միայն են թադ րել, թե ին չը չի ըն կել օբյեկ տի վի
«տե սա դաշ տի» մեջ: եթե օբյեկ տի վը մի քիչ կող քի թե քես, խցի կին մոտ
գտն վող շատ առար կա ներ կա րող են լց նել ամ բողջ էկ րա նը, սա կայն ֆո -
կու սի մեջ չեն լի նի և չեն զա նա զան վի, քա նի որ խցի կը խիստ ընտ րո վի է
նկա րա հա նում: ռե ժի սո րի և օպե րա տո րի վար պե տու թյունն է՝ նկա րա հան -
ման հա մար ընտ րել հենց այն, ին չը հա մա պա տաս խա նում է մտահ ղաց -
մա նը և բա վա րար չա փով ցու ցադ րում է իրա դար ձու թյու նը: այն ամե նը, ինչ
խցի կի տե սա դաշ տից դուրս է, հան դի սա տե սի հա մար ան հայտ է մնում: 

օբյեկ տից ի՞նչ հե ռա վո րու թյան վրա պետք է նկա րա հա նել: խո շոր պլա նը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տես նել բո լոր ման րուք նե րը: այն հան դի սա տե -
սին հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս տե սա րանն ըն կա լել ամ բող ջու թյամբ՝
ստի պե լով կենտ րո նա նալ դրա միայն մի հատ վա ծի վրա:

դուք պետք է հոգ տա նեք, որ հան դի սա տե սին չպար տադ րեք ման րուք -
ներն ու ման րա մաս նե րը, ասես հրա մայե լով՝ «նայիր ա՛յս կողմ», «ու շադ -
րությո՛ւն դարձ րու», «հա պա մի լավ զն նի՛ր»: առա վել ճիշտ կլի նի, եթե
հան դի սա տե սին ոչ թե ստի պեք, այլ՝ հա մո զեք: գո յու թյուն ու նեն ան նկա -
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ԿԱԴ րԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ րը 

դե տալ, 

խո շոր պլան, 

մի ջին պլան, 

երկ րորդ մի ջին պլան, 

ընդ հա նուր պլան, 

հե ռա կա պլան
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 Մե դիա 

բա ռա րան 

հեռուստատեսու -

թյուն

տեսանյութ

տեսախցիկ

դիտանկյուն

տե լի, չպար տադր ված բազ մա թիվ մե թոդ ներ՝ հան դի սա տե սին հա մո զե լու՝
հա յացքն ուղ ղել հենց ձեզ ան հրա ժեշտ կե տին, զերծ մնա լով հար կա դիր
խո շոր պլան նե րից։

կա րե լի է հա մա պա տաս խան ձևով վե րար տադ րել տե սա րա նի կոմ պո զի -
ցիան՝ ասես հան դի սա տե սին ու ղեկ ցե լով իրա դար ձու թյան վայ րով: կամ՝
կա րե լի է օգ տա գոր ծել լու սա վո րու թյու նը: հե ռա վոր պլա նը հան դի սա տե -
սին կցու ցադ րի իրա դար ձու թյան վայրն ամ բող ջու թյամբ, նրան կօգ նի
«մտ նել» իրա վի ճա կի մեջ, հաս կա նալ մարդ կանց և առար կա նե րի տա րա -
ծա կան հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

ի հար կե, կադ րի պլա նը միակ հե ռուս տա տե սային հաս կա ցու թյու նը չէ. լավ
պատ կեր ստա նա լու հա մար պետք է նաև էքս պո զի ցիան (լու սա կա յու մը),
լու սա վո րու թյու նը, տրանս ֆո կա տո րի օգ տա գոր ծու մը (զում), ֆո կու սը,
նկա րա հան ման ան կյու նը, օբյեկ տի վի ար տա ցոլ ման ան կյու նը… այս ամե -
նը ստեղ ծում է պատ կեր, որ մենք տես նում ենք էկ րա նին:

 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 Know TV, Media Education Lab, University of Rhode Island, ռոդ այլենդի
համալսարանի մեդիակրթության լաբորատորիայի նյութեր. «Ճանաչիր
հեռուստատեսությունը», http://bit.ly/V1qVGb 

2 լիլիկ ստեփանյան, «հեռուստատեսային ռեպորտաժ», երևան, 2009,
Մուլտիմեդիա հավելված

3 փոքրածավալ հեռուստատեսային արտադրություն, ինտերնյուս,
Մուլտիմեդիա հավելված

4 հեռուստառեպորտաժ, ինտերնյուս, Մուլտիմեդիա հավելված

5 Владимир Саппак, Телевидение и мы, Մոսկվա, 1988, Մուլտիմեդիա
հավելված

6 Маршалл Маклуэн, ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РОБКИЙ ГИГАНТ, http://rl-
online.ru/articles/1-01/20.html

7 R McCombs, See How Music Changes a Story, Poynter, http://bit.ly/UvCreo 

8 հ. համբարձումյան, թաքնված գովազդը և անթաքույց արհամարհանքը,
http://media.am/TV-hidden-ad

9 հայաստանի հանրային հեռուստատեսության կայքը, http://www.1tv.am/



նոր Մե դիա

Այս թե մա նին տեր նե տի, մե դիայի նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի, դրա լավ

ու վատ կող մե րի մա սին է: Աշա կերտ նե րը սո վո րում են խու սա փել ին -

տեր նե տի վտանգ նե րից և նոր մե դիան ճիշտ օգ տա գոր ծել:

Տ ՆԱՅԻՆ ԱՌԱ ՋԱԴ րԱՆ ՔԻ ԴԻ ՏՈՒՄ

ՀԱր ցԵր

Ին չու՞ որո շե ցիք թե ման հենց այս պես ներ կա յաց նել: 

Փոր ձեք մի նա խա դա սու թյամբ պատ մել ձեր նկա րած պատ մու թյու նը: 

Որ քա՞ն ժա մա նակ պա հանջ վեց նյու թը պատ րաս տե լու հա մար: 

Ի՞նչն էր հեշտ, ին չը դժ վար: 

Ձեր կար ծի քով ի՞նչն է հա ջող ված նյու թում, ին չը` ոչ:

ԻՆ ՏԵր ՆԵ ՏԻ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒ Նը 

Ու սու ցի չը մի քա նի րո պեում ներ կա յաց նում է ին տեր նե տի պատ մու թյան

կա րևոր ու հե տաքր քիր փաս տեր:

ԴԻ ՏՈՒՄ ԵՎ ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցի չը ցույց է տա լիս ին տեր նե տի վտանգ նե րի և կա նոն նե րի մա սին

հո լո վա կը (տե´ս Մուլ տի մե դիա հա վել վա ծը), ապա քն նար կում են: 

Ã»Ù³ 9
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քայլ 2

քայլ 3

քայլ 1



ՀԱր ցԵր

Դուք ի՞նչ կայ քե րից եք օգտ վում: 

Ին տեր նե տային ան վտան գու թյուն ասե լիս ի՞նչ եք հաս կա նում, ին -

չի՞ն է պետք ու շադ րու թյուն դարձ նել: 

Ի՞նչ վտանգ ներ կա րող են լի նել ին տեր նե տում:

Ձեզ հետ մի ջա դե պեր եղե՞լ են:

Սո ցիալա կան ցան ցե րում ու շադ րու թյուն դարձ նու՞մ եք գաղտ նիու -

թյան կար գա վո րում նե րին. ո՞վ կա րող է տես նել ձեր գրա ռում նե րը,

նկար նե րը: 

Ի՞նչ եք գրում /ա նում ին տեր նե տում: Արդյո՞ք անում եք բա ներ, որ կու -

զեիք թաքց նել ասենք ծնող նե րից, ու սու ցիչ նե րից…

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցի չը բա ժա նում է աշա կերտ նե րին 2 –3 հո գա նոց խմ բե րի և հանձ -

նա րա րում կա տա րել ին տեր նե տային որո նում որո շա կի թե մա նե րով:

Վար ժու թյունն օգ նում է հաս կա նալ, թե ինչ պես է տա րած վում ին ֆոր մա -

ցիան ին տեր նե տում, որ քա նով է հա սա նե լի տե ղե կու թյու նը…

Խումբ 1 - սիր ված երգ չի, դե րա սա նի կամ քա ղա քա կան գործ չի կեն -

սագ րու թյուն, ման րա մաս ներ կյան քից

Խումբ 2 - ՀՀ բու հե րի ըն դու նե լու թյան կար գը 

Խումբ 3 - ու՞մ հետ է վեր ջին ան գամ խա ղա ցել ֆուտ բո լի Հա յաս տա նի

ազ գային հա վա քա կա նը, ի՞նչ ար դյուն քով. այլ ման րա մաս ներ

Խումբ 4 - Ե րևա նում առա ջի կա ամ սում սպաս վող մշա կու թային հինգ

իրա դար ձու թյուն՝ հնա րա վոր ման րա մաս նե րով

ՀԱր ցԵր 

Ի՞նչ աղ բյուր ներ կան: Որո՞նք են վս տա հե լի: 

Ի՞նչն է հեշտ գտ նել, ին չը` ոչ: Ո՞ր լեզ վով ավե լի շատ տե ղե կու թյուն -

ներ կան այդ թե մայով` հայե րե՞ն, ռու սե րե՞ն, ան գլե րե՞ն… 

Երգ չի/ դե րա սա նի/ գործ չի դեպ քում խախտ վա՞ծ է ան ձի գաղտ նիու -

թյու նը, ԶԼՄ-ներն ի՞նչ են գրում այդ մար դու/ թե մայի մա սին: 

Որ քա՞ն ժա մա նակ պա հանջ վեց որոն ման հա մար: 

Ի՞նչ բա ռե րով էիք որո նում: 
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քայլ 4



ԴԻ ՏՈՒՄ, ՔՆ ՆԱր ԿՈՒՄ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին ցույց է տա լիս «Ինչ պես է աշ խա տում օն լայն

մե դիան. Civilnet.am» տե սա նյու թը:

ՀԱր ցԵր

Ի՞ն չով է տար բեր վում օն լայն մե դիայի աշ խա տան քը ավան դա կան

ԶԼՄ -ից ձեր կար ծի քով: 

Ի՞նչ մաս նա գետ ներ են աշ խա տում օն լայն լրատ վա մի ջո ցում: 

Ո րո՞նք են օն լայն մե դիայի առա վե լու թյուն նե րը, թե րու թյուն նե րը:

ՄՈՒԼ ՏԻ ՄԵ ԴԻԱ ԼրԱԳ րՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցի չը խո սում է մուլ տի մե դիա լրագ րու թյան, դրա ժան րե րի մա սին`

աշա կերտ նե րին ցույց տա լով օրի նակ ներ` տե սա կան նյու թից:

ՎԱր ժՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է խմ բե րի: Խմ բե րին հանձ նա րա -

րում է ու սում նա սի րել ին տեր նետ լրատ վա մի ջոց նե րի կայ քե րը և հա մե -

մա տել:

Panarmenian.net

Civilnet.am

Hetq.am

Armenianow.com

ՀԱր ցԵր

Ի՞նչ բա ժին ներ կան կայ քում: 

Որ քա նո՞վ է հեշտ կայ քում կողմ նո րոշ վե լը:

Մուլ տի մե դիա տար րե րը կա րե լի՞ է ավե լաց նել:

Կա՞ն քա ղա քա ցիական լրագ րու թյան տար րեր: 

Ինչ պե՞ս է օգ տա գործ ված սո ցիալա կան մե դիան` բլոգ ներ, սոց ցան -

ցեր, մեկ նա բա նու թյուն ներ, հար ցում ներ….

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |74

քայլ 5

քայլ 6

քայլ 7



| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |75

Տ ՆԱՅԻՆ ԱՌԱ ՋԱԴ րԱՆՔ 

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ժա նում է խմ բե րի. խմ բե րը պետք է ստեղ -

ծեն ին տեր նե տային բո վան դա կու թյուն, որը տե ղադր վե լու է բլո գում:

Նյու թը կա րող է ու նե նալ տե սա/ ձայ նային բա ղադ րիչ ներ, տեքստ,

հղում ներ, քն նար կում… Խմ բե րը պետք է որո շեն, թե ին չից պետք է

կազմ վի նյու թը, և իրեն ցից ով ո՛ր մա սի հա մար է պա տաս խա նա տու: 

Թե մա 1 – Աշա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քը դպ րո ցա կան ճա շա րա նին 

Թե մա 2 – Դպ րո ցում հա մա կար գիչ նե րի կի րա ռու մը դա սե րի հա մար և

դա սից դուրս

Թե մա 3 – Որ տե ղից և ինչ պես են տե ղե կու թյուն ներ ստա նում իրենց հա -

սա կա կից նե րը 

Թե մա 4 – Դպ րո ցի ճամ փան. ինչ պես են աշա կերտ նե րը հաս նում դպ -

րոց

Ուսուցիչն ամփոփում է դասը` քննարկումով: 

Ինտերնետիպատմությունը

ե թե երե խա ներն այս տեղ խա ղեր են փնտ րում, ապա պա տա նի նե րը հո լո -
վակ ներ են դի տում, եր գեր բեռ նում, ու սա նող ներն ու սում նա կան նյու թեր
են գտ նում, մաս նա գետ նե րը` գոր ծարք ներ են կա տա րում ու տե ղե կու -
թյուն ներ փո խա նա կում, մյուս նե րը` նո րու թյուն ներ կար դում, տա տիկ-պա -
պիկ ներն էլ իրենց` հեռ վում ապ րող թոռ նիկ նե րի հետ են շփ վում. այս
ամե նը, և դեռ շատ ավե լին, կազ մում են հա մաշ խար հային սար դոս տայ նը`
ին տեր նե տը: 

ին տեր նե տը ծնունդ առավ 1960 -ա կան նե րին, աՄն -ո մ: 1969թ. հոկ տեմ բե -
րի 29 -ին ար փա նեթ ցան ցով ու ղարկ վեց առա ջին հա ղոր դագ րու թյու նը.
ցանցն այդ ժա մա նակ միավո րում էր ամե րի կյան 4 հա մալ սա րան նե րում
տե ղա կայ ված հա մա կար գիչ ներ: 80 -ա կան նե րի սկզ բին տե ղա կան, հա -
մալ սա րա նա կան փոքր ցան ցե րից գո յա ցավ հա մա ցան ցը: 

այ նո ա մե նայ նիվ, ին տեր նե տը մեծ թա փով սկ սեց զար գա նալ միայն 90 -ա -
կան նե րին: 1992 -ին թիմ բեր ներս-լին իր գոր ծըն կեր նե րի հետ մշա կեց
հա մաշ խար հային սար դոս տայ նի` Վե բի (Web) հայե ցա կար գը: Վեբն ին -
տեր նե տում տե ղե կու թյուն ներ գտ նե լու հա մա կարգ է, որը թույլ է տա լիս
հա տուկ URL հղում նե րով էջեր բա ցել. սա www -ի ցանցն է, երբ գրում ես
հաս ցե, ի պա տաս խան ստա նում ես ին ֆոր մա ցիա: 1993 թվա կա նին Մա -
սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիանե րի հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը սկ սե ցին
հրա տա րա կել առա ջին էլեկտ րո նային թեր թը` The Tech -ը: իսկ գուգ լը
(Google), որով շա տե րիս հա մար սկս վում է ին տեր նե տը, իր գոր ծու նեու -
թյու նը սկ սել է միայն 1998 -ի ն: 

Վե բը հա մա ցան ցի մի հատ վածն է միայն. ին տեր նե տի մաս են նաև ֆայ լե -
րի փո խա նակ ման հա մա կար գը, էլեկտ րո նային փոս տի հա մա կար գը,
արագ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի հա մա կար գը… 

քայլ 8

ՀՈՒՇՈՒՄ

Հնարավորության

դեպքում ուսուցիչը

Սկայպով կապ է

հաստատում  որևէ

ինտերնետային

լրատվամիջոցի

ղեկավարի հետ և

հնարավորություն

տալիս երեխաներին`

հարցեր տալ, տեսնել

խմբագրությունը…

ամփոփում

ուսուցչի համար



ԻՆՏԵրՆԵՏը

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 2012Թ.

52%-ը օգտագործել է

ինտերնետ

33%-ը օգտագործում է

ինտերնետ ամեն օր

48% ընտանիքներում կա

ինտերնետ կապ
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այլ կերպ ասած, ին տեր նե տը մի մյանց միացած բազ մա թիվ հա մա կար գիչ -
նե րի ցանց է, որ տեղ մար դիկ կա րող են տար բեր ծա ռա յու թյուն նե րից
օգտ վել՝ տե ղե կու թյուն տե ղադ րել, որո նել, գտ նել, խա ղալ, գնում ներ անել,
շփ վել.... հա մա ցան ցը մեր կյան քի տար բեր ոլորտ նե րի ան բա ժան մասն է: 

հա յաս տա նից առա ջին ան գամ կապ են հաս տա տել մոս կո վյան, ապա
նաև ամե րի կյան հա մա կար գիչ նե րի հետ, 1988 թվա կա նի մայի սին, և
ցանցն ակ տիվ գոր ծարկ վել է սպի տա կի երկ րա շար ժից հե տո: սա կայն
իրա կան ին տեր նետ կա պը հա յաս տան է հա սել 1993 -ի ն, երբ ստեղծ վել է
ին տեր նետ մա տա կա րա րող «ար մին կո» ըն կե րու թյու նը: 

Ինտերնետիգործառույթները

ե թե տա րի ներ առաջ ին տեր նե տը ին ֆոր մա ցիայի շտե մա րան էր միայն,
այ սօր այն ամե նա տար բեր գոր ծա ռույթ ներ է կա տա րում: 

ին տեր նե տը ամե նա մեծ հան րա գի տա րան նե րից ավե լի շատ տե ղե կու -
թյուն է պա րու նա կում. հատ կան շա կան է, որ ին տեր նե տում կա րե լի է գտ նել
թե՛ հա սա րակ օգ տա գոր ծող նե րի զե տե ղած տե ղե կու թյուն նե րը, թե՛ մաս -
նա գի տա կան հոդ ված ներ, գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ: Վի քի պե -
դիան, օրի նակ, տար բեր լե զու նե րով խո շո րա գույն հան րա գի տա րան է, որի
հե ղի նակ նե րը ին տեր նե տի օգ տա տե րերն են. ցան կա ցած մարդ կա րող է
այս տեղ գրա ռում անել ու հոդ ված գրել, եթե ու նի գրա ծը հաս տա տող
հղում ներ: 

Միևնույն ժա մա նակ, ին տեր նե տում ան վճար կամ վճա րո վի հի մունք նե րով
հա սա նե լի են գի տա կան հան դես ներ, ակա դե միական հաս տա տու թյուն նե -
րի հրա տա րա կու թյուն ներ: 

ին տեր նե տը կա րևոր գոր ծիք է կր թու թյան հա մար. այս տեղ կա րե լի է թե՛
ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը գտ նել, թե՛ կր թու թյան պրո ցե սը կազ մա -
կեր պել` հա մա ցանցն օգ տա գոր ծե լով որ պես հա ղոր դակ ցու թյան դաշտ:
ին տեր նե տով կա րե լի է իրա կա նաց նել հե ռաու սու ցում, օգ տա գոր ծել Մուդլ
կամ այլ կր թա կան օն լայն մի ջա վայր նե րը` դա սա րան նե րի, դա սե րի կազ -
մա կերպ ման, աշա կերտ -ու սու ցիչ կա պի հա մար, կի րա ռել էլեկտ րո նային
օրագ րեր և մա տյան ներ: 

ին տեր նե տը կա րևոր դեր է խա ղում ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի հար -
ցում. աշ խար հի զար գա ցած երկր նե րում մար դիկ կո մու նալ վճա րում նե րը,
գնում նե րը, բան կային գոր ծարք նե րը կա րող են կա տա րել տնից` ին տեր -
նե տով: սա ևս ար դեն հետզ հե տե տա րա ծում է ստա նում հա յաս տա նում: 

ի հար կե, հա մա ցան ցը նաև ժա ման ցի գոր ծիք է` տե սա նյու թե րի, եր գե րի,
ֆիլ մե րի հս կա ար խիվ, այ սօր նաև ռա դիո և հե ռուս տաա լիք նե րի սփռ ման
մի ջա վայր: 

ին տեր նե տի ամե նից տա րած ված գոր ծա ռույ թը շփումն ու կապն է. սկայ -
պի նման ծրագ րե րը մարդ կանց թույլ են տա լիս տես նել ու լսել մի մյանց`
լի նե լով տար բեր երկր նե րում: սո ցիալա կան ցան ցե րը ևս հեշ տաց նում և
ավե լի ան մի ջա կան են դարձ նում միջ նոր դա վոր ված ին տեր նե տային շփու -
մը: այս տեղ մար դիկ տե ղե կա նում են ըն կեր նե րի նո րու թյուն նե րին, տես -
նում են մի մյանց նկար նե րը, մեկ նա բա նում են դրանք, զրու ցում…

Ինտերնետիվտանգները

ին տեր նե տը տե ղե կատ վու թյան հոս քե րի դաշտ է, այս տեղ կա րե լի է տե ղե -
կու թյուն գտ նել գրե թե ամեն ին չի ու ին տեր նե տից օգտ վող ամեն մե կի
մա սին: սա հա մաշ խար հային ցանց է, որում սա կայն ամեն մե կը գտ նում է
իր ան կյու նը, իր շր ջա նա կը: հա ճախ, սա կայն, օգտ վող նե րը չեն գի տակ -
ցում, որ այդ նեղ շր ջա նա կից դուրս էլ իրենք տե սա նե լի ու հա սա նե լի են: 



օ րի նակ` մար դիկ բա ցա հայ տո րեն գրում են իրենց գտն վե լու վայ րը,
հանգս տի մեկ նե լու օրը, տնից բա ցա կայե լու ժամ կե տը, հա ճախ նաև հե -
ռա խո սա հա մարն ու հաս ցեն, մտա ծե լով, թե դա կտես նեն միայն իրենց
ըն կեր նե րը: 

ն ման դեպ քեր եղել են Մեծ բրի տա նիայում, երբ պա տա նի նե րը ծնն դյան
տո նի հրա վերն ու ան ձնա կան տվյալ նե րը սխալ մամբ ու ղար կել են հա զա -
րա վոր մարդ կանց, և միայն ոս տի կա նու թյան մի ջամ տու թյամբ է հնա րա -
վոր եղել խու սա փել մի ջա դե պե րից:

http://bit.ly/iqFku9

http://bit.ly/9Mj8jG

իսկ «խնդ րում եմ, կո ղոպ տեք ինձ» (Please Rob Me
http://pleaserobme.com/) կայքն ուղղ ված է բո լոր նրանց, ով քեր սո ցիալա -
կան ցան ցե րով չա փից ավե լի ման րա մասն ան ձնա կան տե ղե կու թյուն են
տա րա ծում և հնա րա վո րու թյուն են տա լիս գո ղե րին՝ կո ղոպ տել դա տարկ
տու նը կամ երե կո յան դր սում զբոս նող միայ նակ աղջ կան:

քիչ չեն նաև դեպ քե րը, երբ հան ցա գործ նե րը խա բեու թյամբ ին տեր նե տով
ծա նո թա նում, ապա հան դի պում են պա տա նի նե րին, կո ղոպ տում, բռ նա բա -
րում, սպա նում, առևան գում են նրանց… 

այս պի սով, ին տեր նե տում շփ ման հիմ քը՝ առանց տես նե լու վս տա հելն է:
իսկ վս տա հել ամեն մե կին՝ պետք չէ: 

հա մա ցան ցը նաև լի է ապա տե ղե կատ վու թյամբ, պոռ նոգ րա ֆիական նյու -
թե րով, հա մա կարգ չային վի րուս նե րով, խա բեու թյամբ: 

Մուլտիմեդիալրագրություն

ի տար բե րու թյուն ավան դա կան մե դիայի` թերթ, ռա դիո, հե ռուս տա տե սու -
թյուն, ին տեր նե տային լրատ վու թյան կա ռուց վածքն ու տրա մա բա նու -
թյունն այլ է: այն գծային չէ. նյու թը կա րող է չու նե նալ խմ բագ րի կող մից
նա խանշ ված սկիզբ ու վերջ, ինչ պես, ասենք, ավան դա կան ռա դիոյում,
երբ դու ստիպ ված ես նյու թը լսել այն հեր թա կա նու թյամբ ու տևո ղու թյամբ,
որով պատ րաս տել է հե ղի նա կը: ին տեր նե տային նյու թը կա րող է բաղ կա -
ցած լի նել տեքս տից, տե սա ձայ նային նյու թե րից, նկար նե րից ու գրա ֆի -
կա կան պատ կեր նե րից, հղում նե րից... օգտ վողն ինքն է որո շում, թե նյու թի
որ բա ղադ րի չից սկ սի, որը բաց թող նի... սա կոչ վում է մուլ տի մե դիա լրագ -
րու թյուն. օգ տա գործ վում են մե դիայի մի քա նի տե սակ ներ: տե՛ս «Մուլ տի -
մե դիա ժան րեր» նյու թը։ http://bit.ly/TfIZfw: 

օ րի նակ ներ`

1. Ֆոտոռեպորտաժ

The Norway attacks, Boston.com
http://bo.st/njYcSZ
Ֆո տո ռե պոր տաժ նոր վե գիայի ու տո յա կղ զում տե ղի ու նե ցած ահա բեկ -
չու թյան մա սին:

2. Ձայնայինձևավորում

Dolphin call tells calf who’s mum, CNN
http://bbc.in/V7HfLb
հոդ վա ծը պատ մում է դել ֆին նե րի ձայ նի, նրանց շփ ման մա սին, և հա մա -
պա տաս խան աու դիո հատ ված ներն օգ նում են լսել ու ավե լի լավ պատ կե -
րաց նել այդ ձայ նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
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 Մե դիա 

բա ռա րան

ինտերնետ

վեբ

սոցիալական

ցանց

բլոգ

հղում

մուլտիմեդիա

քաղաքացիական

լրագրություն

ինտերնետ

սոցիալական

ցանց

հղում



3. Օգտատերերիներգրավում

IReport, CNN, http://ireport.cnn.com/

ա1+, քո աչ քե րով, http://www.a1plus.am/am/mediapod

PanАrmenian.net

ի հար կե, ներ կա յաց վա ծից բա ցի, շատ այլ բա ղադ րիչ ներ էլ կա րող է ու նե -
նալ մուլ տի մե դիա նյու թը` գրա ֆի կա ներ, ծաղ րան կար ներ, անի մա ցիոն
կտոր ներ, տար բեր հղում ներ, հար ցում ներ… 

Ինչպեսէաշխատումօնլայն՝առցանցմեդիան

ին տեր նե տի դա րաշր ջա նում փոխ վում են նաև ավան դա կան մե դիանե րը.
ին տեր նե տային ռա դիոն ու հե ռուս տա տե սու թյունն աշ խա տում են ին տեր -
նե տային տրա մա բա նու թյամբ: նույն բրի տա նա կան բի բի սի-ն իր հե ռուս -
տա ռա դիոհա ղոր դում նե րը տե ղադ րում է ցան ցում, և մար դիկ իրենց
ցան կա ցած պա հին, ցան կա ցած տե ղից կա րող են ընտ րել հա ղոր դում, դի -
տել ու լսել: 

Քաղաքացիականլրագրությունև այլընտրանքայինմեդիա

ին տեր նե տային մե դիայի մա սին խո սե լիս՝ չենք կա րող ան տե սել սոց ցան -
ցերն ու բլոգ նե րը: դրանք այ սօր դար ձել են տե ղե կատ վու թյան գոր ծըն -
թա ցի կա րևոր բա ղադ րիչ. լրագ րող նե րը հա ճախ են տե ղե կու թյուն քա ղում
սոց ցան ցե րից ու բլոգ նե րից, ապա նաև օգ տա գոր ծում են այս մի ջոց նե րը`
տե ղե կու թյուն նե րը տա րա ծե լու հա մար: Մյուս կող մից, ըն թեր ցող նե րից
շա տերն են այ սօր նո րու թյուն նե րին հե տևում սոց ցան ցե րի ու բլոգ նե րի մի -
ջո ցով: Ֆեյս բուք (Facebook) կամ թո ի թեր (Twitter) ցանցերով շատ արագ
տարածվում են վերջին կարևոր նորությունները, տեսանյութերը, հոդված-
ները, ու շատ օգտատերեր հենց այսպես են տեղեկանում իրադարձու-
թյուններին: նույն կերպ նաև բլոգները. մարդիկ իրենց նախընտրած
բլոգերների միջոցով ու հաճախ նրանց մեկնաբանմամբ են հետևում դեպ-
քերին: 

պետք է հիշել նաև քաղաքացիական լրագրության մասին, որը տարած-
վեց հատկապես ինտերնետի շնորհիվ: քաղաքացիական լրագրություն
ասելով՝ հաս կա նում ենք հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րի (ոչ լրագ րող նե րի)
կող մից ստեղծ վող լրատ վու թյու նը: ին տեր նե տը որևէ իրա դար ձու թյան
վայ րում գտն վող մար դուն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շատ արագ տե ղե -
կու թյուն տա րա ծել դեպ քի մա սին: հատ կա պես աղետ նե րի դեպ քում սա
ակն հայտ է. մինչ լրատ վա մի ջոց նե րը կհաս նեն, ասենք, ջր հե ղե ղի, երկ րա -
շար ժի, ահա բեկ չու թյան վայր, տու ժող նե րը կամ ակա նա տես նե րը կա րող
են շատ արագ նկար, տե սա նյութ կամ պար զա պես տե ղե կու թյուն տա րա -
ծել ցան ցով` արա գաց նե լով ոչ միայն տե ղե կատ վու թյու նը, այլ նաև որո նո -
ղա կան, փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: այս դեպ քե րում ավե լի
ակ նա ռու է սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի դե րը՝ որ պես քա ղա քա ցիական լրագ -
րու թյան մի ջո ցի: 

«ա զա տու թյուն» ռա դիոկա յա նը նաև ֆեյս բու քյան ասու լիս ներ է կազ մա -
կեր պում. ֆեյս բու քի մի ջո ցով հար ցեր է ըն դու նում. www.azatutyun.am

«արմ նյու զը» ֆեյս բու քի տե սու թյուն է անում, նաև ֆեյս բու քի մի ջո ցով հա -
վա քում է կար ծիք ներ ժա ման ցային ծրագ րե րի հա մար. www.armnews.tv

Մյուս ավան դա կան լրատ վա մի ջոց նե րը ևս օգտ վում են քա ղա քա ցի նե րի
տե ղե կու թյուն նե րից և ակ տիվ են սոց ցան ցե րում:
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ԼրԱԳ րՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱՅ ՔԵր. 

http://www.mynews.am/

http://iditord.org/

http://badu.am/

www.irazek.am



քա ղա քա ցի նե րի տա րա ծած տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են նույն քան ազ -
դե ցիկ լի նել, որ քան՝ զլՄ-նե րի նյու թե րը: 

օ րի նակ ներ, երբ յու թու բում (Youtube) ան հատ նե րի տե ղադ րած տե սա -
նյու թերն ազ դում են իրա վի ճա կի վրա:

1.  տե սա նյու թը պատ մում է ու սուց չի մա սին, ով որ պես պա տիժ՝ կտ րել է
աշա կերտ նե րի մա զե րը: թե ման և տե սա նյու թը մեծ հն չե ղու թյուն ստա -
ցան: http://bit.ly/Wrpba1

2.  տե սա նյու թը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է ճա նա պար հային ոս տի կա նը
կա նոն նե րը խախ տում և ինչ պես է վե րա բեր վում իրեն նկա տո ղու թյուն
անող վա րոր դին: այս տե սա նյու թի տա րած վե լուց հե տո այդ եր կու ոս տի -
կան ներն ազատ վել են աշ խա տան քից: http://bit.ly/UjcYVo

3.  տե սա նյու թը ներ կա յաց նում է 2008թ. մար տի 1-ի դեպ քե րը և ցույց տա -
լիս, թե ինչ պես են ոս տի կան նե րը կրակ ար ձա կում քա ղա քա ցի նե րի ուղ -
ղու թյամբ: http://bit.ly/QFN9ln
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 հա Վել Ված եւ հղուՄ ներ

1 յ. կուրբալիա, համացանցի կառավարում, երևան, 2012, http://bit.ly/SW-
Cdhf

2 Ջ.ռիչարդսոն  և ուրիշներ, համացանցային գրագիտության ձեռնարկ,
երևան, 2007, http://safe.am/ilh/ilh.html

3 սոցիալական մեդիան մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում,
ինտերնյուս, երևան, 2012, http://media.am/social-media-handbook

4 գ. Վարդանյան, Մուլտիմեդիա ժանրեր, , http://bit.ly/TfIZfw

5 լ. գրիգորյան, «արտակարգ իրավիճակը մայրաքաղաքում և բլոգներում»,
հետք http://bit.ly/UxVQ25

6 Media.am, հոդվածներ սոցիալական մեդիայի մասին 

7 «ցանցառներ» ռադիո, www.media.am

8 Commonsensemedia, նյութեր ուսուցիչների համար http://bit.ly/Q2FV7q

9 եվրոպայի խորհրդի ինտերնետ գրագիտության պորտալ,
http://bit.ly/3GmRv2

10 MediaSmarts, http://mediasmarts.ca/

11 ինտերնետային անվտանգության և գաղտնիության վերաբերյալ կայք,
խաղեր http://myshadow.org/trace-my-shadow

12 Дождь օնլայն հեռուստաընկերություն, http://tvrain.ru/

13 BBC Iplayer, http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio 



ես եւ Մե դիան. ինչ պես կի րա ռել 
գի տե լի քը՝ որ պես Մե դիա սպա ռող

Այս տեղ աշա կերտ նե րը սո վո րում են կի րա ռել սո վո րած գի տե լի քը:

Նրանք փոքր մե դիա ար շավ ներ ու ակ ցիաներ են նա խա ձեռ նում` փոր -

ձե լով ազ դել հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տան քի վրա):

Տ ՆԱՅԻՆ ԱՌԱ ՋԱԴ րԱՆ ՔԻ ՎԵր ԼՈՒ ծՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րի հետ դի տում ու քն նար կում է բլո գում տե ղադր -

ված մուլ տի մե դիա նյու թե րը:

ՀԱր ցԵր

Ին չու՞ եք այս պես կա ռու ցել նյու թը: 

Ին չու՞ եք օգ տա գոր ծել հենց այդ տե սակ նե րը` ֆո տո, վի դեո, աու -

դիո...

Ի՞նչ է ավե լաց նում նյու թին այդ ֆո տոն, վի դեոն, աու դիոն…

ԱԿ ցԻԱՆԵր 

Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի և մշա կում ու իրա կա նաց նում են

որո շա կի ակ ցիաներ։ 

Ա ռա ջարկ ներ

1. Նա մակ են հղում որևէ հե ռուս տա տե սու թյան ղե կա վա րի՝ ար տա -

հայ տե լով իրենց կար ծիքն ու դժ գո հու թյու նը կոնկ րետ հա ղոր դում -

նե րի կամ հե ռուս տա սե րիալ նե րի վե րա բե րյալ։ Խում բը փոր ձում է

նաև գտ նել հա ղոր դում նե րի պա տաս խա նա տո ին, զան գա հա րել ու

զրու ցել։ 

2. Մշա կում են օն լայն ար տա հայտ չա մի ջոց՝ ֆեյս բու քյան խումբ, բլոգ

գրա ռում, տե սա նյութ՝ 10 դա սե րի ըն թաց քում սո վո րած թե մա նե -

րից մե կով։ 

3. Պատ րաս տում են հար ցա շար՝ լրագ րող նե րի կամ ԶԼՄ-նե րի պա -

տաս խա նա տու նե րի հա մար։ Հար ցա շա րը կա րող է վե րա բե րել մե -

դիա գոր ծու նեու թյան մաս նա գի տա կան հատ կա նիշ նե րին, էթի կայի

նոր մե րին կամ ԶԼՄ -ի քա ղա քա կա նու թյա նը։ 
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4. Հո լո վա կի, հա ղորդ ման հան րային քն նար կում-վեր լու ծու թյուն. ընտ -

րում են որևէ մե դիա տեքստ և որևէ հար թա կում քն նար կում: Կա րող

են նյու թը դնել սոց ցան ցե րում ու վեր լու ծել` բո լո րին հրա վի րե լով քն -

նարկ ման: Կա րող են փոք րիկ տե սա նյութ նկա րել, որ տեղ ցույց

կտան քն նարկ վող նյութն ու նաև կար տա հայ տեն իրենց կար ծիք -

նե րը: Ապա դա կա րե լի է տե ղադ րել youtube -ո մ: Կա րող են նաև

դպ րո ցա կան թեր թի կամ պա տի թեր թի մի ջո ցով անել քն նար կու -

մը:

5. ընտ րում են իրենց կար ծի քով ամե նա կա րևոր խն դի րը (կար ծի քը

փաս տից տար բե րե լու հար ցը, գո վազ դի հնարք նե րը, աղ բյու րի բա -

ցա կա յու թյու նը…) և տե ղե կատ վա կան փոք րիկ թեր թիկ ներ են

պատ րաս տում (թե կուզ՝ ձե ռա գիր) և բա ժա նում դպ րո ցի մյուս աշա -

կերտ նե րին, ու սու ցիչ նե րին, ծնող նե րին....

Այլ տար բե րակ ներ

Կի րա ռում են տե ղե կու թյուն ստա նա լու իրա վուն քը. հար ցում ներ են ու -

ղար կում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին:

Հան դի պում. քն նար կում են կազ մա կեր պում որևէ մե դիայի ղե կա վա րի

հետ՝ այդ ԶԼՄ -ի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ: 

Դասընթացի ավարտին՝ հարցաշար-մինի քննություն աշակերտների

համար:

Հարցաշարի արդյունքները համեմատելով նախնական հարցաշարի

արդյունքների հետ, կունենանք աշակերտների գիտելիքի պատկերը:
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  նախ նա կան հար ցա շար 

ամ փո փիչ հար ցա շար

 տե սա կան հոդ ված ներ

 Մե դիաբա ռա րան
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 Մե դիագրա գի տու թյուն 

1. Նշվածներից որո՞վ եք ավելի շատ ժամանակ անցկացնում օրվա
մեջ:

ա) հեռուստացույց

բ) բջջային հեռախոս

գ) համակարգիչ

դ) այփոդ (iPod)

ե) այլ

 

2. Որտեղի՞ց եք տեղեկանում վերջին լուրերի մասին:

ա) ընկերներից

բ) ինտերնետ թերթերից

գ) սոցիալական ցանցերից

դ) հեռուստացույցից

ե) ռադիոյից

զ) թերթերից

3. Հետևյալ աղբյուրներից ո՞րն է լրատվամիջոց:

ա) ռադիո

բ) տպագիր մամուլ

գ) հեռուստատեսություն

դ) լրատվական գործակալություններ

ե) ինտերնետային լրատվական կայքեր

զ) բլոգ

է) բջջային հաղորդագրություններ

ը) սոցիալական ցանցեր

է) պատի թերթ
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4. Ձեր կարծիքով Հայաստանում լրատվամիջոցներից ո՞րն է առավել
նշանակալի՝ հասարակական ազդեցության տեսանկյունից:

ա) ռադիո

բ) տպագիր մամուլ

գ) հեռուստատեսություն

դ) ինտերնետային լրատվական կայքեր

ե) բլոգներ

զ) սոցիալական ցանցեր

է) այլ _______________________________________________

__________________________________________________

5. Ի՞նչը կարող է սահմանափակել լրատվամիջոցների՝ անկողմնա -
կալ և բազմազան լրատվություն մատուցելու հնարավո րություն ները
(նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները):

ա) օրենսդրությունը

բ) իշխանությունների կամայականությունը

գ) հասարակության ներսում հանդուրժողականության ցածր
աստիճանը

դ) լրագրողների ցածր պրոֆեսիոնալիզմը

ե) տեխնիկական անբավարար հագեցվածությունը

զ) լրատվամիջոցների ֆինանսական կախվածությունը
կոնկրետ անձանցից/ կազմակերպություններից

է) քաղաքացիական հասարակության չկայացածությունը

6. Խոսքի ազատությունն այն է,

ա) երբ կարող ես ասել այն ամենն, ինչ ուզում ես

բ) երբ կարող ես ասել միայն այն, ինչը չի հակասում գործող
օրենսդրությանը

գ) երբ կարող ես ասել այն, ինչը չի հակասում մարդկային
բարոյականության նորմերին
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7. Ձեր կարծիքով Հայաստանում լրատվամիջոցներն ազա՞տ են, թե՞
ոչ: Բերեք օրինակ:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

8. Հեռուստացույց դիտելը կարող է կախվածություն առաջացնել.

ա) այո, եթե չափից դուրս շատ ժամանակ անցկացնես դրա
դիմաց

բ) այո, եթե ամեն օր միևնույն ժամերին հետևես միևնույն
հաղորդումներին, սերիալներին

գ) ոչ, քանի որ ցանկացած պահի կարող ես անջատել այն

դ) ոչ, դա ուղղակի ժամանցի ձև է

9. Ինչպես պետք է կողմնորոշվել՝ ինտերնետում հայտնված
տեղեկության վստահելիության հարցում.

ա) եթե այն տեղադրված է բարձր վարկանիշ ունեցող
կայքում, ապա վստահելի է

բ) եթե այն ուղեկցվում է աղբյուրների նշմամբ, ապա
վստահելի է

գ) եթե այն ուղեկցվում է լրացուցիչ տեսա կամ
ձայնագրություններով, ուրեմն վստահելի է

դ) եթե այն հայտնվել է միաժամանակ մի քանի կայքերում,
ապա վստահելի է

ե) եթե դրա վերաբերյալ կա պաշտոնական կամ
փորձագիտական արձագանք, ապա վստահելի է

զ) այլ _______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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 10. Որոնք են ձեր հիմնական իրավունքները՝ որպես մեդիա սպառող:

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________
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 Մե դիագրա գի տու թյուն 

 Սի րե լի աշա կերտ ներ,

Նախորդ ինը դասերի ընթացքում դուք ծանոթացաք մեդիագրագի -

տությանը: Պատկերացում կազմեցիք մեդիագրագիտության կա -

րևորա գույն հասկացությունների մասին, քննարկեցիք ու լրատվական

դաշ տում առկա շատ խնդիրների լուծման սեփական տարբերակն

առաջարկեցիք: Ստորև տրված են մի շարք հարցեր, որոնք վերա բե -

րում են ձեր անցած և քննարկած խնդիրներին: 

ԴԱՍ 1. ԻՆչ Է ԻՆ ՖՈր ՄԱ ցԻԱՆ

1.  Սահ մա նեք ին ֆոր մա ցիան՝ ըստ ձեզ, ինչ պես որ դա տպա վոր վել է
այս դա սըն թա ցից:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Ի՞նչ եք կար ծում, արդյո՞ք ամեն ին ֆոր մա ցիա կա րող է հա մար վել
լուր: 

ա) Բո լոր լու րերն ին ֆոր մա ցիա են, բայց ոչ բո լոր ին ֆոր մա -
ցիաներն են լուր:

բ) Բո լոր ին ֆոր մա ցիանե րը լուր են, բայց ոչ բո լոր լու րերն են
ին ֆոր մա ցիա: 

գ) Բո լոր լու րերն ին ֆոր մա ցիան են և հա կա ռա կը:

3.  Լու րի հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն են.

ա) թար մու թյու նը

բ) ար դիակա նու թյու նը

գ) լսա րա նի հա մար կա րևո րու թյու նը

դ) հե տաքրք րու թյու նը 

ե) գրա գետ շա րադ րան քը 

զ) բա ցա ռի կու թյու նը 

է) ստու գե լիու թյու նը
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4.  Միև նույն տե ղե կու թյու նը կա րո՞ղ է լուր լի նել մի լսա րա նի հա մար և
լուր չլի նել՝ մեկ այլ լսա րա նի հա մար: 

ա) այո

բ) ոչ

5. Ն շեք լու րի և քա րոզ չա կան տե ղե կատ վու թյան երեք կա րևոր տար -
բե րու թյուն ներն ըստ ձեզ: 

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________

 ԴԱՍ 2. ԻՆչ Է ԼրԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈ ցը. 
ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆԵր ԿԱ ԴԱՇ Տը

1.  Հե տևյալ աղ բյուր նե րից որն է լրատ վա մի ջոց.

ա) ռա դիո

բ) տպագիր մա մուլ

գ) հե ռուս տա տե սու թյուն

դ) լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն ներ 

ե) ին տեր նե տային լրատ վա կան կայ քեր

զ) բլոգ 

է) բջ ջային հա ղոր դագ րու թյուն ներ 

ը) սո ցիալա կան ցան ցեր

թ) պա տի թերթ
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2. Ինչ պի սին կա րող են լի նել հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը.

ա) մաս նա վոր

բ) հան րային

գ) պե տա կան

դ) հա մայն քային 

ե) խմ բային

զ) ըն տա նե կան

 

3. Ինչ պես են կապ ված լրատ վա մի ջոց նե րի քա նա կը և լրատ վու թյան
բազ մա զա նու թյու նը: 

ա) Ինչ քան ավե լի շատ են լրատ վա մի ջոց նե րը, այն քան ավե -
լի բազ մա զան է լրատ վու թյու նը:

բ) Ինչ քան ավե լի քիչ են լրատ վա մի ջոց նե րը, այն քան ավե լի
բազ մա զան է լրատ վու թյու նը:

գ) Բազ մա զա նու թյան հա մար կա րևո րա գույն գոր ծո նը ոչ թե
լրատ վա մի ջոց նե րի քա նակն է, այլ՝ լրատ վա մի ջոց նե րի
ազա տու թյու նը:

4.  Ձեր կար ծի քով Հա յաս տա նում լրատ վա մի ջոց նե րից որն է առա վել
նշա նա կա լի՝ հա սա րա կա կան ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից: 

ա) ռա դիո

բ) տպագիր մա մուլ

գ) հե ռուս տա տե սու թյուն

դ) ին տեր նե տային լրատ վա կան կայ քեր 

ե) բլոգ ներ

զ) սո ցիալա կան ցան ցեր 

է) այլ _______________________________________________

__________________________________________________
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5. Ի՞նչը կարող է սահմանափակել լրատվամիջոցների՝ անկողմնա -
կալ և բազմազան լրատվություն մատուցելու հնարավորություն ները
(նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները):

ա) օրենսդրությունը

բ) իշխանությունների կամայականությունը

գ) հասարակության ներսում հանդուրժողականության ցածր
աստիճանը

դ) լրագրողների ցածր պրոֆեսիոնալիզմը

ե) տեխնիկական անբավարար հագեցվածությունը

զ) լրատվամիջոցների ֆինանսական կախվածությունը
կոնկրետ անձանցից/ կազմակերպություններից

է) քաղաքացիական հասարակության չկայացածությունը

 ԴԱՍ 3. ԽՈՍ ՔԻ ԱԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՒ ԷԹԻ ԿԱ

1.  Խոս քի ազա տու թյունն այն է, 

ա) երբ կարող ես ասել այն ամենն, ինչ ուզում ես

բ) երբ կարող ես ասել միայն այն, ինչը չի հակասում գործող
օրենսդրությանը

գ) երբ կարող ես ասել այն, ինչը չի հակասում մարդկային
բարոյականության նորմերին:

2.  Կա՞ ոլորտ, որի վրա խոս քի ազա տու թյան դրույ թը չի տա րած վում.

ա) ոչ, բո լոր ոլորտ նե րում էլ պետք է լի նի խոս քի ազա տու թյուն

բ) այո, ռազ մա կան և ազ գային ան վտան գու թյան ոլորտ նե -
րում խոս քի ազա տու թյուն չի կա րող լի նել

գ) այո, կրո նա կան ոլոր տում խոս քի ազա տու թյուն չի կա րող
լի նել
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3.  Խոս քի ազա տու թյու նը...

ա) մի ջազ գային իրա վա կան նոր մե րի պա հանջ է

բ) մար դու հիմ նա րար իրա վունք նե րից է

գ) ըն դա մե նը բա րո յա կան կա տե գո րիա է

դ) քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից շա հարկ վող տեր մին է

 

4. Ինչ պի սի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կան խոս քի և ար տա հայտ ման
ազա տու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջև: 

ա) խոս քի ազա տու թյունն ավե լի լայն է, այն ընդ գր կում է ար -
տա հայտ ման ազա տու թյու նը

բ) ար տա հայտ ման ազա տու թյունն ավե լի լայնն է, այն ընդ գր -
կում է խոս քի ազա տու թյու նը

գ) դրանք նույն բանն են 

5. Որո՞նք են լրագրողական էթիկայի կարևոր սկզբունքները: Նշեք
երեք՝ ձեր կարծիքով ամենակարևոր սկզբունքները:

ա) __________________________________________________

բ) __________________________________________________

գ) __________________________________________________

 ԴԱՍ 4. ՔՆ ՆԱ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՄՏԱ ծՈ ղՈՒ ԹՅՈՒՆ. ԻՆչ Է ԴԱ 

1. Ինչ է պետք քննադատական մտածողություն ցուցաբերելու
համար:

ա) պետք է լսել և հասկանալ, թե ինչու է ասվում կամ
ցուցադրվում կոնկրետ նյութը

բ) պետք է հասկանալ և տարբերակել այն տեխնիկական
հնարքները, որ գործադրում են լրատվամիջոցները՝
ցանկալի արձագանքի հասնելու համար

գ) պետք է հասկանալ կոնկրետ լրատվության գործառույթը

դ) պետք է տեղեկացված լինել բոլոր լրատվամիջոցների
գործունեությունից

ե) պետք է լրագրող լինել
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2. Թվարկվածներից որո՞նք են, ըստ ձեզ, ավելի հաճախ օգտա գոր -
ծում հայաստանյան լրատվամիջոցները՝ ցանկալի արձագանքի
հասնելու համար: 

ա) ընդհանրացում

բ) համեմատություն

գ) անձնավորում

դ) զգացմունքայնություն

ե) հանրաճանաչ մարդկանց ներգրավում

զ) երաժշտություն

է) մոնտաժային հնարքներ

ը) լուսավորություն

3. Քննադատական մտածողություն ունենալ՝ նշանակում է.

ա) ամեն ինչի մասին միայն վատը մտածել

բ) սթափ հայացք նետել միջավայրին, հաշվի առնել բոլոր
գործոնները և ըստ այդմ կշռադատել

գ) ոչնչի չհավատալ և չվստահել

4. Հ նա րա վո՞ր է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն ցու ցա բե րել, երբ
լիար ժեք ին ֆոր մա ցիան բա ցա կա յում է: 

ա) այո

բ) ոչ

 ԴԱՍ 5. ԻՆչ ՊԵՍ Է ԱՇ ԽԱ ՏՈՒՄ ԼրԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈ ցը

1. ԶԼՄ-նե րի աշ խա տան քը պետք է սկս վի.

ա) հնա րա վոր թե մա նե րի քն նար կու մից

բ) սեն սա ցիա փնտ րե լուց

գ) գո վազ դա տո ի փնտր տու քից

դ) քա ղա քա կան պատ վե րը ձևա կեր պե լուց 

ե) հնա րա վոր լսա րա նի սահ մա նու մից
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2. Երբ է ԶԼՄ -ի աշ խա տան քը հա մար վում անար դյու նա վետ: 

ա) երբ որ գո վազ դա տու ներ չկան

բ) երբ որ լսա րա նը փոքր է

գ) երբ որ կա տար ված աշ խա տան քը չի հա մա պա տաս խա -
նում մաս նա գի տա կան պրո ֆե սիոնա լիզ մի պա հանջ նե րին

դ) երբ որ կա տար ված աշ խա տան քը չի հա մա պա տաս խա -
նում մաս նա գի տա կան էթի կայի պա հանջ նե րին

3.  Կա՞ն արդյոք սկզ բուն քային տար բե րու թյուն ներ՝ տար բեր տի պի
լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման և իրա կա նաց -
ման տե սան կյու նից: 

ա) այո, ամեն տի պի լրատ վա մի ջոց ու նի աշ խա տան քի իր
յու րա հատ կու թյուն նե րը

բ) ոչ, սկզ բուն քո րեն, բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տան -
քը նույ նա տիպ է

գ) աշ խա տան քի սկզ բունք նե րը նույնն են, տեխ նի կա կան մի -
ջոց ներն են տար բեր

4. Ն կա րագ րեք լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տան քում նե րառ ված
մարդ կանց հիմ նա կան պար տա կա նու թյուն ներն ըստ տր ված հեր -
թա կա նու թյան, ինչ պես նաև նշեք, թե թվարկ ված նե րից որոնք՝ որ
լրատ վա մի ջոց նե րում են առ կա: 

ա) խմ բա գիր

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

բ) լրագ րող

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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գ) հա ղոր դա վար

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

դ) ռե ժի սոր

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

ե) օպե րա տոր

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

զ) մոն տա ժող

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

5.  Ձեր կար ծի քով ինչ պի սին է գո վազ դի դե րը լրատ վա մի ջո ցի աշ խա -
տան քում: 

ա) գո վազ դը լրատ վա մի ջո ցի ֆի նան սա վոր ման հիմ նա կան
աղ բյու րը պետք է լի նի

բ) գո վազ դը կա րևոր է, սա կայն չպետք է ազ դի լրատ վա մի ջո -
ցի ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան վրա

գ) գո վազ դը պետք է հս տակ տար բե րակ ված լի նի ըստ լրատ -
վա մի ջո ցի տի պի, օրի նակ՝ հան րային լրատվամիջոց նե րում
գո վազդ չպետք է լի նի

դ) պետք է գոր ծեն շու կայի օրենք նե րը, որևէ կար գա վո րում
պետք չէ իրա կա նաց նել
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 ԴԱՍ 6. ՄԱ ՄՈՒԼ 

1. Ո րոնք են տպա գիր մա մու լի տե սակ ներ.

ա) օրա թերթ

բ) շա բա թա թերթ

գ) ամ սա գիր

դ) տա րե գիրք 

ե) ամ սա թերթ

զ) օրա գիր 

է) հի շա տա կա րան

 

2. Ինչ պես պետք է ապա հով վի տե ղե կու թյան հա վաս տիու թյու նը
տպա գիր մա մու լում: 

ա) աղ բյուր նե րի հս տակ թվարկ մամբ

բ) տար բեր կար ծիք նե րի ներ կա յաց մամբ

գ) լրագ րո ղի մեկ նա բա նու թյան բա ցառ մամբ

դ) թվային տվյալ նե րի ներ կա յաց մամբ

3.  Մա մու լը կա րո՞ղ է ու նե նալ քա ղա քա կան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն: 

ա) այո, բայց այդ դեպ քում դա կհա մար վի կու սակ ցա կան
պաշ տո նա թերթ

բ) ոչ, մա մու լը պետք է օբյեկ տիվ լի նի

գ) քա ղա քա կան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն ու նե ցող նյու թեր կա -
րող են տպագր վել բո լոր թեր թե րում էլ, բայց որ պես
գո վազ դային նյութ

դ) ոչ, դա ար գել վում է օրեն քով

 

4. Ինչ պի սին պետք է լի նի օրա թեր թում նյու թե րի դա սա վոր վա ծու թյու նը: 

ա) ըստ դրանց հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան նվազ ման

բ) ըստ թե մա տիկ դա սա կարգ ման

գ) ըստ դրանց հե ղի նակ լրագ րող նե րի հայտ նիու թյան նվազ ման
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5. Ինչ պի սի մի ջոց ներ կա րող է օգ տա գոր ծել մա մու լը՝ տե ղե կու թյան
նշա նա կա լիու թյունն ընդ գծե լու հա մար: 

ա) նկար ներ, ծաղ րան կար ներ

բ) տա ռա չա փի և տա ռա տե սա կի մի ջո ցով ընդ գծում

գ) թեր թում հոդ վա ծի տե ղա կայ վա ծու թյու նը

դ) թեր թի առա ջին էջում չլի նե լու դեպ քում՝ առա ջին էջում հոդ -
վա ծի անոն սի տե ղադ րում 

ե) այլ _______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 ԴԱՍ 7. ՌԱ ԴԻՈ

1. Ո րոնք են ռա դիոյի առա վե լու թյուն նե րը մյուս լրատ վա մի ջոց նե րի
նկատ մամբ: 

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________

 

2. Ո րոնք են ռա դիոյի թե րու թյուն նե րը մյուս լրատ վա մի ջոց նե րի նկատ -
մամբ: 

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________
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 3. Ինչ պի սին կա րող է լի նել ձայ նագ րու թյու նը ռա դիոյի դեպ քում: 

ա) երաժշ տու թյուն

բ) մարդ կանց ձայ ներ, խոսք

գ) բնա ձայ ներ

դ) աղ մուկ 

ե) դա դար, լռու թյուն

4.  Ձեր կար ծի քով, ժա մա նա կա կից աշ խար հում ռա դիոն.

ա) գնա լով կորց նում է իր սկզբ նա կան հան րային նշա նա կու -
թյու նը

բ) պահ պա նում է իր դիր քե րը՝ որ պես կա րևոր լրատ վա մի ջոց

գ) վե րած վել է առա վե լա պես ժա ման ցային լրատ վա մի ջո ցի,
որով երաժշ տու թյուն են հա ղոր դում

դ) դար ձել է որո շա կի փոքր լսա րա նի լրատ վա մի ջոց

 ԴԱՍ 8. ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ

1.  Հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով՝ 

ա) մենք կա րող ենք առա վել իրա կան տես նել պատ կե րը, քան
եթե ինք ներս ներ կա լի նեինք այդ տեղ

բ) պատ կե րի փո խանց ման հնա րա վո րու թյուն ներն ավե լի
սահ մա նա փակ են, քան եթե մենք ինք ներս ակա նա տես
լի նեինք

գ) որևէ տար բե րու թյուն չկա

դ) մեր հա յացքն ուղ ղորդ վում է նրան, ին չը մենք կա րող էինք
չն կա տել, եթե ինք ներս ակա նա տես լի նեինք

2.  Հե ռուս տա տե սու թյան հան րային դե րը՝ որ պես լրատ վա մի ջոց.

ա) ամե նա մեծն է և գնա լով կա Ճի

բ) ներ կա յումս ամե նա մեծն է, սա կայն գնա լով իր տե ղը կզի ջի
այլ լրատ վա մի ջոց նե րի, օրի նակ՝ ին տեր նե տին
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գ) կշա րու նա կի մնալ ամե նա մե ծը տեխ նո լո գիապես քիչ զար -
գա ցած երկր նե րում, որ տեղ ին տեր նե տի հա սա նե լիու թյունն
ավե լի փոքր է, իսկ զար գա ցած երկր նե րում այդ դե րը կզի -
ջի ին տեր նե տին

3.  ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը հե ռուս -
տա տե սու թյու նում.

ա) օգ նում է առա վել իրա տե սա կան և ամ բող ջա կան փո խան -
ցել տե ղե կատ վու թյու նը

բ) օգ նում է գո յու թյուն չու նե ցա ծը ներ կա յաց նել որ պես գո յու -
թյուն ու նե ցող և ապա կողմ նո րո շել հե ռուս տա դի տող նե րին

գ) կա րող է թե՛ օգ նել իրա կա նու թյունն ավե լի լավ ըն կա լե լուն,
թե՛ թաքց նել այդ իրա կա նու թյու նը՝ կախ ված տվյալ տե սա -
նյու թը պատ րաս տո ղի նպա տակ նե րից

4.  Հե ռուս տա ցույց դի տե լը կա րող է կախ վա ծու թյուն առա ջաց նել: 

ա) այո, եթե չա փից դուրս շատ ժա մա նակ ան ցկաց նես դրա
դի մաց

բ) այո, եթե ամեն օր միև նույն ժա մե րին հե տևես միև նույն հա -
ղոր դում նե րին, սե րիալ նե րին

գ) ոչ, քա նի որ ցան կա ցած պա հի կա րող ես ան ջա տել այն

դ) ոչ, դա ուղ ղա կի ժա ման ցի ձև է

5.  Ձեր կար ծի քով, հե ռուս տա ցույց դի տե լու հար ցում երե խա նե րի դեպ -
քում ինչ պի սի ռազ մա վա րու թյուն պետք է որ դեգ րել:

ա) երե խա նե րին ընդ հան րա պես պետք է ար գե լել հե ռուս տա -
ցույց դի տել

բ) երե խա նե րը պետք է դի տեն միայն հա տուկ ման կա կան
հա ղոր դա շա րեր և ֆիլ մեր, մուլտ ֆիլ մեր

գ) որևէ բան պետք չէ ձեռ նար կել, պետք է ազատ թող նել

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |99



 ԴԱՍ 9. ԻՆ ՏԵր ՆԵՏ 

1. Ո րոնք են ին տեր նե տի յու րա հատ կու թյուն նե րը՝ այլ լրատ վա մի ջոց -
նե րի հա մե մատ: Թվեք երեք ամե նա կա րևոր նե րը։ 

ա) __________________________________________________

բ) __________________________________________________

գ) __________________________________________________

 

2. Ինչ պես պետք է կողմ նո րոշ վել՝ ին տեր նե տում հայտն ված տե ղե կու -
թյան վս տա հե լիու թյան հարցում:

ա) եթե այն տե ղադր ված է բարձր վար կա նիշ ու նե ցող կայ քում,
ապա վս տա հե լի է

բ) եթե այն ու ղեկց վում է աղ բյուր նե րի նշ մամբ, ապա վս տա -
հե լի է

գ) եթե այն ու ղեկց վում է լրա ցու ցիչ տե սա կամ ձայ նագ րու -
թյուն նե րով, ու րեմն վս տա հե լի է

դ) եթե այն հայտն վել է միաժա մա նակ մի քա նի կայ քե րում,
ապա վս տա հե լի է

ե) եթե դրա վե րա բե րյալ կա պաշ տո նա կան կամ փոր ձա գի -
տա կան ար ձա գանք, ապա վս տա հե լի է

զ) այլ _______________________________________________

__________________________________________________

 

3. Ինչ պես պետք է տար բե րա կել ին տեր նե տային աղ բը: Նշեք ձեր
կար ծի քով առա վել ար դյու նա վետ երեք մի ջոց։ 

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________
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4.  Ձեր կար ծի քով ին տեր նե տում պե՞տք է լի նի գրաքն նու թյուն: 

ա) ոչ, դա ազատ ար տա հայտ ման հար թակ է, յու րա քան չյու -
րը կա րող է ասել այն, ինչ ցան կա նում է

բ) այո, բռ նու թյուն, ան թույ լատ րե լի գա ղա փար նե րի և ար ժեք -
նե րի քա րոզ և նմա նա տիպ բո վան դա կու թյուն
պա րու նա կող տե ղե կու թյուն նե րի տա րա ծու մը պետք է ար -
գել վի

գ) այլ _______________________________________________

__________________________________________________

 

5. Ին տեր նե տում յու րա քան չյու րը կա րող է լի նել ոչ միայն տե ղե կատ -
վու թյան սպա ռող, այլ նաև՝ ար տադ րող: ըստ ձեզ՝ 

ա) դա լավ է, որով հե տև յու րա քան չյու րին ար տա հայտ վե լու
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս

բ) մի կող մից լավ է, որով հե տև մե ծա նում է բազ մա զա նու թյան
և ազա տու թյան աս տի ճա նը, մյուս կող մից մե ծաց նում է յու -
րա քան չյու րի պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ ընտ րել, թե ինչ
տե ղե կու թյուն ես փո խան ցում, ում և ին չու

գ) վատ է, որով հե տև մե ծաց նում է ապա տե ղե կատ վու թյան
տա րած ման և մարդ կանց ապա կողմ նո րո շե լու հնա րա վո -
րու թյուն նե րը

դ) վատ է, որով հե տև ազա տու թյան քո ղի տակ կա րող է դառ -
նալ քա րոզ չա կան զենք այլ պե տու թյուն նե րի կող մից 

ե) այլ _______________________________________________

__________________________________________________

  

6. Ինչ է կի բեր հան ցա գոր ծու թյու նը:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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 ԴԱՍ 10. ԵՍ ԵՒ ՄԵ ԴԻԱՆ. ԻՆչ ՊԵՍ ԿԻ րԱ ՌԵԼ ԳԻ ՏԵ ԼԻ Քը՝ Որ ՊԵՍ
ՄԵ ԴԻԱ ՍՊԱ ՌՈղ 

1. Ե թե ձեզ դուր չի գա լիս որևէ հա ղորդ ման/ հոդ վա ծի բո վան դա կու -
թյուն, և դուք հա մա րում եք, որ այն պա րու նա կում է ակն հայտ ոչ
ճիշտ տե ղե կատ վու թյուն, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

ա) նա մակ կգ րեմ տվյալ լրատ վա մի ջո ցին՝ պա հան ջե լով հեր -
քել հե ռար ձակ ված/ տպագր ված ապա տե ղե կատ վու թյու նը

բ) նա մակ կգ րեմ տվյալ լրատ վա մի ջո ցին և կխնդ րեմ այդ թե -
մայի վե րա բե րյալ պատ րաս տել ևս մեկ հրապարակում
/ հա ղոր դում՝ ներ կա յաց նե լով այլ տե սա կետ ներ

գ) խումբ կբա ցեմ որևէ սո ցիալա կան ցան ցում և կպայ քա րեմ
այդ լրատ վա մի ջո ցի վա րած քա ղա քա կա նու թյան դեմ

դ) կդի մեմ վար չա կան դա տա րան՝ զր պար տու թյան հա մար
պա տաս խա նատ վու թյան կան չե լով լրատ վա մի ջո ցին

2. Ո րոնք են հա յաս տա նյան մե դիա դաշ տի հիմ նա կան խն դիր ներն
ըստ ձեզ՝ հաշ վի առ նե լով այս դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ձեր
ստա ցած գի տե լի քը: 

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________

 

3. Ո րոնք են ձեր հիմ նա կան իրա վունք նե րը՝ որ պես մե դիա սպա ռող: 

ա) __________________________________________________

__________________________________________________

բ) __________________________________________________

__________________________________________________

գ) __________________________________________________

__________________________________________________
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4.  Հաշ վի առ նե լով այս դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ձեր ստա ցած գի -
տե լիք նե րը, նշեք, թե ինչ հիմ նա կան մի ջոց նե րով կփոր ձեք եզ րա կա -
ցու թյուն կազ մել ստո րև նշ ված լրատ վա մի ջոց նե րից յու րա քան չյու րի
դեպ քում հա ղորդ ված տե ղե կատ վու թյան հա վաս տիու թյան, ան կողմ -
նա կա լու թյան և պրո ֆե սիոնա լու թյան մա սին: 

ա) հե ռուս տա տե սու թյուն

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

բ) տպագիր մա մուլ

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

գ) ին տեր նետ

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

դ) ռա դիո

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Ժուռ նա լիս տի կայի հա Մա ռոտ 
պատ Մություն

Հատ ված ներ Այ դին Մո րի կյա նի «ժուռ նա լիս տի կա. ինչ, ինչ պես, ին չու»

գր քից1

ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ Նը ՍԿՍ ՎՈՒՄ Է

Տե ղե կու թյուն նե րի փո խան ցու մը կամ տա րա ծու մը որո շա կի շր ջա նակ -

նե րում՝ մարդ կային զար գաց ման ամե նա կա րևոր խթան նե րից ու նա -

խա պայ ման նե րից է։ Քան զի որ քան այ սօր է տե ղե կու թյունն

ամե նա թան կար ժեք կա պի տա լը, այն պես էլ եղել է դա րեր ու հա զա րա -

մյակ ներ առաջ և շա րու նակ։ 

Ա մեն ինչ սկս վել է պա տի թեր թե րից։ Բա ռի բուն իմաս տով։ Որով հե տև

բո լոր այն ժայ ռա պատ կեր ներն ու այ րա պատ կեր նե րը, որոնք ան հի շե -

լի ժա մա նակ նե րից պահ պան վել են մին չև մեր օրե րը և որո շա կի տե -

ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում, «պա տի թեր թեր» են՝ նա խա տես ված

որո շա կի, ամ փոփ, սա կայն, մա տուց վող տե ղե կու թյուն նե րի տե սա կե -

տից, շա հագր գիռ և դրանց ան հրա ժեշ տու թյու նը զգա ցող հան րույ թի

հա մար։ Ար ժե ու շադ րու թյուն դարձ նել դրանց աշ խար հագ րու թյա նը, ու

նաև՝ թե ում նախ նի ներն են դրանց հե ղի նակ նե րը. էս կի մոս ներ, հայեր,

իս պա նա ցի ներ, հյու սի սի այլ ժո ղո վուրդ ներ... 

նկ. 1

ք. ծ. ա. III հա զա րա մյա կի վերջ. հա յաս տան, փոքր պայ տա սար

* այդին Մորիկյան

«Ժուռնալիստիկա. ինչ, ինչպես,

ինչու», եՄա և բհի, երևան, 2006:
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Գ րԱ ՎՈր ՍԿԻԶ Բը

Ս ԿԻԶԲՆ, ամեն դեպ քում, դի ցա բա նու թյու նից պետք է լի ներ։ Հա մա րյա

բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի դի ցա րան նե րում գո յու թյուն ու նեն առաս պե լա կան

«տե ղե կատ վա կան աստ ված ներ»՝ գե րա գույն աստ ված նե րի մու նե տիկ -

նե րը։ ըստ ավան դու թյան՝ նրանք էին իրա կա նաց նում կապն աստ ված -

նե րի ու մարդ կանց մի ջև։ Հույ նե րի հա մար այդ աստ վա ծը Հեր մեսն էր,

հռո մեացի նե րի հա մար՝ Մեր կու րին։ Հայ կա կան հե թա նո սա կան դի ցա -

րա նում այդ աստ վա ծը Տիրն էր։ 

ժայ ռա պատ կեր նե րը և այ րա պատ կեր ներն իրենց տե ղը զի ջե ցին

պատ կե րագ րու թյուն նե րին, այ նու հե տև ի հայտ եկավ հան գու ցային գի -

րը, հե տո գա ղա փա րա գի րը, ապա հիերոգ լիֆ նե րը, սե պագ րե րը և այդ -

պես՝ մին չև մեզ ծա նոթ ու հա րա զատ հն չյու նային գի րը: 

Հին Եգիպ տո սի XII դի նաս տիայի ժա մա նա կաշր ջա նում (1991-1785թթ.

Ք.ծ .Ա .) ապ րած և գոր ծած գրիչ Հե թին այս պես է նկա րագ րում տար -

բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի և ար հեստ նե րի տեր մարդ կանց.

«Ես տե սա դարբ նին` իր աշ խա տան քի պա հին։ Նրա մատ նե րի մաշ կը

պատ ված է կն ճիռ նե րով` ինչ պես կո կոր դի լո սի կա շին։

Քա րա գոր ծը մշ տա պես պայ քա րում է կարծր քա րի դեմ։

Վար սա վի րը սափ րում է մին չև գի շեր և միայն այն ժա մա նակ, երբ նս -

տում է ու տե լու` հեն վում է ար մունկ նե րի վրա, որ հանգս տա նա։

Նա վա վա րը լո ղում է... որ պես զի փող վաս տա կի իր աշ խա տան քի դի -

մաց։

Գ րո ղի մաս նա գի տու թյու նը, մինչ դեռ, ամե նա կա րևորն է, քան զի այս աշ -

խար հում պա րապ ու դա տարկ խոս քեր չկան։ Ով ման կուց հաս կա նա

դա` հարգ ված մարդ կդառ նա»։

Գ րե թե նույն ժա մա նա կաշր ջա նին է վե րա բե րում նաև սի րո առա ջին

գրա վոր խոս տո վա նու թյու նը, որը, սա կայն, ի հայտ է գա լիս Ասո րես տա -

նում. «Ես հի մա ապ րում եմ Բա բե լո նում։ Այն մեծ քա ղաք է, բայց ես

տխուր եմ, որով հե տև դու չկաս։ Հայտ նիր, թե երբ ես գա լու, որ սիրտս

ու րա խա նա...»,- այս գրու թյու նը ԴԱ ՍԱ ԽՈՍ, Մտա վո րա կան և Ար տիստ

Լևոն Ներ սի սյա նը հա մա րում էր աշ խար հի ամե նա մեծ պոե մը ու հա մոզ -

ված էր, որ ով որ քան էլ ծա ռայի մու սա նե րին, միևնույն է` ավե լին ասել

եր բեք չի կա րող...

Իսկ հի մա` բուն ժուռ նա լիս տի կայի գրա վոր ծնն դի մա սին։
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Գայոս Սվե տո նիուսն իր «Տաս ներ կու կե սար նե րի կյան քը» գր քի «Աստ -

վա ծային Հու լիոսը» գլ խում նշում է. «Պաշ տո նը (կոն սու լի՝ Բի բու լո սի հետ,

59թ. Ք.ծ .Ա. - հեղ.) ստանձ նե լուց հե տո առա ջի նը նա հրա մայեց կազ -

մել և հրա պա րա կել ամե նօ րյա հաշ վետ վու թյուն ներ սե նա տի և ժո ղովր -

դի մա սին»։ 

«Acta senatus» -ո մ, որը կախ վում էր ֆո րու մի շեն քում և այ նու հե տև միայն

«տի րա ժա վոր վում», տեղ էր գտ նում սե նա տի ան ցու դար ձը՝ ելույթ ներ,

քն նար կում ներ, հարց ու պա տաս խան, միով բա նիվ՝ այն ամե նը, ինչ

տե ղի էր ու նե նում սե նա տում, իսկ «Acta diurnia»-ն կախ վում էր շու կա նե -

րում, հրա պա րակ նե րում և մար դա շատ այլ վայ րե րում ու նաև տի րա -

ժա վոր վում էր՝ յու րա քան չյու րին հնա րա վո րինս հա սա նե լի և մատ չե լի

դառ նա լու հա մար։ Եր կու պար բե րա կան ներն էլ «լույս էին տես նում» սպի -

տա կեց ված կա վե տախ տակ նե րի վրա, բնա կա նա բար՝ ձե ռա գիր, այ -

նու հե տև ար տագր վում էին ստ րուկ նե րի կող մից և տա րած վում։ 

ժո ղովր դա կան տե ղե կա տուն հրա պա րա կում էր ամե նա տա րաբ նույթ

տե ղե կու թյուն նե րը՝ եղա նա կի տե սու թյուն, գներ, քա ղա քա կան իրա -

դար ձու թյուն ներ, հա սա րա կու թյա նը հու զող հիմ նախն դիր ներ, գրա կան

ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, գլա դիատո րա կան մար տե րի ար դյունք ներ,

անեկ դոտ ներ, քա ղա քային ու շագ րավ նո րու թյուն ներ և ան դրա դարձ, մի

խոս քով՝ ամեն ինչ։

Օ րի նակ՝ մի քա նի լու րեր, որ հրա պա րակ վել էին հին հռո մեական թեր -

թում, և թարգ մա նել են ժա մա նա կա կից հնա գետ նե րը. 

« Կոն սուլ Սա բի նուսն այ սօր ստանձ նեց իր պաշ տո նեական պար -

տա կա նու թյուն նե րը»։

«Ե րեկ քա ղա քի վրա ու ժեղ կայ ծակ ներ էին։ Վե լիայի մոտ մի կաղ նի

կայ ծա կից այր վեց»։

« Գի նե տա նը մեծ ծեծկռ տուք է եղել։ Գի նե տան տե րը վի րա վոր է»։

« Լու մա յա փոխ Ան զի դիոսը փա խել էր՝ մեծ գու մար վերց նե լով հե տը։

Նրան բռ նել են և գու մարն էլ գտել են»։

« Վեր ջերս կա լա նա վոր ված ավա զակ Դե նիոֆա նոսն այ սօր առա վո -

տյան մա հա պատ ժի են թարկ վեց»։

Եր րՈրԴ ՈՒ ՎԵր ՋԻՆ ՍԿԻԶ Բը.  XV - XVI ԴԱ րԵր 
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Եր րորդ սկզ բի պատ ճա ռը գրատ պու թյունն էր։ Ավե լի շուտ՝ գրատ պու -

թյան և թղ թի ար դյու նա բե րու թյան բա ցա հայ տու մը և կի րա ռու թյու նը Եվ -

րո պա յում, քան զի տպագ րա կան ար վես տը վա ղուց ի վեր կի րառ վում

էր Կո րեայում ու չի նաս տա նում։ Նույ նը վե րա բե րում է թղ թին, որի ստա -

ցումն ար դեն 105 թվա կա նին հայտ նա գոր ծել էր ցոյ Լյու նը չի նաս տա -

նում։ Ճիշտ է, դա դե ռևս և ամ բող ջու թյամբ մեր պատ կե րաց րած թուղ թը

չէր՝ իր այ սօր վա տես քով ու ար տադ րու թյան սկզ բունք նե րով, սա կայն

էա պես մատ չե լի էր թե՛ գնի, թե՛ ար տադ րու թյան տե սա կե տից մինչ այդ

հայտ նի մնա ցյալ բո լոր նյու թե րից՝ պա պի րուս, մա գա ղաթ, քա րե, կա -

վե, փայ տե տախ տակ ներ և այլն։ 

Տ պագ րա կան հաս տո ցի, ավե լի ճիշտ, շար ժուն տա ռա ձևե րով տպագ -

րու թյան ձևի՝ Եվ րո պա յում հայտ նա գործ ման հե ղի նա կը գեր մա նա ցի

Յո հան Գու տեն բերգն էր։ 1445 թվա կա նին Գու տեն բերգն իրա կա նաց -

րեց իր առա ջին տպա գիր հրա տա րա կու թյու նը, որը բա նաս տեղ ծու -

թյուն էր Ահեղ դա տաս տա նի մա սին։ 

Տ պա րան նե րը շատ արագ տա րած վե ցին ողջ Եվ րո պա յում։

Տ պագ րու թյան հայտ նա գոր ծու մը և տպագ րատ նե րի տա րա ծու մը, ըստ

էու թյան, մի ամ բողջ տե ղե կատ վա կան հե ղա փո խու թյան և պայ թյու նի

սկիզբ դար ձավ։ Եվ րո պա կան մշա կույ թը կտ րուկ և այ լևս ան դառ նա լի

վե րա փո խում ապ րեց։ Տպա գիր խոս քը, որը տա րած վում էր գրե թե անե -

րևա կայե լի արա գու թյամբ և ծա վալ նե րով, ան հրա ժեշ տու թյուն դարձ -

րեց գրա գի տու թյան նույն քան արագ տա րա ծու մը, իսկ վեր ջինս՝ էա կան

բա րե փո խում ներ, եթե չա սենք՝ հե ղա փո խու թյուն էր պա հան ջում կր թու -

թյան բնա գա վա ռում՝ իր բա րե րար ար դյունք նե րը բե րե լով բա ցար ձա -

կա պես բո լոր բնա գա վառ նե րում։ 

Հենց այս ամե նով էր պայ մա նա վոր ված Եր րՈրԴ ՍԿԻԶ Բը, որը, բա -

րե բախ տա բար, ի տար բե րու թյուն նա խորդ եր կու սի, ընդ հա տում չու նե -

ցավ, այլ ընդ հա կա ռա կը, զար գա ցում ապ րեց՝ ոչ միայն իր ընդ գրկ ման

շր ջա նակ ներն ընդ լայ նե լով, այ լև, խոր քային և բո վան դա կային փո փո -

խու թյուն ներ կրե լով, նաև՝ պար տադ րե լով։ 

Մի ջին դա րե րում Վե նե տի կը Եվ րո պայի գլ խա վոր առևտ րա կան կենտ -

րոնն էր ու նա վա հան գիս տը։ Հենց դա էր պատ ճա ռը, որ այն մե խա նի -

կո րեն դառ նում էր նաև տե ղե կու թյուն նե րի կու տակ ման կենտ րոն։

Յու րա քան չյու րը, ով ժա մա նում էր Վե նե տիկ, իր հետ, ըստ էու թյան, բե -

րում էր ան գնա հա տե լի և մնա ցյա լին դե ռևս ան հայտ տե ղե կու թյուն ներ,

միաժա մա նակ, սա կայն, ցան կա նա լով տի րա պե տել նո րե րին, որոնք

կա րող են պետք գալ իրեն՝ քա ղա քա կան, գոր ծա րար կամ էլ այլ գոր -

ծու նեու թյուն առա վել ար դյու նա վետ և նպա տա կաս լաց իրա կա նաց նե -

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |107



լու նպա տա կով։

Քա ղա քի հենց կենտ րո նում, հիմ նա կա նում դրա մա փոխ նե րի և ոս կե րիչ -

նե րի ջան քե րով ու նա խա ձեռ նու թյամբ մի գրա սե նյակ ստեղծ վեց, որի

նպա տա կը տա րաբ նույթ տե ղե կատ վու թյան հա վա քումն էր, հա մա կար -

գու մը և դրա հե տա գա տա րա ծու մը։ Այդ թեր թիկ նե րը (notuzie scritte),

որոնց վրա ար տագր վում էին հա վաք ված տե ղե կու թյուն նե րը, այ նու հե -

տև վա ճառ վում էին gazzetta կոչ վող ման րադ րա մով, որից էլ, ըստ էու -

թյան, առա ջա ցել է թեր թե րի ան վա նու մը բազ մա թիվ լե զու նե րում։

Gazzetta-յով և այն տեղ հրա պա րակ վող լու րե րով հե տաքրքր վող նե րի շր -

ջա նա կը հե տևո ղա կա նո րեն ընդ լայն վում էր, որն էլ ան հրա ժեշ տու թյուն

էր առա ջաց նում ընդ լայ նել նաև նո րու թյուն ներ հա վա քող նե րի, հա մա -

կար գող նե րի, ար տագ րող նե րի ու տա րա ծող նե րի շր ջա նա կը։ Անհ րա -

ժեշ տու թյուն էր առա ջա նում, հա րա ճուն պա հան ջար կը բա վա րա րե լու

նպա տա կով, առա վել պրո ֆե սիոնալ մո տե նալ գոր ծին, և շու տով

ստեղծ վում է «Նո րու թյուն ներ գրող նե րի» («Serittor d’avvisi») համ քա րու -

թյու նը, այ սօր վա լեզ վով՝ ար հես տակ ցա կան միու թյու նը։ Կա րե լի է ար -

ձա նագ րել, այս պի սով, որ Վե նե տի կում առա ջին տե ղե կատ վա կան

բյու րոն հայտն վել է 1530 թվա կա նին։ 

Ու շագ րավ են այդ ժա մա նակ նե րի որոշ թեր թե րի «վեր նագ րե րը» ևս,

որոնք բա վա կա նա չափ բան են ասում նաև դրանց բո վան դա կու թյան

մա սին, օրի նակ. «ցն ցող տե ղե կա գիր ան նա խա դեպ ջր հե ղե ղի մա սին,

որ տե ղի ու նե ցավ Բեռն քա ղա քում»։ 

Ք րԻՍ ՏՈ ՍԻ ծՆՆ ԴԻց Ի ՎԵր XVII ԵՎ  ՏՊԱ ԳԻր ՄԱ ՄՈՒ ԼԻ ԱՌԱ ՋԻՆ
ԴԱ րը

17-րդ դարն ան ցու մային շր ջան կա րե լի է հա մա րել մա մու լի հա մար,

քա նի որ գո նե սկզբ նա մա սում մի մյանց հետ խա ղաղ գո յակ ցում էին ձե -

ռա գիր ու տպա գիր պար բե րա կան նե րը։  

Ա ռա ջին թեր թե րում լրա հո սի մա տու ցու մը կախ ված էր ոչ թե լու րի հրա -

տա պու թյու նից կամ էլ բո վան դա կային կամ գա ղա փա րա կան մյուս ար -

ժա նիք նե րից, այլ ըն դա մե նը՝ ստաց ման ժամ կետ նե րից։ Դրանք չէին

մեկ նա բան վում և ներ կա յաց վում էին առանց որևէ հա մա կարգ ման,

առանց խո րագ րե րի և, ինչ պես երևում է նույն այդ թեր թե րից, քա ղա քա -

կան լուրջ իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին պատ մող լու րե րը և ասե կո սե -

նե րը կա րող էին հայտն վել իրար կող քի։

17-րդ դա րա վեր ջին թեր թե րը գրա վե ցին Գեր մա նիան։ Թեր թե րի օգ -
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տա կա րու թյանն ու ան հրա ժեշ տու թյանն այ լևս ոչ ոք չէր կաս կա ծում, լու -

սա վոր ված մար դիկ ընդ գծում էին թեր թե րի հա տուկ նշա նա կու թյու նը։

1697 թվա կա նին Համ բուր գում տպագր ված «Թերթ կար դա լու օգու տի

մա սին» գր քում կային հե տևյալ տո ղե րը. «Ով ցան կա նում է իմաս տա -

վոր ված կյանք վա րել, ով ցան կա նում է լի նել հա սա րա կու թյան հար գար -

ժան ան դամ և իր մաս նակ ցու թյունն ու նե նալ պե տա կան, առևտ րա կան

ու քա ղա քա ցիական գոր ծու նեու թյա նը, նա պար տա վոր է հե տաքրքր -

վել թեր թե րով, պար տա վոր է դրանք կար դալ և կար դա ցա ծը ծան րու -

թե թև անել, պետք է կա րո ղա նա իմա ցա ծը գոր ծի մեջ կի րա ռել»։ 

ԴԱր XVIII. ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԼրԱԳ րՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵ ղԱ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ -
ՆԵր

18-րդ դարն ան հա տա կան ժուռ նա լիզ մի սկիզբն էր։ Յու րա քան չյուր

գրող և մտա ծող իր պարտքն էր հա մա րում լու սա վո րել իր հայ րե նա կից -

նե րին, «ճիշտ և գա լի քին միտ ված ճա նա պար հի բե րել» նրանց։ 

Եվ այդ էր պատ ճա ռը, որ գե րիշ խող դար ձան այն ժան րե րը և մար դիկ,

ով քեր և որոնք, այս պես ասած, գտն վում էին գրա կա նու թյան և ժուռ նա -

լիս տի կայի ճամ փա բա ժա նին։ Խոս քը, մաս նա վո րա պես, պամֆ լե տի,

ակ նար կի, էս սեի մա սին է։ Եվ այն պի սի անուն նե րի, ինչ պի սիք էին Դա -

նիել Դե ֆոն, Ջո նա թան Սվիֆ տը, Ջո զեֆ Ադի սո նը, Ռի չարդ Ստի լը: 

Հենց նրանք էլ ձևա կեր պե ցին և հե տևո ղա կա նո րեն իրա կա նաց նում էին

լու սա վոր չա կան լրագ րու թյան խն դի րը՝ հա սա րա կու թյան արատ նե րը

շտ կել լու սա վո րու թյան տա րած ման մի ջո ցով։ Դա էր պատ ճառ նե րից

մե կը նաև, որ նոր հրա տա րա կու թյուն նե րի լե զուն և ոճը բա վա կա նա -

չափ պարզ էր և մատ չե լի հնա րա վո րինս լայն զանգ ված նե րի հա մար։

ԴԱր XIX. ՊրՈ ՖԵ ՍԻՈՆԱԼ ժՈՒՌ ՆԱ ԼԻՍ ՏԻ ԿԱՅԻ ՍԿԶԲ ՆԱ ՎՈ րՈՒ Մը

XIX դա րը խիստ առա ջա դեմ և մար դա սի րա կան էր` իր բո լոր նա խորդ -

նե րի հա մե մատ, լի բազ մա թիվ և բազ մա զան իրա դար ձու թյուն նե րով,

որոն ցից, սա կայն, ներ քո շա րադ րյալ նե րը նպա տա կա հար մար գտանք

հի շա տա կել միայն։

19-րդ դա րում ևս երկր նե րի և մարդ կու թյան պատ մու թյունն էր որո շում

ժուռ նա լիս տի կայի զար գաց ման մի տում ներն ու ուղ ղու թյուն նե րը, և

միայն 20-րդ դա րում է, որ ժուռ նա լիս տի կան ին քը պետք է ձևա վո րեր իր

զար գաց ման օրա կար գը, որոշ դեպ քե րում նաև ստի պե լով, որ զա նա -

զան իրա դար ձու թյուն ներ, երևույթ ներ ու դեպ քեր հե տևեն իր նա խըն -
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թաց զար գաց մա նը։

1809 թվա կա նին Նա պո լեոնի դեկ րե տով սահ ման վում էր, որ «չի թույ -

լատր վում թեր թե րում օգ տա գոր ծել կտ րուկ ար տա հայ տու թյուն ներ և

հար ձա կում ներ հա սա րա կա կան ու մաս նա վոր ան ձանց հաս ցեին», իսկ

1811 թվա կա նին նա գրա վյալ տա րածք նե րի գեր մա նա կան թեր թե րին

զգու շաց նում էր. «Դա դա րե ցում է սպառ նում յու րա քան չյուր թեր թի, որն

իր քա ղա քա կան հա ղոր դում նե րը կքա ղի այլ աղ բյու րից, բա ցի

«Monituer» -ի ց, իսկ խմ բա գիր ներն ան ձնա կան պա տաս խա նատ վու -

թյուն են կրում այդ հա ղոր դում նե րի հա մար»։ 

ԴԱր XX. ՄԵԶ ՀԱՅՏ ՆԻ ԵՎ ԱՆ ՀԱՅՏ ժՈՒՌ ՆԱ ԼԻՍ ՏԻ ԿԱՆ

20-րդ դա րի մա մու լի զար գաց մանն էա պես նպաս տել են բազ մա թիվ

գոր ծոն ներ, որոնց հա մա լիրն էլ, ի վեր ջո, ապա հո վեց նրանց ան նա -

խա դեպ զար գա ցումն ու ազ դե ցու թյան տա րա ծու մը մի լիոնա վոր մարդ -

կանց վրա։

Ֆ րան սիայում օրա թեր թե րի թի վը 28 -ից դար ձավ 471, Անգ լիայում՝ 14 -

ի ց՝ 247։ ԱՄՆ -ո մ դա րասկզ բին հրա տա րակ վում էր 200 օրա թերթ, քա -

ղաք նե րում տպագր վում էին մեկ կամ եր կու օրա թեր թեր։ Գեր մա նիայում

այդ ժա մա նակ լույս էին ըն ծայ վում 7000 տար բեր պար բե րա կան ներ։

1910 թվա կա նին ԱՄՆ -ո մ տպագր վում էր ար դեն 2600 օրա թերթ.

դրանց տպագ րու թյու նը հա սավ գա գաթ նա կե տին և սկ սեց նվա զել։ 

Մա մու լի զանգ վա ծային լսա րա նի ձևա վոր մա նը նպաս տեց պատ կե րա -

զարդ հրա տա րա կու թյուն նե րի աճը։ Լու սան կա րիչ նե րը փո խա րի նե ցին

նկա րիչ նե րին, որոնց, մինչ այդ, խո շոր պար բե րա կան նե րը գոր ծու ղում

էին իրա դար ձու թյուն նե րի վայ րեր։

1910 թվա կա նից հե տո տա րած վեց բազ մա գույն հան դես նե րի տպագ -

րու թյան տեխ նո լո գիան, որը թույլ տվեց բարձ րաց նել նկա րա զար դում -

նե րի որա կը։ 

Ին դուստ րիալ հե ղա փո խու թյան սո ցիալ-տն տե սա կան հե տևանք նե րի և

հրա տա րակ չա կան գոր ծի ար դյու նա բե րաց ման ազ դե ցու թյամբ ձևա -

վոր վեց «մաս սա յա կան մա մու լը»՝ իր բնո րոշ գծե րով. սեն սա ցիաներ,

իրա դար ձու թյուն նե րի մա կե րե սային լու սա բա նում, փաս տե րի աղա վա -

ղում, ան տակտ ներ խու ժում ներ մարդ կանց ան ձնա կան կյան քը, զվար -

ճանք նե րի շեշ տադ րում։

Զանգ վա ծային հրա տա րա կու թյուն նե րի դա սա կան օրի նակ դար ձան
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Ջորջ Պու լի ցե րի «New York World» և Ուի լ յամ Հերս տի «New York Jour-

nal» թեր թե րը, որոնք հաս ցեագր ված էին կր թա կան ու մշա կու թային

ցածր մա կար դակ ու նե ցող ըն թեր ցող նե րին։ Պու լի ցե րը և Հերս տը ըն -

թեր ցող ներ ներգ րա վե լու հա մար խայ տաբ ղետ էին ձևա վո րում թեր թե -

րը։ «New York World» և «New York Journal» թեր թե րում տպագր վող

«դե ղին տղա» կո միկս նե րը դար ձան հա ման ման հրա տա րա կու թյուն նե -

րի խորհր դա նիշ՝ «ա պա հո վե լով» նրանց «դե ղին մա մուլ» ան վա նու մը։  

19-րդ դա րում հար ցազ րույ ցի ժան րը ժուռ նա լիս տի կա յում քիչ էր տա -

րած ված։ Լրագ րող նե րը զրու ցում էին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, դի վա -

նա գետ նե րի հետ՝ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու նպա տա կով, բայց

հազ վա դեպ էին հղում կա տա րում տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին՝ սահ -

մա նա փակ վե լով զրույ ցի էու թյան փո խանց մամբ։ Նա խա գահ Աբ րա համ

Լին քոլ նը, օրի նակ, լրագ րող նե րի հետ մտեր միկ զրույց ներ էր վա րում,

պա տաս խա նում էր նրանց հար ցե րին։ Բայց հար ցազ րույ ցի ձևով կա -

ռուց ված լրագ րա կան հրա պա րա կում ներ չէին լի նում, նա խա գա հի խոս -

քին հղում ներ կամ մեջ բե րում ներ չէին ար վում։

Նախ կի նում լրագ րո ղը դի մազրկ ված էր և նույ նա նում էր թեր թի հետ, իսկ

հար ցազ րույց վա րող լրագ րո ղը ձեռք էր բե րում ինք նու րույն դեմք և դառ -

նում էր հա սա րա կա կան կա րևո րու թյան ան ձ։ Ին տե լեկ տը, հեգ նան քը,

սար կազ մը, հար ցազ րույ ցի հմ տու թյու նը, զրու ցակ ցից տե ղե կատ վու -

թյուն կոր զե լու կա րո ղու թյու նը ըն թեր ցո ղին հար գանք էին ներշն չում

լրագ րո ղի նկատ մամբ։

Նույն շր ջա նում ԱՄՆ -ի լրագ րու թյան մեջ ձևա վոր վեց մի ուղ ղու թյուն,

որի ներ կա յա ցու ցիչ ներն իրենք իրենց խն դիր էին առա ջադ րել պայ քա -

րը հա սա րա կա կան արատ նե րի դեմ՝ չա րա շա հու մե րի բա ցա հայտ -

մամբ և դրանց վրա հա սա րա կու թյան ու շադ րու թյան բևեռ մամբ։ Նրանց

կար ծի քով՝ չա րի քի մեր կա ցու մը պետք է մարդ կանց օգ ներ հաս կա նալ

չա րի քի էու թյունն ու սկզբ նա պատ ճառ նե րը, պետք է հա սա րա կու թյան

մեջ բա րե փո խում նե րի նա խադ րյալ ներ ստեղ ծեր՝ կա մա յա կա նու թյուն -

նե րի, խա բեու թյան ու կա շառ քի վե րաց ման հա մար։  

1906 թվա կա նին ԱՄՆ -ի նա խա գահ Թեոդոր Ռուզ վել տը, ում նյար դայ -

նաց նում էր լրագ րող նե րի՝ պե տա կան ապա րա տին ուղղ ված քն նա դա -

տու թյու նը, նրանց ան վա նեց «մաք րեյ քեր ներ», որ նշա նա կում է

աղ տե ղու թյուն քրք րող ներ, կեղ տոտ բամ բա սանք նե րի սի րա հար ներ։

ՌԱ ԴԻՈ

Ա ռանց «ան մի ջա կան» կա պի՝ այ սինքն մա լու խի (ի նչ պես հե ռա գիրն ու

հե ռա տիպն էր) կամ որ ավե լի ճիշտ է՝ էլեկտ րա մագ նի սա կան ալիք նե -

րի մի ջո ցով տա րա ծու թյան վրա տե ղե կու թյուն նե րի փո խանց ման սկզ -
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բուն քը, որի հայտ նա գոր ծու թյան պա տի վը ռուս նե րը վե րագ րում են Պո -

պո վին, իսկ Արևմուտ քը՝ Մար կո նիին, կա պի նոր մի ջո ցի՝ ռա դիոյի

ստեղծ ման հիմ քը դար ձավ։

Ռա դիոկա պի ար ժեքն ու կա րևո րու թյունն ան հա մե մատ մե ծա ցավ

առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին, քան զի հենց

դրա շնոր հիվ էր ապա հով վում օպե րա տիվ կա պը տար բեր զո րա -

միավո րում նե րի մի ջև։

Ռա դիոհա ղոր դակ ցու թյան՝ որ պես տե ղե կու թյուն նե րի զանգ վա ծային

տա րած ման մի ջո ցի, զար գաց ման բե կում նային փուլ էին 1922-1923

թվա կան նե րը, երբ աշ խար հի շատ երկր նե րում սկ սե ցին փոր ձա րա րա -

կան ու պար բե րա կան հա ղոր դում նե րը։ 

Մի փոք րիկ օրի նակ միայն. եթե 1922 թվա կա նի առա ջին կի սա մյա կում

ԱՄՆ -ո մ հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նե լու 300 ար -

տո նա գիր էր տր վել, ապա տա րե վեր ջին այդ թի վը կրկ նա պատկ վեց։

Եվս մեկ թիվ. 1923 թվա կա նին ԱՄՆ -ո մ օգ տա գործ վում էր ավե լի քան

500.000 ռա դիոըն դու նիչ։ 

Եվ րո պա յում ևս մաս սա յա կան հա ղոր դակ ցու թյան հաս տա տու մը տե -

ղի ու նե ցավ 20 -ա կան թվա կան նե րի սկզ բին։ 

90 -ա կան թվա կան նե րին BBC -ի հա մաշ խար հային ծա ռա յու թյու նը (շա -

բա թը 820 ժամ հա ղոր դում նե րի ծա վա լով, 140 մի լիոն մշ տա կան ունկն -

դիր նե րով) դար ձավ գոր ծող ամե նա խո շոր ռա դիոկա յան նե րից մե կը,

որն ար տա սահ մա նյան հա ղոր դում ներ էր թո ղար կում։ Գոր ծու նեու թյան

գլ խա վոր նպա տակ ներ էին հռ չակ ված՝ նո րու թյուն նե րի տա րա ծու մը,

Անգ լիայի կյան քի ու մշա կույ թի, գի տու թյան ու ար դյու նա բե րու թյան նվա -

ճում նե րի լու սա բա նու մը, հա մաշ խար հային կյան քի կա րևոր իրա դար -

ձու թյուն նե րի  վե րա բե րյալ ան գլիացի նե րի կար ծիք նե րի ար տա ցո լու մը։

«Ա մե րի կայի ձայն» ռա դիոկա յա նը 90 -ա կան թվա կան նե րին շա բա թա -

կան 1300 ժամ հա ղոր դում ներ էր հե ռար ձա կում 43 լեզ վով՝ 120 մի լիոն

ունկնդ րի հա մար։ Իր գո յու թյան տա րի նե րին ռա դիոկա յա նը նշա նա կա -

լի դեր կա տա րեց նախ կի նում խորհր դային ճամ բա րի մաս կազ մող

երկր նե րում ազա տա կա նաց ման ու շու կա յա կան  բա րե փո խում նե րի

հա մար: 

50 -ա կան թվա կան նե րի սկզ բին ԽՍՀՄ -ո մ հե ռար ձակ ման նպա տա կով

ստեղծ վեց «Ա զա տու թյուն» ռա դիոկա յա նը։ Դե պի Արևե լ յան Եվ րո պայի

և Մերձ բալ թի կայի երկր ներ հա ղոր դում նե րի հե ռար ձակ ման հա մար

ստեղծ վեց «Ա զատ Եվ րո պա» ռա դիոկա յա նը։ Մին չև 70 -ա կան թվա -
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կան նե րի կե սե րը եր կու ռա դիոկա յան ներն էլ, որ շտաբ-բ նա կա րան ու -

նեին Մյուն խե նում, գոր ծում էին ան կախ տե ղե կատ վա կան հաս տա տու -

թյուն նե րի ցու ցա նա կով։ Երբ ԱՄՆ Կոնգ րե սը և կա ռա վա րու թյու նը

ճա նա չե ցին ռա դիոկա յա նի իրա վա կան կար գա վի ճա կը, 1976 թվա կա -

նին տե ղի ու նե ցավ նրանց միավո րու մը մեկ կազ մա կեր պու թյան մեջ

(RFE/RL, Inc)։ «Ա զատ Եվ րո պա»- «Ա զա տու թյուն» ռա դիոկա յա նը դար -

ձավ առա ջա տար ծա ռա յու թյուն ԽՍՀՄ և խորհր դային ճամ բա րի երկր -

ներ հա ղոր դում ներ հե ռար ձա կե լու նպա տա կով։

ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ

1920-30 -ա կան թվա կան նե րին աշ խար հի մի քա նի երկր նե րում պատ -

կե րը տա րա ծու թյան վրա փո խան ցե լու փոր ձար կում նե րի ար դյուն քում,

երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի նա խօ րեին պար բե րա կան

հե ռար ձա կում ներ սկս վե ցին Մեծ Բրի տա նիայում, Գեր մա նիայում, ԱՄՆ -

ո մ, ԽՍՀՄ -ո մ։

Հե ռուս տա տե սային լսա րանն այդ ըն թաց քում խիստ սահ մա նա փակ էր։

Հե ռուս տա տե սու թյան ի հայտ գա լուն հա ջոր դած Երկ րորդ հա մաշ խար -

հային պա տե րազ մը, բնա կա նա բար, ար գելք հան դի սա ցավ նրա հե -

տա գա զար գաց մանն ու  տա րած մա նը, քա նի որ աշ խար հը զբաղ ված

էր շատ ավե լի «կա րևոր և կեն սա կան» գոր ծով՝ տա րածք նե րի և ազ դե -

ցու թյան ոլորտ նե րի վե րա բա ժան մամբ։ Եվ ան գամ իր տա րած քում

ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ չու նե ցող Ամե րի կայի Միացյալ Նա հանգ -

նե րում հե ռուս տա տե սու թյու նը վե րելք չապ րեց. պա տե րազ մի ավար -

տին երկ րում ըն դա մե նը 5000 հե ռուս տա ցույց կար։

Հե ռուս տա տե սու թյու նը, որ պես տե ղե կու թյուն նե րի զանգ վա ծային տա -

րած ման մի ջոց, կա յա ցավ հետ պա տե րազ մյան տաս նա մյակ նե րում և

դա րա վեր ջին շատ երկր նե րում ար դեն հիմ նա կան տե ղե կատ վա մի ջոցն

էր։ 

Ա ռա վել զար գա ցած երկր նե րում հե ռուս տա հա ղոր դում ներն ավե լի մեծ

լսա րան ու նեն, քան մա մուլն ու ռա դիոն, իսկ հե ռուս տա դի տում նե րի մի -

ջին տևո ղու թյու նը օրա կան 5-8 ժամ է։ Հե ռուս տա տե սու թյան հա մաշ -

խար հային լսա րանն այ սօր ավե լի քան 3 մի լիարդ մարդ է ընդ գր կում։

Այ սինքն՝ աշ խար հի ողջ բնակ չու թյան գրե թե կե սը, ին չը հս կա յա կան

թիվ է։ Նո բե լ յան մր ցա նա կի դափ նե կիր Իո սիֆ Բրոդս կին մի ու շագ րավ

միտք է հայտ նել. նրա կար ծի քով ամե րի կա ցի նե րին ազգ է դարձ նում

հենց հե ռուս տա տե սու թյու նը։ Ան շուշտ, այս տեղ որո շա կի ճշ մար տու -

թյուն կա։ Սա կայն դա վե րա բե րում է ոչ միայն Ամե րի կային, այլ նաև
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ցան կա ցած այլ երկ րի։ Հե ռուս տա տե սու թյան տա րած վա ծու թյան, նրա

ազ դե ցի կու թյան,  բուն էու թյան հա մախմ բող նշա նա կու թյու նը, կար ծում

եմ, մին չև օրս էլ թե րագ նա հատ ված է մնում։ 

Ա հա, իր հիմ նա կան բնո րո շիչ նե րով այս պի սին է 20-րդ դա րի տե ղե -

կատ վա կան հա մա պատ կե րը։ 

Այս ամե նում իր անու րա նա լի դերն ու նշա նա կու թյունն ու նե ցավ հա ղոր -

դակ ցու թյան մի ջոց նե րի զար գա ցումն ու կա տա րե լա գոր ծու մը, ինչն էլ,

ինք նին, որո շա կի զար գա ցում ներ պար տադ րեց։

Ն շենք նաև, որ XX դա րի վեր ջին աշ խար հում կար 2,2 մի լիարդ ռա -

դիոըն դու նիչ, 1,2 մի լիարդ հե ռուս տա ցույց, 10 հա զար անուն օրա թերթ

էր լույս տես նում, 4 հա զար գե ղար վես տա կան ֆիլմ էր թո ղարկ վում, գր -

քե րի ընդ հա նուր տպա քա նակն ան ցնում էր 10 մի լիար դը։

Ռա դիոյի, ապա և՝ հե ռուս տա տե սու թյան գյուտն էր, որ էլ ավե լի «փոք -

րաց րեց» և մատ չե լի դարձ րեց Եր կիր մո լո րա կը, ան հա մե մատ ընդ լայ -

նեց մի մյանց հետ հա ղոր դակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն ու ցան կու թյուն

ու նե ցող նե րի քա նա կը, վե րաց րեց ցան կա ցած սահ ման և, ի տար բե -

րու թյուն ան գամ ամե նօ րյա թեր թե րի, որոնք օրը մեկ կամ եր կու -ե րեք

ան գամ էին «հան դի պում» իրենց ըն թեր ցող նե րին (ն կա տի ու նենք որոշ

խո շոր թեր թե րի առա վո տյան, կե սօ րյա և երե կո յան թո ղար կում նե րը)

ռա դիոն և հե ռուս տա տե սու թյունն իրենց հա վա տա րիմ ունկնդ րի և

ակնդ րի հետ են շուր ջօ րյա՝ ցան կա ցած պա հի։ Իսկ նրանց բազ մա զա -

նու թյունն ու օրա վուր ավե լի ու ավե լի դյու րին դար ձող մատ չե լիու թյու նը

կա տա րյալ է դարձ նում ինչ պես նրանց ներ գոր ծու թյունն իրենց լսա րա -

նի վրա՝ հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման ու ուղ ղորդ ման տես -

քով, այն պես էլ լսա րա նի՝ ընտ րու թյան ընդ լայն վող իրա վունք նե րը։

Անհ րա ժեշտ է հի շա տա կել նաև ար բա նյա կային հե ռուս տա տե սու թյու -

նը, որը բո լո րին վերջ նա կա նա պես մեր ձեց րեց մի մյանց։ 

Վեր ջա պես հա սանք ին տեր նե տին, որը սաղմ նա վոր վեց 1986 թվա կա -

նին։ Հա մա կարգ չային գլո բալ ցան ցը, որը պար զա պես ան սահ մա նա -

փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի։ Այս եր րորդ աս տի ճա նի զար գաց ման

տեմ պերն ու ար դյունք նե րը միան գա մայն ան նա խա դեպ են։ Գրե թե մեկ -

եր կու տա րում ստեղծ վե ցին հա զա րա վոր ցան ցային «թեր թեր» ու «ամ -

սագ րեր», որոնք տե սա կա նո րեն հա սու են ցան կա ցա ծին, ով մուտք ու նի

ցանց՝ աշ խար հի որ երկ րում էլ լի նի։ 

Ինչ պես և պետք էր սպա սել, հա մաշ խար հայ նա ցու մը, որն ար տա հայտ -

վում է նաև Եր կիր մո լո րա կի «փոք րաց մամբ», ժուռ նա լիս տի կա յում աս -

տի ճա նա բար նաև «հա կա ռակ» գոր ծըն թա ցի սկիզբ է դառ նում`
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տար բեր տե ղե կատ վա մի ջոց նե րի խիստ մաս նա գի տաց մամբ, քա նի որ

միայն դրա նով հնա րա վոր կլի նի պահ պա նել իրա կան զանգ վա ծայ նու -

թյու նը. մակ րո լու րե րին փո խա րի նե լու են գա լիս միկ րո լու րե րը։ Եվ դա

շատ բնա կան է։ Տե ղե կու թյուն նե րի, գի տե լիք նե րի, նո րու թյուն նե րի այն

ան նա խա դեպ ծա վա լը, որն այժմ առ կա է, ան հնար է ըն կա լել և, առա -

վել ևս՝ յու րաց նել։ Ուս տի, առա ջարկ վող ընտ րու թյու նը (ցան կա ցած ձևի)

էա պես դյու րաց նում է լսա րա նի գոր ծը և դրա նով իսկ ոչ միայն ավե լի

մատ չե լի, այլ նաև ավե լի հրա պու րիչ է դառ նում նրա հա մար։ Եվ դա

բնո րոշ է բո լոր ԶԼՄ-նե րին, իրենց բո լոր դր սևո րում նե րով։
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«Խոսքիազատությունևէթիկա»բաժիննընթերցողներինորոշպատկերացում
կտաայնէթիկականկանոններիմասին,որոնցովառաջնորդվումեն,ավելի
շուտ՝ցանկալիէ,որառաջնորդվենլրատվամիջոցներնուլրագրողները:Այսբա-
ժինըկարդալուցհետոընթերցողնինքըկփորձիտարբերելէթիկականկանոններ
ունեցողուդրանքպահպանողորակյալլրատվամիջոցները՝չպահպանողներից,
անաչառ,անկողմնակալևվստահելիլրատվությունը՝անվստահելիից:

խոս քի ազա տություն եՎ էթի կա

«Եսկտրականապեսդեմեմքոկարծիքին,բայցկյանքիս
գնովկպաշտպանեմայնասելուքոիրավունքը»

Վոլ տեր

Խոս քի կամ ինչ պես ըն դուն ված է նաև ասել՝ ար տա հայտ վե լու ազա -

տու թյան իրա վուն քը նե րա ռում է «տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ

փնտ րե լու, ստա նա լու, տա րա ծե լու ազա տու թյու նը, տե ղե կատ վու թյան

ցան կա ցած մի ջո ցով՝ ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից»։

ընդգծ ված ձևա կեր պու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -

նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծից է: Այս միտ քը տար բեր ձևե րով ու ձևա -

կեր պում նե րով կա րե լի է կար դալ նաև այլ երկր նե րի

սահ մա նադ րու թյուն նե րում, ինչ պես նաև մի ջազ գային մի շարք փաս -

տաթղ թե րում, որոն ցից են, օրի նակ, «Մար դու իրա վունք նե րի հա մընդ -

հա նուր հռ չա կա գի րը» (հոդ ված 19), «ԵԽ Մար դու իրա վունք նե րի և

հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն վեն ցիան»

կամ կարճ՝ «Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան» (հոդ ված 10), «Քա ղա քա -

ցիական և քա ղա քա կան իրա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա -

գի րը» (հոդ ված 19): 

Սա կայն այս իրա վուն քը բա ցար ձակ չէ, այն են թա կա է որո շա կի սահ -

մա նա փա կում նե րի, որոնց բնույ թը նույն պես սահ ման ված է հի շյալ

փաս տաթղ թե րում: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը պետք է բա վա րա րեն

երեք պա հանջ նե րի.

ա) սահ ման ված լի նեն օրեն քով,

բ) ան հրա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու -
նում,

գ) միտ ված լի նեն պե տա կան ան վտան գու թյան, տա րած քային
ամ բող ջա կա նու թյան կամ հա սա րա կա կան ան դոր րի ապա -
հով ման, ան կար գու թյուն նե րը կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
կան խե լու, առող ջու թյու նը կամ բա րո յա կա նու թյու նը, ինչ պես
և այլ ան ձանց հե ղի նա կու թյու նը կամ իրա վունք նե րը պաշտ -
պա նե լու, խորհր դա պա հա կան բնույ թի տե ղե կատ վու թյան
հրա պա րա կու մը կան խե լու կամ ար դա րա դա տու թյան հե ղի -
նա կու թյունն ու անա չա ռու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կին:

ՄԵՍ րՈՊ 

ՀԱ րՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

մե դիա փոր ձա գետ, 

դա սա խոս
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Հա յաս տա նում գոր ծում են մի շարք օրենք ներ, որոնք կոչ ված են ապա -

հո վե լու խոս քի ազա տու թյան իրա վուն քը և որոնք նաև նա խա տե սում են

այդ իրա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը: Դրանք են՝ «Զանգ վա ծային

լրատ վու թյան մա սին», «Տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին», «Հե -

ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա սին» ՀՀ օրենք նե րը: Այս կամ այն չա -

փով այդ իրա վուն քին առնչ վում են «Գո վազ դի մա սին» ՀՀ օրեն քը,

«Հե ղի նա կային իրա վուն քի և հա րա կից իրա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օրեն -

քը և այլն: ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ԶԼՄ-նե րի գոր ծու նեու թյա նը և

ընդ հան րա պես՝ ար տա հայտ վե լու ազա տու թյա նը (նա խընտ րա կան

քա րոզ չու թյա նը) վե րա բե րող կար գա վո րիչ դրույթ ներ ու նի նաև ՀՀ ընտ -

րա կան օրենս գիր քը: 

Իսկ խոս քի իրա վուն քի չա րա շահ ման, ավե լի պարզ՝ զր պար տու թյան

և վի րա վո րան քի հա մար պա տաս խա նա տու թյու նը սահ ման ված է ՀՀ

Քա ղա քա ցիական օրենսգր քով (հոդ ված 19՝ «Պատ վի, ար ժա նա պատ -

վու թյան, գոր ծա րար համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը» և հոդ ված 1087.1.

«Պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ -

ճառ ված վնա սի հա տուց ման կար գը և պայ ման նե րը»):

Խոս քի իրա վուն քի դր սևոր ման հիմ նա կան ձևը զանգ վա ծային լրատ -

վու թյան մի ջոց ներն են, որոնք տա րա ծում են տե ղե կու թյուն ներ և գա -

ղա փար ներ: Օրեն քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րից զատ՝

լրատ վա մի ջոց ներն ու այդ ոլոր տի աշ խա տող ներն իրենք իրենց հա մար

սահ մա նում են նաև այլ սահ մա նա փա կում ներ կամ պա տաս խա նատ -

վու թյան հա մա կար գեր, որոնք ստա ցել են ինք նա կար գա վոր ման հա -

մա կար գեր անու նը: Վեր ջի նիս բաղ կա ցու ցիչն են էթի կա կան

կա նոն նե րը:

ԶԼՄ-նե րը, ըն դու նե լով և հրա պա րա կե լով էթի կա կան կա նո նա գիր, ըստ

էու թյան սահ մա նում են այն կա նոն նե րը, որով իրենք պատ րաստ վում

են «խա ղալ» իրենց լսա րա նի հետ: Եվ այս իմաս տով, նման կա նո նագ -

րե րի ըն դու նու մը նշա նա կում է ազն վու թյուն՝ լսա րա նի հետ հա րա բե րու -

թյուն նե րում: Դա նշա նա կում է՝ բա ցեիբաց ասել. «Մենք առաջ նորդ վում

ենք այս սկզ բունք նե րով, եթե ու զում եք՝ վս տա հեք մեզ»: 

Ինք նա կար գա վոր ման այս հա մա կար գը՝ լրագ րո ղա կան էթի կան, օրեն -

քից տար բեր վում է հենց նրա նով, որ կա մա վոր է ըն դուն վում. լրատ վա -

մի ջո ցը և նրա աշ խա տա կից նե րը կա մա վոր պար տա վոր վում են

վար վել այս կամ այն կերպ և չա նել այս կամ այն բա նե րը: Եվ այս կա -

մա վո րու թյունն է պատ ճա ռը, որ հա ճախ դժ վար է պա տաս խա նել, երբ

հարց նում են՝ այս թերթն այ սինչ հրա պա րակ մամբ արդյո՞ք չի խախ -

տել լրագ րո ղա կան էթի կայի կա նոն նե րը: Հարկ է լի նում ճշ տել, իսկ այդ

թերթն ու նի՞ կա նոն ներ: չէ՞ որ չես կա րող մե կին մե ղադ րել՝ չե ղած բա -
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նը խախ տե լու հա մար: Առա վե լա գույ նը՝ կա րող ես ար ձա նագ րել հա -

մընդ հա նուր ըն դու նե լի կա նոն նե րի խախ տու մը, բայց մե ղադ րել՝ ոչ: 

Սա, իհար կե, վի ճա բա նա կան թե մա է: Ին չևէ, ել նենք լավ ու որա կյալ

լրատ վա մի ջոց նե րի առ կա յու թյան կան խա վար կա ծից և տես նենք, թե

ինչ կա նոն նե րից է բաղ կա ցած լրագ րո ղա կան էթի կան:

Ե թե չզ լա նանք և վեր լու ծենք մեզ հայտ նի բո լոր էթի կա կան կա նո նագ -

րերն ու կա նո նագր քե րը, ապա կտես նենք 8-10 սկզ բունք ներ, որոնք,

այս կամ այն ձևա կերպ մամբ, հան դի պում են հա մա րյա բո լո րում: Նույն

սկզ բունք նե րով, ի դեպ, 2008 թվա կա նին կազմ վեց և ըն դուն վեց Հա յաս -

տա նի ԶԼՄ-նե րի վար քա կա նո նը: Այն սկզ բում ստո րագ րել էր 18 լրատ -

վա մի ջոց: Այժմ դրանց թիվն ան հա մե մատ շատ է՝ մոտ 40 և դեռ աճում

է: 

Այդ սկզ բունք ներն են.

1. հա վաս տիու թյուն, փաս տե րի, կար ծիք նե րի և մեկ նա բա նու -

թյուն նե րի տա րան ջա տում,

2. անա չա ռու թյուն (օբյեկ տի վու թյուն) և ան կողմ նա կա լու թյուն,

3. ազն վու թյուն տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի հետ հա րա -

բե րու թյուն նե րում (այդ թվում՝ հե ղի նա կային իրա վուն քի

հար գում և գրա գո ղու թյան բա ցա ռում),

4. հար գանք զա նա զան խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նկատ -

մամբ,

5. հար գանք մարդ կանց ան ձնա կան կյան քի նկատ մամբ,

6. շա հե րի բա խու մից խու սա փում,

7. տե ղե կատ վու թյան և գո վազ դի տա րան ջա տում,

8. սխալ նե րի ուղ ղում և պա տաս խա նի հնա րա վո րու թյան

տրա մադ րում:

ՀԱ ՎԱՍ ՏԻՈՒ ԹՅՈՒՆ, ՓԱՍ ՏԵ րԻ, ԿԱր ծԻՔ ՆԵ րԻ ԵՒ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒ -
ԹՅՈՒ ՆԵ րԻ ՏԱ րԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ 

Այս սկզ բուն քի լա վա գույն մեկ նա բա նու թյուն նե րից մե կը տր ված է Հա -

յաս տա նի ԶԼՄ-նե րի վար քա կա նո նում. 

մին չև հրա պա րա կու մը՝ ստու գել ցան կա ցած աղ բյու րից ստաց ված

տե ղե կու թյուն նե րի հա վաս տիու թյու նը, չկոծ կել և չխե ղա թյու րել փաս -

տե րը, չհ րա պա րա կել ակն հայտ կեղծ տե ղե կու թյուն ներ,
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եթե խմ բագ րու թյու նը հա սա րա կա կան նշա նա կա լի տե ղե կու թյուն -

ներ է ստա ցել, սա կայն չի կա րո ղա ցել ճշ տել փաս տե րը, հրա պա -

րա կե լիս ան պայ ման նշել այդ մա սին,

վեր լու ծու թյուն ներ և մեկ նա բա նու թյուն ներ կա տա րե լիս հիմն վել

ստույգ փաս տե րի վրա,

հս տակ սահ մա նա զա տել փաս տե րի և տե ղե կու թյուն նե րի շա րադ -

րան քը՝ կար ծիք նե րից, վեր լու ծու թյուն նե րից ու մեկ նա բա նու թյու ննե -

րից,

ձգ տել, որ վեր նագ րե րը, հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, լու սան կա րա յին,

տե սագր ված ու ձայ նագր ված նյու թե րը հա մա պա տաս խա նեն իրա -

կա նու թյա նը, մեջ բե րում նե րը չօգ տա գործ վեն հա մա տեքս տից դուրս,

չա ղա վա ղել լու սան կա րա յին կամ տե սագր ված նյու թի բո վան դա կու -

թյու նը, լու սան կար նե րում և տե սա նյու թե րում տեխ նի կա կան հնարք -

ներ կի րա ռե լու և մի ջամ տու թյուն նե րի դեպ քում ան պայ ման նշել այդ

մա սին»։

Ֆուտ բո լային հան դի պումն ավարտ վել է 1:0 հօ գուտ X թի մի -

սա փաստն է: 

Մր ցա վա րու թյունն ան թե րի չէր և նպաս տեց X թի մի հաղ թա նա -

կին – սա կար ծիք է, որ կա րող են ներ կա յաց նել պարտ ված թի -

մի մար զիչն ու երկր պա գու նե րը:

Խա ղային այ սինչ դր վա գի տե սագ րու թյու նը ցույց տվեց, որ մր -

ցա վա րը չի նկա տել ակն հայտ խախ տու մը. – սա մեկ նա բա նու -

թյուն է, որ կա րող է անել ռե պոր տաժ վա րող կամ

տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց նող լրագ րո ղը կամ որևէ իրա զեկ

մաս նա գետ: 

Այս երե քը հրա պա րակ ման մեջ պետք է տա րան ջատ ված լի նեն

այն պես, որ ըն թեր ցո ղը հաս կա նա, թե որն է փաս տը, որը՝

կար ծի քը, որը՝ մեկ նա բա նու թյու նը, և ոչ թե, ասենք, պարտ ված

թի մի մարզ չի կար ծի քը մր ցա վա րու թյան կողմ նա կա լու թյան

մա սին, կամ մեկ նա բա նի տե սա կե տը՝ խա ղային դր վա գի վե րա -

բե րյալ, ներ կա յաց վի որ պես փաստ:

Տե ղե կու թյունն ըն թեր ցո ղի հա մար ամ բող ջո վին հա վաս տի է,

երբ հղում կա կոնկ րետ աղ բյու րին. 

«Ինչ պես մեզ տե ղե կաց րեց գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա -

րու թյան դպ րոց նե րի վար չու թյան պետ Մար կոս Կի րա կո սյա նը,

այս տա րի...» - բարձր աս տի ճա նի հա վաս տիու թյուն:



«Ինչ պես մեզ տե ղե կաց րին գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա -

րու թյան դպ րոց նե րի վար չու թյու նից, այս տա րի...» - հա վաս տիու -

թյան որո շա կի կո րուստ:

«Ինչ պես մեզ տե ղե կաց րին գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա -

րու թյու նից, այս տա րի...» - հա վաս տիու թյան ևս մի կո րուստ:

«Ինչ պես մեզ տե ղե կաց րին գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա -

րու թյա նը մոտ կանգ նած աղ բյուր նե րը, այս տա րի...» - ան վս տա -

հե լի տե ղե կու թյուն:  

Քա նի որ հա վաս տիու թյու նը են թադ րում է նաև վեր նագ րե րի հա մա պա -

տաս խա նու թյուն նյու թին, այս թե ման ամ փո փենք հայտ նի լրագ րող,

վա ղա մե ռիկ Վա լե րի Այ դի նյա նի մի դի պուկ նկա րագ րու թյամբ.

« Թեր թի առա ջին էջին մեծ վեր նա գիր է. «Ս պա նու թյուն խորհր դա րա -

նում», իսկ նյու թում պատմ վում է այն մա սին, թե ինչ պես է ընդ դի մա դիր

պատ գա մա վո րը բյու ջեի նա խագ ծով ճանճ սատ կաց րել»:

Ա ՆԱ չԱ ՌՈՒ ԹՅՈՒՆ (ՕԲՅԵԿ ՏԻ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ) ԵՒ ԱՆ ԿՈղՄ ՆԱ ԿԱ ԼՈՒ -
ԹՅՈՒՆ

« Ռես Սեր գո վա տա բար փռ վե ցավ գետ նին, և մեր ըն կեր Ավո, նույն պես,

առյու ծի նման ըն կավ» - նկա րագ րե լով իրենց հա կա ռա կոր դի և իրենց

ըն կե րոջ կռի վը՝ իր հեր թա կան նա մա կում գրում է Եր վանդ Օտյա նի ան -

մահ հե րո սը՝ ըն կեր Փան ջու նին: Սա ոչ օբյեկ տիվ կամ ոչ անա չառ (այ -

սինքն՝ աչա ռու) տեքս տի ամե նա փայ լուն օրի նակ նե րից մեկն է: 

Ի դեպ, այս տեղ ես նույն պես ան կողմ նա կալ չե ղա, երբ ըն կեր Փան ջու -

նու կեր պա րը որա կե ցի «ան մահ», իսկ օրի նա կը՝ «ա մե նա փայ լուն»: Դա

ըն դա մե նը կար ծիք է, սուբյեկ տիվ կար ծիք, որի հետ շա տե րը կա րող են

հա մա ձայն չլի նել: Լրագ րո ղա կան տեքս տում պետք է խու սա փել նման

որա կում նե րից: Ահա թե այդ մա սին ինչ է ասում «Վա շինգ տոն փոստ»

թեր թի էթի կայի կա նո նա գի րը.

«Ոչ մի նյութ չի կա րող հա մար վել անա չառ, եթե լրագ րող նե րը

թաքց նում են իրենց վե րա բեր մուն քը կամ զգաց մունք ներն այն -

պի սի ան վնաս թվա ցող բա ռե րի հե տևում, ինչ պի սիք են. «մեր -

ժե լի», «չ նա յած», «հան գիստ», «ըն դու նե լի», «զանգ վա ծային»:

Անա չա ռու թյու նը՝ շի տա կու թյունն է»:  

Հա րյուր տո կո սա նոց անա չա ռու թյան (օբյեկ տի վու թյան), բնա կա նա -

բար, հնա րա վոր չէ հաս նել, քա նի որ փաս տերն, ի վեր ջո, ներ կա յաց -
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նում է սուբյեկ տը՝ լրագ րո ղը կամ լրատ վա մի ջո ցը: Այ սինքն, օբյեկ տի վու -

թյան կո րուս տը սկս վում է փաս տե րի ընտ րու թյու նից: Ահա թե ին չու,

առա վե լա գույն անա չա ռու թյան հաս նե լու հա մար, այս կա նո նը խոր -

հուրդ է տա լիս չան տե սել ոչ մի էա կան փաստ և ի հա շիվ էա կա նի՝ գոր -

ծին, երևույ թին, իրա դար ձու թյա նը չառնչ վող կամ դրա հա մար էա կան

նշա նա կու թյուն չու նե ցող փաս տեր և տե ղե կու թյուն ներ չնե րա ռել:

Ե թե ճա նա պար հին եր կու մե քե նա բախ վել են իրար, ապա մո -

տա կա ան տա ռի ծա ռե րին թա ռած ծի տիկ նե րի ծլվ լո ցը դրա

հետ ոչ մի կապ չու նի (ե թե, իհար կե, վա րորդ նե րից մեկն այդ

«հա մեր գով» զմայլ ված լի նե լու պատ ճա ռով չէ անու շա դիր եղել):  

Ա հա՝ երկ րոր դա կա նը գլ խա վո րից գե րա դա սող «ին ֆոր մա ցիայի» (ի -

հար կե, տվյալ դեպ քում սա ըն դա մե նը ազ դա գիր է) մի փայ լուն օրի նակ՝

բազ մա կի օս կա րա կիր «Սի րա հար ված Շեքս պի րը» կի նոն կա րից (դր -

վագ):
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Դե իհար կե, «Ռո մեո և Ջու լիետ» ներ կա յաց ման մեջ ամե նից կա րևոր

կեր պա րը դե ղա գործն է, և հարկ էր նշել, որ այդ դե րում հան դես է գա լու

միստր Ֆե նի մա նը... (ֆիլ մում այս ազ դա գի րը մի քիչ այլ իմաստ ու նի.

այն ընդ գծում է ժա մա նա կա կից տեր մի նա բա նու թյամբ ասած՝ ներ կա -

յա ցու մը հո վա նա վո րած ան ձի (ո րին, իբ րև պար գև, այդ էպիզ դիկ դերն

էին նվի րել) սնա փա ռու թյու նը, սա կայն մեր թե մայի՝ երկ րոր դա կան

փաս տե րի հաշ վին էա կա նը չան տե սե լու տե սա կե տից էլ այն հե տաքր -

քիր է): 

Ան կողմ նա կա լու թյան սկզ բուն քը նշա նա կում է երևույ թի, իրա դար ձու -

թյան կամ փաս տե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց նել հնա րա վո րինս շատ և

տար բեր վկա յու թյուն ներ, կար ծիք ներ, տե սա կետ ներ (հու մո րով փոր -

ձա գետ ներն ավե լաց նում են՝ «...միևնույն է, չեք հաս նի ճշ մար տու թյա -

նը»):

Տար բեր տե սա կետ նե րը ներ կա յաց նե լով՝ ճշ մար տու թյու նը

փնտ րե լու դա սա կան օրի նակ է ճա պո նա ցի հայտ նի գրող Ակու -

տա գա վայի «Թա վու տում» պատմ ված քը: Ան պայ ման կար դա -

ցեք այն կամ դի տեք այդ պատմ ված քի մո տիվ նե րով Ակի րա

Կու րա սա վայի նկա րա հա նած «Ռայ սո մոն» ֆիլ մը:  

ընդ որում, ան կողմ նա կա լու թյուն պի տի լի նի ինչ պես մեկ առան ձին

հրա պա րակ ման մեջ (մի քա նի աղ բյու րի մատ նան շում, տվյալ երևույ թի

կամ իրա դար ձու թյան վե րա բե րյալ այդ պա հին առ կա տե սա կետ նե րի

ներ կա յա ցում), այն պես էլ՝ լրատ վա մի ջո ցում ընդ հան րա պես (կար ծիք -

նե րի ազատ ար տա հայտ ման խրա խու սում, տար բեր տե սա կետ ներ

ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում և այլն):

ԱԶՆ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ ՏԵ ղԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ Աղ ԲՅՈՒր ՆԵ րԻ ՀԵՏ 
ՀԱ րԱ ԲԵ րՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ րՈՒՄ

Լ րագ րո ղա կան էթի կայի այս սկզ բուն քը մի քա նի կա նոն ներ է են թադ -

րում։ 

ա) Առա ջին կա նո նը հղումն է տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին և

սրան ան մի ջա կա նո րեն առնչ վող՝ հե ղի նա կային իրա վուն -

քի հար գու մը:

բ) Երկ րորդ պայ մա նը՝ «խու սա փել տե ղե կու թյուն նե րի ստաց -

ման ծա ծուկ և գաղտ նի մե թոդ նե րից, բա ցա ռու թյամբ այն

դեպ քե րի, երբ ավան դա կան բաց մե թոդ նե րը չեն ապա հո -

վում հա սա րա կա կան շա հե րից բխող տե ղե կու թյուն նե րի

ստա ցու մը։ 
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Այս պի սի մե թոդ նե րի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը պետք է բա -

ցատր վի բուն հրա պա րակ ման մեջ» (Հա յաս տա նի ԶԼՄ-նե րի Վար քա -

կա նոն, սկզ բունք 2.3): 

Ինչ պես տե սաք, երկ րորդ պայ մա նը կամ սկզ բուն քը ներ կա յաց նե լիս

պահ պա նե ցինք առա ջին պայ մա նը՝ հղում կա տա րե ցինք աղ բյու րին: 

Այս՝ բ) պայ մա նի էու թյու նը հե տևյալն է. պետք չէ թաքն վել այլ կեր պա րի

տակ՝ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լու հա մար. այ սինքն, միշտ հարկ է ներ -

կա յա նալ. «Ես X թեր թի լրագ րող եմ, ինձ ան հրա ժեշտ են...»: 

« Լու րեր հա վա քե լիս լրագ րող նե րը չպետք է կեղ ծեն իրենց ինք -

նու թյու նը և ներ կա յա նան իբ րև ոս տի կան, բժիշկ կամ այլ մաս -

նա գետ»: 

« Վա շինգ տոն փոստ» թեր թի էթի կայի կա նոն նե րից

Ի հար կե, այս սկզ բունքն ու նի բա ցա ռու թյուն ներ. լրագ րո ղա կան հե -

տաքն նու թյուն իրա կա նաց նե լիս եր բեմն հարկ է լի նում դի մա կա վոր վել,

որով հե տև այլ կերպ՝ քեզ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը չես հայ թայ -

թի:

Եվ վեր ջա պես, եր րորդ և բա վա կա նին բա նա վե ճե րի տե ղիք տվող ու

նաև օրենսդ րո րեն կար գա վոր վող պայ մա նը. 

գ) Եր բեք և ոչ մի պա րա գա յում չբա ցա հայ տել տե ղե կատ վու -

թյան գաղտ նի աղ բյուր նե րը:

Սա որո շա կի պար զա բան ման կա րիք է զգում։ Նախ, լրագ րող նե րին

խոր հուրդ է տր վում խու սա փել նման աղ բյուր ներ օգ տա գոր ծե լուց (դա

հա վաս տիու թյան տե սա կե տից է վտան գա վոր), ապա՝ տե ղե կու թյուն -

նե րի աղ բյու րի հետ նա խա պե՛ս  պայ մա նա վոր վել աղ բյու րը նշե լու կամ

այն գաղտ նի պա հե լու՝ նրա ցան կու թյան վե րա բե րյալ: Վեր ջա պես, եթե

լրագ րո ղը հա մա ձայ նել է ստա նալ տե ղե կու թյու նը՝ աղ բյու րը գաղտ նի

պա հե լու պայ մա նով, ապա ոչ մի պա րա գա յում չպետք է բա ցա հայ տի

այն: Մեկ ան գամ բա ցա հայ տե լու դեպ քում՝ լրագ րո ղը կկորց նի վս տա -

հե լիու թյու նը և կզրկ վի բո լոր աղ բյուր նե րից: 

Այս սկզ բունքն ու նի նաև օրենսդ րա կան կար գա վո րում: «Զանգ -

վա ծային լրատ վու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ՝ «Տե ղե կատ վու -

թյան աղ բյուր նե րի պաշտ պա նու թյու նը» հոդ վածն ասում է.

«1. Լրատ վա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող նե րը և լրագ -

րող նե րը պար տա վոր չեն բա ցա հայ տել տե ղե կատ վու թյան աղ -

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |123



բյու րը, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես -

ված դեպ քե րի։ 

2. Տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը լրատ վա կան

գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նո ղին, ինչ պես նաև լրագ րո ղին

կա րող է պար տադր վել դա տա րա նի որոշ մամբ՝ քրեական գոր -

ծի առի թով՝ ծանր կամ առանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու -

թյան բա ցա հայտ ման նպա տա կով, եթե հա սա րա կու թյան

շա հե րի քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու -

թյունն ավե լի ծան րակ շիռ է, քան տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը

չբա ցա հայ տե լու՝ հա սա րա կու թյան շա հագրգռ վա ծու թյու նը, և

սպառ ված են հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան

մնա ցած բո լոր մի ջոց նե րը։ Այդ դեպ քում, լրագ րո ղի միջ նոր դու -

թյամբ, դա տա կան քն նու թյունն իրա կա նաց վում է դռն փակ»։   

Ս րան ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է նաև այն դեպ քը, երբ աղ բյու րը

լրագ րո ղին տե ղե կու թյուն ներ է տրա մադ րում չհ րա պա րա կե լու պայ մա -

նով (off the record): Դար ձյալ նույն խոր հուր դը. պետք է խու սա փել նման

տե ղե կու թյու նը ստա նա լուց: Սա կայն եթե լրագ րո ղը պայ մա նա վոր վել և

ստա ցել է այդ պի սի տե ղե կու թյուն ներ, ապա եր բեք և ոչ մի պայ մա նով

չպետք է հրա պա րա կի այն: Իսկ ավե լի լավ է միշտ պայ մա նա վոր վել,

որ զրույ ցը on the record է, այ սինքն՝ են թա կա է հրա պա րակ ման, ընդ

որում՝ աղ բյու րը նշե լու պայ մա նով:

ՀԱր ԳԱՆՔ ԶԱ ՆԱ ԶԱՆ ԽՄ ԲԵ րԻ ՆԵր ԿԱ ՅԱ ցՈՒ ցԻչ ՆԵ րԻ 
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ

Ե թե ապօ րի նի ան տա ռա հա տում է իրա կա նաց վել կամ կա շա ռա կե րու -

թյան դեպք է բա ցա հայտ վել, ապա նշա նա կու թյուն չու նի՝ ան տա ռա -

հա տը կամ կա շա ռա կե րը սո ցիալ-դե մոկ րա՞տ է, «Ե հո վայի վկա ներ»

կրո նա կան կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի՞չ, թե՞ քուրդ... Այ սինքն,

կա րիք չկա ան հար կի մատ նան շել մար դու ցե ղային, սե ռա յին, տա րի -

քային, կրո նա կան, ազ գա յին, աշ խար հագ րա կան պատ կա նե լու թյու նը,

քա ղա քա կան հա յացք նե րը, սե ռա կան կողմ նո րոշու մը, ֆի զի կա կան

արատ նե րը կամ սո ցիալա կան կար գա վի ճա կը, եթե, իհար կե, դա էա -

կան նշա նա կու թյուն չու նի: 

Ե թե կեն ցա ղային հո ղի վրա սպա նու թյուն է կա տար վել, ապա

մար դաս պա նի ազ գու թյունն էա կան չէ: Դա կա րող է էա կան լի նել

միայն, եթե սպա նու թյու նը կա տար վել է ազ գա մի ջյան հո ղի

վրա:  
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ՀԱր ԳԱՆՔ ՄԱրԴ ԿԱՆց ԱՆ ՁՆԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ

Մարդ կանց ան ձնա կան կյան քը պաշտ պան ված է Սահ մա նադ րու -

թյամբ և օրենք նե րով: Խոսքն ան ձնա կան կյան քի ապօ րի նի կամ ան -

հար կի մի ջամ տու թյանն է վե րա բե րում: Բնա կա նա բար, լրագ րող ներն

ու լրատ վա մի ջոց ներն էլ պետք է հար գեն մար դու ան ձնա կան կյան քի

ան ձեռնմ խե լիու թյու նը: 

Սա կայն այս տեղ բա ցա ռու թյուն կա. ան ձնա կան կյան քին մի ջամ տու -

թյու նը կա րող է ար դա րաց վել, երբ խոս քը վե րա բե րում է հա սա րա կա -

կան հն չե ղու թյուն ու նե ցող խնդ րի կամ հան րային դեմ քե րին, այ սինքն

մարդ կանց, ով քեր կա մա վոր ձգ տում են հա սա րա կա կան ու շադ րու -

թյան: Դրանց թվում են քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րը

(պատ գա մա վոր ներ, նա խա րա րա ներ, վար չա պետ, նա խա գահ...), շոու

բիզ նե սի, կի նո և սպոր տային աստ ղե րը և այլն:

Մեկ նա բա նու թյու նը հե տևյալն է. մար դը կա մա վոր իրեն դրել է հա սա -

րա կու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում, այ սինքն՝ ինքն է ընտ րել իր ճա -

նա պար հը, և հա սա րա կու թյու նից միայն դրա կան ար ձա գանք նե րի

ակն կա լիք չէ, որ պի տի ու նե նա: Ավե լին, հա սա րա կու թյունն ու զում է

իմա նալ, թե ինչ կյան քով է ապ րում իր ընտ րյա լը. չէ՞ որ, ասենք, քա ղա -

քա կան գոր ծիչ ներն ապ րում են նաև հա սա րա կու թյան վճա րած հար -

կե րի հա շին: Եվ եթե նա սի րու հի ու նի (ի սկ դա, ան շուշտ, նրա

ան ձնա կան կյանքն է), ապա դա ան պայ ման դառ նում է հա սա րա կու -

թյան քն նարկ ման առար կա...

Հա յաս տա նի ԶԼՄ-նե րի Վար քա կա նո նում այս էթի կա կան սկզ բուն քը

ձևա կերպ ված է հե տևյալ կերպ:

4. Հար գանք մարդ կանց ան ձնա կան կյան քի և այլ իրա վունք նե -

րի նկատ մամբ

Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է`

4.1. հար գել և պաշտ պա նել մարդ կանց ան ձնա կան կյան քի

ան ձեռնմ խե լիու թյան իրա վուն քը. հա սա րա կա կան ան հրա ժեշ -

տու թյամբ կա րող է ար դա րաց վել միայն պաշ տո նա տար ան -

ձանց, հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի, իշ խա նու թյան կամ

հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան ձգ տող մարդ կանց ան ձնա կան

կյան քին մի ջամ տու թյու նը, 

4.2. այն դեպ քում, երբ խոս քի ազա տու թյու նը հա կա սու թյան մեջ

է մտ նում մար դու մյուս հիմ նա րար իրա վունք նե րի հետ, լրատ -
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վա մի ջոցն ինք նու րույն է վճ ռում, թե ին չին տալ նա խա պատ վու -

թյու նը, և պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում իր վճ ռի հա մար,

4.3. առանձ նա պես նր բան կատ լի նել, երբ տե ղե կատ վու թյան

աղ բյուր նե րը կամ հրա պա րա կում նե րի հե րոս նե րը երե խա նե ր,

ան չա փա հաս նե ր են։ Զգույշ լի նել դե ռա հաս ամ բաս տա նյալ նե -

րի, ինչ պես նաև սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զո հե րի,

ինք նաս պա նու թյուն գոր ծած ան ձանց ինք նու թյու նը բա ցա հայ -

տե լիս,

4.4. ող բեր գու թյուն կամ վիշտ տա րած մարդ կանց մա սին տե -

ղե կու թյուն ներ հա վա քե լիս, հար ցազ րույց կամ լու սան կար հրա -

պա րա կե լիս, տե սա կամ ձայ նա նյութ հե ռար ձա կե լիս

նր բա նկատ լի նել նրանց նկատ մամբ,

4.5. պահ պա նել ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը. մին չև դա -

տաքն նու թյու նը՝ հան ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած վող նե րի

անուն նե րը հրա պա րա կե լիս քն նար կել դրա հա սա րա կա կան

ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ հա վա սա րակշ ռու թյուն պահ պա նե լով ան -

մե ղու թյան կան խա վար կա ծի, հան ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած -

վող նե րի՝ ար դար դա տաս տա նի իրա վուն քի և հա սա րա կու թյան՝

տե ղե կաց ված լի նե լու իրա վուն քի մի ջև։  

ՇԱ ՀԵ րԻ ԲԱ ԽՈՒ ՄԻց ԽՈՒ ՍԱ ՓՈՒՄ

Լ րագ րո ղը հրա վիր վել է ըն կե րոջ ծնն դյան տա րե դար ձին: Ջերմ, ըն տա -

նե կան մթ նո լորտ է, բո լո րը մի քիչ գի նով ցած են, ու րախ: Հյու րե րի մեջ

կա նաև մի նա խա րար, որը նույն պես հո բե լ յա րի ըն կերն է, նա կա տակ -

ներ է անում և զա վեշ տա լի դեպ քեր պատ մում իշ խա նու թյան կու լի սային

կյան քից, ապա, գու ցեև ոչ մի տում նա վոր, խո սում այն ճն շում նե րի մա -

սին, որ իրենց (այ սինքն՝ կա ռա վա րու թյան) կող մից բա նեց վում է Ազ -

գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի վրա՝ ըստ էու թյան մարդ կանց մի

փոքր խմ բի շա հե րը պաշտ պա նող, բայց հա սա րա կու թյան հա մար ան -

կա րևոր մի օրեն քի ըն դուն ման հար ցում: 

Ինչ կա րող է անել լրագ րո ղը, որը փաս տո րեն հա սա րա կա կան հե -

տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող նման տե ղե կու թյուն է ստա ցել: Հրա պա -

րա կե լու դեպ քում կկորց նի ըն կե րոջ վս տա հու թյու նը, հնա րա վոր է՝ նաև

ըն կե րու թյունն ընդ հան րա պես, իսկ չհ րա պա րա կելն էլ կն շա նա կի ան -

տե սել հա սա րա կա կան հն չե ղու թյուն ու նե ցող խն դի րը... 

Այս տեղ առ կա է եր կու կա րևոր շա հե րի բա խում՝ ըն կե րու թյան շա հը և
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անա չառ տե ղե կատ վու թյան հա սա րա կա կան շա հը: Ավե լի վատ կլի նի,

և շա հե րի բա խումն ավե լի կխո րա նա, եթե խմ բա գիրն էլ ինչ -որ տե ղից

իմա նա կա ռա վա րու թյան այդ ճն շում նե րի մա սին և նույն լրագ րո ղին

հանձ նա րա րի լու սա բա նել այդ թե ման: Նման դեպ քե րում խոր հուրդ է

տր վում ազն վո րեն ասել խմ բագ րին, որ առ կա է շա հե րի բա խում, հրա -

ժար վել խն դի րը լու սա բա նե լուց և խնդ րել, որ այն հանձ նա րար վի մեկ

այլ աշ խա տակ ցի:

Լ րագ րող նե րը, մա նա վանդ Հա յաս տա նի նման փոքր երկ րում, միշտ

բախ վում են և բախ վե լու են նման իրա վի ճակ նե րի: Եվ ամեն դեպ քում յու -

րա քան չյուրն ին քը պետք է վճ ռի, թե ին չին տալ նա խա պատ վու թյու նը:

Շա հե րի բա խու մից խու սա փե լու սկզ բուն քը նշա նա կում է նաև.

գոր ծուղ ման չմեկ նել այ լոց հաշ վին,

նվեր ներ ու պար գևներ չըն դու նել տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րից,

չզ բաղ վել ակ տիվ քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ, չան դա մակ ցել

որևէ կու սակ ցու թյան,

հրա ժար վել թե ման լու սա բա նե լուց, եթե այն առնչ վում է այն պի սի

կազ մա կեր պու թյան, որում լրագ րո ղը շա հեր ու նի...

Սա կայն «Վա շինգ տոն փոստ» թեր թի կա նո նա գի րը սրա նով չի սահ -

մա նա փակ վում: Այն են թադ րում է, որ թեր թի վար կին կա րող է վնաս

հասց նել նաև լրագ րող նե րի հա րա զատ նե րի գոր ծու նեու թյու նը, և ահա

թե ինչ է ասում շա րու նա կու թյան մեջ.

«Լ րագ րող նե րի հա րա զատ նե րը կա րող են չեն թարկ վել այս կա -

նոն նե րին, սա կայն պետք է ըն դու նել, որ նրանց ծա ռայո ղա կան

դիր քը կամ մաս նակ ցու թյու նը նման իրա դար ձու թյուն նե րին՝ կա -

րող են առն վազն խա թա րել մեր հե ղի նա կու թյու նը: ըն տա նի քի

ան դամ նե րի կամ հա րա զատ նե րի գործ նա կան և մաս նա գի տա -

կան կա պե րը պետք է հայտ նի լի նեն բաժ նի պա տաս խա նա տո -

ին»:  

Ամ փո փենք: Շա հե րի բա խու մից խու սա փե լը նշա նա կում է գոր ծել այն -

պես, որ լրատ վա մի ջո ցի անա չա ռու թյունն ու ան կողմ նա կա լու թյու նը

կաս կա ծի տակ չառն վեն:

ՏԵ ղԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ԵՒ ԳՈ ՎԱԶ ԴԻ ՏԱ րԱՆ ՋԱ ՏՈՒՄ

ԶԼՄ-նե րում գո վազ դը պետք է նշ ված լի նի՝ կամ իր ձևա վոր մամբ և ներ -
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կա յաց մամբ առանձ նա նա խմ բագ րա կան բո վան դա կու թյու նից: Սա

լսա րա նի հետ ազ նիվ խա ղի կա նոն նե րից մեկն է: Գո վազ դը եր բեք անա -

չառ չէ, այն միշտ ասում է. «Ես լավն եմ, գնեք ինձ»: Ահա թե ին չու, հրա -

պա րակ մա նը հա վա տա լու հա մար, լսա րա նը պետք է հա մոզ ված լի նի,

որ այն բա ցա հայտ կամ քո ղարկ ված գո վազդ չէ կամ չի պա րու նա կում

գո վազ դի տար րեր: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ցան կա ցած նյութ, որի դի մաց

խմ բագ րու թյու նը վճար վել է, պետք է այդ մա սին նշում ու նե նա: 

Այս սկզ բուն քին ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է նաև գո վազ դա տու նե րին

առա վե լու թյուն չտա լու պա հան ջը, որը միշտ բա խում է առա ջաց նում խմ -

բագ րու թյուն նե րի կո մեր ցիոն և ստեղ ծա գոր ծա կան բա ժին նե րի մի ջև:

Ս ԽԱԼ ՆԵ րԻ ՈՒղ ղՈՒՄ ԵՒ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԻ ՀՆԱ րԱ ՎՈ րՈՒ ԹՅԱՆ ՏրԱ -
ՄԱԴ րՈՒՄ

Սե փա կան սխալ ներն ուղ ղելն ու հրա պա րա կում նե րում հի շա տակ ված

կամ պար զա պես շա հագր գիռ ան ձանց պա տաս խա նի հնա րա վո րու -

թյուն ըն ձե ռե լը որա կյալ լրատ վա մի ջո ցի լավ վար քի սկզ բունք նե րից

մեկն է: Իհար կե, հերք ման և պա տաս խա նի իրա վուն քը սահ ման ված է

նաև ՀՀ օրենսդ րու թյամբ (« Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» ՀՀ

օրենք, հոդ ված 8), սա կայն եթե ան գամ դա չլի ներ, լրատ վա մի ջոց նե -

րը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ պետք է մարդ կանց այդ հնա րա վո -

րու թյունն ըն ձե ռե լու պար տա կա նու թյու նը ստանձ նեին: 

Այդ պես է, օրի նակ, «Ա ռա վոտ» օրա թեր թի էթի կայի կա նոն նե րում.

«Այն ան ձը կամ կազ մա կեր պու թյու նը, որի մա սին նյու թում բա ցա -

սա կան կար ծիք կամ մե ղադ րանք է հն չեց վում, հնա րա վո րու թյուն

ու նի «Ա ռա վո տի» նույն նյու թում կամ հա ջորդ օրե րին տպագր վե -

լիք նյու թե րում պար զա բա նում կամ պա տաս խան տալ»։ 

«Ա ռա վոտ» թեր թի կա նոն ներ, կետ 2  

Այդ պես է սահ ման ված նաև Հա յաս տա նի ԶԼՄ-նե րի էթի կայի Վար քա -

կա նո նում: 

Ո րոշ լրատ վա մի ջոց նե րում, օրի նակ՝ ան գլիական «Գար դիան»- ում,

սխալ նե րի ուղ ղու մը պատ րաս տում է թեր թի օմ բուդս մա նը կամ, այս պես

կոչ ված, ըն թեր ցող նե րի խմ բա գի րը (խմ բագ րու թյու նից ան կախ մի

պաշ տո նա տար ան ձ, ով ըն թեր ցող նե րի շա հե րի պաշտ պանն է խմ -

բագ րու թյու նում): «Գար դիան» -ի օմ բուդս ման Յան Մեյ սի պատ րաս տած

ուղղ ման մի օրի նա կով էլ ավար տենք այս բաժ նի վե րա բե րյալ զրույ ցը:
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Մենք առանց դի տա վո րու թյան վի րա վո րել ենք լեյ բո րիստ նե րի

գլ խա վոր վիփ  Հի լա րի Արմսթ րոն գին՝ ասե լով, թե նա հա մա րյա

կրկ նա կի մեծ է պահ պա նո ղա կան նե րի առաջ նորդ Դեյ վիդ Քա -

մե րո նից (« Թո րի ներն առաջ են ան ցնում՝ մինչ Հա մայնք նե րի

պա լա տը կռիվ է տա լիս Բլե րի դեմ», էջ 4, երեկ)։ Իրա կա նում

Քա մե րո նը 39 տա րե կան է, իսկ Արմսթ րոն գը՝ 60, այ նինչ 39 -ի

հա մա րյա կրկ նա կին հա մա րյա 78 է անում։

Յան Մեյս «Բաց դուռ. ըն թեր ցող նե րի խմ բա գի րը ըն թեր ցող նե -

րին», 

Ե րևա նի մա մու լի ակումբ, Երևան, 2006թ.  

Այս բաժ նի վե րա բե րյալ, որ պես օժան դակ գրա կա նու թյուն, խոր հուրդ

կտանք կար դալ նաև՝

1.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյուն 

2. « Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» ՀՀ օրենք

3. « Տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին» ՀՀ օրենք

4. « Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա սին» ՀՀ օրենք 

5. Ի րա վա կան ու ղե ցույց հե ռար ձա կող նե րի հա մար, «Ին -
տեր նյուս», Երևան, 2004թ.

6.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիական
օրենս գիրք

7.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիական դա -
տա վա րու թյան օրենս գիրք

8.  Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի
մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 10-րդ հոդ վա ծի կի -
րառ ման նա խա դե պե րը, Երևա նի մա մու լի ակումբ,
Երևան, 2000թ.

9.  Քա ղա քա կան պայ քա րը և լրագ րո ղի մաս նա գի տա կան
բա րո յա կա նու թյու նը, Երևա նի մա մու լի ակումբ, Երևան,
2000թ.

10. Կ լոդ-ժան Բերտ րան, «Մա մու լի ազա տու թյան պաշտ պա -
նու թյան երաշ խիք ներ. լրատ վա կան էթի կայի և
պա տաս խա նատ վու թյան հա մա կար գեր», Երևա նի մա -
մու լի ակումբ, Երևան, 2000թ.

11.  Զանգ վա ծային տե ղե կատ վու թյան բնա գա վա ռը Եվ րո -
պայի խորհր դի փաս տաթղ թե րում (ե րկ րորդ՝ լրաց ված
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հրա տա րա կու թյուն), Երևա նի մա մու լի ակումբ, Երևան,
2003թ.

12.  Տա տյա նա Ռեպ կո վա, «Նոր ժա մա նակ ներ. ինչ պես
ստեղ ծել պրո ֆե սիոնալ լրա գիր ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կու թյան պայ ման նե րում», Երևա նի մա մու լի ակումբ,
Երևան, 2003թ. 

13. Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ. օրենք ներ և
պրակ տի կա (Եվ րո պա, Ամե րի կա, Ավստ րա լիա։ Ու սում -
նա սի րու թյու նը նա խա պատ րաս տել է «Article XIX»
մի ջազ գային ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյու նը),
թարգ մա նիչ՝ Մես րոպ Հա րու թյու նյան, Երևան, 1999թ.

14. Էրիկ Ֆիխ թե լիուս, «Լ րագ րու թյան 10 ոս կե պատ վի րան»,
թարգ մա նիչ՝ Մես րոպ Հա րու թյու նյան, «Ին տեր նյուս»,
Երևան, 2001թ.

15. Յան Մեյս, «Բաց դուռ. ըն թեր ցող նե րի խմ բա գի րը ըն թեր -
ցող նե րին», Երևա նի մա մու լի ակումբ, Երևան, 2006թ.

16. Այ դին Մո րի կյան, «ժուռ նա լիս տի կա. ինչ, ինչ պես, ին չու»,
Երևա նի մա մու լի ակումբ, Երևան, 2006թ.

17. Այ դին Մո րի կյան, «ժուռ նա լիս տի կա. ինչ, ինչ պես, ին չու.
բնագ րեր», Երևա նի մա մու լի ակումբ, Երևան, 2006թ.
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քն նա դա տա կան Մտա ծո ղություն.
սե փա կան սահ Մա նուՄ նե րի ու Ժը

«Հիմարնուիմաստունըմիևնույնծառինտարբերաչքերովեննայում»:

 Վի լյամ բլեյք

Մի ու սու ցիչ զար ման քով նշում էր, որ նա խակր թա րա նում գրա տախ -

տա կին նկա րած կե տի մա սին հար ցը, թե ի՞նչ կա րող է այն նշա նա կել,

երե խա նե րին այն քան է խան դա վա ռում, որ սե նյա կը մտ քե րի տա րա -

փից ճայ թում է: Մինչ դեռ միևնույն հար ցը վե ցե րորդ դա սա րա նում լռու -

թյան է ար ժա նա նում: Ման կա վար ժը տա րա կու սում է. ի՞նչ է պա տա հում

կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, որ մտ քերն ան հե տա նում են: Այդ հռե -

տո րա կան հար ցը նա առա ջին հեր թին ուղ ղում է ման կա վար ժա կան

հա մայն քին, ապա նաև բո լոր մե ծե րին, ով քեր երե խա նե րի սո ցիալաց -

ման առաջ նային պա տաս խա նա տու ներն են, լի նի դա տա նը, դա սա -

րա նում թե հե ռուս տա տե սու թյամբ: Արդյո՞ք հնա րա վոր է քան դել

լռու թյան գոր դյան հան գույ ցը, որը հա ճախ հա սուն տա րի քում ու ղեկ ցում

է մեզ ու, ներ քին ձայ նի վե րած ված, հու շում. «Սա անել չես կա րող: Ան -

կա րե լի է: Ար գել ված է: Նման բան լի նել չի կա րող»: 

Բո լորս մեր հու շե րում ու նենք ու սու ցիչ ներ, ով քեր մեծ հետք են թո ղել մեր

կյան քում, ում հի շում ենք ջերմ ժպի տով ու շնոր հա կա լու թյան զգա ցու -

մով: Իհար կե, իրենք տի րա պե տում էին դա սա վանդ վող առար կային,

բայց մեր հի շո ղու թյան մեջ նրանց մնա լը պայ մա նա վոր ված չէ լավ մա -

տուց ված ու վե րա պատմ ված Ավա րայ րով կամ Թալ լե սի թեորե մայով:

Իրենց հա ջող վել է մեզ տա նել հրաշք նե րի աշ խարհ, դարձ նել պատ մա -

կան իրա դար ձու թյուն նե րի մաս նա կիցն ու դրանց պատ մի չը, մեր առ ջև

բա ցել դա սագր քում մա տուց ված նյու թի վե րաի մաս տա վոր ման հա ճույ -

քը, օգ նել զգալ գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյան բերկ րանքն ու դրա

գաղտ նի քը: 

Վաղ ման կու թյու նից մենք յու րաց նում ենք գի տե լիք, վար քագ ծի կա նոն -

ներ, դի տար կում շր ջա կա մի ջա վայրն ու նմա նակ մամբ յու րաց նում մեզ

շր ջա պա տող վար քու բար քը: Մենք դառ նում ենք այդ ան վերջ կրկն վող

ծի սա կար գի ան քակ տե լի մաս նի կը: Հա սու նաց մա նը զու գըն թաց՝ տար -

բեր ձևե րով փո խանց վող նոր մա վո րում նե րը, մաս նա վո րա պես` հնա րա -

վորն ու ան հնա րի նը, կա րե լին ու ան կա րե լին, թույ լատ րե լին ու

ար գել վա ծը, երևա կա յա կան «որ պես կա նոն»շր ջա նակ մամբ՝ սահ մա -

նա փա կում են մեր ըն կա լում ներն ու նե ղաց նում մտա հո րի զո նը` հա ճախ

պարզ խն դիր նե րը դարձ նե լով ան լու ծե լի: Այս նոր մա վո րում ներն ան հիմն

չեն և պետք է յու րաց վեն, սա կայն ոչ որ պես բա ցար ձակ ու անան ցա -

նե լի ճշ մար տու թյուն ներ, այլ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան դի դակ -
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Դասարանում
աշակերտներին բաժանեք
խմբերի և տրամադրեք մի
շարք մեդիանյութեր,
օրինակ`

Հոդված «Առավոտ»
օրաթերթից

Հոդված lragir.am
կայքից,

Հոդված բլոգից

Հոդված
ակադեմիական
էլեկտրոնային ցանցից

Հոդված
Վիքիպեդիայից

ԲիԲիՍի
մեդիակորպորացիայիվ
ավերագրական ֆիլմ

Յութուբում (YouTube)
տեղադրված
վավերագրական ֆիլմ

և այլն

Հանձնարարեք, որ
աշակերտներն իրենց
խմբերում փորձեն
պատասխանել հետևյալ
հարցերին.

1. ո՞վ է հեղինակը,

2. որն է մեդիանյութի
բովանդակության
նպատակը, այն ինչ և
ինչու է ուզում
փոխանցել,

3. ինչպես է ձևավորվել
տվյալ մեդիանյութը,
որոնք են եղել վերջինիս
արտադրության
փուլերը և այլն:

տիկ նյու թեր, որոնց մի ջո ցով երե խային կփո խանց վեն դրանց ձևա վոր -

ման օրի նա չա փու թյուն նե րը: 

Նոր մա վո րում նե րը գի տե լի քի կամ հմ տու թյուն նե րի տես քով գո յա նում

են, որ պես զի կար գա վո րեն և կան խար գե լեն կյան քի ու բնա կա նոն գոր -

ծու նեու թյան հա մար վտան գա վոր վար քա գի ծը: Դրանք ձևա կերպ վում

են տվյալ հա մա տեքս տում, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում, որո շա կի

մարդ կանց խմ բի կող մից և դառ նում են այդ խմ բի (ըն տա նիք, ըն կեր -

ներ, դա սա րան, ցեղ, ազգ, կրո նա կան հա մայնք և այլն) ինք նու թյան

ան բա ժան մասն ու բնու թագ րի չը` վեր ջի նիս կեն սա գոր ծու նեու թյան

գրա վա կանն ու մշա կույ թի առ հա վատ չյան: Սա կայն պատ մու թյան մեջ

քիչ չեն այն իրա դար ձու թյուն նե րը, որոնք ճա կա տագ րա կան են եղել

տար բեր խմ բե րի հա մար: Վեր ջին ներս չեն կա րո ղա ցել վե րա ցարկ վել

սե փա կան նոր մա վո րում նե րից և գոր ծա ծել դրանց օրի նա չա փու թյան

ու ժը: Վե րա ցել են մշա կույթ ներ ու լե զու ներ, ազ գեր ու պե տու թյուն ներ,

որով հե տև այ լոց թվում չեն կա րո ղա ցել առե րես վել իրա կա նու թյան հետ:

Այդ ան կա րո ղու նա կու թյան ար մա տը թաղ ված է լայն իմաս տով սո -

ցիալաց ման մեջ և մաս նա վո րա պես կր թա կան հա մա կար գե րում, լի նի

Հին Եգիպ տո սը՝ խիստ նոր մա վոր ված կր թա կար գով բարձ րաշ խար -

հիկ մարդ կանց զա վակ նե րի հա մար նա խա տես ված կր թու թյամբ, թե -

մեք սի կա կան Տե նոչ տիտ լա նը` նախ նի նե րի կու տա կած գի տե լի քը նոր

սերն դի ընտ րյալ նե րին նույ նու թյամբ փո խան ցե լու՝ տա ճա րա կան նե րի

թե լադ րան քով: Նույ նիսկ պարզ իրադ րու թյուն նե րում, օրի նակ` այլ եր -

կիր ճամ փոր դե լիս, մար դը բախ վում է իրա դար ձու թյուն նե րի, որոնք այլ`

հա ճախ սե փա կան մշա կույ թից 180 աս տի ճան տար բեր վող լու ծում են

ստա նում: Դա, իհար կե, ցն ցում է, բայց նաև՝ նոր հնա րա վո րու թյուն է

ըն ձե ռում:

Ու սուց չի խն դիրն է՝ սո վո րո ղին այն պես նա խա պատ րաս տել իրա կան

կյան քի ցն ցում նե րին, որ հնա րա վո րինս նվա զեց վեն վա խի ու ագ րե սիվ

վար քագ ծի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյուն նե րը: Դրանց նա խա -

պատ րաստ վե լու հա մար օգ տա կար են սի մու լաց ված` կեղծ ցն ցում նե րը

կամ այդ ցն ցում նե րի մա սին երկ րոր դային մտո րում ներն ու քն նար կում -

նե րը: Դրանք կա րող են սկս վել տար բեր վար ժանք նե րից, որոն ցից մե -

կը` բա վա կան հան րա ծա նոթ, ներ կա յաց վում է ձեր ու շադ րու թյա նը:

Շր ջա նա կում ներ կա յաց ված է հայտ նի գլուխ կոտ րու կը: Այն նա խևա ռաջ

կա րող եք ինք ներդ փոր ձել, ապա առա ջար կել լսա րա նին: Առա ջին հա -

յաց քից՝ առա ջադր ված խն դի րը լու ծում չու նի: Բայ ցևայն պես, երևա կա -

յա կան սահ ման նե րը նկա տե լուն պես՝ խն դիրն ան մի ջա պես լու ծում է

գտ նում: Ավե լին, պայ մա նա կա նու թյուն նե րը վե րա նայե լու դեպ քում հնա -

րա վոր է դառ նում գտ նել լուծ ման ամե նա բա րեն պաստ եղա նա կը: Այս

խն դի րը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես են կա նոն ներն ու շր ջա նակ ներն ար -
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գե լա կում ազատ մտա ծո ղու թյու նը, այն մտա ծո ղու թյու նը, որին հա ճախ

ան վա նում ենք քն նա դա տա կան: Քա ռա կու սուց դուրս մտա ծե լու, տեքս -

տից ան դին տես նե լու, առա ջարկ ված խճան կա րը վե րա դա սա վո րե լու

կա րո ղու թյուն նե րը խո սում են մտա գոր ծու նեու թյան բարձ րա կարգ հմ -

տու թյուն նե րի մա սին: Դրանք մատ նա ցույց են անում ան հա տի կող մից

առ կա օրի նա չա փու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու, ապա դրանք այլ օրի -

նա չա փու թյան են թար կե լու կամ սխա լը տես նե լու կա րո ղու թյու նը: ժա -

մա նա կա կից աշ խար հում գրա գի տու թյունն այ լևս չի սահ ման վում

գրել-կար դա լու իմա ցու թյամբ: Տե ղե կատ վա կան հե ղա փո խու թյան ու

տեխ նո լո գիական առա ջըն թա ցի պայ ման նե րում, իմա ցու թյունն առան -

ձին վերց րած՝ ար ժեք չու նի: Այն առ կա տեքս տերն ազատ ու տրա մա -

բան ված գոր ծա ծե լու քն նա դա տա կան կա րո ղու թյամբ է ար ժա նա նում

ու շադ րու թյան և տվյալ մար դուն դարձ նում գլո բալ վե րաի մաս տա վոր -

ման մաս նա կիցն ու մե դիակա նաց ված ան հա տը, ով Գուգլ (Google)

որո նո ղա կան օվ կիանո սում նա վար կում է՝ 15-րդ դա րում նոր աշ խար հը

հայտ նա գոր ծած նա վա պետ նե րի վար պե տու թյամբ: Թվան շա նային

գրա գի տու թյան տե սան կյու նից՝ գրելն ու կար դա լը կա րևոր տար րեր են,

սա կայն այս դեպ քում պատ կերն ավե լի մեծ է: Դի տարկ ման առար կան

հա ղոր դակ ցա կան հոսքն է, որ տեղ բա ցի տա ռային ու թվային նշա -

նային հա մա կար գե րից, նե րառ վում են նաև պատ կեր ներն ու հն չյուն -

նե րը` ընդ լայ նե լով տեքս տի սահ մա նու մը: Արևմուտ քում, 60 -ա կան նե րի

սերն դի հա մար հե ռուս տա տե սու թյան մուտ քը նշա նա վո րեց հա ղոր դակ -

ցու թյան նոր շր ջան, երբ կա րևոր վում էր վի զո ալ գրա գի տու թյու նը ՝ո րա -

կյալ տեքստն անո րակ պրո պա գան դիս տա կա նից տար բե րե լու հա մար:

Դրան հա ջոր դեց գրա դա րա նային որո նո ղա կան հա մա կար գե րի ստեղ -

ծու մը, որը ձևա վո րեց տե ղե կատ վա կան գրա գի տու թյան պա հան ջը,

ապա 80 -ա կան նե րի կա բե լային հե ռուս տա տե սու թյու նը ծնեց մե դիագ -

րա գի տու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, որը մարդ կային հմ տու թյուն նե րի

նոր տե սա կի պա հանջ էր գո յաց րել: Ման կա վարժ ներն այն հա ճախ ան -

վա նում են միջմ շա կու թային հմ տու թյուն ներ:

Վեր ջա պես 90 -ա կան նե րին արագ տա րա ծում գտած հա մա կար գիչ -

ներն ու նոր հա զա րա մյա կում թափ առած որո նո ղա կան հա մա կար գե -

րը, ինչ պես նաև սո ցիալա կան ցան ցե րը գո յաց րին հա մա կարգ չային

գրա գի տու թյան ու թվային քա ղա քա ցիական հմ տու թյուն նե րի հրա մա -

յա կա նը` սո ցիալա կան հմ տու թյուն նե րի հա մա խումբ՝ ուղղ ված կի բեր -

հար ձա կում նե րից պաշտ պա նու թյա նը, մտա վոր սե փա կա նու թյան

նկատ մամբ հար գան քին, տեքս տե րի տե սա կաո րա կա վոր մա նը և

դրանց հետ օպ տի մալ աշ խա տան քին: Հետ խորհր դային պե տու թյուն -

նե րը, այդ թվում նաև Հա յաս տա նը, վե րոն շյալ հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր -

ման հա մար 40 տար վա փո խա րեն 20 տա րում պի տի ձևա վո րեին

թվան շա նային ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ: Դրանք նե րա ռում էին (ա) -
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տեքս տե րի, գոր ծիք նե րի ու տեխ նո լո գի նե րի գոր ծադր ման հմ տու թյուն -

նե րը յու րաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն, այդ թվում

նաև ժա ման ցի նպա տա կով, (բ)քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան հմ -

տու թյուն ներ, վեր լու ծե լու ու գնա հա տա կան տա լու կա րո ղու թյուն ներ, (գ) -

տար բեր հա ղոր դագ րու թյուն ներ, կարճ տեքս տեր կազ մե լու

հմ տու թյուն ներ ու դրա հա մար ան հրա ժեշտ ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան

առ կա յու թյուն, (դ) կա տա րածն ու յու րաց րա ծը վե րաի մաս տա վո րե լու, ևս

մեկ ան գամ գնա հա տե լու և էթի կա կան հար ցեր տա լու կա րո ղու թյուն,

(ե) հան րային կյան քում ան ձնա պես ու խմ բե րում ակ տիվ մաս նակ ցե լու

ու դիր քո րո շում որ դեգ րե լու կա րո ղու թյուն: Սա կայն մինչ հան րային կյան -

քում գի տա կից մաս նակ ցու թյան ապա հո վու մը՝ դպ րո ցում սո վո րո ղին

պի տի ցույց տան տե ղե կատ վա կան` հա ղոր դակ ցա կան հոս քե րի հետ

գրա գետ աշ խա տան քի տար րե րը, որ պես զի նա կա րո ղա նա եղած տե -

ղե կատ վու թյան հի ման վրա ճիշտ որո շում ներ կա յաց նել: Այս ամե նի

առանց քում որևէ տեքս տի ար ժա նա հա վա տու թյան ու որա կի գնա հատ -

ման հիմ նա րար կա րո ղու թյունն է, որը թույլ է տա լիս արագ զտել չհա -

վա սա րակշռ ված, մի տում նա վոր շե ղում նե րով, քա րոզ չա կան կամ

ցած րո րակ նյու թե րը: Հա ճախ հա մա ցան ցում բա նա լի բա ռե րով որոն -

ման առա ջին իսկ ար դյունք նե րը դառ նում են յու րաց վե լիք տե ղե կատ -

վու թյան նյութ: Այս դեպ քում որո նու մը նեն գա փոխ վում է սուբյեկ տի

առար կա յաց մամբ, քա նի որ տե ղե կատ վու թյունն է գտ նում հա մա կարգ -

չի առ ջև նս տա ծին, այլ ոչ հա կա ռա կը: Իրա վի ճակն ավե լի ան կա ռա -

վա րե լի է դառ նում, երբ գտն ված տե ղե կու թյու նը բա ցար ձակ

վս տա հու թյամբ` առանց քն նա դա տա կան զն նու թյան յու րաց վում է և մա -

տուց վում մյուս նե րին: Այս պի սի դր սևո րում նե րի վառ օրի նակ են ապա -

տե ղե կատ վու թյուն նե րը կամ ապա տե ղե կատ վա կան կա տակ նե րը,

որոնք հա ճախ շր ջա նառ վում են սո ցիալա կան ցան ցե րում և թեժ քն -

նար կում նե րի առիթ հան դի սա նում: Նմա նա տիպ ծու ղակ նե րից խու սա -

փե լու հա մար սո վո րող նե րը պետք է մի քա նի հար ցե րի մի ջո ցով

պար զեն հա ղոր դակ ցա կան հոս քի ար ժա նա հա վա տու թյունն ու որա կը:

Շր ջա նա կում առա ջարկ ված վար ժանքն աշա կերտ նե րին թույլ կտա

աս տի ճա նա բար ձևա վո րել թվան շա նային գրա գի տու թյան հմ տու թյուն -

ներ, որոնց մի ջո ցով իրենք կկա րո ղա նան արագ դա սա կար գել մե -

դիանյու թերն՝ ըստ որա կի ու ար ժա նա հա վա տու թյան: Բա ցի այդ,

հե տա գա յում նաև կկա րո ղա նան հաս կա նալ ար ժա նա հա վա տու թյան

բարձ րաց մամբ պայ մա նա վոր ված «լուռ գրաքն նու թյան» սահ մա նա -

փա կում նե րը, երբ այս կամ այն կոր պո րա ցիայի ար ժե քային հա մա կար -

գով պայ մա նա վոր ված՝ հա ղոր դակ ցա կան հոս քե րը որո շա կի

շեշ տադր ված երանգ ներ են ձեռք բե րում: Ավե լին, ար տադ րու թյան փու -

լե րի գնա հատ մամբ՝ աշա կերտ նե րը կա րող են դա տել աղ բյու րի ան կա -

խու թյան աս տի ճա նի մա սին` հիմք ըն դու նե լով ֆի նան սա վոր ման

աղ բյուր նե րը և այլն: Հե տա գա յում, բա վա կա նին հմուտ ու գրա գետ օգ -
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տա տե րը կկա րո ղա նա տար բեր աղ բյուր նե րից գո յա ցած մե դիանյու թի

(տեքս տի) հա մադ րու թյան մի ջո ցով դուրս բե րել ավե լին և վեր հա նել օրի -

նա չա փու թյուն նե րի նոր մա կար դակ ներ: Տե ղե կատ վու թյունն ու նի որո -

շա կի գին, պայ մա նա վոր ված ար տադ րա կան փու լե րով ու

ինք նար ժե քով, բայց նաև՝ որո շա կի ար ժեք նե րով: Մե դիանյու թի ար -

տադ րող նե րը` փոքր մար զային տպա գիր մա մու լից մին չև գլո բալ հե -

ռուս տա հե ռար ձա կող կոր պո րա ցիաներ, դա վա նում կամ չեն դա վա նում

այդ ար ժեք նե րը: Բնա կան է, որ այդ ինք նար ժե քը որո շա կի շու կա յա կան

գին պի տի ու նե նա ու են թարկ վի պա հան ջար կի ու առա ջար կի կա նոն -

նե րին: Հե տևա բար, շու կա յում հայտն ված որևէ մե դիանյութ, լի նի դա

հոդ ված, բլո գային փակց վածք կամ հե ռուս տա հա ղոր դում, պի տի

սպառ վի: Են թադր վում է, որ մենք պետք է գնենք այն: Նշա նա կում է` այն

մեզ ակա մայից պետք է մղի որո շա կի կեն սա կան կամ մտա վոր գոր ծո -

ղու թյուն նե րի: Իրադ րու թյան տե րը դառ նալ կա րող են միայն այն ան -

ձինք, ով քեր մե դիանյու թի հետ աշ խա տե լիս կկա րո ղա նան

պա տաս խա նել այս եր կու հար ցե րին: Առա ջի նը, թե ինչ գոր ծո ղու թյան

է մղում ինձ այս մե դիանյու թը: Երկ րոր դը, թե ինչ է ու զում, որ ես մտա -

ծեմ և ին չու: Վեր ջին հար ցը թույլ է տա լիս դառ նալ մե դիանյու թի գի տա -

կից օգ տա տեր: Այս դեպ քում օր վա ըն թաց քում տե ղե կու թյուն նե րը

փո խան ցո ղի` հա ղոր դակ ցա կան խո ղո վա կի դե րա կա տա րու թյամբ, նա

օգ տա տի րո ջից վե րած վում է սե փա կան մե դիաքա ղա քա կա նու թյամբ

օժտ ված ան հա տի: Նման ան ձը դառ նում է մե դիադաշ տի ձևա վոր ման

պատ վի րա տուն ու ԶԼՄ -ի ներ քին քա ղա քա կա նու թյան ազ դա կը` դրա -

նով իսկ հաս տա տե լով իր քա ղա քա ցիական հիմ նա րար իրա վուն քը:
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 ՎԱՀ րԱՄ ՄԱր ՏԻ րՈՍՅԱՆ

գրող, սցենարիստ

 Մե դիայի քն նա դա տա կան ըն կա լուՄ`
նայե՞լ, թե՞ դի տել

Պե՞տք է արդյոք հիմնավորել քննադատական մտածողության անհրա -

ժեշ տությունը. պե՞տք է հիմնավորել, որ մայթին խորը փոսի հանդի պելիս

պետք է շրջանցել ու հարթ տեղով անցնել: Սովորական մի փոս

շրջանցելիս` մենք այն համեմատում ենք հարևան հարթ մասի հետ,

որտեղով անցնելիս ընկնելու վտանգի չենք ենթարկվի՝ հիմնվելով

անձնական և ուրիշների փորձի վրա, օգտվելով տրամաբանության

գործիքներից: Այսինքն, մտածում ենք քննադատորեն։ Ի տարբերու թյուն

վերը հիշատակված պարզ իրադրության`  կենսական իրավի ճակ ները

բազմազան են, բացարձակ ճշմարտություններ, վարքի համ ընդգրկուն

ուղեցույցներ չկան, ինչը նշանակում է, որ ճիշտ որո շում ներ կայացնելու

համար ոչ թե պետք է փորձել «անգիր» անել իրավիճա կային լավագույն

լուծումները, այլ զարգացնել քննադատական մտա ծողությունը` հարկ

եղած  դեպքում լուծումներն ինքնուրույն գտնելու համար։ 

Ամենից առաջ ճշտենք, որ քննադատական մտածողությունը չի նշա -

նա կում ամեն ինչի քննադատություն։ Այն յուրատեսակ «որակի վերա -

հս կո ղու թյան բաժին» է, որպիսիք կային սովետական բոլոր

գոր ծա րաններում (ОТК - отдел технического контроля), միայն թե` անձ -

նական մակարդակում։ Թվում է,  այս զուգահեռը լիովին պարզ է դարձ -

նում քննադատական մտածողության կարևորությունը, բայց առանձին

հարց է, թե ինչի համար է պետք լրատվամիջոցների, մեդիայի քննա -

դատական ընկալումը։ Առնվազն երկուսուկես հազարամյակ է, ինչ

մարդկության խոշորագույն մտածողներն անդրադառնում են քննա -

դատա կան մտածողության երևույթին, բայց բուն բառեզրը՝ «քննադա -

տական մտածողություն» տերմինը, գոյություն ունի միայն XX-րդ դարի

երկրորդ կեսից:  Նույն շրջանում, երբ նախ ռադիոն, ապա և հեռուստա -

տեսությունը նվաճեցին լրատվական դաշտը, ներթափանցեցին բոլորի

տները, իսկ թերթերը, տառաճանաչության աճին զուգահեռ, բազմա -

պատ կեցին իրենց տպաքանակները: Փորձենք վերլուծել. ինչի՞ հե -

տևանք է այս զուգադիպությունը: 

Գլխավոր պատճառներից  մեկը ես համարում եմ հենց լրատվա միջոց -

ների զանգվածայնությունը: Քանի դեռ տեղեկատվության աղբյուրը

միայն մամուլն էր, նրա տպաքանակը համարյա թե համընկնում էր

գրագետ, կիրթ մարդկանց քանակին։ Եթե նկատեցիք, ես «գրագետ»

ու «կիրթ» բառերը որպես հոմանիշ օգտագործեցի՝ գրագիտությունը

բնորոշելով որպես կարդալու և կարդացածը յուրացնելու հատկություն։

Պատահական չէ, որ արևմտահայերենով «գրագետ» են կոչում գրող -
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նե րին, գրականության մարդկանց։ Մյուս կողմից, «գրագետ» բառի հո -

մա նիշն է «տառաճանաչ» բառը: «Տառաճանաչ», որ նշանակում է

բացառապես կարդալու հնարավորությունը, բայց ո՛չ դրա սովո րությու -

նը կամ որակը։ Եվ ահա, երբ XX-րդ դարի կեսերին տառաճա նաչու -

թյունը դարձավ գրեթե համատարած, կրթությունը, սակայն,  նույն

արագությամբ չտարածվեց։ Այս զանգվածը դարձավ տպագիր մամու -

լի սպառող։ Նրանք, դեռևս ոչ տառաճանաչների հետ միասին, առանց

որևէ ջանք թափելու դարձան նոր մեդիայի՝ ռադիոյի և հեռուստա -

տեսության տեղեկատվություն սպառող, դեռևս զինված չլինելով քննա -

դա տական մտածողությամբ, որպեսզի կարողանան լրատվա կան

հոսքի մեջ իրականությունը տարբերել կեղծիքից, էականը՝ երկրոր -

դականից և այլն: Առանց ունենալու այնպիսի խորհրդատուներ, ինչպի -

սին պրոֆեսոր Պրեոբրաժենսկին է Միխայիլ Բուլգակովի «Շան սիրտը»

վիպակում. «Եթե դուք մտածում եք ձեր մարսողության մասին, ճաշից

առաջ... սովետական թերթեր մի՛ կարդացեք»1։ Հատկա նշա կան է, որ

երբ պրոֆեսորի զրուցակիցն ասում է, որ ուրիշ թերթեր չկան, Պրե -

ոբրա ժենսկին խորհուրդ է տալիս ընդհանրապես թերթ չկարդալ:

Արդյո՞ք սա գրական սուր հեգնանք ու չափազանցություն է։ Թերևս, այդ

իրավիճակը տևեց մինչև XX-րդ դարի կեսերը, քանի որ Ռու սաս տա նում

(ՍՍՀՄ -ո մ), ապա և ֆա շիզ մը Գեր մա նիայում` մարդ կու թյան պատմու -

թյան ամե նաա րյու նա լի եր կու վար չա կար գե րը, սկ սե ցին ան նախա դեպ

չա փե րով օգ տա գոր ծել քա րոզ չու թյու նը (պ րո պա գան դան) ու նրա գլ -

խա վոր գոր ծի քը՝ մե դիան, զոմ բիաց նե լու հա մար իրենց երկր նե րի քա -

ղա քա ցի նե րին, նրան ցից պատ րաս տե լու հա մար սպա նու թյան ու

բռ նու թյուն նե րի մե քե նա ներ: Մե դիան է եղել նաև Ադոլֆ Հիտ լե րի «Իմ

պայ քա րը» (Mein Kampf) գր քի ստեղծ ման դր դա պատ ճա ռը, ինչ պես

նա վկայում է գրքի առաջաբանում. «...Ես պետք է ցրեի այն նող կա լի

առաս պել նե րը, որ հնա րում էր հրեական մա մու լն ինձ վար կա բե կե լու

նպա տա կով»2: Նույն տե ղում նա հա մոզ մունք է հայտ նում, որ «մարդ -

կանց հա մակ րանքն ավե լի հեշտ է գրա վել բա նա վոր խոս քով, քան՝

գրա վոր»: Եվ հիմ նա վո րում է իր ասա ծը նրա նով, որ «աշ խար հի յու րա -

քան չյուր մեծ շար ժում իր աճի հա մար պար տա կան է մեծ հռե -

տորներին, այլ ոչ թե՝ մեծ գրող նե րին»: Հռե տոր նե րի ու գրող նե րի

հա մեմա տու թյու նը խիստ վի ճա հա րույց է, բայց մե դիայի հե տա գա զար -

գա ցու մը ցույց տվեց, որ «բա նա վոր ու գրա վոր» լրատ վա մի ջոց նե րից

իս կա պես ավե լի մր ցու նակ դուրս եկան «բա նա վոր նե րը»՝ ռա դիոն ու հե -

ռուս տա տե սու թյու նը: 

Պա կաս ՀԵ ՌԱ ՏԵ Սա կան չէր նաև բոլշ ևի կյան առաջ նորդ Լե նի նի հայտ -

նի միտ քը. «Բո լոր ար վեստ նե րից մեզ հա մար ամե նա կար ևո րը կի նոն

է»։ (ժա մա նա կին «Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դիայի պա տին գր ված այս միտ -

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |137

1 М. А. Булгаков. Собачье

сердце http://bit.ly/Uj4gYc

2 А. Гитлер. «Майн кампф»

http://www.litmir.net/br/?b=56599



քը ավան դա բար կր ճատ է մեջ բեր վել. «Քա նի դեռ ժո ղո վուրդն տառա -

ճանաչ չէ, բո լոր ար վեստ նե րից մեզ հա մար ամե նա կար ևո րը կի նոն ու

կր կեսն են»)3: Կի նոն դեռևս համր էր, ինչն ընդ գծում է, որ պատ կե րը

«մարդ կանց հա մակ րան քը» շա հե լու առու մով մր ցում է ձայ նի հետ: Հե -

տա գա յում, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րից մե կը միավո րեց

ձայ նը, պատ կերն ու կի նոն, այն կոչ վե լով հե ռուս տա տե սու թյուն: Միայն

թե հե ռուս տա տե սու թյու նը, դա ցույց տվեց ժա մա նա կը, «մեզ համար

ամենակարևորը» եղավ ոչ միայն այն ընթացքում, երբ ժողովուրդը

տառաճանաչ չէր, այլ նաև՝ համատարած տառաճանաչության

պարա գայում: Այն անկարևոր է դարձնում  ոչ միայն տառաճա նաչու -

թյունը, այլև «գրագիտությունը»՝ կրթվածություն իմաստով, գիտելիքի

փոխարեն տալով տեղեկություն, մտավոր ջանքերի տեղ՝ մատուցելով

պատրաստի պատասխաններ, նաև կատարելով «կրկեսի» դերը՝

հռոմեական «հաց և զվարճություններ» փաթեթից ամբոխին տալով

անհրաժեշտ զվարճալի հաղորդումներ, շոուներ, սերիալներ:

Ամ փո փե լով ան դրա դար ձը քա րոզ չա կան եր կու հզոր մե քե նա նե րին,

պետք է նշել, որ թե՛ ՍՍՀՄ -ո մ, թե՛ նա ցիս տա կան Գեր մա նիայում չէին

բա վա րար վում «ա պա գա» մե դիայի վե րա բե րյալ կան խա տե սում նե րով.

եր կու երկ րում էլ հրե շա վոր սահ մա նա փա կում ներ էին իրա կա նաց վում՝

խս տա գույն գրաքն նու թյուն, լրագ րող նե րի սպա նու թյուն ու ար տաք սում,

հրա տա րա կու թյան ար գելք և այլն: 

Այս վար չա կար գե րին զու գա հեռ՝ Արև մուտ քում զար գա նում էր ան կախ,

մր ցակ ցային լրատ վու թյու նը, և ձևա վոր վում էր եր րորդ՝ ավե լի մեղմ ու

ճկուն քա րոզ չա կան մե քե նան՝ ամե րի կյա նը: 1950 -ա կան թվա կան նե -

րին աշ խար հում ծայր առավ ապա գա ղու թաց ման գոր ծըն թաց, որը վե -

րաց րեց ան գլիական, ֆրան սիական, իս պա նա կան ու պոր տու  գա լա կան

կայս րու թյուն նե րը: Խրա խու սե լով այն՝ ԱՄՆ -ը ՍՍՀՄ -ի ն, պահ պան ված

միակ՝ «չա րի քի կայս րու թյա նը», հա կադ րեց լրատ վա կան՝ մե դի ա-իմ -

պե րիալիզ մը։ CNN -ը, NBC-ն, Assosiated Press News Agency-ն, «Ա զա -

տու թյուն», «Ա մե րի կայի ձայն» ռա դիոկա յան ներն աշ խար հով մեկ

քա րո զում են ամե րի կյան ար ժե հա մա կար գը, իսկ «Հո լի վու դը»` ապ րե լա -

կեր պը: Իր փակ շու կան ստեղ ծե լու փո խա րեն, Վար շա վյան տն տե սա -

կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ան դամ սո ցիալիս տա կան երկր նե րի նման,

ԱՄՆ -ը չի օգ տա գոր ծում իր ազ դե ցու թյունն օտար տն տե սու թյուն նե րին

ապ րանք ներ պար տադ րե լու հա մար, այլ մե դիայի, գո վազ դի մի ջո ցով

տա րա ծում է իր մակ նիշ նե րը: Coca Cola, Nescafe, Levi’s, «Visa» credit

card, Orbit, McDonalds` այս մակ նիշ նե րը, որ պես առա ջա պահ ջո կատ -

ներ, դիր քեր են գրա վում ու նա խա պատ րաս տում «բա նա կի» մուտ քը,

ամ րագ րում աշ խար հում ամե րի կյան բևե ռի իշ խա նու թյու նը, որը մե նիշ -

խա նու թյան վե րած վեց ՍՍՀՄ փլու զու մից հե տո: 

3 Г. М. Болтянский. Ленин и кино.

Москва, Ленинград:

Государственное

издательство, 1925 , с. 19.

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |138



Պա տա հա կան չէ, որ ԱՄՆ -ո մ ստեղծ վեց ու կա տա րե լու թյան հասց վեց

հե ռուս տա ցույ ցը: Այն իր ակնդրից խելոք է, նրան պատմում է ամեն ինչի

մասին, ասում, թե ինչ գնի, որտեղ ապրի, ուր գնա հանգստանալու։

Միևնույն ժամանակ, սակայն, այն դիտողից հիմար է. հեռուստա տեսու -

թյան առանցքային արտադրանքներից  մեկի՝ սերիալների հաջողու -

թյունը պայմանավորված է նրանով, որ լսարանն ավելի իրազեկ է , քան՝

սերիալի գործող անձինք (ով ում երեխան է, ով ում և ում հետ է

դավաճանում...): Զուգահեռաբար, հե ռուս տա դի տո ղը են թարկ վում է

մշակ ման` գա ղա փա րա խո սա կան, գո վազ դային և այլն... Տեխ նի կա կան

զար գաց ման որո շա կի փու լում հայտն վեց հե ռուս տա ցույ ցի «պուլ տը»՝

հե ռա կա ռա վար ման վա հա նա կը: Իս կա կա՜ն «հե ռա կա ռա վա րում»: Երբ

շատ հե ռու տե ղում նս տած մար դիկ կա ռա վա րում են մեզ:

Միացյալ Նա հանգ նե րում է ստեղծ վել նաև նո րա գույն մե դիայի «գոր ծի -

քը»` աշ խար հի առա ջին, «Ար փա նեթ» անու նով հա մա կարգ չային ցան -

ցը, որը կոչ ված էր ծա ռայե լու ռազ մա կան նպա տակ նե րի՝ ատո մային

պա տե րազ մի դեպ քում, հե տա գա յում նաև հա մա ցան ցը՝ նո րա գույն

մեդիայի աս պա րե զը: Շատ ժա մա նակ չպա հանջ վեց հաս կա նա լու հա -

մար, որ հա մա ցան ցային մե դիան մարդ կու թյանն ազա տում է հե ռուս -

տա տե սու թյան մե նաշ նոր հից: Միևնույն ժամանակ, այն սպառողին

բերեց նոր կախվածություններ, վտանգներ` կիրառելով ինչպես հին,

այնպես էլ նոր միջոցներ:

 Վե րը շա րադր վա ծը ցույց է տա լիս, որ լի նի բռ նա պե տա կան թե ժո ղովր -

դա վա րա կան հա մա կարգ, մե դիան վե րահսկ վում կամ ուղ ղորդ վում է՝

երկ րի, իշ խա նու թյան քա ղա քա կան, տն տե սա կան շա հե րից ել նե լով, որ

«Մե դիայի զո րու թյու նը քա ղա քա կան զո րու թյուն է», ինչ պես հա մոզ ված

է ամե րի կա հայ վեր լու ծա բան Բեն Հ. Բաղ դի կյա նը4։ 

Մենք, իհարկե, կարող ենք ռադիո չլսել, հեռակառավարման վահա -

նակին չդիպչել, համացանցում չլինել, թերթ չգնել (և չենք էլ գնում. մենք,

մեծ հաշ վով, տպա գիր մա մուլ չս պա ռող հասա րա կու թյուն ենք), ինչ -

պես խոր հուրդ էր տա լիս պրո ֆե սոր Պրեոբ րե ժենս կին: Միև նույն է, տե -

ղե կատ վու թյու նից խու սա փե լու հնար չկա: Նախ, մե դիան միայն

լրատ վա մի ջոց նե րը չեն, «ու ղերձ ներ» են պա րու նա կում նաև գո վազ -

դային վա հա նակ նե րը, կո չա պաս տառ նե րը, ցու ցա նակ նե րը, հա գուստն

ու նո րաձ ևու թյու նը և այլն։ Երկ րորդ, եթե ինք ներս չենք օգտ վում մե -

դիայից, այն մեզ փո խանց վում է տնե ցի նե րի, հար ևան նե րի, գոր ծըն -

կեր նե րի մի ջո ցով: Այ սինքն, կրկ նա կի միջ նոր դա վոր ված: Ու րեմն, ավե լի

լավ է ըն դու նել մար տահ րա վե րը՝ չհրաժարվել մեզ «հեռակառավարող»

որևէ մեդիայից, այլ փորձել գլուխ հանել, թե որ լրատվամիջոցին,

դրանցից որ մեկի արհեստավարժությանն ու մղումների ազնվությանը

4 Ben H. Bagdikian, The Media

Monopoly, Sixth Edition, (Beacon

Press, 2000), pp.xv—xvi .
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վստահենք։ Մե դիան, որ միջ նորդ է իրա կա նու թյան և մեր միջև, միջ նոր -

դավ ճար է վերց նում իր ծա ռա յու թյան համար, քա նի որ ցան կա ցած

լրատ վա մի ջոց, հատ կա պես` հե ռուս տա տե սու թյու նը, խիստ ծախ սա -

տար է։ Այդ ծախ սե րը մենք` լրատ վա կան ապ րան քի սպա ռող ներս,

պետք է փոխ հա տու ցենք կամ չփոխ հա տու ցենք։ Հա յաս տա նում 20-25

հե ռուս տա տե սու թյուն հան րային սփռ ման մի ջո ցով, այ սինքն, ան վճար

է հաս նում հե ռուս տա դի տո ղին, իսկ թեր թե րը հա սա նե լի են հա մա ցան -

ցում։ Ուրեմն, ի՞նչ վճա րի մա սին է խոս քը։ Մենք վճա րում ենք հար կե րի

մի ջո ցով, եթե խոս քը հան րային ԶԼՄ-նե րին է վե րա բե րում, կամ, պար -

զա պես, դի տե լով, լսե լով ու կար դա լով` վար կա նիշ ենք ապա հո վում մե -

դիային, ինչն իր հեր թին նրան ապա հո վում է գո վազ դով, որը և մե դիայի

ֆի նան սա վոր ման գլ խա վոր, հա ճախ միակ աղ բյուրն է։ Ու րեմն, այս

դեպ քում մենք էլ կա րող ենք հեռ վից կա ռա վա րել մե դիան, եթե կա տա -

րենք ճիշտ ընտ րու թյուն` գե րա դա սե լով սպա ռել ար հես տա վարժ, անա -

չառ տե ղե կատ վու թյուն։ Ճիշտ ընտ րու թյան դեպ քում հնա րա վո րու թյուն

է առա ջա նում, որ, որ պես գրա գետ սպա ռող, մենք ինք ներս «հե ռա կա -

ռա վա րենք» մե դիան, քա նի որ նրա վար կա նի շը, այ սինքն, սպա ռող նե -

րի քա նա կը, վճ ռո րոշ է հե տա գա գոր ծու նեու թյան հա մար։ 

Ե թե մե դիան անընդ հատ ընդ լայ նում է մեր ու շադ րու թյու նը գրա վող մի -

ջոց նե րի զի նա նո ցը, մենք, սպա ռող ներս նույն պես ու նենք զի նա կից ներ։

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան հա մար միան գա մայն բա րեն պաստ

են մարդ կու թյան պատ մու թյան նոր` «պոստ մո դեռ նի» և «պոստ մո դեռն

իրա վի ճա կի» փու լե րը, որոնք նույն XX-րդ դա րի երկ րորդ կե սին հա ջոր -

դե ցին «մո դեռ նին»՝ կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի, փոր ձա րա րու թյուն նե -

րի, գա ղա փա րա կան ծայ րա հեղ ռո ման տիզ մի դա րաշր ջա նին: Տե ղը չէ

խո րա նա լու այս հաս կա ցու թյուն նե րի մեջ, միայն, «ծայր աս տի ճան

պար զեց նե լով», ֆրան սիացի փի լի սո փա ժան-Ֆ րան սո ա Լիոտա րի

խոս քե րով բնո րո շենք «պոստ մո դեռ նը»՝ որ պես «թե րա հա վա տու թյուն

մե տա պա տում նե րի նկատ մամբ»5։ Այ սինքն, մե դիայի այ սօր վա հաս -

ցեատե րը հակ ված չէ սր բո րեն հա վա տա լու պատ մու թյուն նե րին, որոնց

մի ջո ցով փորձ է ար վում միօրի նա կաց նել հան րու թյուն ներն ու ազ գե րը,

օրի նա կա նաց նել պաշ տո նա կան մշա կույ թը: Այս պի սի «կաս կա ծամ -

տու թյունն», իհար կե, հա տուկ է առա ջին հեր թին արևմ տյան մար դուն,

ով դա սա կան հեր թա կա նու թյամբ ան ցել է հա սա րա կա կան զար գաց -

ման փու լե րը, բայց դրան պետք է ձգ տենք նաև մենք, որ քա ղա քակր -

թա կան իմաս տով ու ղե նիշ ու նենք Եվ րո պան։ 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյամբ զին վե լը, «թե րա հա վա տու թյուն»,

«կաս կա ծամ տու թյուն» ցու ցա բե րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը չի նշա նա -

կում, որ մեր հա րա բե րու թյուն նե րը մե դիայի հետ «թշ նա մա կան» են։ Տե -

ղը տե ղին լրատ վա մի ջոց նե րի վնա սա կա րու թյու նից վա խե նա լուց հե տո

5 Жан-Франсуа Лиотар.

Состояние постмодерна.

Москва Издательство

“АЛЕТЕЙЯ”, Санкт-Петербург,

1998, стр. 10.

http://bit.ly/V5dzPj
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ծա նո թա նանք 20 պատ ճա ռին, որ արժ ևո րում են մե դիան, ըստ քն նա -

դա տա կան ըն կալ ման խն դիր նե րի մաս նա գետ, ամե րի կա ցի Քրիս Մ.

Վորս նո փի.

1.  պատ մու թյունն է, քա նի որ մե դիան մեկ նա բա նում է ան ցյա լը` մեզ

ցույց տա լով, թե ինչ է ան ցել-դար ձել, որ այ սօր մենք այս պի սին

ենք.

2. աշ խար հագ րու թյունն է, քա նի որ մե դիան սահ մա նում է մեզ հա -

մար մեր տեղն աշ խար հում.

3. հան րու թյունն է, քա նի որ մե դիան օգ նում է մեզ հաս կա նալ մեր շր -

ջա կա աշ խար հի գոր ծու նեու թյան կեր պը և մեր ան հա տա կան

դե րերն այն տեղ.

4. գրա կա նու թյունն է, քա նի որ մե դիան պատ մու թյուն նե րի ու զվար -

ճան քի մեր հիմ նա կան աղ բյուրն է.

5. գրա կա նու թյունն է, քա նի որ մե դիան պա հան ջում է, որ մենք տի -

րա պե տենք ու գոր ծա ծենք քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան

հմ տու թյուն նե րը.

6. բիզ նեսն է, քա նի որ լրատ վա մի ջոց նե րը լր ջա գույն ար տադ րու -

թյուն են, որ ան խզե լիորեն կապ ված են առևտ րին.

7. լե զուն է, քա նի որ մե դիան օգ նում է որո շել, թե ինչ պես ենք մենք

շփվում միմյանց հետ:

8. գի տու թյունն ու տեխ նո լո գիաներն են, քա նի որ մե դիան միշտ յու -

րաց նում է ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիական նո րա րա րու թյան

վեր ջին խոս քը.

9. ըն տա նի քի հե տա զո տումն է, քա նի որ մե դիան սահ մա նում է մեր

մշա կու թային սնն դա կար գը և հյու սում է մեր կյան քի գործ ված քի

մի հատ վա ծը:

10. շր ջա կա մի ջա վայ րի ու սում նա սի րու թյունն է, քա նի որ մե դիան

նույն քան զգա լի մասն է մեր առօ րյայի, ինչ քան` ծա ռե րը, լեռ նե րը,

գե տե րը, քա ղաք ներն ու օվ կիանոս նե րը.

11. փի լի սո փա յու թյունն է, քա նի որ մե դիան մեկ նա բա նում է մեր աշ -

խար հը, նրա ար ժեք ներն ու գա ղա փար նե րը.

12. հո գե բա նու թյունն է, քա նի որ մե դիան օգ նում է մեզ (թյուր )ըմբռ նել

ինք ներս մեզ և ու րիշ նե րին.

13. գի տու թյունն է, քա նի որ մե դիան մեզ բա ցատ րում է, թե ինչն ինչ -

պես է լի նում.
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14. ար դյու նա բե րա կան ար վեստ ներն են, քա նի որ լրատ վա մի ջոց նե -

րը խնամ քով նա խագծ ված, ձևա վոր ված ու կա ռուց ված

ապ րանք ներ են:

15. ար վեստն է, քա նի որ մե դիան մեզ հա ճույք է պատ ճա ռում և ճա -

շա կե լու տա լիս բո լոր ար վեստ ներն ավե լի, քան երբ ևէ հնա րա վոր

է եղել որ ևէ դա րաշր ջա նում։ 

16. քա ղա քա կա նու թյունն է, քա նի որ մե դիան մեզ քա ղա քա կան ու

գա ղա փա րա կան ու ղերձ ներ է հղում անընդ հատ, այո, անընդ -

հատ.

17. հռե տո րա կան ար վեստն է, քա նի որ լրատ վա մի ջոց ներն օգ տա -

գոր ծում են իրենց սե փա կան լեզ վի ծած կագ րերն ու

պայ մա նա կա նու թյուն նե րը, որոնք մենք պետք է հաս կա նանք ու

վե րահս կենք, իսկ եթե ոչ` մենք ենք հայտն վում նրանց կող մից

վե րահսկ վե լու վտան գի առաջ.

18. դրաման է, քանի որ լրատվամիջոցներն օգնում են մեզ

հասկանալ կյանքը, այն մեզ ներկայացնելով որպես ավելի-մեծ-

քան-կյանքը, և հարկադրում մեզ մտածել իրենց լսարանի

հասկացություններով.

19. Էվե րեստն է, քա նի որ նրանք այն տեղ են.

20-րդ պատ ճառն այն է, Որ ՄԵ ԴԻԱՆ ԱՄԵՆ ԻՆչ ԱՆՈՒՄ Է, Որ -

ՊԵՍ ԶԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ րԻ ՄԵԶ:6

 Կի սա կա տակ, բայց ավե լի շատ լուրջ այս ցու ցա կին կա րե լի է ավե լաց -

նել կե տեր կամ չհա մա ձայ նել որոշ նե րի ձևա կերպ ման հետ. մի բան հս -

տակ է, մե զա նից յու րա քան չյու րը կա րող էր սե փա կան ցու ցա կը կազ մել,

որ տեղ կլի նեն բազ մա թիվ կե տեր, թե ինչ է մեզ տա լիս մե դիան։ Ֆի լիպ

Գրե հե մը (1915 – 1963 թթ.), օրի նակ, մե դիայի կար ևո րու թյան ևս մեկ

ձևա կեր պում է տվել. «Լ րագ րու թյու նը պատ մու թյան սևագ րու թյունն է»7։

Աստ ծո ամեն օր մե դիան տե ղե կու թյուն ներ է տա րա ծում, որ վա ղը դառ -

նա լու են պատ մու թյուն, և նաև մեր ճիշտ ըն կա լու մից է կախված նրա

հավաստի լինելը։ Բազ մա կար ծու թյան և շու կա յա կան տն տե սու թյան

պայ ման նե րում լրատ վա մի ջոց նե րը բազ մա թիվ են և առա ջար կում են

բազ մա զան տե ղե կատ վու թյուն: Սա դժ վա րաց նում է կողմ նո րոշ վե լը,

բայց բազ մա զա նու թյու նը նաև մե դիայի հմայքն է` հնա րա վո րու թյուն է

տա լիս քն նա դա տա կան ըն կալ ման նոր օգ նա կան ներ ձեռք բե րել։ Այ -

սինքն, նույն տե ղե կու թյու նը տար բեր լրատ վա մի ջոց ներ տար բեր կերպ

են մեկ նա բա նում, ին չը մեզ թույլ է տա լիս ընտ րել մեկ նա բա նու թյուն նե -

րից մե կը կամ յու րա քան չյուր մեկ նա բա նու թյու նից ընտ րել մեզ բա վա -

րա րող մա սը։ Հնա րա վոր է նաև, որ մեզ բա վա րա րի, ավե լի պարզ` դուր

6 Media Literacy Through Critical

Thinking. Teacher Materials. By

Chris M. Worsnop, 5

http://bit.ly/V5dzPj 

7 Ֆիլիպ գրեհեմ (1915 - 1963) -

«Վաշինգթոն փոստի»

հրատարակիչ:
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գա որ ևէ լրատ վա մի ջոց, որը լիովին ար տա հայ տում է մեր հա յացք նե -

րը։ Մինչ դեռ եթե երկ րում լրատ վու թյան մե նաշ նորհ է, նշա նա կում է, որ

ամե նա վեր ևում նս տած է մե կը, ով կար ծում է, թե ին քը գի տի ամ բողջ

ճշ մար տու թյու նը: Ի՞նչ կա րող էին գրել, օրի նակ, «Ս տա լինս կա յա սմե -

նա», «Ս տա լինս կոե զնա մյա» թեր թե րը, որ լույս էին տես նում «ա ռաջ նոր -

դի» կեն դա նու թյան օրոք` միայն այն, ինչ հա ճո էր իրեն` Ստա լի նին։ Եվ

ի՞նչ ընտ րու թյուն էր մնում ըն թեր ցո ղին։

 Այժմ փոր ձենք կողմ նո րոշ վել մե դիայի բազ մա զա նու թյան մեջ՝ նյու թե րի

պա տա հա կան ընտ րու թյամբ։ Հա մե մա տե լով, դի ցուք, օրա թեր թե րի

նույն օր վա (12.09.12) միայն առա ջին էջե րը։ 

«Ա ռա վոտ» օրա թեր թի Գեղջ կա կան չտե սու թյուն խմ բագ րա կա նում

Արամ Աբ րա հա մյա նը գրում է. 

« Միան գա մայն պատ կե րաց նե լի է, որ քա ղա քա կիրթ երկ րի վար չա պե -

տը կա րող է այս կամ այն բիզ նես մե նի հետ «օր թախ գործ բռ նել», ինչ -

պես որ մեր պաշ տո նյա ներն են «մ տած» Հա յաս տա նում բո լոր քիչ թե

շատ եկամ տա բեր բիզ նես նե րի մեջ: 

 Սա կայն ես շատ ավե լի վատ եմ պատ կե րաց նում, որ Ֆրան սիայի Ազ -

գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րը, ստա նա լով ման դա տը, իր առա ջին

գոր ծը կհա մա րի շքեղ վե րա նո րո գել այն կա բի նե տը, որը պե տու թյու նը

նրան տվել է ժա մա նա կա վո րա պես՝ պատ գա մա վո րա կան պար տա -

կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար: Գեղջ կա կան այդ չտե սու թյունն

ան մի ջա պես աչ քի կզար ներ և կդառ նար հա սա րա կա կան լայն քն նար -

կում նե րի առար կա»։ http://bit.ly/100utQj

«Հայ կա կան ժա մա նա կը» Է դի կը «տժ ժում է» վեր նագ րով տե ղե կաց նում

է, որ «օ գոս տո սի 8-ից 15 -ը ՀՀ արտ գործ նա խա րա րը շր ջա գայե լիս է

եղել Խա ղաղ և Հնդ կա կան օվ կիանոս նե րի մեր ձա կայ քում: Ամ սի 8-ին

նա եղել է Ին դո նե զիայում: Օգոս տո սի 9-ին մեկ նել է Նոր Զե լան դիա:

Օգոս տո սի 13 -ի ն` Ավստ րա լիա: Օգոս տո սի 15 -ին նա ար դեն Ֆի լի պին -

նե րում էր... Ֆի լի պին նե րից վե րա դառ նա լիս նա ցան կա ցել է պաշ տո -

նա կան այ ցով ժա մա նել Շրի Լան կա, սա կայն այս տեղ նրան չեն

ըն դու նել.... նման այց նա խա տես ված չի եղել, իսկ այդ երկ րի ղե կա վա -

րու թյու նը տվյալ օրե րին ար ձա կուր դի մեջ է եղել»: Թեր թի տա րա կու -

սանքն է հա րու ցել այն, որ արտ գործ նա խա րա րը մար դաս պան Ռա միլ

Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման նա խօ րեին «է կել էկել ենք, բա մի հատ

չմտ նենք...» տար բե րա կով» պտույ տի է դուրս եկել հե ռա վոր ու Հա յաս -

տա նի դի վա նա գի տա կան առաջ նա հեր թու թյուն նե րի ցու ցա կում ոչ

բարձր տե ղեր գրա վող երկր ներ։ http://bit.ly/RRjg0A
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«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» օրա թեր թը «Աշ խար հը շա րու նա կում

է ընդ վզել Հուն գա րիայի որոշ ման դեմ» վեր նագ րով նույն պես ան դրա -

դառ նում է Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման թե մային. «Ինչ պես տե ղե կաց -

նում է ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան Ամե րի կայի հայ հա մայնք նե րի

վար չու թյու նը, Հա յաս տա նի ժա մա նա կով երեկ գի շեր Նյու Յոր քում Հուն -

գա րիայի հյու պա տո սու թյան դի մաց բո ղո քի ցույց է տե ղի ու նե ցել, հայտ -

նում են ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան մա մու լի և հա սա րա կայ նու թյան

հետ կա պե րի վար չու թյու նից»։ http://bit.ly/11udx52

Իսկ ահա «ժո ղո վուրդ» թեր թը կար ևոր է հա մա րել այն լու րը, որ

«Հայաստա նի արտ գործ նա խա րա րը կայ ցե լի Կիպ րոս». «Սեպ տեմ բե -

րի 13-14-ը Կիպ րո սի ԱԳ նա խա րար Էրա տո Կո զա կու-Մար կու լի սի

հրա վե րով  արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ Նալ բան դյա նը պաշ տո նա -

կան այ ցով կմեկ նի Կիպ րոս: ԱԳՆ մա մու լի ծա ռա յու թյու նից հայտ նում

են, որ այ ցե լու թյան ըն թաց քում նա խա րար Նալ բան դյա նը կհան դի պի

Կիպ րո սի բարձ րաս տի ճան ղե կա վա րու թյան հետ»: Նույն թեր թի առա -

ջին էջի ամե նա վեր ևում զե տեղ ված է նյութ, որը պատ մում է, թե որ տեղ

է իր կոս տյում նե րը պատ վի րում Սերժ Սարգ սյա նը` հա ման ման տե ղե -

կու թյուն տա լով նաև մի քա նի այլ երկ րի նա խա գահ նե րի մա սին։ 

http://bit.ly/100ubsT

 Սա ընտր ված նյու թե րի հա մա ռոտ բո վան դա կու թյունն էր։ Հի մա փոր -

ձենք հաս կա նալ, թե որն է դրանց պա թո սը կամ ու ղեր ձը։ 

ըստ «Ա ռա վո տի», Ֆրան սիայի վար չա պետն էլ կա րող է կա շա ռա սուն

լի նել (ն կա րագր վա ծը լիովին կո ռուպ ցիոն իրա վի ճակ է), ին չը «հա սա -

րա կա կան լայն քն նար կում նե րի առար կա» չէր դառ նա իր երկ րում,

բայց, ահա, որ հայ պատ գա մա վոր նե րի նման չտես ու րիշ տեղ չկա,

ամոթ է: Այս խմ բագ րա կա նից դա տե լով` թեր թը չա փա վոր դիր քո րո շում

ու նի, այն քն նա դա տում է իշ խա նու թյա նը, բայց ըմբռ նու մով է վե րա բեր -

վում կա շա ռա սու նու թյա նը. ամեն տեղ էլ կպա տա հի, նույ նիսկ՝ Եվ րո -

պա յում։

« Հայ կա կան ժա մա նա կի» Է դի կը «տժ ժում է» վեր նագ րից ար դեն հաս կա -

նա լի է, որ թեր թը ոչ միայն քն նա դա տա բար է տրա մադր ված դե պի

արտ գործ նա խա րա րը, այլև որ ևէ հար գանք չի տա ծում նրա (ի մա` կա -

ռա վա րու թյան, իշ խա նու թյան) հան դեպ: Սա ար մա տա կան ընդ դի մա -

դիր դիր քո րո շում է: 

Այն, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը» նա խա րա րու թյուն նե րից մե -

կի վար չու թյան տե ղե կու թյու նը տե ղադ րում է առա ջին էջում՝ առանց իր

կող մից մեկ նա բա նու թյուն ավե լաց նե լու, ցույց է տա լիս, որ թեր թը սն -

վում է կա ռա վա րա կան աղ բյուր նե րից և վս տա հում է դրանց: 
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Նույ նը կա րե լի է ասել «ժո ղո վուրդ» թեր թի մա սին, որը, պե տա կան գե -

րա տես չու թյան հետ կապ ված «ռա միլ սա ֆա րո վյան» սկան դա լի պա -

հին, լուր է տա լիս նրա ղե կա վա րի մի հեր թա կան այ ցի մա սին: Իսկ այն,

որ թերթն առա ջին էջին կոս տյու մի հարց է քն նար կում, լի նի դա թե կուզ

երկ րի ղե կա վա րի նը, հա վա նա կան է դարձ նում նրա պատ կա նե լու թյու -

նը դե ղին մա մու լին:

 Բո վան դա կու թյու նից զատ, քն նարկ ման առար կա է նաև ձևը։ Կար ևոր

է ոչ միայն այն, թե ինչ է ասում լրատ վա մի ջո ցը, այլև՝ այն, թե ինչ պես է

ասում: Քա նի որ դժ վար է վս տա հել լրատ վա մի ջո ցի մեկ նա բա նու թյա -

նը, եթե այն բա վա կա նա չափ ար հես տա վարժ չի շա րադր ված:

«Ա ռա վո տի» խմ բագ րա կա նը շա րադր ված է լրագրողական սուր հեգ -

նան քով: Այ սու հան դերձ, Արամ Աբ րա հա մյա նի պն դու մը, թե Ֆրան -

սիայում առօ րեական է վար չա պե տի կա շա ռա կե րու թյու նը, հերք վում է

նույն ֆրան սիական մե դիայի ար ձա գանք նե րով, որ շատ բուռն են լի նում։

«Հայ կա կան ժա մա նա կի» քն նա դա տու թյու նը սուր է, սա կայն փաս -

տարկ վում է միան գա մայն հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րով՝ ըստ ամե -

նայ նի քաղ ված ԱԳՆ -ի կայ քից: 

Այն, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու ն» թերթի տպագ րած տե ղե կու -

թյան մեջ հան դի պում ենք «Հայաստանի ժամանակով երեկ գիշեր»

անհե թեթ արտահայտությանը, խոսում է ոչ միայն Սփյուռքի նա խա րա -

րության տվյալ վարչության, այլև խմբագրության անփութության մա սին:

Թեր թի մի հա մա րի միայն առա ջին էջի մեկ նյու թի վեր լու ծու թյու նը բա -

վա կան չէ լուրջ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հան գե լու հա մար։ Արամ Աբ րա -

հա մյա նի ու րիշ խմ բագ րա կան նե րում, հա զիվ թե հան դի պես այն պի սի

ոչ հիմ նա վոր պն դում նե րի, ինչ պի սին կար քն նարկ ված օրի նա կում:

Նույնը կա րող է վե րա բե րել «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» օրա թեր -

թի լեզ վա կան վրիպ մա նը և այլն: չի բա ցառ վում, որ «Հայ կա կան ժա -

մա նա կի» այլ հրա պա րա կում նե րում քն նա դա տու թյու նը նույն քան

հիմ նա վոր չլի նի... Բայց ար դեն մեկ շա բաթ վա նյու թե րով կա րող ենք

որո շել ոչ միայն լրատ վա մի ջո ցի առան ձին ու ղերձ նե րը, այլև նրա քա -

ղա քա կան կողմ նո րո շու մը, ար հես տա վար ժու թյան աս տի ճա նը, նույ -

նիսկ՝ այն, թե ֆի նան սա վոր ման ինչ աղ բյուր ներ ու նի։ Կա նա դա ցի

հե տա զո տող Մար շալ Մաք լ յո ե նի ձևակերպմամբ «մեդիան ինքը ուղերձ

է»8։ Ու րեմն, լրատ վա մի ջո ցի, տվյալ դեպ քում պար բե րա կա նի ու ղեր ձը

պար զե լուց հե տո մենք կա րող ենք այլևս էներ գիա չծախ սել նրա բո լոր

նյու թե րը քն նա դա տո րեն գնա հա տե լու ուղ ղու թյամբ, այլ կամ հա մա րել

այն վս տա հե լի աղ բյուր ու բա ժա նոր դագր վել, կամ հրա ժար վել կար դա -

լուց, կամ կար դալ միայն այն խո րագ րե րը (հե ղի նակ նե րին), որոնց տե -

8 McLuhan, Marshall,

Understanding Media: The

Extensions of Man (1964),

Cambridge: The MIT Press,

1994
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ղե կատ վու թյու նը հա մա րում ենք հա վաս տի ու ար հես տա վարժ։ ընդ

որում, մեզ հա մար ըն դու նե լի կամ մեր ժե լի լրատ վա մի ջոցնե րի ընտ րու -

թյու նը չի նշա նա կում, թե քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը պետք է

ար ձա կուրդ ու ղար կենք։ Այդ լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են ժա մա նա կի

ըն թաց քում փո խել իրենց կողմ նո րո շու մը, դա վա ճա նել անա չա ռու թյան

սկզ բունք նե րին, կորց նել ար հես տա վար ժու թյու նը։ 

ըստ այդմ էլ, քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան եր կու թշ նա մի ներն են

դյու րա հա վա տու թյունն ու ժխ տո ղա կա նու թյու նը: Ամեն ին չին հա վա տա -

լու և ոչ մի բա նի չհա վա տա լու սկզ բունք ներն ար գե լա կում են ճա նա չո -

ղու թյան գոր ծըն թա ցը։ Խորհր դային տա րի նե րին ասում էին`

«տե լե վի զո րով ասե ցին», որ պես սուրբ ճշ մար տու թյուն, սա կա վա թիվ այ -

լա խոհ ներն էլ նույն հե ռուս տա տե սու թյան ոչ մի խոս քին չէին հա վա տում։

Եր կու դեպ քում էլ մենք գործ չու նենք հե ռուս տա ԴԻ ՏՈղ նե րի հետ, այլ մի

եր ևույ թի, որը մենք բո լորս խո սակ ցա կան լեզ վում կո չում ենք «հե ռուս -

տա ցույց նայել»: Մինչ դեռ գրա կան լեզ վով կա սեինք՝ հե ռուս տա ցույց դի -

տել: Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը հենց դի տելն է և ոչ թե նայե լը:

Նայե լիս մենք առանց վե րա պա հու թյան ըն դու նում ենք այն, ինչ մեզ մա -

տու ցում են, դի տե լիս՝ սկսում ենք վերլուծել, համադրել մեր ունեցած

տեղեկությունների հետ, հակադրել դրանց, ուշադրություն դարձնել

պատ ճառահետևանքային կապերին և այլն: Ամերիկյան մասնա գի տա -

կան գրականության մեջ այս իմաստով «դիտելը» կոչում են «երկ րորդ

հայացք գցել»։ «Երկրորդ հայացք գցել՝ նշանակում է ավելի խորը թա -

փանցել տեքստի մեջ` որոնելով նոր իմաստներ կամ մեկնա բանու -

թյուններ... Ակադեմիական առումով՝ դա նշանակում է ենթատեքստեր

գտնել»9։

Հիմա անցնենք հեռուստատեսությանը և փորձենք «ենթատեքստ»

գտնել ամենաանմեղ մի տեքստում`«Բարի լուր», որն ամեն օր հեռար -

ձակվում է «Արմնյուզ» հեռուստաալիքով։ Բովանդակությունն ընդամենը

մեկ նախադասություն է. այսօր Երևանի ծննդատներում ծնվել է (դիցուք)

45 երեխա. 22 աղջիկ, 23 տղա։ Լուրը, որն ուղեկցվում է նորածիններ

պատկերող տեսանյութով ու դեղատնային ցանցի գովազդով, իմ անձ -

նական դիտարկումներով՝ խանդաղատանք է առաջացնում հատ կա -

պես կանանց շրջանում։ Փորձենք «տանը նստած» պարզել, թե այս

լուրն ինչքանով է բարի։ Այն կարող է լինել ինչպես բարի, այնպես էլ`

«չար»։ Մեզ համար լուրը բարի է, եթե վկայում է, որ երկրի ժողովրդա -

գրական վիճակը բարելավվում է։ Այդտեղ մեզ կարող են ուղղորդել

միայն վիճակագրական տվյալները։  Եթե նախորդ տարի նույն ժամա -

նակ Երևանում ծնվել է 35 երեխա, ապա պետք է ժպտանք և

ուրախանանք, եթե 55, ուրեմն ծնունդները կրճատվել են, և մեր տրա -

մա դրությունն էլ պետք է լինի համապատասխան՝ տխուր։ Այսինքն, լրա -

9 http://bit.ly/18Zw6BZ
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տվամիջոցը մեզ բավարար չի իրազեկում, որպեսզի հավատանք, որ

իր հաղորդած տեղեկությունը բարի է։

Հա մա ցան ցում նույն թե մայով այլ լու րե րի մեջ կար նաև «eMedia.am» -ի

տար բե րա կը. «05.03.2012 | Ար հա մար հե լով Հա յաս տա նի սո ցիալա -

կան վատ պայ ման ներն ու դեռևս շա րու նակ վող ցուրտն` այ սօր Եր ևա -

նում լույս աշ խարհ է եկել 32 երե խա: Սա կայն կա մեկ յու րա հատ կու թյուն`

այ սօր Եր ևա նի ծնն դատ նե րում պահ պան վել է սե ռային հա վա սա րու -

թյու նը` ծն վել են 16 տղա և 16 աղ ջիկ»10: Այս տեղ էլ փաս տը հու մո րով

են մեկ նա բա նել։ Միակ ու ղեր ձը, որ կա րե լի է մեկ նա բա նու թյան մեջ գտ -

նել, սե ռային հա վա սա րու թյան հան դեպ դրա կան վե րա բեր մունքն է։

«Բա րի լու րի» գա ղա փա րա խո սու թյունն է, ու րեմն, դրա կան տրա մադ րու -

թյուն ներ հա րու ցել` ան կախ այն բա նից, թե ինչ հիմ քեր կան դրա հա -

մար: Այս պի սի դիր քո րո շու մը ընդ հան րա պես հա տուկ է իշ խա նա մետ

լրատ վա մի ջոց նե րին, որոնք ցան կա նում են իրա կա նու թյունն ավե լի լավ

գույ նե րով ներ կա յաց նել, քան այն կա։ 

Մյուս կող մից, մեր (նաև` ռու սա կան) հե ռուս տա տե սու թյուն նե րի լրա հո սի

մեջ ար դեն առա ջին հո րի զո նա կա նում են հաս տատ վում ավ տով թար նե -

րը։ Գիտ նա կան նե րը պար զել են, որ վատ լու րերն ավե լի մեծ հե տաքրք -

րու թյուն են առա ջաց նում։ Բայց այս տեղ էլ կար ևոր է ճշ տել, թե ին չին է

վե րա բե րում լու րը. խոս քը պա տա հա րի՞, թե՞ իրա դար ձու թյան մա սին է։

Վթար ներն էլ կա րող են իրա դար ձու թյան վե րած վել, եթե առանձ նա հա -

տուկ են զո հե րի քա նա կով, պատ ճա ռած ավե րա ծու թյուն նե րի չա փով և

այլն։ Իսկ երբ ամե նօ րյա, թե կուզև շատ ցա վա լի` մահ վան ել քով ավ տով -

թարն է հայտն վում լու րե րի առա ջին եռյա կում, նշա նա կում է` այն զբա -

ղեց նում է որ ևէ իրա դար ձու թյան տե ղը։ Այ սինքն, տվյալ լրատ վա մի ջո ցի

գլ խա վոր նպա տակն իրա կա նու թյան ար տա ցո լու մը չէ, այլ իր դի տե լիու -

թյունն ավե լաց նե լը, ին չը հա տուկ է «դե ղին» մե դիային։

 Նույ նը վե րա բե րում է հե տաքրք րա կան լու րե րին։ Դրանք պետք է լի նեն

հա վաս տի և կրեն ու ղերձ ներ։ Մինչ դեռ մեր մե դիան վեր ջին 1-2 տա րին

հե ղեղ ված է «բ րի տա նա ցի գիտ նա կան նե րի» «ցն ցող» հայտ նա գոր ծու -

թյուն նե րով։ «Բ րի տա նա ցի գիտ նա կան նե րը պար զել են, որ սե ռա կան

հա րա բե րու թյան հա մար լա վա գույն ժա մա նա կը հինգ շաբ թի առա վո -

տյան է: Հենց շա բաթ վա այդ օրը կոր տի զո լի բնա կան մա կար դա կը, որը

կար գա վո րում է սե ռա կան հոր մոն նե րը, հաս նում է իր գա գաթ նա կե -

տին»11...

« Մեծ Բրի տա նիայի Սաութ հեմփ թո նի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան նե րը

շա րու նա կում են աշ խար հին ու րա խաց նել հե տաքր քիր և օգ տա կար բա -

ցա հայ տում նե րով... երբ սա ռած «հին» մագ ման խառն վում է «ե րի տա -

սարդ» ու տաք մագ մայի հետ, ժայթ քու մը շատ բուռն է լի նում»12:

10 http://bit.ly/RRjRPU

11 ինչ պես լա վաց նել սե ռա կան

կյան քը

http://www.1in.am/arm/more_

entertainment_114025.html

12 http://www.1in.am/arm/more_

entertainment_121972.html
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Ան հե թեթ կամ կաս կա ծե լի հա վաս տիու թյան հայտ նա գոր ծու թյուն նե -

րին ու շադ րու թյուն է դարձ րել, օրի նակ, «Ձայ նա լար» կեղ ծա նու նով բլո -

գե րը, որն այդ պի սի լու րե րի մի ամ բողջ հա վա քա ծու է ներ կա յաց րել

«Բ րի տա նա ցի գիտ նա կան ներն ու ան տա ղանդ լրատ վա կան նե րը»13

վեր նագ րով, այդ պի սով դրս ևո րե լով իրեն որ պես մե դիայի որա կյալ

սպա ռող։

Այստեղ տեղին է հիշել, որ Հնդկաստանի կառավարությունն ազգային

լրատվամիջոցներին արգելել է ուղղակիորեն օգտվել արտասահ ման -

յան լրատվական գործակալությունների հաղորդագրություններից։ Դա,

իհարկե, օտար ազ դե ցու թյուն նե րը զտե լու մի օղակ ու նե նա լու նպա տակ

է հե տապն դում, բայց և զու գա հե ռա բար օժան դա կում է, որ ամեն տե -

սա կի բար բա ջանք ազա տո րեն չտա րած վի իր երկ րի քա ղա քա ցի նե րի

շր ջա նում։

 Միայն թե գի տենք, որ ար գելք նե րը խն դիր չեն լու ծում։ Մեր քննարկած

օրի նակ նե րում մա նի պու լ յա ցիայի միայն 2-3 հնարք կար, բա րե խիղճ ու

որա կյալ դրս ևո րում ներ` նույն քան։ Lրագ րու թյան հան րա հայտ սկզ բունք -

նե րից է, որ ազա տու թյու նը են թադ րում է պա տաս խա նա տու ազն վու -

թյուն։ Մեր մեդիագրագիտությունը և զարգացած քննադատական

մտա ծողությունն ազատ և պատասխանատու մեդիա ունենալու լրջա -

գույն երաշխիքներից են:

13 բ րի տա նա ցի գիտ նա կան ներն

ու ան տա ղանդ լրատ վա կան նե -

րը ..
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ինչ պես է աշ խա տուՄ լրատ Վա Մի Ջո ցը

 Մե դիան սո ցիալա կան մի ջա վայ րի ձևա վոր ման հզո րա գույն գոր ծիք է:

Մար դիկ թե՛ տա նը, թե՛ աշ խա տա վայ րում, թե՛ մե քե նայի մեջ առնչ վում

են լրատ վու թյան հետ. միաց նում են ռա դիոն կամ հե ռուս տա ցույ ցը, տե -

ղե կու թյուն ներ են փնտ րում կամ տա րա ծում ին տեր նե տում, թեր թում են

տպա գիր լրագ րե րը: Տե ղե կատ վու թյան և հա ղոր դակ ցու թյան բազ մա -

թիվ մի ջոց ներն այ սօր կազ մում են միաս նա կան մե դիա հա մա կարգ,

որի տար բեր բա ղադ րիչ նե րը են թարկ վում են նույն օրի նա չա փու թյուն -

նե րին և գոր ծում են նմա նա տիպ կա նոն նե րով` տն տե սա կան, իրա վա -

կան, մաս նա գի տա կան: 

ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ. ԼրԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈ ցը Որ ՊԵՍ ՁԵՌ ՆԱր ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ե կեք պատ կե րաց նենք մե դիայի ամ բող ջու թյու նը՝ որ պես ապ րանք նե -

րի և ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա: չէ՞ որ լրատ վա մի ջո ցը տե ղե կատ վու -

թյուն է վա ճա ռում լսա րա նին, և ու րեմն այդ տե ղե կատ վու թյու նը դառ նում

է սպա ռո ղի հա մար ար տադր ված ապ րանք: Որա կյալ ապ րանք ար -

տադ րե լու և սպա ռե լու հա մար ձեռ նար կու թյու նը (այս պա րա գա յում՝

լրատ վա մի ջո ցը) պետք է ու նե նա հա մա պա տաս խան նյու թա տեխ նի -

կա կան բա զա, ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան և տեխ -

նի կա կան ան ձնա կազմ: Լրատ վա մի ջո ցի, ինչ պես ցան կա ցած

ձեռ նար կու թյան գոր ծու նեու թյու նը պետք է միտ ված լի նի շա հույթ ստա -

նա լուն: Իսկ շա հույթ այն կա րող է ստա նալ միայն ապա հո վե լով տե ղե -

կատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բարձր որակ: Ան շուշտ, այ սօր

Հա յաս տա նում գոր ծող ԶԼՄ-նե րից շա տե րի նպա տա կը ոչ թե շա հույթ

ստա նալն է, այլ գլ խա վո րա պես քա ղա քա կան ու ժե րի կամ ֆի նան -

սատն տե սա կան խմ բա վո րում նե րի և ան ձե րի շա հե րը սպա սար կելն է:

Այ նո ա մե նայ նիվ, մեզ մոտ քայլ առ քայլ կա յա նում է ԶԼՄ-նե րի մր ցակ -

ցային շու կան, շա րու նակ վում է մե դիայի առևտ րայ նաց ման գոր ծըն -

թացը: Եվ այդ գոր ծըն թա ցում առանց տն տե սա կան գոր ծիք նե րի

կի րառ ման հնա րա վոր չէ ապա հո վել լրատ վա մի ջո ցի գո յու թյու նը:

Եթե դուք ցան կա նում եք լրատ վա մի ջոց հիմ նել, առա ջին հեր թին պետք

է ընտ րեք գոր ծու նեու թյան իրա վա կազ մա կեր պա կան ձևե րից մե կը. դա

ան հրա ժեշտ է սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, եկա մուտ նե րը, ինք նու րույն

հաշվեկշիռը, բան կային հա շիվ նե րը, ապ րան քան շա նը և այլ հար ցեր

կար գա վո րե լու հա մար: Բա ցի այդ, հաշ վի առ նե լով շու կայի և մե դիա մե -

նեջ մեն թի պա հանջ նե րը, պետք է ընտ րել խմ բագ րու թյան ղե կա վար ման

ձևերն ու մե թոդ նե րը, ապա ձևա վո րել ղե կա վա րող թիմ: 

Ներ կա յաց նենք լրատ վա մի ջո ցի ղե կա վար ման ար դյու նա վետ մո դել նե -

 ՏԻԳ րԱՆ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

Մեդիա փորձագետ,

վերլուծաբան
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րից մե կը: Մե դիան, ինչ պես ցան կա ցած ձեռ նար կու թյուն, պետք է ու -

նե նա ղե կա վար: Ան կախ նրա նից, թե ինչ կան վա նեն ղե կա վա րի պաշ -

տո նը՝ հրա տա րա կիչ, նա խա գահ, գլ խա վոր խմ բա գիր թե գոր ծա դիր

տնօ րեն, նա կա տա րում է լրատ վա մի ջո ցի կա ռա վար չի գոր ծա ռույթ նե -

րը: Կա ռա վա րի չը կա րող է լի նել տվյալ մե դիայի բաժնետերը կամ սե -

փա կա նա տե րը: Սա կայն հիմ նա կա նում, հատ կա պես եթե մե դիան

խո շոր կոր պո րա ցիայի սե փա կա նու թյուն է, կա ռա վա րիչ է նշա նակ վում

տվյալ բնա գա վա ռի հմուտ մե նե ջեր: Այդ կա ռա վա րի չը հա մա կար գում

է լրատ վա մի ջո ցի գոր ծու նեու թյան երեք հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը՝

խմ բագ րա կան, տեխ նի կա կան, առևտ րային:

Խմ բագ րու թյու նը լրատ վա մի ջո ցի բո վան դա կային մա սի (նո րու թյուն ներ,

հոդ ված ներ, տե սա և ձայ նային նյու թեր, լու սան կար ներ) պա տաս խա -

նա տուն է: Այն ղե կա վա րում է գլ խա վոր խմ բա գի րը: Նա ձևա վո րում է

ստեղ ծա գոր ծա կան թի մը, որո շում է լրատ վա մի ջո ցի բո վան դա կային

ռազ մա վա րու թյու նը, ծրագ րե րի ուղղ վա ծու թյունն ու բնույ թը, վե րահս -

կում է ծրագ րե րի և նյու թե րի որա կը: 

Տեխ նի կա կան ստո րա բա ժա նու մը լու ծում է լրատ վա մի ջո ցի ար տադ րա -

կան խն դիր նե րը՝ թեր թի թո ղար կում, հա ղոր դում նե րի պատ րաստ ման և

հե ռար ձակ ման տեխ նի կա կան բա զայի սպա սար կում և նո րո գում: Բա -

ժի նը ղե կա վա րում է տեխ նի կա կան տնօ րե նը, ով պա տաս խա նա տու է

տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մի աշ խա տան քի ու լրատ վա մի ջո ցի տեխ նի -

կա կան վի ճա կի հա մար, ապա հո վում է եթե րի կամ հրա տա րա կու թյան

տեխ նի կա կան որա կը: Այս տեղ նշենք, որ նոր տեխ նո լո գիանե րի շնոր -

հիվ մի շարք գոր ծա ռույթ ներ տեխ նի կա կան բա ժին նե րից տե ղա փոխ -

վում են խմ բագ րու թյուն ներ (օ րի նակ` թեր թի էջի շար ված քը կամ որոշ

հա մա կարգ չային գոր ծո ղու թյուն նե րը, մոն տա ժը, ձևա վո րու մը ռա դիո և

հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րում), ին չը գու մար ներ է տն տե սում:

 Կո մեր ցիոն ստո րա բա ժա նու մը, առա ջին հեր թին, լու ծում է գո վազ դա -

տու ներ փնտ րե լու կա րևո րա գույն խն դի րը, քա նի որ, ևս մեկ ան գամ կրկ -

նենք, մե դիան որ պես ան կախ միավոր՝ կա րող է գո յա տևել միայն

գո վազ դի շնոր հիվ: Կո մեր ցիոն ստո րա բա ժա նու մը նաև վա րում է

հաշվա պա հու թյու նը, զբաղ վում է մե դիա մար կե տին գով (շու կա յա գի -

տությամբ), իրա կա նաց նում է բա ժա նոր դագ րու թյու նը, իսկ խո շոր

լրատվա մի ջոց նե րում՝ նաև ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րու մը: Ստո րա -

բա ժա նու մը ղե կա վա րում է ֆի նան սա կան կամ կո մեր ցիոն տնօ րե նը:

Կա յուն եկա մուտ ներ ստա նա լու հա մար շատ կա րևոր է պահ պա նել գո -

վազ դային քա ղա քա կա նու թյան նոր մե րը (գո վազ դի աղ բյուր նե րի սահ -

մա նու մը /ո րո շու մը/, օպ տի մալ, մր ցակ ցային գնի կար գը, եկա մուտ նե րի

պլա նա վո րու մը): Գո վազ դի պա տաս խա նա տուն պետք է քաջ ծա նոթ
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լինի Հա յաս տա նի գո վազ դային շու կա յում տի րող իրա վի ճա կին, գո վազ -

դի առա ջար կի և պա հան ջար կի հա րա բե րակ ցու թյա նը: Փոքր ԶԼՄ-

ների հա մար կա րևոր նշա նա կու թյուն ու նի գո վազ դի մաս նա վոր

պատ վի րա տու նե րի ներգ րա վու մը: Խո շոր ԶԼՄ-նե րի հա մար առա ջին

պլան են դուրս գա լիս գո վազ դային գոր ծա կա լու թյուն նե րը, որոնց հետ

լրատ վա մի ջո ցը պայ մա նա գիր է կն քում` տրա մադ րե լով հա տուկ զեղ -

չային սա կագ ներ գո վազ դի ան խա փան մա տա կա րար ման հա մար: 

Բա ցի գո վազ դից, լրատ վա մի ջո ցը պետք է ու նակ լի նի եկա մուտ ներ

ստա նալ նաև այլ աղ բյուր նե րից: Իսկ այդ աղ բյուր նե րը բազ մա թիվ են՝

հա ղոր դում նե րի, տե սա և ձայ նաս կա վա ռակ նե րի պատ րաս տում և

վաճառք, հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում, գր քե րի վա ճառք, հան րային

կա պե րի` PR ծա ռա յու թյուն ներ, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի վար ձա կա -

լու թյուն և այլն: Սա կայն մեծ եկա մուտ ներ ապա հո վող գո վազ դային և

այլ կո մեր ցիոն գոր ծու նեու թյու նը չպետք է դառ նա լրատ վա մի ջո ցի հա -

մար գլ խա վոր նպա տակ` երկ րորդ պլան մղե լով մե դիայի կա րևո րա գույն

առա քե լու թյու նը՝ բազ մա զան և որա կյալ տե ղե կատ վու թյամբ բա վա րա -

րել հա սա րա կու թյան պա հան ջար կը: Ին չո՞ւ: Որով հե տև որա կյալ մե -

դիան ոչ միայն տե ղե կատ վա կան ապ րան քի վա ճա ռող է, այլ նաև

հան րային կար ծիք ձևա վո րող. այն նե րազ դում է տար բեր ոլորտ նե րում

որո շում ներ կա յաց նող հա մա կար գե րի վրա և ու րեմն դառ նում է հան -

րային ազ դե ցու թյան գոր ծիք: Տն տե սա պես ավե լի շա հա վետ է աշ խա -

տել այն պես, որ սպա ռողն իր տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու

պա հանջ մուն քը բա վա րա րե լու հա մար ընտ րի հենց քո լրատ վա մի ջո -

ցը: Ամ բողջ մե դիա բիզ նե սը հիմն ված է մի շատ կա րևոր հան գա ման -

քի՝ ըն թեր ցո ղի կամ ունկնդ րի՝ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի հան դեպ

վս տա հու թյան վրա: Եթե առ կա է այդ վս տա հու թյու նը, ու րեմն հնա րա -

վոր է ապա հո վել հա մա պա տաս խան եկա մուտ նե րը, եթե ոչ՝ տվյալ մե -

դիա բիզ նե սի ար դյու նա վե տու թյու նը եր կար չի տևի:

Տն տե սա կան գոր ծո նը շատ մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի խմ բագ րա կան մե -

նեջ մեն թի ամ բողջ գոր ծըն թա ցի վրա: Մե դիա մե նեջ մեն թի կա րևո րա -

գույն նպա տակ նե րից է տվյալ մե դիայի աշ խա տա կից նե րի մեջ

տն տե սա կան մտա ծե լա կեր պի դաս տիարա կու մը: Այն հիմն ված է տն -

տե սա կան երեք սկզ բունք նե րի վրա: Առա ջի նը` մե դիայի շա հու թա բե րու -

թյան սկզ բունքն է: Երկ րոր դը` մե դիայի մր ցու նա կու թյան ապա հո վու մը

տվյալ լրատ վա կան շու կա յում: Եր րորդ սկզ բուն քը` տն տե սա կան խնայո -

ղու թյունն է, ին չը են թադ րում է ե´ւ ղե կա վար նե րի, ե´ւ յու րա քան չյուր աշ -

խա տակ ցի ձգ տու մը՝ հաս նել նպա տա կին` օգ տա գոր ծե լով ռե սուրս նե րի,

մի ջոց նե րի, ու ժե րի նվա զա գույ նը, և կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հաս -

նել օպ տի մալ ար դյունք նե րի: 

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |151



Խմ բագ րու թյան բա ժա նու մը եր կու մա սի` ստեղ ծա գոր ծա կան և տն տե -

սա կան, Հա յաս տա նում ար դեն տա րա ծում է գտ նում, ին չը վկա յում է մեզ

մոտ ար դյու նա վետ մե դիա մե նեջ մեն թի ար մա տա վոր ման մա սին: Մի

շարք լրատ վա մի ջոց նե րում` հատ կա պես խո շոր հե ռուս տաըն կե րու թյուն -

նե րում, եր կու մասն էլ իրենց խն դիր նե րը լու ծում են բա վա կան ազատ և

ան կախ` միև նույն ժա մա նակ փոխ գոր ծակ ցե լով և նե րազ դե լով մի մյանց

վրա: Իսկ հա մեստ ռե սուրս նե րով լրատ վա մի ջոց նե րում (սա ավե լի շատ

վե րա բե րում է տպա գիր մա մու լին կամ լրատ վա կան ին տեր նետ կայ քե -

րին) ֆի նան սա կան մե նեջ մեն թով հա ճախ զբաղ վում է գլ խա վոր խմ բա -

գի րը, տվյալ լրատ վա մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը կամ տնօ րե նը: Դա թույլ

է տա լիս խնայել ֆի նան սա կան սուղ մի ջոց նե րը:

Լ րԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈց ՆԵ րԻ ԳՈր ծՈՒ ՆԵՈՒ ԹՅԱՆ ԻրԱ ՎԱ ԿԱՆ 
ԿԱր ԳԱ ՎՈ րՈՒ Մը

 ժո ղովր դա վա րա կան, իրա վա կան պե տու թյան կա յաց ման և բնա կա -

նոն զար գաց ման պար տա դիր պայ ման է իրա վուն քի գե րա կա յու թյու նը

և իրա վուն քի նոր մե րի պահ պա նու մը սո ցիալա կան փոխ գոր ծակ ցու -

թյան բո լոր սուբյեկտ նե րի կող մից՝ պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի,

պաշ տո նա տար ան ձանց, քա ղա քա ցի նե րի, զանգ վա ծային լրատ վա -

մի ջոց նե րի, լրագ րող նե րի: Հե տևա բար, լրատ վա մի ջո ցի խմ բագ րու թյու -

նը, որ պես սո ցիալա կան ինս տի տուտ նե րից մե կը, և խմ բագ րու թյան

կող մից ար տադր ված ապ րան քը (թեր թը, տե սա և ձայ նային նյու թը, լու -

սան կա րը և այլն) հան դի սա նում են իրա վա կան կար գա վոր ման օբյեկտ -

ներ: 

Այս տեղ տե ղին է իմա նալ, որ ցան կա ցած պե տու թյուն միշտ օգ տա գոր -

ծել և օգ տա գոր ծում է իրա վա կան լծակ ներ` տե ղե կատ վա կան հոս քերն

ու մե դիանե րը վե րահս կե լու, տե ղե կատ վա կան դաշտն ուղ ղոր դե լու հա -

մար: Ան շուշտ, իրա վա կան ազ դե ցու թյան ուժն ու մե թոդ նե րը կախ ված

են պե տա կան հա մա կար գի ձևից և քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան

հա սու նու թյան մա կար դա կից: Տո տա լի տար պե տու թյուն նե րում լրատ -

վամի ջոց նե րի գոր ծու նեու թյան կար գա վո րու մը կա տար վում է կոշտ

քաղաքա կան և գա ղա փա րա խո սա կան գրաքն նու թյամբ, իսկ ժո ղովր -

դա վա րա կան, ազա տա կան երկր նե րում այն կար գա վոր վում է շատ

նուրբ, քո ղարկ ված և միջ նորդ ված ֆի նան սա կան և իրա վա կան

մեխանիզմ նե րի օգ տա գործ մամբ: Պե տու թյու նը ստեղ ծում է մե դիան հա -

մա կար գող իրա վա կան դաշտ, որը բաղ կա ցած է օրենք նե րից, կար գադ -

րու թյուն նե րից, վե րահս կող մար մին նե րից, նոր մա տիվ ակ տե րից և այլ

իրա վա կան գոր ծիք նե րից: Այդ հա մա կարգն ընդ գր կում է մե դիայի աշ -

խա տանք նե րի բո լոր ոլորտ նե րը` նյու թե րի պատ րաստ ման և թո ղարկ -

ման գոր ծըն թա ցը, խմ բագ րու թյան և տե ղե կատ վու թյուն սպա ռո ղի

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:
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 Ներ կա յումս Հա յաս տա նում կա րե լի է ձևա վոր ված հա մա րել մե դիային

վե րա բե րող իրա վա կան փաս տաթղ թե րի հա մա կար գը, որը բաղ կա ցած

է առա ջին հեր թին հե տևալ օրենք նե րից՝ «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան

մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին» ՀՀ օրեն -

քը, «Գո վազ դի մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Հե ղի նա կային իրա վուն քի և հա րա -

կից իրա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան

գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա -

սին» ՀՀ օրեն քը, «Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Է լեկտ րո նային

հա ղոր դակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը: Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց -

նե րի գոր ծու նեու թյան կար գա վոր մանն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում են

նաև ՀՀ Քա ղա քա ցիական, Աշ խա տան քային, Քրեական օրենսգր քե րը

և այլ իրա վա կան ակ տեր: 

Այդ բո լոր օրենք նե րը կար գա վո րում են տար բեր սուբյեկտ նե րի իրա վա -

կան հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնց մի մա սը կրում են ներ քին բնույթ և

վե րա բե րում են լրատ վա մի ջո ցի ներ քին գոր ծու նեու թյու նը` լրատ վա կան

նյու թեր պատ րաս տե լուն և թո ղար կե լուն: Իսկ մյուս մա սը կար գա վո րում

է մե դիայի և լրագ րո ղի ար տա քին շփում նե րը՝ պե տա կան իշ խա նու թյան

և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, դա տա կան ատյան -

նե րի, ոչ պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի և տե ղե կատ վու թու նը սպա -

ռող քա ղա քա ցի նե րի հետ: 

Ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում գլ խա վոր դե րը տր ված է գլ խա վոր

խմ բագ րին կամ գոր ծա դիր տնօ րե նին: Նրանք են լրատ վա մի ջո ցը ներ -

կա յաց նում պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ձեռ նար կու թյուն նե րի,

քա ղա քա ցի նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում, դա տա կան ատյան նե -

րում: Լրատ վա մի ջո ցի տար բեր կող մե րի՝ հիմ նա դիր, հրա տա րա կիչ,

գոր ծա դիր տնօ րեն, հե ռար ձա կող, խմ բագ րու թյուն, լրագ րող և այլն,

իրա վա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը սահ ման վում են ոչ միայն

օրենսդ րու թյամբ, այլ նաև տվյալ լրատ վա մի ջո ցի կա նո նադ րու թյամբ:

Այն հս տա կեց նում է խմ բագ րու թյան իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը

հիմ նադ րի, հրա տա րակ չի հետ, գլ խա վոր խմ բագ րի կամ տնօ րե նի

նշա նակ ման /ընտ րու թյան կար գը, լրագ րող նե րի լիազո րու թյուն նե րը,

իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Բազ մաբ նույթ են լրատ վա մի ջո ցի և լրագ րո ղի ար տա քին իրա վա կան

հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնց կա րևո րա գույն բա ղադ րիչն է՝ տե ղե -

կատվու թյուն փնտ րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու իրա վուն քը:

Օրենսդրու թյամբ լրագ րո ղին իրա վունք է տր ված այ ցե լել պե տա կան

հաս տա տու թյուն ներ, կազմա կեր պու թյուն  ներ, ձեռ նար կու թյուն ներ,

հան րային միավո րում ներ, ծա նո թա նալ տար բեր տե սա կի նյու թե րին և

փաս տաթղ թե րին, որոնք չեն պա րու նա կում պե տա կան, կո մեր ցիոն
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կամ օրեն քով ամ րագր ված այլ գաղտ նի տե ղե կու թյուն ներ: Լրագ րողն

իրա վունք ու նի կա տա րել ձայ նա և տե սագ րու թյուն ներ՝ բա ցա ռու թյամբ

օրեն քով ամ րագր ված դեպ քե րի: Այս տեղ նշենք, որ ե´ւ խմ բագ րու թյու -

նը, ե´ւ լրագ րո ղը պար տա վոր են պահ պա նել հե ղի նա կի և հրա տա րակ -

չի հե ղի նա կային իրա վունք նե րը: Հա տուկ շեշ տենք, որ լրագ րո ղը

պար տա վոր է ստու գել ստաց ված տե ղե կատ վու թյան ար ժա նա հա վա -

տու թյու նը: Նա իրա վունք չու նի աղա վաղ ված փաս տե րով ապա կողմ -

նո րո շել տե ղե կատ վու թյու նը սպա ռող քա ղա քա ցուն:

Ի հար կե, ԶԼՄ-նե րի իրա վա կան դաշ տը Հա յաս տա նում դեռ ան կա տար

է: Գոր ծող օրենսդ րու թյու նը չի երաշ խա վո րում խոս քի լիակա տար ազա -

տու թյու նը, որոշ լրատ վա մի ջոց նե րի հան դեպ գրաքն նու թյու նը հա ճախ

իրա կա նաց վում է բա ցա հայտ, հա ճախ են մա մու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե -

րի հան դեպ բռ նու թյան դեպ քե րը: Ու րեմն ե´ւ խմ բագ րու թյու նը, ե´ւ լրագ -

րո ղը պետք է շատ լավ իմա նան օրեն քով իրենց ամ րագր ված

իրա վունք նե րը, որ պես զի կա րո ղա նան լիար ժեք կա տա րել իրենց պար -

տա կա նու թյուն նե րը: Լրագ րո ղի ամե նահ զոր լծակն իր իրա վունք նե րի

իմա ցու թյունն է:

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ Նը՝ ԼրԱԳ րՈղ

Պայծառապագայիհամարհոգենտանումքաղաքականգործիչները,
պայծառանցյալիհամար՝պատմաբանները,
պայծառներկայիհամար՝լրագրողները:

 Ժար կո պե տան, սլո վեն գրող

 Նույ նիսկ ամե նա ժո ղովր դա կան երկր նե րում կա ռա վա րու թյու նը, բիզ նես

շր ջա նակ նե րը, քա ղա քա կան ու ժե րը սո վո րա բար չեն կա րո ղա նում կամ

չեն ցան կա նում ինք նու րույն և ճշ մա րիտ կեր պով շփ վել քա ղա քա ցի նե -

րի հետ՝ վեր ջին նե րիս հա մար հաս կա նա լի և հա մո զիչ լեզ վով, իսկ հա -

ճախ, սե փա կան շա հե րից ել նե լով, նաև թաքց նում են ճշ մար տու թյու նը:

Մյուս կող մից, քա ղա քա ցի նե րը, որ պես տե ղե կատ վու թյան սպա ռող ներ,

մե ծա մա սամբ չու նեն այն ան հրա ժեշտ խո րը գի տե լիք նե րը, որոնք թույլ

կտային ինք նու րույն վեր լու ծել տե ղե կատ վու թյու նը և տար բե րել ճշ մար -

տու թյունն ապա տե ղե կատ վու թյու նից: 

Այս տե ղից է գա լիս լրագ րո ղի կա րևո րա գույն առա քե լու թյու նը՝ իրա կա -

նաց նե լով իշ խա նու թյան գոր ծու նեու թյան հան րային վե րահս կո ղու թյու -

նը, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի լու սա բա նել հան րային նշա նա կու թյուն

ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րը: Սա կայն լու սա բա նու մը չի նշա նա կում
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միայն չոր փաս տե րի ներ կա յա ցում. լրագ րո ղը պետք է կա րո ղա նա բա -

ցատ րել և վեր լու ծել այդ փաս տը: Նշենք նաև լրագ րո ղի առա քե լու թյան

այլ բա ղադ րիչ նե րը՝ կր թա կան և վեր լու ծա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Այլ խն -

դիր է, որ փաս տը մշ տա պես ան հրա ժեշտ է տա րան ջա տել մեկ նա բա -

նու թյու նից: Լրագ րո ղի և լսա րա նի կապն իրա կա նաց վում է

լրատ վու թյան մի ջոց նե րով, որոնք են տպա գիր պար բե րա կան նե րը, հե -

ռուս տա տե սու թյու նը, ռա դիոն, ին տեր նե տը:

Եվ պետք է հաս կա նալ, որ լրագ րողն իր առա քե լու թյու նը չի կա րող կա -

տա րել առանց տն տե սու թյան, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի,

դրանց օրի նա չա փու թյուն նե րի, գոր ծիք նե րի մա սին հա մա պա տաս -

խան գի տե լի քի: Միայն իր դերն ու նշա նա կու թյու նը գի տակ ցող, կիրթ,

ու նակ ան ձը կա րող է հե տևել տար բեր ոլորտ նե րում ըն թա ցող զար գա -

ցում նե րին, և այն ժա մա նակ, երբ այդ զար գա ցում նե րը սկ սեն բա ցա -

սա կան բնույթ կրել, ազ դակ ներ ու ղար կել հա սա րա կու թյա նը, բիզ նես

կա ռույց նե րին, իշ խա նու թյուն նե րին: Անձ նա կան խի զա խու թյու նը,

ազնվու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ պրո ֆե սիոնալ լրագ րո ղի ան -

հրա ժեշտ որակ ներն են: Եվ հենց այս մաս նա գի տու թյան հա սա րա կա -

կան նշա նա կու թյան գի տակ ցու թյունն է, որ լրագ րո ղին դարձ նում է

ազատ, հա մար ձակ և պա տաս խա նա տու:

Այս տեղ հարկ է նշել, որ լրագ րո ղը պա տաս խա նա տու է ոչ միայն հա -

սա րա կու թյան առ ջև, այլ նաև այն լրատ վա մի ջո ցի, որ տեղ կամ որի հա -

մար նա աշ խա տում է: Յու րա քան չյուր լրատ վա մի ջոց ինքն է սահ մա նում

լրագ րո ղի ֆունկ ցիոնալ պար տա կա նու թյուն նե րը: Նշենք մի քա նի սը.

լ րատ վա մի ջո ցի հա մար պատ րաս տել տե ղե կատ վա կան նյու թեր՝

նա խօ րոք հա մա ձայ նեց ված թե մա նե րով, խմ բագ րու թյան պա հանջ -

նե րին հա մա պա տաս խան,

 պատ րաս տել հար ցեր հար ցազ րույ ցի հա մար, նշա նա կել հան դի -

պում ներ, այ ցե լել մա մու լի ասու լիս նե րի, ժո ղով նե րի, ար տա կարգ

պա տա հար նե րի վայ րեր,

մ շա կել ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը, ներ կա յա ցել այն տե ղե կատ -

վա կան նյու թե րի տես քով (ռե պոր տաժ, հար ցազ րույց, մեկ նա բա նու -

թյուն, ֆել յե տոն, լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն, նո րու թյուն, այլ)

 կա տա րել տե ղե կատ վու թյան փաս տե րի վերս տու գում, խմ բագ րել

նյու թե րը:

Ու րեմն լրագ րո ղը պետք է ու նակ լի նի արագ հա վա քել, վեր լու ծել, մշա -

կել, գրա գետ և մատ չե լի շա րադ րել հան րային կա րևո րու թյուն ու նե ցող

տե ղե կատ վու թյու նը` հաշ վի առ նե լով լրատ վա մի ջո ցի տե սա կի, ժան րի,

ոճի պա հանջ նե րը: Տե ղե կատ վա կան նյու թի վերջ նա կան տար բե րա կը,
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խմ բագ րի հա վա նու թյանն ար ժա նա նա լու դեպ քում, լույս է տես նում հոդ -

վա ծի, հե ռուս տա կամ ռա դիո հա ղորդ ման, ռե պոր տա ժի տես քով: 

Եր բեմն լրագ րո ղի պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ է մտ նում հոդ վա ծին

հա մա պա տաս խան լու սան կա րի, գրա ֆի կայի կամ ձևա վոր ման այլ

եղա նա կի ընտ րու թյու նը: Այդ պի սի պրակ տի կան ըն դուն ված է փոքր խմ -

բագ րու թյուն նե րում, որ տեղ բիլդ խմ բագ րի (գե ղար վես տա կան ղե կա -

վար, հա տուկ էջադ րող) հաս տիք նա խա տես ված չէ:

Խմ բագ րու թյան աշ խա տա կի ցը նաև պար տա վոր է իմա նալ.

ԶԼՄ-նե րի գոր ծու նեու թյու նը կար գա վո րող օրենսդ րու թյու նը,

խմ բագ րա կան աշ խա տան քի հի մունք նե րը, 

աշ խա տան քային լեզ վի` տվյալ դեպ քում հայե րե նի ուղ ղագ րու թյունն

ու ոճային առանձ նա հատ կու թյուն նե րը,

լ րագ րո ղա կան էթի կայի կա նոն նե րը,

 հա մա կարգ չային և հե ռա հա ղոր դակց ման տեխ նի կայի մի ջոց նե րը:

 Մե դիա շու կային հա մա պա տաս խա նե լու հա մար լրագ րո ղին ան հրա -

ժեշտ են նաև այլ մաս նա գի տա կան որակ ներ: Առանց ստեղ ծա գոր ծա -

կան և հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րի, թի մում աշ խա տե լու

կա րո ղու թյան, կյան քի փոր ձի, ին տո ի ցիայի, իրա վա կան գի տե լիք նե րի՝

ար հես տա վարժ լրագ րո ղը չի կա րող կա յա նալ: Տվյալ լրատ վա մի ջո ցի

առանձ նա հատ կու թյու նը ևս իր պա հանջ ներն է ներ կա յաց նում լրագ րո -

ղին: Այս պես, հե ռուս տա և ռա դիոլ րագ րո ղը պետք է ու նե նա հս տակ

առո գա նու թյուն, ու ղիղ եթե րում աշ խա տե լու ու նա կու թյուն: Հար ցազ րույց

վա րե լիս նա պետք է կա րո ղա նա հե տաքր քիր հար ցեր ձևա կեր պել, լսել

և հաս կա նալ զրու ցակ ցին, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում փո խել զրույ ցի

ըն թաց քը: 

Լ րագ րո ղի հա մար շատ կա րևոր է մշ տա կան հե տա դարձ կապ պահ -

պա նել լսա րա նի հետ: Հրա պա րակ ված հոդ վա ծը կամ եթեր հե ռար -

ձակ ված ռե պոր տա ժը հա ճախ է ար ձա գանք գտ նում քա ղա քա ցի նե րի

շր ջա նում: ըն թեր ցող նե րը, ռա դիո և հե ռուս տա դի տող նե րը զան գա հա -

րում են խմ բագ րու թյուն ներ, նա մակ ներ են գրում, օն լայն լրատ վա մի -

ջոց նե րի ֆո րում նե րում մեկ նա բա նու թյուն ներ թող նում: Լրագ րո ղը պետք

է հե տևի լսա րա նի կար ծի քին, իսկ իրա վա կան վե ճե րի առա ջաց ման

դեպ քում՝ պատ րաստ լի նի սե փա կան տե սա կե տը պաշտ պա նել դա -

տա կան ատյան նե րում: 

Մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար, բա ցի վե րը նշ -

ված հատ կու թյուն նե րից, որակ նե րից, ու նա կու թյուն նե րից, լրագ րո ղը

| | Øº¸Æ²¶ð²¶ÆîàôÂÚàôÜ | ձեռնարկ | ներածություն |156



պետք է առաջ նորդ վի նաև մի շարք կա նոն նե րով: Փոր ձենք հա կիրճ

ձևա կեր պել մի քա նի սը: 

Անհ րա ժեշտ է խու սա փել քա ղա քա կան ու ժե րի կամ ֆի նան սատն -

տե սա կան խմ բե րի հետ սերտ կա պեր ու նե նա լուց. դա կա րող է

միայն խո չըն դո տել մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյու նը:

«Լ րագ րու թյու նը սկս վում է այն տեղ, որ տեղ ինչ -որ մե կը փոր ձում է

ինչ -որ բան թաքց նել», - ասում է հայտ նի ասաց ված քը: Կաս կա ծան -

քի են թար կեք և ստու գեք ձեզ փո խանց ված նույ նիսկ ան հեր քե լի

թվան ցող փաս տե րը: 

Սե փա կան դիր քո րո շում ու նե ցեք յու րա քան չյուր իրա դար ձու թյան

մա սին, որը ցան կա նում եք հա սա րա կա կան քն նարկ ման թե մա

դարձ նել, նույ նիսկ եթե այդ դիր քո րո շու մը պար տադր ված չեք ար -

տա հայ տել:

 Մի՛ խու սա փեք պարզ մարդ կային շփում նե րից: ցու ցա բե րեք ան կեղծ

հե տաքրք րու թյուն մարդ կանց և իրենց պատ մա ծի հան դեպ, և դուք

կու նե նաք տե ղե կատ վու թյան հա վե լ յալ աղ բյուր ներ:

Օբյեկ տի վու թյու նը լրագ րո ղի գոր ծու նեու թյան կա րևոր չա փո րո շիչ -

նե րից է: Միշտ չէ, որ հնա րա վոր է հաս նել բա ցար ձակ օբյեկ տի վու -

թյան, սա կայն պետք է ձգ տել դրան:

 Խու սա փեք մաս նա գի տա կան մե ծամ տու թյու նից: Հի շեք, որ դուք աշ -

խա տում եք առա ջին հեր թին հան րու թյան հա մար:
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ԼԵՎՈՆ ՔԱ ԼԱՆ ԹԱր հե ռուս տա տե սային պատ կե րը եՎ 
իրա կա նու թյու նը

  Հե ռուս տա տե սու թյու նը միշտ ցու ցադ րում է իրա կա նու թյան մի մա սը և

իրա կա նու թյունն ըստ տե սախ ցի կի և հե ղի նա կի… Ան գամ ամե նա մեծ

ցան կու թյան դեպ քում՝ հե ղի նա կը չի կա րող ցույց տալ ամ բողջ իրա կա -

նու թյու նը և լի նել հա րյուր տո կո սով օբյեկ տիվ: Այ դու հան դերձ,

հե ռուս տալ րագ րո ղի պար տա կա նու թյունն է հնա րա վո րինս ան կողմ նա -

կալ լի նել, տե սա նյու թում լի նել չե զոք և թույլ տալ, որ դի տողն ին քը

են թադ րու թյուն ներ անի: 

Քիչ չեն սա կայն դեպ քե րը, երբ տե սա նյու թի հե ղի նակ նե րը դի տա վո -

րյալ փո խում են իրա կա նու թյու նը և որո շա կի տե սակ, դիր քո րո շում ու վե -

րա բեր մունք են մա տու ցում հե ռուս տա դի տո ղին: Խոսքն այս դեպ քում

տեխ նի կա կան հնարք նե րի մա սին է: Դի տար կենք նկա րա հան ման և

մոն տա ժի հնարք ներ, որոնք դեմ են հե ռուս տա տե սային կա նոն նե րին և

հա մար վում են մա նի պու լ յա ցիոն հնարք ներ:

Ն կա րա հան ման, հե տո նաև մոն տա ժի մի ջո ցով հե ղի նակ նե րը կա րող

են հե ռուս տա դի տո ղին թյու րի մա ցու թյան մեջ գցել և հիմ նո վին փո խել

նրա պատ կե րա ցու մը տե ղի ու նե ցա ծի մա սին: Բե րեմ օրի նակ: Նա -

խընտ րա կան քա րո զար շավ է, և օպե րա տո րը նկա րա հա նում է մի կու -

սակ ցու թյան հան րա հա վաք: Հա վա քին բա վա կան մեծ թվով մար դիկ

են մաս նակ ցում, բայց օպե րա տո րը ընդ հա նուր պլան չի նկա րում, որ -

տեղ կե րևար հա վաք ված նե րի իրա կան թի վը: Նա նկա րում է առան ձին

մարդ կանց, փոք րիկ խմ բե րի, նկա րում է հո րան ջող կամ ան տար բեր

դեմ քեր, լա ցող երե խա… Դե, պատ կե րաց րեք այս կադ րե րը՝ մոն տաժ -

ված իրար հե տևից. ամ բիոնից ելույթ ու նե ցող հռե տոր, ձանձ րա ցող

կամ հո րան ջող մար դիկ, լա ցող երե խա, մի ան կյու նում զրու ցող տղա -

նե րի խումբ… Տպա վո րու թյուն է ստեղծ վում, թե հան րա հա վա քը մար -

դա շատ չէ, իսկ նրանք, ով քեր պա տահ մամբ հայտն վել էին այն տեղ,

կամ հիաս թափ վել են, կամ ձանձ րա նում են: 

Զու գա հե ռա բար նկա րա հան վում է մեկ այլ կու սակ ցու թյան հան րա հա -

վաք, որին տվյալ հե ռուս տաըն կե րու թյու նը սա տա րում է կամ որի պատ -

վերն է կա տա րում: Հա վա քը սա կա վա մարդ է, բայց օպե րա տո րը

նկա րում է այն հատ վա ծը, որ տեղ մար դիկ խիտ են կանգ նած, նկա րում

է ու շա դիր լսող դեմ քեր, դրոշ ներ ու պաս տառ ներ, խո շոր պլա նով նկա -

րում է դրա կա նո րեն ար ձա գան քող մարդ կանց… Հե ռուս տա դի տո ղը

դրա կան տպա վո րու թյուն է ստա նում: Այ սինքն, նկա րա հան ման ու մոն -

տա ժի շնոր հիվ հե ռուս տա դի տո ղը միան գա մայն հա կա ռակ կար ծիք է

կազ մում: 

ռեժիսոր
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 ՌԱ ԿՈՒրՍ (ՏԵ ՍԱԽ ցԻ ԿԻ ԴԻր Քը ՆԿԱ րԱ ՀԱՆ ՎՈղ ՕԲՅԵԿ ՏԻ ՆԿԱՏ -
ՄԱՄԲ ԵՎ ՏԵ ղԱՆ ՔՈՒՄ)  

Ինչ պես բա ցա հայ տել ան գրա գետ մաս նա գե տին կամ նենգ ձեռ նա ծո ին: 

Սո վո րա բար, տե սախ ցի կի ռա կուր սը ցույց է տա լիս հե ղի նա կի վե րա -

բեր մուն քը հե րո սի նկատ մամբ: Հե ռուս տա տե սային կա նոն նե րով՝ տե -

սախ ցի կը պետք է լի նի հե րո սի աչ քե րի բարձ րու թյան վրա կամ մի քիչ

ցածր: Դա հե ռուս տա դի տո ղին թույլ է տա լիս հա վա սա րը հա վա սա րի

պես զգալ հե րո սի հետ: Վե րևից նկա րե լիս՝ հե ղի նա կը «ցած րաց նում» է

հե րո սին, ու դի տո ղի մոտ բա ցա սա կան տպա վո րու թյուն է ստեղ ծում:

Ներ քևից նկա րե լով՝ տե սախ ցի կը «բարձ րաց նում» է հե րո սին` փոր ձե լով

ավե լի սի րե լի ու հա ճե լի դարձ նել նրան: 

Դի տար կենք այս պի սի իրա վի ճակ. դուք դի տում եք տե սա նյութ պա տե -

րազ մի վե տե րա նի մա սին, ով ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն -

քում հաշ ման դա մու թյուն է ստա ցել: Նա ապ րում է խղ ճուկ պայ ման նե րում

և եր կար ժա մա նակ է` փոր ձում է իշ խա նու թյուն նե րից գո նե հաշ ման դա -

մի սայ լակ ստա նալ: Լրագ րո ղը նկա րում է հե րո սին իր տա նը, ցույց է տա -

լիս, թե որ քան դժ վա րու թյամբ է նա տե ղա շարժ վում, և հար ցազ րույց է

վերց նում նրա նից` տե սախ ցի կը տե ղադ րե լով աչ քե րի մա կար դա կից մի

քիչ ներ քև` ցան կա նա լով մե ծա րել հե րո սին: 

Վե տե րա նը պատ մում է իր մա սին ու նաև դժ գո հու թյուն է հայտ նում հա -

մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նից` վե րևից ներ քև նայե լով: 

Հա ջորդ էպի զո դը. թան կար ժեք մե քե նա նե րը կանգ նած են տվյալ պե -

տա կան գե րա տես չու թյան շեն քի մոտ (հի շե´ք սայ լա կը): Սրան հա ջոր -

դում է հար ցազ րույ ցը պե տա կան պաշ տո նյայի հետ, որը վե րևից է

նկար ված: 

Լ րագ րո ղը տե սախ ցի կը տե ղադ րում է աչ քե րի մա կար դա կից վե րև, ինքն

էլ կանգ նած է հար ցե րը տա լիս: Սա ստեղ ծում է պաշ տո նյայի մե ղա վո -

րու թյան զգա ցում ու տպա վո րու թյուն, թե նա ար դա րա նում է: Ավե լին,

վե տե րա նին նկա րել են եռո տա նու վրայից, այ սինքն, տե սախ ցի կը չի

դո ղում, իսկ պաշ տո նյայի դեպ քում խցիկն օպե րա տո րի ձեռ քում էր, ու

կադ րը դո ղում է: Դի տո ղին են թա գի տակ ցո րեն թվում է, թե պաշ տո նյան

նյար դայ նա ցած է ու փոր ձում է խու սա փել հար ցե րից:

Այս օրի նա կը ցույց է տա լիս, թե որ քան հեշտ է լսա րա նին մո լո րեց նել

ռա կուր սի ընտ րու թյամբ:

Այլ կերպ ասած, ձեր փո խա րեն որո շում են կա յաց նում ու ձեզ զր կում են

դա տո ղու թյուն ներ անե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ձեզ պար տադ րում են
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եզ րա կա ցու թյուն ներ: Սա մա նի պու լ յա ցիայի տի պիկ օրի նակ է: Նկա -

տենք, որ այս նյու թը կա րող էր և հա կա ռակ տրա մա բա նու թյամբ նկա -

րա հան վել. վե տե րա նը՝ վե րևից, իսկ պաշ տո նյան՝ ներ քևից:

 ԲԱ ՆԱ ՎԵ ՃԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒՄ ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՄԲ 

ԱՄՆ -ո մ ըն դուն ված փաստ է. ով հաղ թում է հե ռուս տա տե սային բա նա -

վե ճում, նա էլ հաղ թում է ընտ րու թյուն նե րում: Որ պես կա նոն, պետք է բա -

նա վե ճի մաս նա կից նե րին հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռել:

Ահա ամե րի կյան մի օրի նակ, թե ինչ պես է հե ռուս տա տե սու թյունն ազ -

դել բա նա վե ճի ըն թաց քի և ար դյուն քի վրա` աջակ ցե լով թեկ նա ծու նե -

րից մե կին:

Բա նա վե ճը լու սա նա բե լու էին հրա վի րել խո շոր հե ռուս տաըն կե րու թյուն -

նե րի լրագ րող նե րի, ով քեր սա տա րում էին իշ խա նու թյուն նե րին:

Ար դյուն քում` իշ խա նա կան թեկ նա ծո ին նկա րա հա նել էին տաք լույ սի

ներ քո, ճիշտ լու սա վո րու թյամբ, և գլ խի հե տևում երևում էր բաց վար դա -

գույն ճա ճան չապ սակ, այ նինչ մյուս թեկ նա ծո ի լու սա վո րու թյու նը խիստ

կոնտ րաս տային էր` դեմ քին ստ վեր նե րով, իսկ գլ խի հե տևում երևում էր

սև ֆոն: ընդ հա նուր պլա նի ժա մա նակ տար բե րու թյու նը նկա տե լի չէր,

բայց խո շոր պլա նով կադ րե րի դեպ քում դա ակն հայտ էր: Մեկ այլ կա -

րևոր հան գա մանք ևս. իշ խա նա կան թեկ նա ծուն մր ցակ ցից բարձր էր

նս տած, և կար ծես ու սու ցիչն աշա կեր տի հետ զրու ցե լիս լի ներ:

 Մոն տա ժային հնարք նե րով՝ ու զածդ մա սում կա րող ես շեշ տադ րում

անել, ու շադ րու թյուն հրա վի րել, փո խել աս վա ծի իմաս տը և այլն...

Ա հա մի օրի նակ, թե ինչ պես սո վո րա կան թվա ցող հար ցազ րույ ցը դար -

ձավ քն նարկ ման թե մա: Մար զե րից մե կում մարզ պե տը պատ մում էր

ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սղու թյան ու խն դիր նե րի մա սին և ըն թաց քում

ձեռ քով խփում էր սե ղա նին: Օպե րա տո րը նկա տեց մարզ պե տի ձեռ քի

խո շոր թան կար ժեք մա տա նին և խո շոր պլա նով նկա րեց ադա ման դա -

պատ զար դը: Մոն տա ժի ժա մա նակ այս կադրն օգ տա գործ վեց հենց

այն մա սում, որ տեղ մարզ պե տը բո ղո քում էր ֆի նանս նե րի պա կա սից:

Մի կողմ թող նենք ար վա ծի էթի կա կան ու բա րո յա կան կող մը. փաստ է,

որ այս մի հնար քով հե ռուս տա դի տողն ամ բող ջու թյամբ կորց րեց վս տա -

հու թյու նը խո սո ղի նկատ մամբ:

Մեկ այլ դեպ քում, երբ կի նը պատ մում է, թե ին քը կապ չու նի սեքս-ս -

կան դա լի հետ, հե տին պլա նում օպե րա տո րը ցույց է տա լիս ամ սագ րե -

րով սե ղան: Մոն տա ժի ժա մա նակ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում
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տե ղադ րում են ամ սագ րի խո շոր պլա նով կադր` Sex shop գրու թյամբ:

Հե ռուս տա դի տո ղի մեջ տպա վո րու թյուն է ստեղծ վում, թե դա խո սո ղի հե -

տևում երևա ցող սե ղա նի վրայի ամ սա գիրն է, մինչ դեռ իրա կա նում այն

կա րող էր նկար ված լի նել բո լո րո վին այլ տեղ և այլ ժա մա նակ:

 Հի մա տես նենք, թե ինչ պես է մոն տաժն աղա վա ղում խոս քը և ասե լի քը:

Լ րագ րող - Ինչ պե՞ս եք վե րա բեր վում ան ցած ընտ րու թյուն նե րին:

Զ րու ցա կից - Կար ծում եմ, որ ան ցած ընտ րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին,

թե որ քան է կո ռում պաց ված մեր հա սա րա կու թյու նը, որ քան են սեր տա -

ճել քրեական ու քա ղա քա կան վեր նա խա վե րը, որ քա նով մեր հա սա րա -

կու թյու նը չի վս տա հում իշ խա նու թյուն նե րին: Թեև ոմանք, իհար կե, դեռ

հա վա տում են խոս տում նե րին, վս տա հում ղե կա վա րու թյանն ու հա մա -

րում, որ եր կի րը ճիշտ դե մոկ րա տա կան զար գաց ման ու ղիով է գնում:

Իսկ հի մա տե սեք, թե մոն տա ժից հե տո ինչ է մնում: ընդգծ ված հատ -

ված ներն այն ամենն են, ինչ գնում է եթեր:

Կար ծում եմ, որ ան ցած ընտ րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, թե որ քան է

կո ռում պաց ված մեր հա սա րա կու թյու նը, որ քան են սեր տա ճել քրեական

ու քա ղա քա կան վեր նա խա վե րը, որ քա նով մեր հա սա րա կու թյու նը չի

վս տա հում իշ խա նու թյուն նե րին: Թեև ոմանք, իհար կե, դեռ հա վա տում է

խոս տում նե րին, վս տա հում ղե կա վա րու թյանն ու հա մա րում, որ եր կի րը

ճիշտ դե մոկ րա տա կան զար գաց ման ու ղիով է գնում: 

Ս րանք այն հիմ նա կան խն դիր ներն են, որոնց վրա պետք է ու շադ րու -

թյուն դարձ նի հե ռուս տա դի տո ղը: Սա կայն վի զո ալ հնարք նե րը շատ

ավե լին են. ցան կա ցած բան դի տե լիս պետք է կաս կա ծել ու հար ցեր

տալ, փոր ձել տե ղե կու թյու նը ստու գել մեկ այլ աղ բյու րից: Եվ մի մո ռա -

ցեք, որ ցան կա ցած հե ռուս տա տե սային պատ կեր իրա կա նու թյան

սուբյեկ տիվ վե րար տադ րու թյունն է:
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ալեհավաք սարք, որ որ սում է հե ռուս տա ռա դիո ազ դակ ներ, ձայ նային ալիք նե րը հա վա քող
օդա լար

աղբյուր նո րու թյան, տե ղե կու թյան առա ջին հա ղոր դո ղը

բաժանորդագրություն (թեր թի) տ պա գիր հրա տա րա կու թյուն ներ ստա նա լու իրա վունք վճա րի դի մաց

բլոգ ին տեր նե տային օրա գիր կամ ան ձնա կան էջ

բնաձայն բ նա կան կամ մե խա նի կա կան ձայ նե րի վե րար տադ րու թյու նը, մի ջա վայ րի ձայ -
նե րը, աղ մու կը

գլխավոր խմբագիր  ղե կա վա րում է ստեղ ծա գոր ծա կան թի մը, հաս տա տում է բո վան դա կու թյու նը

գովազդ ո րևէ մե կի կամ որևէ բա նի մա սին հա սա րա կու թյան մեջ նպաս տա վոր կար ծիք
ստեղ ծե լու կամ ու շադ րու թյան առար կա դարձ նե լու նպա տա կով հրա պա րա -
կային գո վա սա նա կան հայ տա րա րու թյուն 

գրաքննություն պե տու թյան կամ իշ խա նու թյան ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի հս կո ղու թյու նը և
մի ջամ տու թյու նը տե ղե կու թյան և գա ղա փար նե րի տա րած ման վրա

դիջեյ անգլերեն` DJ` disc jokey - ընտրում եւ/կամ փոփոխում է ունկնդրին մատուցվող
երաժշտությունը ռադիոյում, ակումբերում, երաժշտավար

դիտանկյուն (ռա կուրս) այն կե տը, որ տե ղից տե սախ ցի կը նկա րում է օբյեկ տը

ենթատեքստ գրա վոր կամ բա նա վոր խոս քի ծա ծուկ իմաս տը, են թա բո վան դա կու թյու նը

զանգվածային տեքս տային, ձայ նային և վի զո ալ 
լրատվամիջոց տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցող հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց, որ ու նի զանգ վա ծային

լսա րան

զրպարտություն սուտ մե ղադ րանք

էթիկա մաս նա գի տա կան և բա րո յա կան վար քա կա նոն ներ

ընդհանրացնել ո րևէ մաս նա վոր` առան ձին երևույ թի ընդ հա նուր նշա նա կու թյուն տալ, ընդ հա -
նուր բնույթ վե րագ րել, ի մի բե րել լ րագ րու թյան մեջ՝ թե ման, նյութն առանց
օրի նա կի, ընդ հա նուր առու մով ներ կա յաց նե լը. ընդ հան րա ցու մը կա րող է լի նել
նաև եզ րա կա ցու թյուն

թաքնվածգովազդ  գո վազդ, որ հայ տա րար ված ու նշ ված չէ որ պես գո վազդ, այլ ներ կա յաց վում է
որ պես հա ղոր դում, լուր, վեր լու ծու թյուն…



թղթակից լ րատ վա մի ջո ցի հա մար նյու թեր է պատ րաս տում ու հա ղոր դում

թվային փոխարկիչ  սարք, որ ըն դու նում է անա լո գային տե սա ձայ նային ազ դակ ներն ու դրանք վե -
րա ծում թվան շայի նի

թվանշայնացում,թվայնացում անցում անալոգային հեռարձակումից թվանշայինի. նշանակում է` ավելի լավ
որակի եթեր, ավելի շատ ալիքներ թվանշային հեռուստացույցների կամ
փոխարկիչների օգնությամբ

ինֆորմացիա  տեքս տային, ձայ նային կամ վի զո ալ սիմ վոլ նե րի շա րադ րանք, հա ղոր դում ինչ -
որ բա նի մա սին

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ ին ֆոր մա ցիան տնօ րի նե լու հա մար կի րառ վող տեխ նո լո գիաներ` հա մա կար գիչ -
ներ, շար ժա կան սար քեր, հե ռա խոս ներ, հա մա կարգ չային ծրագ րեր…

 լուր հա ղոր դում ինչ -որ մե կի կամ ինչ -որ բա նի մա սին, տե ղե կու թյուն, լ րագ րո ղա կան
նյու թի տե սակ, ժանր. վեր ջերս տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյան լու սա բա նում,
թարմ տե ղե կու թյուն

լսարան  մե դիա նյու թի սպա ռող նե րի ամ բող ջու թյու նը, այն խում բը, ում ուղղ ված է տվյալ
մե դիա տեքս տը, մար դիկ, ով քեր սպա ռում են տվյալ մե դիա ապ րան քը

լրագրող անձ, որ մաս նա գի տո րեն զբաղ վում է տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լով և դրանք
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րով տա րա ծե լով 

լրագրողական ժանր լ րագ րո ղա կան նյու թի տե սակ. հիմ նա կան ժան րերն են` լուր, ռե պոր տաժ, ակ -
նարկ, հար ցազ րույց, վեր լու ծու թյուն, պամֆ լետ…

լրատվական գործակալություն  լու րեր պատ րաս տող կազ մա կեր պու թյուն, որ վճա րի դի մաց դրանք տրա մադ -
րում է զլՄ-նե րին և այլ բա ժա նոր դա գիր նե րի

լուսավորող պա տաս խա նա տու է նկա րա հան ման լու սա վո րու թյան հա մար

խմբագիր բ նա գիր տեքս տե րը խմ բագ րող, դրանց բո վան դա կու թյու նը հաս տա տող ան ձ

խմբագրական խմ բագ րի գրած հոդ վա ծը, որ ներ կա յաց նում է ոչ միայն նրա կար ծի քը, այ լև
պար բե րա կա նի քա ղա քա կա նու թյունն ու ուղղ վա ծու թյու նը

խմբագրություն զլՄ -ի ստեղ ծա գոր ծա կան թի մը

խորագիր հա ղորդ ման, պար բե րա կա նի որևէ էջի, բաժ նի ան վա նու մը
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խտրականություն ոչ միատե սակ վե րա բեր մունք իրա վա կան տե սա կե տից հա վա սար մարդ կանց
նկատ մամբ

ծածկույթ այն տա րած քը, որ տեղ հա սա նե լի են տվյալ հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան ազ -
դակ նե րը

կարծիք ո րևէ մե կի գնա հա տա կա նը, վե րա բեր մուն քը, հա մոզ մուն քը, դա տո ղու թյու նը

կարծրատիպ կարծ րա ցած, քա րա ցած տե սա կետ, մո տե ցում

կոնտեքստ,համատեքստ գր ված քի ավար տուն շա րադ րան քը, բա ռին կամ պար բե րու թյա նը նա խոր դող ու
հա ջոր դող տե ղե կու թյու նը, իրա դար ձու թյա նը, նո րու թյա նը վե րա բե րող փաս -
տեր ու տե ղե կու թյուն ներ

հաղորդագրություն հաս տա տու թյան, պաշ տո նա կան կամ մաս նա վոր ան ձի կող մից հրա պա րակ -
վող, տա րած վող ին ֆոր մա ցիա, տե ղե կատ վու թյուն

հաղորդակցություն հա ղոր դակց վե լը, ին ֆոր մա ցիա փո խա նա կե լը ինչ պես ան ձամբ, այն պես էլ միջ -
նոր դա վոր ված կեր պով

հաղորդավար հե ռուս տա ռա դիոհա ղոր դում նե րը, հրա պա րա կային մի ջո ցա ռում նե րը վա րող ան ձ 

հաղորդում  ձևա չափ, պար բե րա կա նու թյուն, վեր նա գիր ու նե ցող թո ղար կում հե ռուս տա տե -
սու թյամբ կամ ռա դիոյով

հաճախություն ռա դիոա լիք ներ, որոն ցով փո խանց վում են հե ռուս տա տե սային և ռա դիո ազ -
դակ նե րը

համայնքային լրատվամիջոց հա մայն քի կող մից կա ռա վար վող, պատ րաստ վող, ֆի նան սա վոր վող լրատ վա -
մի ջոց

հանրային լրատվամիջոց լ րատ վա մի ջոց ներ, որ տնօ րին վում ու ֆի նան սա վոր վում է հան րու թյան կող մից
և պար տա վոր է ծաա ռայել հան րու թյան, այլ ոչ թե ան հատ նե րի կամ խմ բե րի
շա հե րին ու հե տաքրք րու թյուն նե րին

հարցազրույց լ րագ րու թյան ժանր` հար ցու պա տաս խա նի տես քով. զրույց որևէ մե կի հետ՝ հան -
րու թյա նը հե տաքրք րող թե մայով

հեղինակային իրավունք  նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ հե ղի նա կի իրա -
վուն քը` ստեղ ծա գոր ծու թյու նը օգ տա գոր ծե լու, տա րա ծե լու, ձևա փո խե լու

հեռարձակման լիցենզիա հե ռար ձակ ման թույլտ վու թյուն, որ տր վում է մր ցույ թի մի ջո ցով
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հեռարձակում մե դիա տեքս տի փո խան ցու մը զանգ վա ծային լսա րա նին՝ թվային կամ անա լո -
գային ալիք նե րով 

հեռուստատեսության և ռադիոյի հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը լի ցեն զա վո րող, դրանց աշ խա տան քը

ազգային հանձնաժողով կար գա վո րող և վե րահս կող մար մին

հեռարձակող պա տաս խա նա տու է պատ րաս տի հե ռուս տա-ռա դիո նյու թե րի հե ռար ձակ ման
հա մար

հեռուստատեսություն տե սա ձայ նային նյու թե րի, հա ղոր դում նե րի ար տադ րու թյամբ, հե ռար ձակ մամբ և
վե րա հե ռար ձակ մամբ զբաղ վող հաս տա տու թյուն

հղում(ին տեր նե տային) ն շում, որ ուղ ղոր դում, փո խան ցում է որևէ ին տեր նետ կայք կամ էջ. նշու մը կա րող
է երևալ տեքս տի, լու սան կա րի, ան գամ տե սա նյու թի տես քով և պա րու նա կում է
ին տեր նե տային հաս ցե

հնչյունայինռեժիսոր ձայնային ձեւավորման, ձայնի որակի պատասխանատու

վերնագիր գեղարվեստական գործի, լրագրողական նյութի, հաղորդման անվանում

տպագրություն հատուկ դրոշմող մեքենաների միջոցով զանազան նշանների
վերարտադրության պրոցեսը` տպագրելը, լույս ընծայում, հրատարակում

ՀՌԱՀ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողով, կարգավորում է
հեռուստառադիո դաշտը, հայտարարում է մրցույթներ եւ տալիս լիցենզիաներ

լիցենզավորում (արտոնագրում) մասնավոր հեռուստառադիոընկերությունների հեռարձակման թույլտվության
տրամադրում

փաթեթավորում(մեդիայի) լրատվամիջոցի ոճային ձեւավորման փաթեթը

էթիկայիկանոնագիր լրագրողական մասնագիտական էթիկայի կանոնների շարք, որ ընդունվում է
կամավորապես 

դիտորդմարմին հայաստանյան մի շարք զլՄ-ների կողմից ստեղծված ինքնակարգավորող
մարմին

ընթերցողներիխմբագիր հետեւում է ըներցողների արձագանքներին, պատասխանում դրանց

խոսքիազատություն խոսքի ազատության իրավունքը ներառում է համոզմունք ունենալու, այն
ազատորեն արտահայտելու, գաղափարներ եւ տեղեկություններ տարածելու եւ
փնտրելու եւ ստանալու ազատություն:
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համացանց(ինտերնետ) միլլիոնավոր փոքր` մասնավոր և հասարակական ցանցերից կազմված մեծ
ցանց, որով կարելի է տվյալներ փոխանակել

վեբ (hամաշխարհային ոստայն)  համացանցի տվյալների փոխանակման ծառայություններից մեկը, թույլ է
տալիս հղումներով գտնել էջեր ու տեղեկություններ

մեդիակորպորացիա մի քանի լրատվամիջոցից կազմված խոշոր մեդիա ընկերություն

օպերատոր նկարահանում է տեսանյութեր հեռուստատեսության համար

դիմահարդար ապահովում է հաղորդավարների պատշաճ արտաքին տեսքը

խորագիր թերթի, հաղորդման բաժնի անվանում

կադր ֆոտոնկար, տեսանյութի տեսարան, պատկեր

հոդված փաս տե րի հի ման վրա գր ված լրագ րո ղա կան նյութ

հրատարակություն բո վան դա կու թյու նը հրա տա րա կե լը, տպե լը, լույս ըն ծայե լը, հան րու թյա նը հա -
սա նե լի դարձ նե լը

ձևաչափ հա ղորդ ման ձևը, տևո ղու թյու նը, ոճը

ձևավորում  նյու թի մաս կազ մող գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րը, լու սան կար նե րը, երաժշ տու -
թյու նը

մամուլ տ պա գիր լրատ վա մի ջոց ներ

մասնավոր լրատվամիջոց լ րատ վա մի ջոց ներ, որ տնօ րին վում և ֆի նան սա վոր վում են մաս նա վոր ֆի զի կա -
կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի կող մից

մեդիա արտադրություն  մե դիա տեքս տի պատ րաստ ման գոր ծըն թաց. օրի նակ` նկա րա հա նում, մոն -
տաժ, տեքս տի պատ րաս տում, խմ բագ րում

մեդիա գրագիտություն մե դիայի աշ խա տան քը ճիշտ հաս կա նա լու, մե դիա տեքս տե րը վեր լու ծե լու կա -
րո ղու թյուն

մեդիամանիպուլյացիա զա նա զան մե քե նա յու թյուն նե րի մի ջո ցով հա մո զե լու, ճշ մար տու թյու նը խե ղա -
թյու րե լու կամ թաքց նե լու, լսա րա նին շե ղե լու և ցան կա լի տպա վո րու թյու նը
ստեղ ծե լու հա մար կի րառ վող մե դիա հնարք ներ

մեդիա տեքստ ո րևէ մե դիայով փո խանց վող բո վան դա կու թյուն, լի նի դա տեքս տային, վի զո ալ,
թե ձայ նային
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մոնտաժ աու դի ո-վի դեո նյու թի մշա կում, վե րա կազ մա կեր պում

պետական լրատվամիջոց պե տու թյան կող մից տնօ րին վող և ֆի նան սա վոր վող զլՄ

պրոդյուսեր մե դիա ար տադ րու թյան ղե կա վար

ռադիո ձայ նային նյու թե րի, հա ղոր դում նե րի պատ րաստ մամբ, հե ռար ձակ մամբ և վե -
րար տադ րու թյամբ զբաղ վող հաս տա տու թյուն

ռեժիսոր բե մադ րա կան աշ խա տանք նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ղե կա վար

սյունակ  պար բե րա կա նի՝ որո շա կի հե ղի նակ կամ թե մա տիկ ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող բա ժին

սոցիալականմեդիա ին տեր նե տային հա ղոր դակ ցա ձև, որ բո լո րին թույլ է տա լիս ստեղ ծել և տա րա -
ծել բո վան դա կու թյուն

սոցիալականցանց ին տեր նե տային կայք, որ տեղ մար դիկ կա րող են կա պեր հաս տա տել, շփ վել

սրբագրիչ սր բագ րում է նյու թե րը, այ սինքն` ուղ ղում է վրի պակ նե րը, կե տադ րա կան և ուղ -
ղագ րա կան սխալ նե րը

տեսախցիկ տե սա ձայ նագ րող սարք 

տեսանյութ հե ռուս տա տե սային նյութ, պատ մու թյուն

տպաքանակ  պար բե րա կա նի տպ ված օրի նակ նե րի թի վը

փաստ տե ղե կու թյուն, որ ապա ցու ցե լի է, մի բան, որ հաս տատ տե ղի է ու նե ցել կամ գո -
յու թյուն ու նի

քաղաքացիականլրագրություն ոչ լրագ րող նե րի, քա ղա քա ցի նե րի կող մից ստեղծ վող լրատ վու թյուն 

քարոզչությունմեդիայում  տե ղե կու թյուն, որ նպա տակ ու նի որո շա կի կար ծիք ու դրա կան վե րա բեր մունք
ստեղ ծել որևէ ան ձի կամ երևույ թի նկատ մամբ

քննադատական մտածողություն  տե ղե կու թյան վեր լու ծու թյուն, պատ ճառ նե րի ու հե տևանք նե րի քն նու թյուն, քն -
նա դա տա կան մո տե ցում ցան կա ցած ին ֆոր մա ցիայի

օպերատոր(հե ռուս տա տե սային) վիզուալ նյութերը տեսախցիկով նկարահանող
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