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Տ ե ղե կու թյուն նե րը ստու գե լու, ճի շտն ու 
սու տը տար բե րե լու, մե  դի ագ րա գետ 
լի նե լու բա նա ձև գոյու թյուն չու նի։ Այս 
հմ տու թյուն նե րը թրծ վում են փոր ձո վ։ 

Բայց կան սկզ բունք ներ ու հար ցեր, ո րո նք օգ-
նում են վեր լու ծել ցան կա ցած տե ղե կու թյուն և 
ա նել սե փա կան եզ րա հան գումն  ե րը։

Ա վե լի պատ կե րա վոր ա սած՝ մե դիագրա-
գետ քաղաքացին պիտի կարողանա տե-
ղե կու թյու նը սպա ռե լիս ստու գել դրա պի-
տա նե լի ու թյան ժամկ  ե տը, փա թե թա վո րու-
մը, կա լո րի ա կա նու թյունը և հաս կա նա դրա 
հնա րա վոր հետ ևա նք նե րը իր կյանքի, իր  
ամե նօրյա որոշումն երի ու քայլերի վրա:

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը մե  դի-
ագ րա գի տու թյան հի մքն է, իսկ քն նա դա-
տա կան մտա ծո ղու թյան հիմ քում հար ցե րն 
են: Կաս կա ծե լն ու հար ցեր տա լը գրա գետ 
մե  դի աս պա ռո ղի ե լա կե տն են։ 
 
Ա ռա նձ նաց նե նք ու քն նար կե նք մե  դի ագ րա-
գի տու թյա ն՝ մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
հի նգ հիմն  ա կան հար ցե րը, ո րո նք մշ տա-
պես պե տք է մտ քում ու նե նա լ՝ ցան կա ցած 
մե  դի ա նյութ դի տե լիս, լսե լիս, կար դա լիս: 

Ըն դուն ված դա սա կան ձևա կե րպ-
մա մբ՝ մե  դի ագ րա գի տու թյու նը տե-
ղե կու թյուն նե րը գտ նե լու, դրա նք 
քն նա դա տո րեն վեր լու ծե լու ու գնա-
հա տե լու, մե  դի ա բո վան դա կու թյուն 
ստեղ ծե լու և տարածելու հմ տու թյուն-
նե րի ամ բող ջու թյունն է:

? ?
??

?
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 Բա րե խի ղճ և պրո ֆե սի ո նալ լրագ րո ղը նա է, ով 
լրատվու թյուն հա ղոր դե լիս լսա րա նին չի պար տադ-
րում իր տե սա կե տը, չի ուղ ղոր դում սե փա կան զգաց-
մունք նե րով և ի րա կա նու թյու նը ներ կայաց նում է 
օբյեկ տի վո րեն, ցույց է տա լիս այն տար բեր կող մե  րի ց՝ 
փաս տե րն ա ռա նձ նաց նե լով կար ծի քից: 
Այ դու հան դե րձ, նյու թի հե ղի նա կը և խմ բա գի րն ընտ-
րում են, ի րե նց կար ծի քով , ա մե  նա կար ևոր փաս տե րը, 
շա րադ րում են նյութը, ի րե նց ըն կալ մա մբ, չե զոք բա-
ռա պա շա րով ու ճի շտ կա ռուց ված քով , ընտ րում են, 
ի րե նց կար ծի քով , ա մե  նաազ դե ցիկ լու սան կա րը: Ե թե 
տե սա նյութ է, օ պե րա տո րը նկա րում է ի րա վի ճա կը 
ո րո շա կի դիր քից ու ռա կուր սից, ա պա մոնտաժողը 
կամ ռեժիսորն ընտրում ու մոնտաժում են կադրերը։ 
Մե նք  տես նում ենք ի րա դար ձու թյու նը լու սան կար չի, 
օ պե րա տո րի աչ քե րո վ՝ նրա տե սախ ցի կի ց, նույ նի սկ, 
երբ նա փոր ձում է հնա րա վո րի նս չե զոք ու հա մա կող-
մա նի ո րեն ներ կայաց նել ի րա կա նու թյու նը: 

1. Ո ՞վ է հե ղի նա կը:
2. Ո ՞րն է ա սե լի քը:
3. Ո ՞վ է հաս ցե ա տե րը:
4. Ի՞նչ հնա րք ներ են օգ տա գո րծ ված:
5. Ի՞նչ նպա տակ ու նի նյու թը:

Հա րց 1. Ո  ՞վ է հե ղի նա կը
Յու րա քան չյուր մե  դի ա ար տադ րա նք ու նի հե ղի նակ 
և միջ նոր դա վոր ված է. նույ նի սկ նո րու թյուն նե րը վե րա-
պատ կե րում են ի րա կա նու թյու նը հե ղի նակ նե րի աչ քե րով:
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Ի հար կե, լի նում են դեպ քեր, երբ հե ղի նա կն ան փու-
թու թյան պատ ճա ռով , եր բե մն  էլ՝ դի տա վո րու թյա մբ, 
սխալ վում է, խախ տում է մաս նա գի տա կան կա նոն-
նե րը։ «Ո ՞վ է հե ղի նա կը» հար ցին պա տաս խա նե լիս 
պե տք է քն նել ոչ մի այն լրագ րո ղի մաս նա գի տա կան 
ո րակ նե րը, հնա րա վոր շա հե րն ու շար ժա ռիթ նե րը, 
այլև, ա ռա ջին հեր թին, ստու գել տե ղե կու թյու նը տա-
րա ծող լրատ վա մի ջո ցի ինք նու թյու նը. հայտ նի՞ են 
լրատ վա մի ջո ցի խմ բագ րա կազ մը, ֆի նան սա վոր-
ման աղ բյուր նե րը, դիր քո րո շու մը, սկզ բունք նե րը, ֆի-
զի կա կան հաս ցեն: Պրո ֆե սի ո նալ լրատ վա մի ջո ցի 
կայ քը, որ պես կա նոն, ու նե նում է « Մեր մա սին» բա-
ժինը, որ տեղ հնա րա վոր է գտ նել վե րը նշ ված տե ղե-
կու թյու նը։  

Ս րան զու գա հեռ, պե տք է ուշադրություն դարձնել 
նյու թի մե ջ նշ վող կամ ա ռա վել ևս՝ չնշ վող աղ բյուր-
նե րին և հա րց նե լ՝ ո՞վ է ա սում, ո՞րն է տե ղե կու թյան 
աղ բյու րը, ու՞ մից է հե ղի նա կը պար զել փաս տե րն ու 
տվյալ նե րը: Ե թե տվյալ նե րը տրա մադ րել են, այս պես 
կոչ ված, « հա վաս տի աղ բյուր նե րը», ոչ թե կո նկ րետ 
մաս նա գե տը, պաշ տո նյան կամ ի րա դար ձու թյան 
մաս նա կի ցը, ա պա առն վա զն պե տք է կաս կա ծե լ։ 
Ե թե հայ տա րա րու թյան կամ կար ծի քի հե ղի նա կը 
նշ ված է հոդ վա ծում, ա պա կա րե լի է փոր ձել հաս կա-
նալ , թե ով է նա, ինչ շա հեր ու հե տա քրք րու թյուն ներ 
ու նի, որ քա նով է մաս նա գի տա ցած այն ո լոր տում, ո րի 
մա սին խո սում է: 
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Ա հա մի օ րի նակ, ո րը հայաս տա նյան լրատ վա կան 
կայ քե րը տա րա ծել է ի ն՝ թա րգ մա նե լով ռու սա կան 
աղ բյու րի ց։ 

Ա ռե ղծ վա ծային Նի բի րուն
մո տե նում է Եր կիր մո լո րա կին

Ա ստ ղա գետ նե րը հայ տա րա րել են, որ ա ռե ղծ վա-
ծային Նի բի րու մո լո րա կը մո տե նում է Երկ րին: Մաք-
սի մալ մո տե ցու մը կլի նի 9 ամ սից և դա չի կա րող ան-
հետ ևա նք մն ալ:
 Մաս նա գետ նե րի կան խա տե սումն  ե րի հա մա ձայն, 
Նի բի րուի մո տե ցու մը տե ղի կու նե նա 276 օր հե տո, և 
դա զգա լի ո րեն կբա րձ րաց նի Հա մաշ խար հային օվ-
կի ա նո սի մա կար դա կը՝ 60 մ: Հս կայա կան տա րա ծք-
ներ կծա ծկ վեն ջրով: Ջրի մա կար դա կի բա րձ րա ցու-
մից կհալ վեն նաև բե ևե ռային սա ռույց նե րը, ո րի ար-
դյուք նում ջու րը կբա րձ րա նա ևս 40 մ:

 Նի բի րուն կդան դա ղեց նի Երկ րի շա րժ ման ա րա գու-
թյու նը: Ար դյուն քում ՝ բևեռ նե րը կփո խեն ի րե նց ուղ-
ղու թյու նը, կա րթ նա նա Յե լոս թոու նի հրա բու խը, ո րը 
ա մե  նա մե  ծն է… այդ հրա բու խը կա րող է ոչն չաց նել 
ԱՄՆ  1/3-ը:

 Գիտ նա կան նե րը գտ նում են, որ այդ ա ռաս պե լա կան 
մո լո րա կը կա րող է կա նգ նեց նել Գո լֆստ րի մը, իսկ դա 
կա րող է դառ նալ նոր Սառ ցե դա րա շր ջա նի սկիզ բը:

Ն ման պայ ման նե րում փրկ վել կա րող են մի այն նրանք, 
ով քեր ապ րում են բա րձր լեռ նային պայ ման նե րում:
 

Աղ բյուրը՝ mirnov.ru
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Ու մի ՞ց է հե ղի նա կը տե ղե կա ցել այս « սեն ս ա ցի ոն» 
լու րի մա սի ն՝ ա նա նուն աստ ղա գետ նե րից ու մաս նա-
գետ նե րի ՞ց, թե՞ որևէ հեղինակավոր գիտնականից 
կամ գիտական, հետազոտական կենտրոնից։ 
Տեքստում կա՞ այդ պնդ ման/ հայ տա րա րու թյան սկզբ-
նաղ բյու րի հղումը։ 

Ե թե լրատ վա մի ջո ցը զլա ցել է այդ ա մե  նը պար զել , 
ցան կա լի է ինքնուրույն փոքրիկ հետազոտություն 
անել ու գտ նել տե ղե կու թյան ի րա կան պա տաս խա-
նա տուին, հա մե  մա տել լու րը այլ աղ բյուր նե րի հետ, 
հեր քել կամ հա մոզ վել:

Ստուգող հարց մե դիագրագիտության առաջին 
հարցի քննարկման ամփոփման համար

Վարակիչ հիվանդության տարածման մասին 
նյութում ո՞ր ձևակերպումն  է վստահելի: 

1. Ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ  
հիվանդությունը վարակիչ է:  
2. Մեր հավաստի աղբյուրների համաձայն՝ 
հիվանդությունը վարակիչ է: 
3. Հիվանդանոցի գլխավոր վարակաբան 
Արամ Արամյանը հայտնեց, որ հիվանդությունը 
վարակիչ է (ճիշտ պատասխան):
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 Հա րց 2. Ո ՞րն է ա սե լի քը 

Եր բե մն  վեր նագ րով ան հա նգս տա ցած կամ ոգ ևոր-
ված՝ բա ցում ենք նյու թը ու պար զում, որ հոդ վա ծում 
կամ տե սա նյու թում բո լո րո վին այլ բան է աս վում: 
Պա տա հում է, որ ա սե լի քը հս տակ չէ, ա նո րոշ է ձևա-
կերպ ված, պա րուր ված է զգաց մուն քային հայ տա-
րա րու թյուն նե րով , փաս տե րն ու կար ծիք նե րը խճճ-
ված են։ Կար դա լուց-դի տե լուց-լսելուց հե տո փոր ձե նք 
մի նա խա դա սու թյա մբ ձևա կեր պել , թե ինչ էր ու զում 
ա սել տվյալ նյու թը, որն է տե ղե կու թյու նը, որ փոր ձում 
էր փո խան ցել մե  զ։ Ա պա պե տք է վեր լու ծել , թե այդ 
ա սե լի քը արդյոք պա րու նա կում է ո րո շա կի տե սա-
կետ, ար ժեք ներ, կա րծ րա տի պե ր։ Սա կա րող է ա վե լի 
տե սա նե լի լի նել գե ղար վես տա կան ժան րե րում ՝ տե-
սա հո լո վակ նե րում, ֆիլ մե  րում, պաս տառ նե րում, նա և՝ 
գո վազ դում։ Ցան կա ցած նման ար տադ րա նք դի տե-
լուց/ս պա ռե լուց հե տո փոր ձե նք հա րց նե լ՝ ի՞նչ է ու զում 
ա սել ֆիլ մը, եր գը, հո լո վա կը։
 
Երբ գովազդային հոլովակներում կանայք հիմն ա-
կանում խոհանոցում են ու ներկայացվում են որպես 
տնային տնտեսուհիներ, ում միակ մտահոգությունը 
տան մաքրությունն ու ճաշ եփելն է, դա նաև 
կարծրատիպ է, որ փոխանցվում է լսարանին։  Կամ 
եթե մե ծ լսարան ունեցող սերիալում ծաղրում են 
հաշմանդամություն ունեցող , գեր կամ կարճահասակ 
մարդուն, լսարանի համար էլ դա դառնում է ընդունելի։ 
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Օ րի նա կ՝ 1946 թվա կա նի Խո րհր դային Հայաս տա նի 
«Էջ մի ա ծին» ամ սագ րում լուր է տպա գր վել կոլ խոզ-
նիկ նե րի՝ աշ խա տա վոր նե րին ուղղ ված դի մու մի մա-
սին, ո րում ա ռա ջար կում են գու մար հա վա քել հայ րե-
նա դա րձ վող նե րի հա մար: 

Մեջ բե րումն  եր
հոդ վա ծի ց

«ՍՍՌ Մի ու թյան ժող կոմ սո վե տը հա տուկ ո րո շում ըն-
դու նեց, ո րով թույ լատ րեց ար տա սահ մա նյան հայե-
րին ար տա սահ մա նից վե րա դառ նալ Սո վե տա կան 
Հայաս տան: Այդ ո րո շու մը հան դի սա ցավ բո լշ ևի կյան 
պար տի այի, սո վե տա կան կա ռա վա րու թյան և ան-
ձամբ ըն կեր Ստա լի նի հո գա տա րու թյան նոր ար տա-
հայ տու թյու նը հայ ժո ղո վր դի նկատ մա մբ»:

« Կի րո վի ան վան գոր ծա րա նում ա ր տա շատ ցի նե րի 
դի մու մի քն նու թյա նը նվիր ված ժո ղով նե րը վե րած-
վե ցին սո վե տա կան կա ռա վա րու թյան և հա րա զատ 
Ստա լի նի նկատ մա մբ սի րո և ե րախ տա գի տու թյան 
վառ ցույ ցե րի»:

Լուսանկար 1. Կոլ խոզ նիկ նե-
րի՝ աշ խա տա վոր նե րին ուղղ-
ված դի մու մի մա սին լուր
Լուսանկարը՝ «Էջ մի ա ծին» 
ամ սագ րից
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Ո  ՞րն է այս հոդ վա ծի ա սե լի քը: Արդյո ՞ք սա դիմումի 
և ժողովի մասին տեղեկատվական նյութ է, թե՞ 
քարոզչանյութ, որի հիմն ական ասելիքը խորհրդա-
յին կոլխոզնիկի կերպարի «բարոյականությունը» և 
«իշխանությունների հոգատարությունն» են։ 

Ո  ՞րն է փաս տը այս տեղ: Այն, որ ե ղել է ժո ղով , և գր վել 
է դի մում, փա ստ է: Բայց որ ո րո շու մը «ըն կեր Ստա լի նի 
հո գա տա րու թյան նոր ար տա հայ տու թյունն է», կամ  
որ Ստա լի նը հա րա զատ է, ու նրան սի րում են, սա ար-
դեն հոդ վա ծագ րի կար ծի քն է:

 Հա րց 3. Ո ՞վ է հաս ցե ա տե րը 

Խո սե նք մե  դի այի լսա րա նի մա սին:
Աշակերտներին գուցե ծանոթ է «փ չա ցած հե ռա խոս» 
խա ղը, երբ խա ղի մաս նա կից նե րը հնա րա վո րի նս 
ա րագ ի րար են փո խան ցում նույն բա ռը կամ ար տա-
հայ տու թյու նը, սա կայն ա վար տին պա րզ վում է, որ 
նրան ցից շա տե րը բո լո րո վին այլ բան են հաս կա ցել:  

Ի րա կա նու թյու նը մե  նք տես նում ենք մե ր ան ձնա կան 
ֆի լտ րե րի մի ջով: Կախ ված մե ր ար ժեք նե րից, հա-
մոզ մունք նե րից, մե ր փոր ձա ռու թյու նից ու ակն կա լիք-
նե րից՝ ա մե ն մե  կս կա րող է տար բեր կե րպ ըն կա լել 
ու ար ձա գան քել նույն ի րա դար ձու թյա նն ու մե  դի ա 
ուղեր ձին: 

Երբ մե դիան կարողանում է ասելիքն ավելի 
թիրախային դարձնել , լեզուն ու ոճը համապա-
տասխանեցնել հենց այն լսարանին, որին մատուց-
վելու է, ասելիքն ավելի ազդեցիկ է դառնում։ Չէ՞ որ 
մե  նք էլ նույն պատ մու թյու նն ու սուց չին, դա սըն կե րո ջը 
կամ մո րաք րո ջը բո լո րո վին այլ բա ռե րով կպատ մե  նք 
ու գու ցե տար բեր փաս տեր շեշ տե նք։
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Լ սա րա նը շատ կար ևոր է մե  դի այի հա մար, քանի որ 
մե դիա արտադրանքի սպառողը և գնորդը լսարանն 
է։ Մե նք եր բե մն  վճա րում ենք ուղ ղա կի ո րե ն՝ թե րթ ու 
ամ սա գիր գնե լով , հեռուստատեսային փա թե թի բա-
ժա նոր դա գր վե լով , օն լայն վճա րո վի հա ղոր դում, ֆի լմ 
կամ երգ գնե լով , եր բե մն  էլ վճա րում ենք մե ր ժա մա նա-
կով , մե ր ու շադ րու թյա մբ… Մի այն այն, որ մե  նք մի աց-
նում ենք այս կամ այն հա ղոր դու մը, սեղմում ենք հղումը, 
բացում ենք կայքը, արդեն ա վե լաց նում է տվյալ մե  դի-
այի լսա րա նը, հետ ևա բա ր՝ նաև վար կա նի շը, ինչն էլ , 
իր հեր թին, ա վե լաց նում է նրա ե կա մու տը. գո վազ դա-
տուն  լրատ վա մի ջո ցին վճա րում է դի տող նե րի/ըն թեր-
ցող նե րի քա նա կին հա մա պա տաս խան:

Եվ հենց այդ պատճառով էլ մե դիան հաճախ դիմում 
է տարբեր հնարքների՝ դիտումն երն ու քլիքերն 
ավելացնելու համար։ 

  Հա րց 4. Ի՞նչ հնա րք ներ են 
օգ տա գո րծ ված 

Դպ րո ցա կան նե րը սի րում են օգտ վել խե լա ցի (smart) 
հե ռա խոս նե րի՝ լու սան կար նե րը մշա կե լու, գե ղե ցիկ 



10

սել ֆի ներ ա նե լու, պի տակ ներ ա վե լաց նե լու հա վել-
ված նե րից: Բայց արդյո ՞ք հի շում են պատ կեր նե րի 
մշակ ված լի նե լու մա սին, երբ ամ սագ րե րում տես նում 
են կա տա րյալ մաշ կով աստ ղե րի կամ հի ա նում են գո-
վազ դային հո լո վա կի՝ ան թե րի ար տա քին ու նե ցող մո-
դել նե րո վ։  

Գե ղար վես տա կան ու հա մա կա րգ չային մի ջամ տու-
թյուն նե րը գո վազ դում ա մե  նաա կն հայտն են: Գույ-
նե րը, լույ սը, ե րա ժշ տու թյու նը, հայտ նի մար դիկ, գե-
ղե ցիկ կյան քի պատ կեր նե րը գրա վիչ հնա րք ներ են։ 
Ի հար կե, հա մո զե լու հնա րք նե րը մի այն տեխ նի կա-
կան մի ջամ տու թյա մբ չեն սահ մա նա փակ վում: 

Շատ հա ճախ տե քս տում ընդ հան րաց ման ու հա մա հա-
վա սա րեց ման հնա րքն են կի րա ռում։ Օ րի նա կ՝ «բո լո րիս 
հայտ նի է», «շա տե րը կհա մա ձայ նեն», «տա րած ված 
տե սա կետ է» ար տա հայ տու թյուն նե րը լսա րա նին տրա-
մադ րում են, թե ին քը բո լո րից մե  կն է ու հա մա ձայն է 
ներ կայաց վող թե զին ու կար ծի քի ն։  

Հայտ նի նե րի կեր պար նե րի ու հե ղի նա կու թյան օգ-
տա գոր ծու մը ևս տա րած ված է։ Դա ա մե  նից հա ճախ 
հան դի պում է գո վազ դում, բայց լրատվության մե ջ 
կամ վերլուծական նյութերում ու հաղորդումն երում 
ևս կարևոր են հյուրի, բանախոսի անձն ու 
հեղինակությունը. որքան հայտնի ու սիրված է 
մարդը, այնքան ավելի վստահելի է թվում նրա 
խոսքը լսարանին, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ նա 
տվյալ թեմայի մասնագետը չէ։
 
Թվային միջավայրում կարծիք ձևավորող 
հեղինակություններին անվանում են ինֆլուենսեր 
(անգլերեն influencer բառից, որ նշանակում է 
ազդեցություն ունեցող)։ 
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Մեկ այլ հնա րք է թվե րի մա նի պու լյա ցի ան: Օ րի նա կ՝ 
որ ևէ ո լոր տի 2017 թ. ա ռա ջին ե ռամ սյա կի տվյալ նե-
րը հա մե  մա տել 2016 թ., ա սե նք, ա ռա ջին կի սա մյա-
կի տվյալ նե րի հետ ու հետ ևու թյուն ներ ա նել՝ ա ռա նց 
շեշ տե լու, որ դրա նք ոչ հա մար ժեք ժա մա նա կա հատ-
ված ներ են:
 Սեն սա ցի ոն վեր նագ րե րը, հու զիչ լու սան կար նե րը, 
տա րած ված կա րծ րա տի պե րը, դա վադ րու թյուն նե րի 
տե սու թյուն նե րը նույն պես հա ճախ հան դի պող հնա-
րք ներ են: 

Սե փա կան զգաց մունք նե րը կա րող են նաև մա նի պու-
լյա ցի այի ցու ցիչ լի նել. ե թե տե ղե կու թյու նը հու զել է կամ 
հու նից հա նել է կամ էլ այն քան ան հա վա նա կան է, որ 
աչ քե րիդ չես հա վա տում, ա պա դա ևս ազ դակ է, որ գու-
ցե նյու թը ստու գե լու կա րիք ու նի։

   

Հա րց 5. Ի՞նչ նպա տակ 
ու նի նյու թը
 Պար զե լով , թե ով է հե ղի նա կը, ինչ է ու զում ա սել և ում 
է դի մում, կար ևոր է հաս կա նալ , թե ինչ նպա տակ է 
հե տա պն դում նյու թը։ Արդյո ք դա պար զա պես ժա-
ման ցային նյո՞ւ  թ է, լո՞ւ  ր է, որ զուտ տե ղե կատ վու թյուն 
է փո խան ցում, գո վա ՞զդ է, ինչ-որ գա ղա փա րի քա-
րոզ չու թյո՞ւ  ն է, փոր ձո՞ւ  մ է լսա րա նին շե ղել որ ևէ կար-
ևոր թե մայից կամ ի րա դար ձու թյու նից, թե՞ պար զա-
պես « լայք» է հա վա քում և սեն սա ցի ա նե րի մի ջո ցով 
գու մար է աշ խա տում։  Ին չո՞ւ   է այս տե ղե կու թյու նը հա-
ղո րդ վում հի մա, ի՞նչ շա հեր կա րող են լի նել այս տեղ , 
և ի՞նչ հետևանք ներ կա րող է ու նե նալ լու րը։
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Տա րած վող տե ղե կու թյան, մե  դի ա ու ղեր ձի նպա տա-
կը հաս կա նա լու հա մար հար կա վոր է հա մադ րել նա-
խո րդ բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը, դի տար կել , 
թե ով է տա րա ծել տե ղե կու թյու նը, որն է ա սե լի քը, ում 
է այն ուղղ ված, ինչ հնա րք ներ են օգ տա գո րծ վա ծ...
 
Ար տա ռոց վեր նագ րե րով և վառ լու սան կար նե րով 
նյու թե րի հիմն  ա կան նպա տա կը, սո վո րա բար, լսա-
րան գրա վե լը, դի տումն  ե րն ու հա վա նումն  ե րն ա վե-
լաց նելն է, դրա նով իսկ՝ ա վե լի շատ գո վա զդ ստա-
նալն ու մե ծ գու մար վաս տա կե լը։ Այս նպա տա կը 
բա ցա հայ տե լը ևս շատ կար ևոր է՝ կե ղծ լու րե րին 
չխաբ վե լու և դրա նք տա րա ծող նե րի ն դի տումն  ե րով 
ու ք լիքե րով չա ջակ ցե լու հա մա ր։ 

Ի հար կե, հե շտ չէ պա տաս խա նել այս հար ցե րին, 
բայց այդ պա տաս խան նե րը մի շտ պե տք է փնտ րե լ։ 
Տե ղե կու թյուն նե րը, որ ստա նում ենք ա մե ն քայ լա փո-
խին, հա ճախ ան մի ջա կան, շատ դեպ քե րում էլ՝ եր-
կա րա ժամկ  ետ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում մե ր կյան քի 
վրա։ Սե փա կան փո րձն ու քն նա դա տա կան մտա ծո-
ղու թյու նն օգ նում են ա վե լի գրա գետ սպա ռող լի նել , 
կայաց նել ի րա զեկ ված ո րո շումն  եր, օգտ վել խոս քի 
ու մա մու լի ա զա տու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րից և 
պաշտ պան ված լի նել մա նի պու լյա ցի ա նե րից ու կեղ-
ծի քից: 

Ամ փո փե լով թե ման՝ ա ռա նձ նաց նե նք մե  դի ագ րա գի-
տու թյան 5 հիմն  ա կան հար ցե րին հա մա պա տաս խա-
նող 5 պն դումն  ե րը:
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Մե դի ան մի շտ միջ նոր դա վոր ված է: 

Մե դի այի ա սե լի քը մի շտ ար ժեք ներ և 
տե սա կետ է նե րա ռում:

 Տար բեր մար դիկ տար բեր կե րպ են ըն կա լում ու 
ար ձա գան քում միև նույն տե ղե կու թյա նը:

 Մե դի այի ա սե լի քը մշակ ված է հաս նում լսա-
րա նի ն՝ են թա րկ վե լով ստեղ ծա գոր ծա կան մի-
ջամտու թյուն նե րի: 

Մե դի այով հա ղո րդ վող ա սե լի քը սո վո րա բար 
են թա շեր տեր, նպա տակ ներ է պա րու նա կում ու 
որ ևէ շահ է հե տա պն դում:

Ա ռա ջադ րա նք 
Ա շա կե րտ նե րի հետ վեր լու ծեք հետ ևյալ հոդ ված նե րն 
ու տե սա նյու թը։ Փոր ձեք մի ա սին/խմ բե րով պա տաս-
խա նել մե  դի ագ րա գի տու թյան հի նգ հար ցե րի ն։ 

Նյու թեր վեր լու ծու թյան հա մա ր

 1. Գեր մա նա ցի գիտ նա կան ներ. 
փա րա վոն նե րը Հայաս տա նից են 
https://www.info24.am/?p=1395&l=am

 Մա քս Պլան կի ինս տի տու տի և Թյու բին գե նի հա մալ-
սա րա նի գեր մա նա ցի գիտ նա կան նե րը վե րա կա նգ-
նել են 90 ե գիպ տա կան մու մի այի գե նե տիկ կա ռուց-
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ված քը՝ գե նո մը: Մու մի ա նե րի հա սա կը տա տան վում է 
1500-3500 տար վա սահ ման նե րում: 

Ու սումն  ա սի րե լով ար դյունք նե րը՝ նրա նք ե կել են այն 
եզ րա հա նգ ման, որ հին ե գիպ տա ցի նե րը աֆ րի կա ցի 
չեն ե ղել , ա վե լի կո նկ րետ՝ նրա նք ո րևէ կապ չու նեն 
ժա մա նա կա կից Ե գիպ տո սի տա րած քում ապ րող 
բնակ չու թյան հետ:

 Գիտ նա կան նե րը ե կել են այն եզ րա հա նգ ման, որ հին 
ե գիպ տա ցի նե րը, այդ թվում ՝ փա րա վոն նե րը, ե կել 
են Հայ կա կան բա րձ րա վան դա կից և Մի ջա գետ քից: 
Գիտ նա կան նե րը, ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով , չեն կա-
րո ղա ցել ի րե նց ստի պել և ա սել , որ փա րա վոն նե րը 
հայեր են, և սկ սել են տար բեր երկր նե րի ա նուն ներ 
տալ՝ մո ռա նա լով , որ 3500 տա րի ա ռաջ ո՛չ Թուր քի ա 
է ե ղել , ո՛չ Աբ խա զի ա, ո՛չ էլ Հոր դա նան կամ Սի րի ա:
 Վա ղուց լուրջ ա պա ցույց ներ կային, որ փա րա վոն նե-
րը, հին ե գիպ տա ցի նե րը հայեր են, բայց հի մա դա 
ա պա ցուց վեց նաև գե նե տիկ նե րի կող մից: Ցա վոք, 
մե ր եր կի րն այն քան թույլ է և բա րոյա լք ված, որ այս 
ու սումն  ա սի րու թյու նը չեն կա րո ղա նում հա րկ ե ղած 
ձևով օգ տա գոր ծել կամ հա մա պա տաս խան եզ րա-
հան գումն  եր ա նել: 

Ի դեպ, ա վե լի վաղ շվեյ ցա րա ցի գիտ նա կան նե րը ու-
սումն  ա սի րել է ին Թու թան հա մոն փա րա վո նի ԴՆԹ-ն 
և հա մոզ վել , որ նրա նախ նի նե րը Ե գիպ տո սում հաս-
տատ վել են Հայ կա կան բա րձ րա վան դա կից կամ 
Կով կա սից, և որ նա Ե գիպ տո սում հաս տատ վել է մոտ 
7,5 հա զար տա րի ա ռաջ:  

 Հու շում . այս նյու թում կար ևոր է, որ ա շա կե րտ նե րը 
կա րո ղա նան փա ստն ու լրագ րո ղի կար ծի քը, են-
թադ րու թյու նը տա րան ջա տել և քն նար կել աղ բյու րի 
վս տա հե լի ու թյու նը։ Կա րե լի է խո սել նաև ազ գային 
զգացմունքները որ պես մա նի պու լյա ցի ոն գոր ծիք օգ-
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տա գոր ծե լու մա սին, երբ ըն թեր ցո ղի ազ գային ինք նա-
սի րու թյու նը, զգաց մուն քայ նու թյու նը խան գա րում են 
կաս կա ծի տակ դնել փաս տի հիմն  ա վոր ված լի նե լը։  

 2. Տե սա նյութ լրատ վա կան թո ղար կու մի ց՝ Բել գի ա-
ցի ու սա նող նե րի՝ Գրա նդ Քեն դի գոր ծա րան այ ցե լու-
թյան մա սին 
https://bit.ly/2KyBmFA 

Հու շում .  Տե սա նյու թը թա քն-
ված գո վազ դի օ րի նակ է, ո րի 
մա սին հու շում են թե՛ լրագ րո-
ղի տե քս տում օգ տա գո րծ ված 
գնա հա տա կան նե րը, գո վա-
սան քի խոս քե րը, թե՛ ըն կե րու-
թյան տար բե րան շա նի շա րու-
նա կա կան օգ տա գոր ծու մը կադ րում, թե՛ տեսանյութի 
ընդ գծ ված գո վազ դային-գո վա բա նա կան ո ճը։ Պե տք 
է ա շա կե րտ նե րի հետ քն նար կել , թե արդյո ՞ք բել գի-
ա ցի ու սա նող նե րի այ ցը կար ևոր ի րա դար ձու թյուն է։ 
Ով քե ՞ր է ին այդ ու սա նող նե րը, արդյո ՞ք ու սա նող նե րի 
կար ծիք նե րը փոր ձա գի տա կան են։ Ի՞նչ նպա տակ ու-
նի նյու թը։ 
 
3. Ա ռե ղծ վա ծային Նի բի րուն մո տե նում է Եր կիր մո-
լո րա կի ն
http://blog.168.am/blog/16817.html

 Հու շում . հա մակար-
գիչ նե րի առ կայու-
թյան դեպ քում 
Գուգ լի ո րո նում կա-
տա րել տր ված թե-
մայով , գտ նել այլ 
աղ բյուր ներ (ցան-
կա լի է՝ անգլե րեն), 
և հա մե  մա տել տե-
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Օգ տա գո րծ ված նյու թեր և
օգ տա կար հղումն  եր 
Five Key Questions Form Foundation for Media Inquiry - 
http://www.medialit.org/reading-room/five-key-
questions-form-foundation-media-inquiry 

Մե դի այում հա ճախ հան դի պող 
մա նի պու լյա տիվ 5 հնա րք նե ր
http://www.media.am/Top-5-manipulations-in-media 

« Մե դի ագ րա գի տու թյուն» ձեռ նա րկ 
www.media.am/media-literacy-handbook 

1946 թվա կա նի «ա զատ» մա մու լը
http://www.media.am/echmiadzin-magazine-1946 

« Մե դի ա մա րտ» մե  դի ագ րա գի տու թյան խաղ 
http://www.media.am/mediabattle 

Հա սա րա կու թյուն, մե  դի ա, մե  դի աս պա ռող
սո ցի ա լա կան հո լո վակ  
https://vimeo.com/channels/psasadds/32623801 

Փաս տե րի և կար ծի քի տա րան ջա տում 
սո ցի ա լա կան հո լո վակ 
https://vimeo.com/channels/psasadds/32624397

ղե կու թյուն նե րը, դրա նց աղ բյուր նե րն ու հա վաս տի ու-
թյու նը։ Ամ փո փե լու հա մար կա րե լի է օգտ վել տե ղե կու-
թյուն նե րի ու փաս տե րի ստուգ մա մբ զբաղ վող Snopes 
հե ղի նա կա վոր կայ քի վեր լու ծու թյու նից (https://www.
snopes.com/fact-check/nasa-warns-nibiru-is-headed-
straight-for-earth/), ո րը, հա մադ րե լով Նի բի րուի մա-
սին լու րե րն ու մաս նա գի տա կան կա ռույց նե րի հայ-
տա րա րու թյուն նե րը, ա պա ցու ցում է, որ լու րը կե ղծ է։ 



Լուսինե Գրիգորյան

Մեդիա
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հինգ հարցերը.
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