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Եվ րա սի ա հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րամ 

 Հա յաս տա նում Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նա տուն

 Հե ղի նակ՝ Ծո վի նար Նա զա րյան,  

Խմ բա գիր՝ Ի զա բել լա Սարգ սյան 

 Վերս տու գող խմ բա գիր՝ Գևորգ Տեր-Գաբ րի ե լյան 

 Տեխ նի կա կան խմ բա գիր՝ Գա յա նե Ման վե լյան

Սույն ձեռ նար կը կազմ վել է Եվ րա սի ա հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րա մի  

(ԵՀՀ) կող մից՝ Հա յաս տա նում Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նա տան ա ջակ ցու թյամբ: 

Ե ՀՀ-ն շնոր հա կալ է բո լոր այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ան հատ նե րին, ո ւմ ո ւղ-

ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ներդր մամբ հնա րա վոր դարձավ այս ձեռ նար կի ստեղ ծու մը: 

Ա ռա ջին հեր թին, ե րախ տա պարտ ե նք Ե ՀՀ հետ հա մա գոր ծակ ցած այն ու սու ցա նող-

նե րին, ո ւմ մի ջո ցով հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման դա սըն թաց ներ են ան ց-

կաց վել տաս նյակ լրագ րող նե րի հա մար: Այդ ու սու ցա նող նե րի թվում են Է լի նա Պո-

ղոս բե կյա նը, Հա րու թյուն Ման սու րյա նը, Ար թուր Պա պյա նը, Նաի րա Մար տի կյա նը: 

Նրանք ի րենց խոր հուրդ նե րով օգ նել են մեզ այս գր քի ա ռան ձին բա ժին նե րը գրե-

լիս: Ձեռ նար կի ստեղծ ման գոր ծում ներդ րում է ու նե ցել նաև փորձ ված ու սու ցա նող 

Նա տա լի ա Մար տի րո սյա նը, ի նչ պես և մե դի ա հե տա զո տող, « Ռե գի ոն» հե տա զո տա-

կան կենտ րո նի ղե կա վար Լաու րա Բաղ դա սա րյա նը: Շնոր հա կալ ե նք մեր բո լոր գոր-

ծըն կեր նե րին գիր քի ստեղծման աշ խա տան քում ու նե ցած ներդր ման հա մար:
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Executive Summary 

This manual aims at training journalists in professional and credible coverage of 

conflicts. It is a result of several years of Eurasia Partnership Foundation’s (EPF) confi-

dence-building work with journalists, media professionals, and bloggers from Armenia 

and Azerbaijan. The manual delivers a message that peace journalism means first of all 

adherence to professionalism and humanistic values, and that journalistic ethics should 

not be adversely affected by the fact of the conflict. The manual is a toolkit which can be 

used for training journalists from conflict sides. It includes methodical guidance, instruc-

tions, examples and training materials, as well as links to them. The manual’s Armenian 

version targets the Armenian media society, but can be useful for other settings, too, par-

ticularly for joint Armenian-Azerbaijani mixed group trainings. EPF believes that the man-

ual will be used by teachers and trainers of journalism who care for the professionalism of 

media, particularly with respect to such an important and sensitive area of specialization 

as conflict reporting. At the same time, the manual aims at a larger audience. Its mes-

sage transcends the media specialism and is directed to anybody who studies the conflict, 

writes about it, works on its resolution or transformation, or thinks about it: the message 

of the manual is that ethical thinking is needed while addressing the conflict from any 

perspective.

The implementation of the projects which became the basis for this manual, and of 

the manual itself have become possible thanks to the support of several donors. A major 

part of targeted support has been provided by the Conflict Prevention Pool of the United 

Kingdom, additional support has been provided by USAID, the Government of Finland, 

and SIDA. EPF also expresses its gratitude to several resource people, among them Arthur 

Papyan, Naira Martikyan, Elina Poghosbekyan, Boris Navasardyan, Harutyun Mansuryan, 

Gegham Vardanyan, Natalia Martirosyan, and Laura Baghdasaryan. Particular thanks to 

Azerbaijani partners Suhelya Jafarova, Pervana Mammadova, Ilaha Rasulova, Jamal Shakh-

verdiev, Naila Hashimova, Avaz Hasanov, Shahin Rzaev, Arif Aliev, Naila Alieva and Ilham 

Safarov. We are also very thankful to British experts Elisabeth Robson and Iain Elliot for 

their help in development of methodology and selection of materials.



ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լ րատ վա մի ջոց ներն այն միջ նորդ ներն են, ո րոնց շնոր հիվ հա սա րա կու թյան 

տար բեր շեր տեր և խմ բեր տե ղե կու թյուն ներ են ստա նում մի մյանց մա սին և լսե լի են 

դարձ նում ի րենց ձայ նը լայն հա սա րա կու թյանը: Հա սա րա կու թյան կող մից այս կամ 

այն խնդ րի ըն կա լու մը մե ծա պես կախ ված է լրատ վա մի ջոց նե րի ա նա չա ռու թյու-

նից և բա րեխղ ճու թյու նից:  Լրատ վա մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյունն ա ռանձ նա կի մեծ 

է հատ կա պես այն դեպ քե րում, ե րբ հա սա րա կու թյու նը տե ղե կատ վու թյան այ լընտ-

րան քային աղ բյուր ներ չու նի: 

Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան բռն կու մից ի վեր Հա յաս տա նի և Ա դր բե-

ջա նի միջև սահ մա նը փակ է. այն վե րած վել է հա կա մար տու թյան  «շփ ման գծի», 

որ տեղ դեռևս կրա կոց ներ են հն չում, և ո րի եր կու կող մե րում դեռևս զին վոր ներ 

են զոհ վում: Եր կու ազ գե րի միջև շփում եր գրե թե  չկան կամ միջ նոր դա վոր ված 

են. միջ նոր դա վոր ված է տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կու մը, հազ վա դեպ են հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և լրատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րի հանդիպումերը, հազ վա գյուտ են ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րը հար ևան 

ե րկ րի մա սին:

«Ոչ խա ղա ղու թյուն, ոչ պա տե րազմ» ի րա վի ճա կում գտնվող եր կու ե րկր նե րի 

ա ռողջ ու ժե րը փոր ձում են նպաս տել խա ղա ղու թյան հաս տատ մա նը, սա կայն հա-

սա րա կու թյան մեջ հն չող ռազ մատենչ մո տե ցում ե րը շա րու նա կում են եր կու ժո-
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ղո վուրդ նե րի մեջ մի մյանց նկատ մամբ այ լա տյա ցու թյուն և ան հան դուր ժո ղա կա-

նու թյուն սեր մա նել: Նույնիսկ հար ևան ե րկ րից կեն ցա ղային մի դեպք կամ ի րա վի-

ճակ ներ կա յաց նե լիս՝ լրատ վա մի ջոց նե րը հա ճախ դի մում են է թի կայի կա նոն նե րի 

ան թույ լատ րե լի խախ տում ե րի, խե ղա թյու րում են ի րա կա նու թյու նը՝ փորձելով 

միմյանց նվաս տաց նե լ, օգ տա գոր ծե լով տա րա տե սակ բա ցա սա կան կարծ րա տի պեր 

և կլի շե ներ: Այ նինչ բա րե խիղճ լրագ րող  նե րից ու փոր ձա գետ նե րից պա հանջ վում 

է տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լիս օ գտ վել ա ռաջ նային, ստուգ ված աղ բյուր նե րից և 

ձգ տել ժո ղովր դին ներ կա յաց նել ի րա կա նու թյունն իր դրա կան և բա ցա սա կան կող-

մե րով: Նման բարդ և պա տաս խա նա տու խն դիր ներ լու սա բա նե լիս, շատ է ա կան է 

լրագ րո ղի պրո ֆե սի ո նալ, պար տա ճա նաչ և հնա րա վո րինս օբյեկ տիվ մո տե ցու մը։

«Թշ նա մա կան» լու սա բա նու մը բնո րոշ է գրե թե բո լոր հա կա մար տու թյուն նե-

րին: Այս թե ման բա վա կա նին հե տա զոտ ված է և շա րու նա կում է հե տա զոտ վել շատ 

ե րկր նե րում: Ծա գու մով ա րաբ՝ ա մե րի կա ցի հայտ նի փիլիսոփա Էդ վարդ Սաի դը 

նկա տել է, որ գի տու թյունն ու մա մու լը հա ճախ մաս նա կից են դառ նում պե տա կան 

քա րոզ չու թյա նը, սա կայն նրանց մի մա սը դա ա նում է գրա գետ կեր պով, ի սկ մյուս 

մա սը նե ղու թյուն չի կրում լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րով հիմ ա վո րե լու սե փա կան 

վեր լու ծու թյուն նե րը: Ը ստ Սաի դի, « հե ռա վոր մշա կույ թի» ճա նա չու մը հնա րա վոր է, 

ե րբ այն մեկ նա բան վում է հու մա նիս տո րեն, ի նչն սկս վում է « մեկ նա բա նո ղի նա խա-

պա շար մունք նե րի մա սին ի րա զե կու թյու նից, մեկ նա բան վող տեքս տից մեկ նա բա նո-

ղի օ տա րու մից և այլն»  (Said, 1997): Այս դիտարկումը կի րա ռե լի է նաև հայե րի և 

ա դր բե ջան ցի նե րի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: 

Սույն ձեռ նար կում բեր ված են այլ հա կա մար տու թյուն նե րի  լու սա բան ման օ րի-

նակ ներ, սա կայն ձեռ նար կը նախևառաջ նվիր ված է լրատ վա մի ջոց նե րի դե րին հայ-

ա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Եվ րա սի ա հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րա մը (Ե ՀՀ) 2009 թվա կա նից ի րա-

կա նաց նում է հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման սկզ բունք նե րի և չա փա նի-

շե րի վե րա բե րյալ ու սու ցո ղա կան ծրա գիր, ո րում ներ կա դրու թյամբ ընդգրկված են 

ա վե լի քան 200 լրագ րող նե ր: Հա յաս տա նից ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցել է 

հինգ ու սու ցա նող Ե ՀՀ գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյուն ներ Եր ևա նի մա մու լի ա կում-

բից և Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն (նախկին «Ին տեր նյուս» Հա յաս տա ն) 

ՀԿ-ից: Ա դր բե ջա նից նա խագ ծի ի րա կա նաց մա նը և, մաս նա վո րա պես, ու սու ցո ղա-

կան ծրագ րի մշակ մա նը ա ջակ ցել են «Ին տեր նյուս» Ա դր բե ջա նը և «Յե նի նե սիլ» 

լրագրող նե րի ըն կե րակ ցու թյու նը։ 

Ձեռ նար կը կազմ վել է ի րա կա նաց ված ծրագ րերի կուտակած փորձի հի ման վրա: 
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Ն պա տակը

 Ձեռ նար կը հաս ցե ագր ված է հա կա մար տու թյուն նե րի պրո ֆե սի ո նալ և ա նա չառ 

լու սա բա նում ու սու ցա նող նե րին և նպա տակ  ու նի ա պա հո վել նրանց պա րապ մունք-

նե րի հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րով և խոր հուրդ նե րով: Պա րապ մունք-

նե րի ար դյուն քում մաս նա կից լրագ րող նե րը պետք է ամ րապն դեն ի րենց գի տե լիք-

նե րը և է թի կա կան ըն կա լում ե րը հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման սկզ բունք-

նե րի և չա փա նի շե րի վե րա բե րյալ: Դա սըն թա ցը կն պաս տի փաստերի օբյեկ տիվ 

լու սա բան ման հմ տու թյուն նե րի ար մա տա վոր մա նը, ի նչն իր հեր թին դրա կա նո րեն 

կազ դի եր կու ժո ղո վուրդ նե րի փոխ ճա նա չո ղու թյան վրա։ 

Մեր ձեռ նար կը պա րու նա կում է օգ տա կար տե ղե կու թյուն ներ հա կա մար տու-

թյուն նե րի լու սա բան ման վե րա բե րյալ, լու սա բան ման օ րի նակ ներ, լրագ րո ղա կան 

է թի կային ա ռնչ վող կա նոն ներ, վա վե րագ րա կան ֆիլ մեր, Power Point պրե զեն տա ցի-

ա ներ (այ սու հետ՝ PPT մա տու ցում) և ին տե րակ տիվ ու սուց ման ե ղա նակ ներ։ 

Ձեռ նար կը կազմ ված է այն պես, որ հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան կեր պով ներ-

կա յաց նի պա րապ մունք նե րի հա մար ան հրա ժեշտ  հնարք ներն ու օ ժան դակ նյու թե-

րը:  Այն կա րող է օգ տա գործ վել ամ բող ջա պես կամ մաս նա կիորեն. ուսուցանողը, 

ը ստ ցան կու թյան կամ կարիքի, կարող է ը նտ րե լ  ա ռան ձին թե մա ներ: 

Ձեռ նար կը բաղ կա ցած է ե րեք բաժ նից՝ ««Թշ նա մու» կեր պա րը», 

« Հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բա նու մը» և « Մեդիայի է թի կա»: Յու րա քան չյուր են-

թա բաժ նում «Ի գի տու թյուն» խո րագ րի ներ քո տր ված են ու սու ցա նո ղի հա մար ան-

հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ և ու ղե ցույց՝ պա րապ մուն քը վա րե լու հա մար: 

Նա խա տես ված են նաև վար ժու թյուն ներ և խա ղեր, ո րոնց նպա տակն է ու սա-

նող նե րի մաս նակ ցու թյամբ հար ցեր ա ռաջ քա շել և քն նար կել դրանք: Ձեռ նար կին 

կց ված են նաև օ ժան դակ նյու թեր՝ է թի կա կան կա նոն ներ, ֆիլ մեր և լու սա բան ման  

օ րի նակ ներ՝ պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում քն նար կե լու հա մար: Ու սու ցա նող նե րը 

կա րող են լրա ցու ցիչ նյու թեր գտ նել օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցան կում:

 Ձեռ նար կի նե րա ծա կան մա սում ներ կա յաց ված են ը նդ հա նուր խոր հուրդ ներ 

ու սուց ման ձևե րի և ու սու ցո ղա կան նյու թե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ: Ձեռ նար կում 

օգ տա գործ ված մաս նա գի տա կան եզ րե րի և հա պա վում ե րի բա ռա րան նե րը տր ված 

են հա մա պա տաս խան հա վել ված նե րում (Հա վել ված ներ 1 և 2): 

Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված յու րա քան չյուր բա ժին նա խա տես ված է մե կու կե-

սից եր կու ժա մա նոց պա րապ մուն քի հա մար. ո ղջ սե մի նա րի հա մար կպա հանջ վի 

եր կու սու կես օ ր։ Գե րա դա սե լի է սե մի նարն ան ցկաց նել ը ստ ձեռ նար կում նշ ված 

հեր թա կա նու թյան: Դա մաս նա կից նե րին կօգ նի ա վե լի լավ ը մբռ նե լու հա կա մար-

տու թյուն նե րի լու սա բան ման սկզ բունք ներն ու չա փա նի շե րը: 

Ընտ րո վի թե մա տիկ  դա սըն թաց ներ անց կաց նե լու պա րա գա յում խոր հուրդ է 
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տր վում չսահ մա նա փակ վել մի այն տվյալ բաժ նով, այլ օգ տա գոր ծել թե մային վե րա-

բե րող այն ա մենը, ի նչ կա րե լի է գտ նել ձեռ նար կում: 

Այս դա սըն թա ցը նա խա տես վում է հա կա մար տու թյուն ներ լու սա բա նող լրագ-

րող նե րի, լրագ րո ղի մաս նա գի տու թյուն ստա ցող ու սա նող նե րի, թե մայով հե-

տաքրքր վող բլո գեր նե րի հա մար: Այն կա րե լի է ան ցկաց նել ի նչ պես մի ա տարր, այն-

պես և խառն ազ գային կազմ ու նե ցող լրագ րող նե րի խմ բե րի հետ: Եր կու դեպ քում էլ 

պա րապ մունք նե րը պետք է ըն թա նան կո ռեկտ և հար գա լից մթ նո լոր տում: 

Ու սու ցա նո ղին խոր հուրդ է տր վում որ դեգ րել դա սըն թա ցը վա րե լու մաս նակ-

ցային-հար ցադ րու մային մե թո դը, ո րը 1980-ա կան նե րին ա ռաջ է քա շել բրա զի լա-

ցի ման կա վարժ Պաու լո Ֆրեյ րին (Freire, 2010): Այս մե թո դի կի րառ ման պա րա գա յում 

ու սու ցա նո ղը մո դե րա տո րի դե րում է. նա խրա խու սում է մաս նա կից նե րին հար ցեր 

տալ՝ այս պի սով բո լո րին մաս նա կից դարձ նե լով դա սի ըն թաց քին, խթա նում է քն-

նար կում երն ու ի նք նու րույն եզ րա հան գում ե րը։ Ու սու ցա նո ղը իր մո տե ցում ե րը 

չի պար տադ րում լսա րա նին, չի փոր ձում սո վո րեց նել, այլ ձգ տում է տե ղե կաց նել: 

Այլ կերպ ա սած՝ ցան կա լի է, որ ու սու ցա նողն աշ խա տի լրագ րող նե րի հետ, այլ ոչ 

թե լրագ րող նե րի հա մար: 

Հաշ վի առ նե լով, որ թե ման բա վա կա նին նուրբ է, ու սու ցա նո ղը պետք է համ-

բե րա տար և հան դուր ժող լի նի, հո գա, որ պես զի բո լոր կար ծիք նե րը հն չեն ա ռանց 

իր կամ լսա րա նի կող մից ան հար կի ը նդ հա տում ե րի, որ պես զի ար տա հայտ-

ված մտ քե րը լի նեն կո ռեկ տու թյան սահ ման նե րում և չվի րա վո րեն մաս նա կից նե րի 

զգաց մունք նե րը: 

Դա սըն թա ցի սկզ բում մաս նա կից ներն ա ռա ջար կում են սահմանել բո լո րի հա-

մար ըն դու նե լի վար քի կա նոն ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ «Լ սել խո սո ղին», « Հար գել մի-

մյանց կար ծի քը», « Լի նել ակ տիվ»։ Այդ ա ռա ջար կու թյուն նե րը գրի են ա ռն վում և 

փակց վում պա տին։ Դա սըն թա ցի սկզ բում բո լոր մաս նա կից նե րը ծա նո թա նում են 

մի մյանց հետ՝ կամ մեկ առ մեկ ներ կա յա նա լով, կամ էլ մե կը մյու սի հետ կար ճատև 

զրույ ցից հե տո միմյանց ներ կա յաց նե լով։ 

Պա րապ մունք նե րը վա րե լիս ու սու ցա նո ղին խոր հուրդ է տր վում լսա րա նին 

ներ կա յաց նել ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ տվյալ թե մայի վե րա բե րյալ. դրանք 

տր ված են տվյալ պա րապ մուն քին վե րա բե րող բաժ նում, ի նչ պես և տվյալ 

գլ խի նե րա ծա կան մա սում: 

Շատ կար ևոր է ճիշտ հա մա մաս նու թուն պահ պա նել դա սըն թա ցի տե սա կան և 

գործ նա կան մա սե րի միջև։ Ու սու ցա նող նե րին խոր հուրդ է տր վում խոս քը հա գեց նել 

հա յաս տա նյան և մի ջազ գային օ րի նակ նե րով, քն նար կում ե րի և հարց ու պա տաս-

խա նի մի ջո ցով հնա րա վո րու թյուն տալ մաս նա կից նե րին կար ծիք ներ ար տա հայ տե լ, 

ի նչ պես նաև՝ ձեռ նար կում ներ կա յաց ված բազ մա զան վար ժու թյուն նե րի, գործ նա կան 

ա ռա ջադ րանք նե րի ու խա ղե րի կի րառ մամբ՝ ին տե րակ տիվ կեր պով մա տու ցել նյու թը։
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 Մա մու լի հրա պա րա կում ե րի և ֆիլ մե րի քն նար կում ե րի ըն թաց քում ու սու-

ցա նո ղը չի պն դում իր կար ծիք ներն ու հա մոզ մունք նե րը, այլ հնա րա վո րու թյուն է 

ստեղ ծում մաս նա կից նե րի հա մար՝ ար տա հայ տե լու և զար գաց նե լու ի րենց դի տար-

կում երն ու տե սա կետ նե րը՝ իր կող մից հար ցեր ա ռա ջադ րե լով և քն նարկ վող 

խնդ րին ա ռնչ վող տե ղե կու թյուն ներ հա վե լե լով, այն պես, որ պես զի մաս նա կից ներն 

ի նք նու րույն մտա ծե լով հան գեն ի րենց սե փա կան ե զրա կա ցու թյուն նե րին:

 Կա րե լի է ա ռան ձին ու սու ցո ղա կան նյու թեր փո խա րի նել նո րե րով՝ պահ պա նե-

լով դրանց մա տուց ման սկզ բունք նե րը։ Ձեռ նար կում և դրա հա վել ված նե րում ներ-

կա յաց ված նյու թե րը, ի նչ պես նաև լրա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն կա րե լի է ձեռք բերել 

Եվ րա սի ա hա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րա մի գրա սե նյա կում։ Նյու թեր կա րող են 

տրա մադ րել նաև Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րո նը և Եր ևա նի մա մու լի 

ա կում բը։

 Պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ու սու ցա նո ղը պի տի աչ քի ա ռաջ ու նե նա այս 

դա սըն թաց նե րի գլ խա վոր նպա տա կը. այն է՝ մաս նա կից նե րի հա մար հաս կա նա լի 

և ըն դու նե լի դարձ նել հա կա մար տու թյուն նե րի պրո ֆե սի ո նալ լու սա բան ման սկզ-

բունք ներն ու չա փա նի շե րը:

Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել նաև հակամարտությունների լուծմանը 

նվիրված պարապմունքների ժամանակ, քանի որ շոշափում է հարցեր, որոնք 

ավելի լայն ընդգրկում ունեն, քան սոսկ լրատվամիջոցների մասնագիտական 

կարիքները:



Լ րագ րո ղա կան է թի կայի և հա կա մար տու թյուն նե րի ա նա չառ լու սա բան ման հա-

մա տեքս տում կար ևոր է ան դրա դարձ կա տա րել «թշ նա մու կեր պար» հաս կա ցու թյա-

նը, քա նի որ այն թե´ պե տու թյուն նե րի, և թե´ լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից հա ճախ 

շա հարկ վող հռե տո րա կան մի ջոց է։ Պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը դի մում է այս քա-

րոզ չա կան հնար քին ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նն ար դա րաց նե լու և հան րային 

ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու նպա տա կով: Այդ հնար քը վտան գա վոր է ոչ մի այն «թշ-

նա մու»՝ հա կա ռա կորդ կող մի, այլև՝ սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ո րով հետև 

միտ ված է ազ դե լու նրանց ի նք նու րույն մտա ծե լու ու նա կու թյան վրա: Ժո ղովր դի ո րոշ 

մա սը են թարկ վում է քա րոզ չա կան հնարք նե րին և կաս կա ծի տակ է դնում իր այն հա-

մա քա ղա քա ցի նե րի հայ րե նա սի րու թյունն ու պե տու թյա նը նվիր վա ծու թյու նը, ով քեր 

« հանդգ նում են» այլ կերպ մտա ծել: 

Որ պես կա նոն, մարդ կանց գի տակ ցու թյան մեջ «թշ նա մու կեր պա րի» ձևա-

վոր ման և ար մա տա վոր ման հա մար աս պա րեզ են հան վում ի նչ պես տվյալ հա սա-

րա կու թյան պատ մա կան հի շո ղու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցեղ վա ղե մի, այն պես էլ 

հա մե մա տա բար նոր ձևա վոր ված բա ցա սա կան կարծ րա տի պեր հա կա ռա կորդ կող-

մի մա սին: Դրանք, որ պես կա նոն, ը նդ հա նուր բա ցա սա կան գծեր են վե րագ րում 

մի ամ բողջ հան րույ թի. ազ գա մի ջյան հա կա մար տու թյուն նե րի դեպ քում՝ մի ամ-

բողջ էթ նո սի, միջ պե տա կան հա կա մար տու թյուն նե րի դեպ քում՝ մի ամ բողջ ե րկ րի, 

և այդ պես շա րու նակ: Բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րը նպաս տում են «թշ նա մու կեր-

պա րի» ձևա վոր մա նը՝ հա կա ռա կորդ կող մի ներ կա յա ցուց չին ա պա մարդ կայ նաց նե-

«ԹՇ ՆԱ ՄՈՒ ԿԵՐ ՊԱՐ»
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լով, նրան պատ կե րե լով որ պես մարդ կայ նու թյան դրս ևո րում ե րից զուրկ, ստոր և 

նվաստ մի է ակի: Այդ կարծ րա տի պե րը տա րած վում են ո ղջ հան րույ թի վրա և ստեղ-

ծում այն պի սի տպա վո րու թյուն, թե ի բր ամ բողջ հան րույթն է այդ պի սին: «Թշ նա մու 

կեր պա րի» ֆե նո մե նը ան տե սում կամ մեր ժում է հա կա ռա կորդ կող մում գո յու թյուն 

ու նե ցող դրա կան դրս ևո րում ե րը և հեն վում է մի այն բա ցա սա կա նի վրա: 

«Թշ նա մու կեր պա րի» ձևա վոր ման տեխ նո լո գի ան սե փա կան գոր ծո ղու թյուն-

նե րը ներկայացնում է որ պես մե ծա գոր ծու թյուն ներ՝ դրանք հա կադ րե լով հա կա ռա-

կոր դի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ո րոնք ներ կա յաց վում են որ պես ձա խո ղում եր և ան-

մարդ կայ նու թյան դրս ևո րում եր: 

Շատ պե տու թյուն ներ ի րենց ար տա քին քա ղա քա կան քա րոզ չու թյու նը կա ռու-

ցում են «թշ նա մու կեր պա րի» վրա, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սե փա կան ե րկ-

րի ներ սում հա մախմբ ված և կա ռա վա րե լի պա հել հա սա րա կու թյու նը՝ նաև ներ քին 

քա ղա քա կա նու թյան և ռե սուրս նե րի բաշխ ման հար ցերի վերաբերյալ:

Լ րատ վա մի ջոց նե րը հա ճախ լծ վում են քա րոզ չա կան մե քե նային՝ որ դեգ րե լով 

պե տա կան քա րոզ չու թյան ե ղա նակ նե րը: Ա վե լին, պե տա կան քա րոզ չու թյան նշա-

նա կա լի մասն ի րա կա նաց վում է հենց լրատ վա մի ջոց նե րի մի ջո ցով և ա ռանց վեր-

ջին նե րիս՝ դժ վար թե այդ քան մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նար լայն հա սա րա կու թյան 

վրա: 

Քա րոզ չու թյունն, ան շուշտ, հա կա մար տու թյու նը լու սա բա նե լու բա վա կա նին 

հեշտ, բայց ոչ պրո ֆե սի ո նալ ճա նա պարհ է: Այն չի պա հան ջում լու սա բան ման լեզ-

վի (բա ռա պա շա րի, տեր մի նա բա նու թյան) ը նտ րու թյուն, աղ բյուր նե րի ստու գում և 

հա մե մա տում, այ լընտ րան քային աղ բյուր նե րի ո րո նում, ա կա նա տես նե րի վկա յու-

թյուն նե րի լու սա բա նում և այլ ան հրա ժեշտ աշ խա տանք։ Սրան նպաս տում է նաև 

այն հան գա ման քը, որ հա կա մար տող կող մե րի հա մար դժ վար մատ չե լի են լի նում 

մյուս կող մի ա ռաջ նային աղ բյուր նե րը, ի սկ հա սա նե լի ե րկ րոր դային աղ բյուր նե րի 

դե րում հա ճախ հան դես են գա լիս այն պի սի լրատ վա մի ջոց ներ, ո րոնք ի րենց հեր-

թին լծ ված են սե փա կան պե տու թյան քա րոզ չու թյան գոր ծին: Ար դյուն քում եր կու 

կող մե րը հա կա ռակ կող մում ա մե նից հա ճախ տես նում են ա տե լու թյուն ի րենց ե րկ-

րի նկատ մամբ և փո խա դար ձում են է ́ լ ա վե լի մեծ ու ժով՝ ան տե սե լով սե փա կան 

ե րկ րի ող ջա միտ և խա ղա ղու թյանն ո ւղղ ված ձայ նե րը: Այդ ձայ նե րը, հետ ևա բար, 

ան լսե լի են մում նաև հա կա ռակ կող մի հա մար: 

Լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են նպաս տել ի նչ պես «թշ նա մու կեր պա րի» ար մա-

տա վոր մա նը, այն պես և խա ղա ղու թյան ամ րապնդ մա նը: Եվ ե թե ա ռա ջի նն ար վում է 

բա ցա ռա պես քա րոզ չու թյան շր ջա նակ նե րում, ա պա ե րկ րորդն այն է, ի նչ պա հան-

ջում է բա րե խիղճ լրագ րու թյու նը. ա նա չառ լրատ վու թյուն և մար դա կենտ րոն մեկ-

նա բա նու թյուն: 

 Պա րապ մուն քի նպա տա կը
«Թշ նա մու կեր պա րը» ա ռանց քային դեր է խա ղում հա կա մար տու թյուն նե րի լու-
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սա բան ման գոր ծում: Սե մի նար պա րապ մուն քն այս եր ևույ թի վեր լու ծու թյամբ սկ սե լու 

նպա տա կը հա կա մար տու թյուն նե րի բա րե խիղճ լու սա բան ման խո չըն դոտ նե րի հաղ-

թա հար ման ու ղի նե րի վեր հա նում է: Պա րապ մուն քի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը 

կծա նո թա նան «թշ նա մու կեր պա րի» շա հարկ մա նը քա րոզ չա կան տեխ նո լո գի ա նե րում 

ու լրագ րո ղա կան աշ խա տան քում և կփոր ձեն տես նել հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա-

բան ման հնա րա վո րու թյուն նե րն ա ռանց նմա ն շա հար կում ե րի: 

Առաջին մասի են թա թե մա նե րը
«Թշ նա մու կեր պա րի» եր ևույ թը սպա ռիչ կեր պով վեր լու ծե լու հա մար նա խա-

տես վում են թե մային ա ռնչ վող ե րեք են թա թե մա ներ՝ 

•	 « Բա ցա սա կան և դրա կան կարծ րա տի պեր», 

•	  «Թշ նա մու կեր պա րը», 

•	 « Մա մու լը և «թշ նա մու կեր պա րը»:

 I. Բա ցա սա կան  և դրա կան կարծ րա տի պեր 
Ա ռա ջարկ վում է պա րապ մուն քը սկ սել կարծ րա տի պե րի շուրջ ին տե րակ տիվ 

քն նար կու մով, ո րը նպա տակ ու նի մաս նա կից նե րին սկզ բից ևեթ ներգ րա վել աշ խա-

տան քային պրո ցե սի մեջ հան րա մատ չե լի մի թե մայի մի ջո ցով, ո րը կա րող է նաև 

հու մո րի և աշ խու ժու թյան մթ նո լորտ ստեղ ծել սե մի նա րի սկզ բում՝ մաս նա կից նե րին 

նա խա պատ րաս տե լով գլ խա վոր խնդ րի՝ հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման մեջ 

«թշ նա մու կեր պա րի» մա սին լր ջա գույն քն նարկ մա նը: 

Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 60 րո պե 

Անհ րա ժեշտ պի տույք ներ՝ թուղթ, մար կեր ներ

1
«Այդ ան տա նե լի հայե րը/ադր բե ջան ցի նե րը» 

վար ժու թյուն խմ բե րում
15 րո պե

 2 Վար ժու թյան ար դյունք նե րի ներ կա յա ցում 15 րո պե

3 Քն նար կում և ամ փո փում 30 րո պե
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Ի գի տու թյուն 
Ըստ ըն դուն ված սահ մա նում ե րից 

մե կի՝ կարծ րա տի պը  որ ևէ ա ռար կայի 

(եր ևույ թի, գոր ծըն թա ցի)՝  սո վո րա բար 

վառ զգա ցա կան գույ նե րով հա գե ցած, 

ստան դար տաց ված, սխե մա տի զաց ված, 

պար զեց ված և տա փա կեց ված պատ-

կեր է. բնու թագր վում է նշա նա կա լի կա-

յու նու թյամբ, թեև կա ռուց վում է տվյալ 

ա ռար կայի (եր ևույ թի, գոր ծըն թա ցի) 

մի այն մաս նա կի, հա ճախ՝ գո յու թյուն 

չու նե ցող հատ կա նի շե րի վրա: Եր բեմ 

սահ ման վում է որ պես ոչ ճշգ րիտ, ի ռա-

ցի ո նալ, չա փա զանց ը նդ հան րաց ված 

պատ կե րա ցում: Լայն ի մաս տով՝ մտ քի, 

ը մբռն ման, վար քի ա վան դա կան կա-

նոնն է, վար քի շաբ լո նը: 

Կարծ րա տի պե րը կա րող են լի նել 

ի նչ պես բա ցա սա կան, այն պես և դրա-

կան: Օ րի նակ՝ սևա մոր թե րի մա սին բա-

ցա սա կան կարծ րա տի պե րից է, թե ի բր 

նրանք բո լո րը ծույլ են, ի սկ դրա կան՝ թե 

նրանք բո լո րը ար տա կարգ ե րաժշ տա-

կան ու նա կու թյուն ներ ու նեն: Սա կայն 

այդ կարծ րա տի պե րը, որ պես կա նոն, 

սա սան վում են, ե րբ դրանց հա վա տա-

ցո ղը հան դի պում է չա փա զանց աշ խա-

տա սեր կամ չա փա զանց « բա ղա ձայն» 

սևա մոր թի: 

 Հա մա ձայն ար դի գի տա կան մո-

տե ցում ե րից մե կի, կարծ րա տի պե րը 

կազ մա վոր վում են հան րային նույ նա-

կա նա ցու մից և դրա նից բխող հա վա քա-

կան վար քից և ըն կա լում ե րից (Haslam, 

1997): Հան րույ թը կամ խում բը կոն սեն-

սու սային հա մա ձայ նու թյան է գա լիս 

ի նչ պես իր ներ սում, այն պես էլ ի րե-

նից դուրս տեղի ունեցող եր ևույթ նե րը 

բնո րո շե լու  նշա նային հա մա կար գե րի 

շուրջ՝ կախ ված սե փա կան ի նք նա նույ-

նա կա նա ցու մից: 

Օ րի նակ, « թուր քը մում է թուրք» 

այ լա տյաց կարծ րա տի պը մե ծա պես 

պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման-

քով, որ հայե րի հա վա քա կան հի շո ղու-

թյան մեջ մեծ տեղ ու նի հայե րի 1915թ.-ի 

ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան փաս-

տը և թուր քը՝ որ պես թշ նա մու կեր-

պար: Դրա վկա յու թյունն է Եվ րա սի ա 

հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րա մի 

օ ժան դա կու թյամբ Գրի գոր Ե րի ցյա նի 

իրականացված հե տա զո տու թյու նը, որ-

տեղ Հա յաս տա նի և Թուր քի այի ե րի տա-

սարդ նե րը խոս տո վա նել են, որ մինչև 

մի մյանց հետ հան դի պե լը, ի րենք բազ-

մա թիվ նման կարծ րա տի պեր են ու նե-

ցել (Yeritsyan, 2012): 

Ն մա նա տիպ հե տա զո տու թյուն ներ 

կա տար վել են նաև հայե րի և ա դր բե-

ջան ցի նե րի միջև առ կա կարծ րա տի-

պե րի վե րա բե րյալ: Եր ևա նի մա մու լի 

ա կում բը (Ե ՄԱ) և ա դր բե ջա նա կան 

«Ե նի նե սիլ» լրագ րո ղա կան ըն կե րակ-

ցու թյու նը տա րի ներ շա րու նակ հե տա-

զո տել են եր կու ե րկր նե րի լրատ վա մի-

ջոց նե րում շր ջա նառ վող կարծ րա տի պե-

րը և կլի շե նե րը։ 2002-2003 թվա կան նե-

րին նմա նա տիպ հե տա զո տու թյուն ի րա-

կա նաց վել է Հա յաս տան, Ա դր բե ջան, 

Թուր քի ա ձևա չա փով։ Ու սում ա սի րու-

թյուն նե րին կա րե լի է ծա նո թա նալ Ե ՄԱ 

կայ քում:1 

Եր ևա նի մա մու լի ա կում բի և 

ա դր բե ջա նա կան «Ե նի նե սիլ» լրագ-

րո ղա կան ըն կե րակ ցու թյան հա մա տեղ 

մեկ այլ հե տա զո տու թյունն ան դրա դառ-

1  http://www.ypc.am/media_research/ln/ru 
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Ու սու ցա նո ղի ու ղե ցույց 
Նկա տի ու նե նա լով, որ սա սե մի նար պա րապ մուն քի սկիզբն է, ու սու ցա նո ղը 

պիտի ստեղ ծի ան մի ջա կան քն նարկ ման ա զատ մթ նո լորտ՝ մաս նա կից նե րին ա ռա-

ջար կե լով ա զա տո րեն ար տա հայ տել ի րենց մտ քերն ու կար ծիք նե րը՝ պահ պա նե լով 

« հյու րա սի րու թյու նը, հայ րե նա սի րու-

թյու նը, խել քը, աշ խա տա սի րու թյու նը» 

և այլն: Ա դր բե ջան ցի նե րը նույն պես 

ծայ րա հեղ բա ցա սա կան են գնա հա տել 

ի րենց հար ևան նե րին. նրանց կար ծի քով 

հայե րը « խո րա մանկ են, ազ գայ նա մոլ, 

ե րես պաշտ, հան դուգն և ագ րե սիվ»: 

Հայե րին վե րագր վող դրա կան գնա հա-

տա կան նե րից են ե ղել «աշ խա տա սի-

րու թյու նը, խել քը, հյու րա սի րու թյու նը և 

խի զա խու թյու նը»: Եր կու կող մե րում էլ 

մի մյանց դրա կան են գնա հա տել հարց-

վող նե րի շատ փոքր մա սը: Ու շագ րավ 

է, որ որ քան ե րի տա սարդ են ե ղել 

հարց վող նե րը, այն քան ա վե լի բա

ցա սա կան են գնա հա տել հար ևա նին, 

ի սկ հա մե մա տա բար հա սուն տա րի քի 

մար դիկ, ով քեր ժա մա նա կին հար ևան 

ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 

ապ րե լու, աշ խա տե լու, շփ վե լու փորձ 

են ու նե ցել ա վե լի զգու շա վոր են ե ղել 

ի րենց գնա հա տա կան նե րում (Армения 

и Азербайджан на перепутье “ни мира, ни 

войны”: Как преодолеть стереотипы, 2005): 

Սա մեկ ան գամ ևս ա պա ցու ցում է, որ 

կարծ րա տի պե րը, նա խա պա շար մունք-

ներն ու կլի շե նե րն ա ռա ջա նում են տե-

ղե կու թյուն նե րի ա ռաջ նային աղ բյուր-

նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: 

Նման կարծ րա տի պե րը կա րող են ի 

հայտ բեր վել նաև պա րապ մունք նե րի 

մաս նա կից նե րի օգ նու թյամբ: 

նում է առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե րում 

ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան լու-

սա բան ման ըն թաց քում կի րառ ված կլի-

շե նե րին և բա ցա սա կան կարծ րա տի պե-

րին: Հե տա զո տու թյունն օգ տա կար աղ-

բյուր է այս ձեռ նար կով նա խա տես ված 

պա րապ մունք ներն ան ցկաց նե լու հա-

մար: Պետք է, սա կայն, նկա տի ու նե նալ, 

որ հա կա մար տու թյան առ կա յու թյու նն 

ազ-դում է մա մու լի հրա պա րա կում ե րի 

վրա նաև այն դեպ քե րում, ե րբ հար ևա-

նի մա սին լու սա բա նու մը չի ա ռնչ վում 

բուն ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյա նը: 

Կարծ րա տի պե րի հա մար պա րարտ 

հող է ստեղ ծում նաև ա ռաջ նային աղ-

բյուր նե րի և հա վաս տի տե ղե կու թյուն-

նե րի սղու թյու նը, ին չի ա պա ցույցն 

էր « Ռե գի ոն» հե տա զո տա կան կենտ-

րո նի կողմից 2004-ին ի րա կա նաց-

րած հե տա զո տու թյու նը, հա մա ձայն 

ո րի հայերն ու ա դր բե ջան ցի նե րը մի-

մյանց գնա հա տում են ա վե լի շատ ը ստ 

կարծ րա տի պե րի, քան ը ստ սե փա կան 

փոր ձի: Եր կու կողմ էլ հար ևան ժո-

ղովր դին վե րագ րել են ծայ րա հեղ բա-

ցա սա կան բնու թագ րիչ ներ: Հայե րը 

ա դր բե ջան ցի նե րին գնա հա տել են որ-

պես « խո րա մա նակ, նենգ, չար, ե րես-

պաշտ, ագ րե սիվ, հան դուգն, ռազ մա-

տենչ, ազ գայ նա մոլ, ծույլ», ի սկ որ պես 

դրա կան հատ կա նի շեր նշել են նրանց 
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փո խա դարձ հար գան քի և քա ղա քա վա րու թյան կա նոն նե րը: Ու սու ցա նո ղը պիտի 

հետ ևի նաև, որ մաս նա կից նե րը զերծ ման ա դր բե ջան ցի նե րի հաս ցե ին վի րա վո-

րա կան ար տա հայ տու թյուն նե րից, ե թե նույ նիսկ նրանք ներ կա չեն լսա րա նում: Սա-

կայն ա ռա ջին նիս տում պիտի ա ռա ջարկ վի խո սել նաև ի րենց ծա նոթ այդ պի սի ար-

տա հայ տու թյուն նե րի մա սին:

1. «Այդ  ան տա նե լի հայե րը/ադր բե ջան ցի նե րը» վար ժու թյունը խմ բե րում

 Նախ, ու սու ցա նո ղը մի քա նի րո պե ա նոց նե րա ծա կա նով մեկ նա բա նում է 

« կարծ րա տիպ» հաս կա ցու թյու նը՝  ը նդ գծե լով, որ այն կա րող է լի նել դրա կան և բա-

ցա սա կան: 

Այ նու հետև ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է պա րապ մուն քի մաս նա կից նե րին բա-

ժան վել ե րեք կամ չորս խմ բի: Խմ բե րին տրա մադր վում է եր կո ւա կան թերթ թուղթ և 

մար կեր ներ: Նրանց ա ռա ջարկ վում է մի թղ թի վրա եր կու սյու նա կով գրել հայե րի մա-

սին ի րենց հայտ նի դրա կան և բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րը, ի սկ մյուս թղ թի վրա՝ 

ա դր բե ջան ցի նե րի մա սին: Դա ա նե լու հա մար մաս նա կից նե րին տր վում է 15 րո պե, 

ո րից հե տո նրանց ա ռա ջարկ վում է ներ կա յաց նել գրի ա ռած կարծ րա տի պե րը: 

2. Վար ժու թյան ար դյունք նե րի ներ կա յա ցում

Յու րա քան չյուր խմ բից մեկ կամ եր կու հո գի ներ կա յաց նում է իր խմ բում կա-

տար ված աշ խա տան քը: Հեր թով յու րա քան չյուր խումբ պա տին փակց նում է իր կազ-

մած եր կու ա ղյու սակ նե րը և ցույց տա լիս մաս նա կից նե րին, թե ի նչ եզ րա կա ցու-

թյուն նե րի է հան գել ի րենց խում բը: 

3. Քն նար կում և ամ փո փում

Խմ բում կա տար ված աշ խա տան քը ներ կա յաց նե լուց հե տո ու սու ցա նողը մաս-

նա կից նե րի օգ նու թյամբ ը նդ գծում է այն կարծ րա տի պե րը, ո րոնք ա մե նից շատ են 

հի շա տակ վել խմ բե րի ներ կա յաց րած ցան կե րում և ա ռա ջար կում է մաս նա կից նե րին 

քն նար կել, թե որ քա նով են դրանք հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը:

 Ու սու ցա նո ղին խոր հուրդ է տր վում խմ բե րի աշ խա տանք ն ամ փո փե լիս և քն-

նար կե լիս, ու շադ րու թյուն դարձ նել, թե որ ազ գի/երկ րի դեպ քում ո ́ ր կարծ րա տի-

պերն են գե րակշ ռել՝ դրա կա՞ ն թե՞ բա ցա սա կան, և ա ռա ջար կել խո սել այդ մա սին: 

Ո րոշ դեպ քե րում մաս նա կից նե րը կա րող են վի ճե լի գնա հա տա կան տալ կարծ-

րա տի պե րին. ա սենք՝ հայե րի « խո րա ման կու թյան» մա սին կարծ րա տի պը գնա հա-

տել դրա կան կամ բա ցա սա կան: Հար կա վոր է այս դեպ քում հար ցադ րում ե րի մի ջո-

ցով մաս նա կից նե րին մղել ի րենց մո տե ցում ե րի մա սին նո րո վի քն նարկ ման։

Քն նարկ ման փու լում հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև, թե ա րդյոք 

նշ վել են կարծ րա տի պեր, ո րոնք վե րագր վել են և´ հայե րին, և´ ա դր բե ջան ցի նե րին: 

Ե թե չկան այդ պի սիք, ու սու ցա նո ղը կա րող է հար ցադ րում ա նել այդ մա սին և դրա 

շուրջ քն նար կում ծա վա լել: 

Քն նարկ ման ա վար տին ու սու ցա նո ղը մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րն ամ փո փում է՝ 

ի հայտ բե րե լով դրան ցում մատ նանշ ված այն տար բե րու թյուն ներն ու նմա նու թյուն նե րը, 

ո րոնք, մաս նա կից նե րի կար ծի քով, առ կա են հայ և ա դր բե ջան ցի ժո ղո վուրդ նե րի միջև: 
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II. «Թշ նա մու կեր պա րը »
Ու սում ա սի րե լով տար բեր ե րկր նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի 

փոր ձը, պա րապ մուն քի մաս նա կից նե րը վեր լու ծում են «թշ նա մու կեր պար» հաս կա-

ցու թյու նը, դրա ձևա վոր ման և կի րառ ման ձևե րը և ազ դե ցու թյու նը հա սա րա կու թյան 

վրա: Սե մի նար պա րապ մուն քի նպա տակն է՝ մաս նա կից նե րին մտա ծե լու նյութ տալ 

այն մա սին, թե ի նչ հետ ևանք ներ կա րող են ու նե նալ մի ամբո ղջ հա վա քա կա նու-

թյան նկատ մամբ բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րի կի րա ռու մը և թշ նա մա կան ա ռաս-

պել նե րի  տա րա ծու մը:

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 120 րո պե:

 Պի տույք ներ՝ լափ թոփ, պրոյեկ տոր, թուղթ և մար կեր ներ, հոդ ված նե րի նմուշ ներ 

3-4 խմ բի հա մար:

1
« Խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի միջև» ֆիլ մի դի տում 

և քն նար կում
60 րո պե

 2  Վար ժու թյուն « Թեր թեր» 15 րո պե

3 Վար ժու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փում 30 րո պե

4 Քն նար կում 30 րո պե
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Ի գի տու թյուն
 Հե տա զո տող նե րը նշում են, որ 

«թշ նա մու կեր պա րը» զար գաց վում և 

շա հարկ վում է հա կա մար տու թյուն նե-

րի և ազ գա մի ջյան խր թին հա րա բե-

րու թյուն նե րի սր ման ժա մա նակ: Այդ 

կարծ րա տի պի շա հար կու մը հատ կա պես 

ին տեն սիվ շր ջա նա ռու թյուն է ստա-

նում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 

շր ջա նում: Այն նպաս տում է ժո ղովր դի 

ներ քին հա մախմբ մա նը քա ղա քա կան 

կամ ռազ մա կան ղե կա վա րու թյան կա-

յաց րած ո րո շում ե րի շուրջ և ժո ղովր դի 

կող մից այդ ո րո շում ե րի ան վե րա պահ 

հա վա նու թյա նը: Սա կայն կարծ րա տի-

պը շա րու նա կում է շա հարկ վել նաև այն 

ժամանակ, ե րբ հա րա բե րա կան խա ղա-

ղու թյուն է հաս տատ վում: 

Ա վե լին, ազ գա մի ջյան կամ այլ տե-

սա կի թշ նա ման քը սկս վում է հենց այդ-

պի սի կարծ րա տի պե րի շա հար կու մից: 

Ը նդ ո րում, սկզ բում «ու րի շին» վե րա-

բե րող կարծ րա տի պերն ու կլի շե նե րը 

կա րող են մի ան գա մայն ան մեղ կա-

տակ ներ թվալ և նույ նիսկ չդիտ վել որ-

պես թշ նա մա կան: Սա կայն, ե րբ ո րո շա-

կի խմ բեր «ու րի շի» դեմ հա մա խոհ ներ 

հա վա քագ րե լու և «ու րի շին» այս կամ 

այն կերպ հար վա ծե լու նպա տակ են 

հե տապն դում, այդ «ան մեղ» թվա ցող 

կարծ րա տի պերն ու կլի շե նե րը կա տա-

րում են ար մա տա կան դեր՝ «ու րի շին» 

ներ կա յաց նե լով որ պես դի մա զուրկ, ան-

մարդ կային մի ա ռար կա, որ պես սպառ-

նա լիք սե փա կան հա վա քա կա նու թյա նը, 

որ պես մե կը, ո րը գթու թյան ար ժա նի չէ, 

այլ ար ժա նի է մի այն ա տե լու թյան և 

ո չն չաց ման: Սա վե րա բե րում է հա կա-

մար տու թյուն նե րի ա մե նա տար բեր տե-

սակ նե րին՝ սկ սած փոքր խմ բե րից մինչև 

պե տու թյուն ներ: Ը նդ ո րում, թշ նա մանք 

տա ծող հան րույ թի կող մից  «թշ նա մի» 

կա րող է հռ չակ վել նաև  նույն հան րույ-

թի ան դա մը։ 

Վի ճա կագ րու թյու նը հա ճախ խըտ-

րա կա նու թյան տար բեր դրս ևո րում ե-

րի (այդ թվում ծայ րա հեղ, ինչ պես՝ ան-

ձին կամ հա վա քա կա նու թյա նը որ պես 

«ու րիշ» դի տար կե լու, «ու րի շի» ա պա-

մարդ կայ նաց ման, «թշ նա մու կեր պա րի» 

կերտ ման) ա վե լի բարձր ցու ցա նիշ ներ 

է բա ցա հայ տում (Hall, S., 1997) զար գա-

ցած, քան պա կաս ժո ղովր դա վա րա-

կան ե րկր նե րում: Դա վկա յում է նախ 

այն մա սին, որ ոչ ժո ղովր դա վա րա կան 

հա սա րա կու թյուն նե րը պար զա պես չեն 

գի տակ ցում, որ նման դրս ևո րում ե րը 

խտ րա կա նու թյուն են:    Մի ա ժա մա նակ, 

պետք է նկա տել, որ նույ նիսկ ժո ղովըր-

դա վա րա կան և հակախտրականության 

բարձր մշակույթ դրսևորող հա սա րա-

կու թյուն նե րում հնա րա վոր են ի րա վի-

ճակ ներ, ե րբ հա կա մար տու թյուն նե րի 

սպառ նա լի քը կամ առ կա յու թյու նը ա ռա-

ջաց նում է «թշ նա մու կեր պա րի» կեր-

տում և շա հար կում: Այս մա սին կոնկ-

րետ օ րի նա կի վրա ման րա մասն կանգ 

կառ նենք հա ջորդ են թա թե մային վե րա-

բե րող հատ ված նե րում: 

Սա ռը պա տե րազ մի վեր ջին տա րի-

նե րին մշակ ված մի ու սում ա կան վար-

ժու թյու նում Սեմ Քի նը դա սըն թա ցի մաս-

նա կից նե րին ա ռա ջար կում էր պա տաս-

խա նել մի շարք հար ցե րի, ո րոնք պիտի 

նպաս տե ին «թշ նա մու կեր պա րի» մա-

սին նրանց հա յացք նե րի վե րա նայ մա նը 
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Ու սու ցա նո ղի ու ղե ցույց

 1. Ֆիլ մի դի տում և քն նար կում

 Պա րապ մունքն սկս վում է « Խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի միջև» ֆիլ մի դի-

տու մով: Այն եր կու մա սից է. ա ռա ջի նը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նում առ կա պատ-

կե րա ցում ե րն ա դր բե ջան ցի նե րի և «թշ նա մու կեր պա րի» մա սին, ի սկ ե րկ րոր դը՝ 

հայե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի և «թշ նա մու կեր պա րի» մա սին Ա դր բե ջա նում: 

Ֆիլ մը տևում է 30 րո պե:

 Հա ջորդ ե րե սուն րո պե նե րը տրա մադր վում են ֆիլ մի քն նարկ մա նը: Մաս նա-

կից նե րին ա ռա ջարկ վում է կար ծիք ներ հայտ նել ֆիլ մում հն չած տե սա կետ նե րի մա-

սին՝ ա ռար կե լով, հա մա ձայ նե լով կամ լրա ցում եր ա նե լով: Քն նարկ ման ըն թաց քում 

լսե լով մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րը, ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է նմա նու թյուն 

գտ նել ի րենց և ֆիլ մի ա դր բե ջան ցի հե րոս նե րի հայտ նած կար ծիք նե րի միջև: 

ներ կամ էլ ա վե լի ստոր ա րա րած ներ: 

Կկա րո ղա նայի՞ նք մեզ ստի պել սպա նել 

մարդ կանց, ո ւմ նույն քան ար ժե քա վոր 

ե նք հա մա րում, որ քան ի նք ներս մեզ: 

Կկա րո ղա նայի՞ նք գնալ պա տե րազ մի 

ա ռանց թշ նա մուն չա րիք հա մա րե լու: 

4. Ե թե յու րա քան չյուր կող մը հըռ-

չա կում է, թե «Աստ ված իմ կող մից է», 

ա պա ի նչ պե՞ս պար զել, թե ով է ճիշտ:

 Քի նի մշա կած ձեռ նար կը կա հա-

մա ցան ցում. այն օգ տա կար տե սա կան 

և պրակ տիկ ու սու ցո ղա կան նյութ է հա-

կա մար տու թյուն ներ լու սա բա նող լրագ-

րող նե րի վե րա պատ րաստ ման հա մար։ 

(Keen): Ա հա դրան ցից մի քա նի սը. 

1. Ին չո՞ւ ե նք մենք ի նք նա բե րա բար 

կաս կա ծի տակ առնում մեզ նից տար բեր-

վող մարդ կանց: Ա րդյոք մի՞շտ է ան ծա-

նո թը չար, վտան գա վոր, սար սա փազ դու: 

2. Ինչ պի սի՞ խոս քեր, պատ կեր ներ 

և մակ դիր ներ ե նք գոր ծա ծում վախն ու 

ա տե լու թյու նը բնո րո շե լու հա մար: Եվ 

հա կա ռա կը՝ ի նչ պի սի՞ խոս քեր, պատ կեր-

ներ և մակ դիր ներ ե նք գոր ծա ծում բնո-

րո շե լու հա մար նրանց, ո ւմ սի րում ե նք:

3. Կ կա րո ղա նայի՞ ն զին վոր նե-

րը սպա նել, ե թե թշ նա մուն չհա մա րե ին 

ա նաստ ված բար բա րոս ներ, դավա ճան-
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2. « Թեր թեր» վար ժու թյուն  

 Վար ժու թյու նը կա տա րե լու հա մար ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է մաս նա կից նե-

րին բա ժան վել խմ բե րի: Խմ բե րին տր վում է մե կա կան թերթ թուղթ և մար կեր: Յու-

րա քան չյուր խմ բին տր վում է նաև մա մու լի մե կա կան հրա պա րա կում և ա ռա ջարկ-

վում է ը նդ գծել այն բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը, ո րոնք, խմ բի կար ծի քով, 

է թի կայի տե սա կե տից ա նըն դու նե լի են: Ու սու ցա նո ղը խնդ րում է մաս նա կից նե րին 

դուրս գրել այդ բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը և դրանց փո խա րեն ա ռա ջար-

կել ի րենց հա մար ըն դու նե լի ձևա կեր պում եր: 

Վար ժու թյան հա մար կի րառ վում են հայ կա կան մա մու լի հրա պա րա կում եր, 

ո րոնց մեջ, սա կայն, «Ադր բե ջան» և «ադր բե ջան ցի ներ» բա ռե րը փո խա րի ված են 

հա մա պա տաս խա նա բար « Հա յաս տան» և « հայեր» բա ռե րով: Որ պես զի մաս նա կից-

նե րը վար ժու թյան ըն թաց քում չկ ռա հեն խա ղի դր ված քը, պետք է ը նտ րել այն պի-

սի հոդ ված ներ, որ պի սիք մաս նա կից նե րի կող մից կըն կալ վեն որ պես ա դր բե ջան-

ցի լրագ րող նե րի հրա պար կում եր: Ձեռ նար կի հա վել ված նե րում ներ կա յաց ված են 

նման հոդ ված նե րի նմուշ ներ, սա կայն ու սու ցա նող նե րը կա րող են ի նք նու րույն ը նտ-

րել այլ հոդ ված ներ։ 

3. Ար դյունք նե րի ամ փո փում 

Ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է, որ յու րա քան չյուր խմ բից մե կը ներ կա յաց նի 

խմ բային աշ խա տան քի ար դյունք նե րը՝ հոդ ված նե րում ի հայտ բե րած է թի կայի տե-

սա կե տից ա նըն դու նե լի ար տա հայ տու թյուն նե րը, և ա ռա ջար կի, թե ին չով է հնա րա-

վոր դրանք փո խա րի նել։ Վար ժու թյան ար դյունք նե րի ներ կա յաց ման հա մար հատ-

կաց վում է 15 րո պե:

4. Բա ցա հայ տում 

Երբ ար դյունք ներն ար դեն ներ կա յաց ված են, ու սու ցա նո ղը հայտ նում է, որ 

հոդ ված նե րը քաղ ված է ին ոչ թե հա կա ռա կորդ ե րկ րի, այլ հայ րե նի մա մու լից՝  մի այն 

փո փոխ ված ա նուն նե րով: Բնա կան է, որ դա բուռն ար ձա գանք կգտ նի մաս նա կից-

նե րի մեջ և կմ ղի նրանց մտա ծե լու հար ևան ե րկ րի նկատ մամբ սե փա կան ե րկ րի մա-

մու լի վար քագ ծի մա սին: Մաս նա կից նե րին պետք է խրա խու սել ար տա հայտ վելու, 

պար զա պես հա մա կար գե լով ա զատ քն նար կու մը։ 
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III. Մա մու լը և «թշ նա մու կեր պա րը» 
Այս բաժ նի նպա տակն է վեր լու ծել լրատ վա մի ջոց նե րի դե րը «թշ նա մու կեր պա-

րի» ստեղծ ման և տա րած ման գոր ծում: Պա րապ մուն քի ըն թաց քում այդ դե րը դի-

տարկ վե լու է նա խորդ բա ժին նե րում քն նարկ ված լրագ րո ղա կան է թի կայի, կարծ րա-

տի պե րի և «թշ նա մու կեր պա րի» մա սին պատ կե րա ցում ե րի հա մադր մամբ:

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց վածքը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 90 րո պե: 

 Անհ րա ժեշտ պի տույք ներ ՝ պրոյեկ տոր, լափ թոփ, տե սաս կա վա ռակ

1  Նե րա ծա կան խոսք  10 րո պե

 2
« Մու սուլ մա նի հետ նման բան չպի տի պա տա հեր» 

ֆիլ մի դի տում
50 րո պե

3 Ֆիլ մի քն նար կում 30 րո պե
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Ի գի տու թյուն
«Թշ նա մու կեր պա րի» կերտ ման, 

տա րած ման և ար մա տա վոր ման գոր ծում 

մեծ դեր են խա ղում լրատ վա մի ջոց նե րը: 

Վեր ջին ներս հա ճախ որ դեգ րում են քա-

ղա քա կան, ռազ մա կան և տն տե սա կան 

վեր նա խա վե րի հռե տո րա բա նու թյու նը՝ 

ա ռանց վի ճար կե լու դրանց է թի կա կան 

ար ժե քը և հաշ վի առ նե լու ազ դե ցու-

թյու նը լայն հա սա րա կու թյան վրա: Հա-

կա մար տու թյուն նե րի ակ տիվ փու լե րում 

կտ րուկ նվազ ման սպառ նա լի քի տակ է 

հայտն վում հա վա տար մու թյու նը լրագ-

րո ղա կան պրո ֆե սի ո նա լիզ մին. այ լա-

կար ծու թյունն ան տես վում է, հա ճախ 

նաև քար կոծ վում: Պա սիվ փու լե րում 

ի րա վի ճա կը մում է նույ նը, սա կայն 

ա վե լի հազ վա դեպ և հա մե մա տա բար 

մեղմ դրս ևո րում ե րով: 

Վառ օ րի նակ է այն ազ դե ցու թյու-

նը, որ լրատ վա մի ջոց նե րի վրա թո ղեց 

Նյու Յոր քի և Վա շինգ տո նի վրա 2001թ.-

ի սեպ տեմ բե րի 11-ին մա հա պարտ ա հա-

բե կիչ նե րի կա տա րած հար ձա կու մից 

հե տո Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի նա խա-

գահ Ջորջ Բու շի ո րո շու մը՝ ռազ մա կան 

գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սել Իրաքում: Այդ 

գործողությունը նա կն քեց « պա տե րազմ 

ը նդ դեմ ա հա բեկ չու թյան» ա նու նով: 

Ա հա բեկ չա կան հար ձա կու մից ցնց ված 

ա մե րի կա ցի նե րից շատ քչե րը կաս կա ծի 

տակ ա ռան այս ո րո շու մը, ի սկ հազ վա-

գյուտ հա կա պա տե րազ մա կան ձայ ներն 

ան տես վե ցին: Եվ ը նդ հա կա ռա կը՝ խո-

շոր լրատ վա մի ջոց ներն ամ բողջ թա փով 

սկ սե ցին պա տե րազ մա կան քա րոզ-

չու թյուն վա րել՝ օգ տա գոր ծե լով Բու շի 

վար չա կազ մի հրա պա րակ նե տած բա-

ռամ թեր քը, այդ թվում՝ « պա տե րազմ 

ը նդ դեմ ա հա բեկ չու թյան» կլի շեն : 

Գիտ նա կան նե րի մի խումբ փոր ձել 

է քա նա կա կան վեր լու ծու թյամբ և հար-

ցազ րույց նե րի մի ջո ցով բա ցա հայ տել, 

թե ին չու են լրագ րող նե րը որ դեգ րում և 

ար մա տա վո րում քա ղա քա կան վեր նա-

խա վի ռազ մա տենչ բա ռա պա շա րը: Պա-

տաս խան նե րի մեծ մա սը վկա յում են, որ 

լրագ րող նե րը չեն էլ մտա ծել, որ կա րե-

լի էր այլ կերպ վար վել:  « Պա տե րազմ 

ը նդ դեմ ա հա բեկ չու թյան» (War on Ter-

ror) կլի շեն նրանց կարճ և հան րա մատ-

չե լի էր թվա ցել: Հե տա զո տու թյու նը չի 

ը նդ գր կում լրագ րող նե րի աշ խա տա վայ-

րի՝ տվյալ թեր թի խմ բագ րա կան քա ղա-

քա կա նու թյան ու սում ա սի րու թյու նը, 

մինչ դեռ դա կա րող էր ա վե լի խոր քային 

պատ ճառ ներ բա ցա հայ տել լրագ րող-

նե րի կող մից վեր նա խա վի բա ռա պա շա-

րի չմ տած ված կրկ նօ րի նա կու մից բացի 

(Lewis, 2009): Այլ ա մե րի կյան հե տա զո-

տու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ մա մու-

լը շա րու նա կում է մու սուլ ման նե րից և 

ա րաբ նե րից կեր տել «թշ նա մու կեր պար» 

նույ նիսկ հի մա, ե րբ Սեպ տեմ բե րի 11-ի 

ա հա բեկ չու թյու նը վա ղուց ան ցյա լում 

է, և այն դեպ քե րում, ե րբ խոս քը վե րա-

բե րում է Ա ՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րին: Դա 

ար վում է ա րաբ նե րին որ պես օ տար ներ 

ներ կա յաց նե լու միջոցով, ով քեր, իբր,  

«ինք նըս տին քյան» ա մե րի կյան ար ժեք-

նե րի հա կա ռա կորդ ներ են և վտանգ 

են ներ կա յաց նում այդ ար ժեք նե րի 

տարածման համար (Merskin, 2004): 

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին 

հա ջոր դած հա րա բե րա կան ան դոր րի 

շր ջա նում այ լընտ րան քային ձայ ներն 
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մի այն եր բեմ կա րո ղա նա լով հաս նել 

լրատ վա մի ջոց նե րին, և վեր ջին նե րիս 

մի ջո ցով՝ վեր նա խա վին (Entman, 2004): 

Այս տե սու թյունն ար մա տա կա նո րեն վի-

ճար կում է լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից 

հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման 

ձևի և բո վան դա կու թյան ը նտ րու թյան 

ի նք նու րույ նու թյու նը:

 Հա յաս տա նում և Ա դր բե ջա նում 

լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ղա րա բա ղ-

յան հա կա մար տու թյան լու սա բա նու մը 

նույն պես լի է եր կու ե րկր նե րի ղե կա-

վա րու թյուն նե րի օգ տա գոր ծած բնո րո-

շում ե րով և ո գով: Ո րոշ լրատ վա մի ջոց-

ներ, ի նչ պես նաև ռու սա լե զու շատ բլո-

գեր ներ, ի րենց պարտքն են հա մա րում 

հան դես գալ շատ ա վե լի սուր և ռազ-

մա տենչ հռե տո րա բա նու թյամբ, քան 

հայ րե նի կա ռա վա րու թյու նը։ Այս պի սի 

մո տե ցու մը բնո րոշ է ոչ մի այն նպա-

տա կադր ված հա կաադր բե ջա նա կան 

(Ա դր բե ջա նում՝ հա կա հայ կա կան) քա-

րոզ չու թյան ա ռա քե լու թյուն որ դեգ րած 

լրատ վա մի ջոց նե րին, այլև լրագ րո ղա-

կան պրո ֆե սի ո նա լիզ մին հա վա տա րիմ 

լրատ վա մի ջոց նե րին և լրագ րող նե րին: 

Հա մա տա րած ռազ մա տենչ հռե տո րա-

բա նու թյան մթ նո լոր տում շատ դժ վար է 

հետ ևո ղա կան լի նել և չանց նել պրո ֆե-

սի ո նալ լու սա բան ման և քա րոզ չու թյան 

միջև նուրբ սահ մա նը: 

ա ռա վել լսե լի են դառ նում: Հո վար դի 

հա մալ սա րա նում վեր լու ծել են, թե ի նչ-

պես և ին չու է ին խա ղա ղա սի րա կան 

ձայ ներն ան տես վում Սեպ տեմ բե րի 11-ին 

հա ջոր դող ա միս նե րին, ի նչ պես էր կաս-

կա ծի տակ դր վում խա ղա ղա սի րա կան 

դիր քե րից հան դես ե կող նե րի հայ րե նա-

սի րու թյու նը, և թե ի նչ պես մի այն մոտ 

վեց ա միս ան ց վեր ջին նե րիս հա ջող վեց 

հետզ հե տե հաս նել խո շոր լրատ վա մի-

ջոց նե րին և լսե լի դառ նալ լայն հա սա-

րա կու թյա նը՝ թե պետև պա տե րազմ 

ար դա րաց նող ձայ նե րից ան հա մե մատ 

ա վե լի փոքր ծա վա լով (Klein, 2009): 

Հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա-

բան մա նը նվիր ված խոր քային հե տա-

զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 

ի րա կա նում լրատ վա մի ջոց նե րը ոչ թե 

ստեղ ծում են, այլ տա րա ծում են քա ղա-

քա կան և տն տե սա կան վեր նա խա վե րի 

կող մից ստեղծ ված պատ կե րա ցում ե րը 

հա կա ռա կորդ կող մի մա սին (և ոչ մի այն 

դրա մա սին), ի նչ պես ջր վե ժի պարզ մո-

դե լի մի ջո ցով նկա րագ րել է տե սա բան 

Ռո բերտ Է նթ մա նը: Ջր վե ժի վեր ևում 

վեր նա խավն է, ի սկ լրատ վա մի ջոց նե րը՝ 

նրան ցից քիչ ներքև: Լայն հա սա րա կու-

թյու նը գտն վում է ջր վե ժի ստո րին ա վա-

զա նում. դե պի վեր հետ ցայ տող՝ ջրի 

փոք րիկ շի թերն այն ան դրա դար ձում 

է, որ հա սա րա կու թյու նը հղում է վեր՝ 

Ուսուցանողի ուղեցույց

1. Եր կու խոսք ֆիլ մի մա սին

 Ցան կա լի է ֆիլ մի դի տում սկ սել փոք րիկ (10 րո պե ա նոց) նե րա ծու թյամբ, 
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մաս նա կից նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լով այն փաս տի վրա, որ լրագ րո ղա կան 

է թի կայի և հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման խն դիր նե րը բնո րոշ են ոչ մի այն 

Հա յաս տա նին, այլև ա րևմ տյան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րին, որ տեղ ա հա բեկ չա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րը մարդ կանց մեջ բավական լայնատարած վախ և ա տե լու թյուն 

են ա ռա ջաց րել իս լա մա կան մշա կույ թի նկատ մամբ:

 2. Ֆիլ մի դի տում

Ու սու ցա նո ղի ա ռա ջար կու թյամբ « Մու սուլ մա նի հետ նման բան չպի տի պա տա-

հեր» ֆիլ մի դիտ ման ըն թաց քում մաս նա կից նե րը կա րող են կա տա րել գրա ռում եր՝ 

քն նարկ ման ժամանակ օգ տա գոր ծե լու հա մար: Ֆիլ մի տևո ղու թյու նը մոտ 50 րո պե է:

3. Քն նար կում

 Դիտ մա նը հա ջոր դող քն նարկ ման ըն թաց քում (30 րո պե) ու սու ցա նո ղը նախ 

թույլ է տա լիս քն նար կել բրի տա նա կան ի րա կա նու թյու նը, այ նու հետև խնդ րում է 

մաս նա կից նե րին ֆիլ մում տե սածը համեմատել հայ կա կան ի րա կա նու թյան հետ: 
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 Հատ կան շա կան է, որ մա մու լա գի տու թյու նը (մե դի ա գի տու թյուն ներ) սկ սել է 

զար գա նալ այն պա հից, ե րբ հե տա զո տող նե րը փոր ձել են ի նչ-որ կերպ ար ձա գան քել 

լրատ վա մի ջոց նե րի ան պա տաս խա նա տու վար քին պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում: 

1896-ին, ե րբ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը և Իս պա նի ան գաղտ նի բա նակ ցու թյուն-

ներ է ին վա րում Կու բայի շուրջ, ի սկ Կու բա յում ըն թա նում էր ա զա տագ րա կան պայ-

քար, ա մե րի կա ցի հրա տա րա կիչ Վի լյամ Ռան դոլֆ Հըրս թը նկա րիչ-ի լյուստ րա տոր 

էր գոր ծու ղել Կու բա՝ լու սա բա նե լու հնա րա վոր պա տե րազ մը Կու բայի և Իս պա նի այի 

միջև: Ե րբ նկա րի չը հե ռա գիր էր ու ղար կել Հըրս թին, խնդ րե լով թույլ տալ վե րա-

դառ նալ հայ րե նիք, քա նի որ ա մեն ի նչ խա ղաղ է և ոչ մի պա տե րազմ չի սպաս վում, 

Հըրս թը նրան պա տաս խա նել էր. «Խնդ րում եմ մա ցեք: Դուք ձևա վո րեք նկար նե րը, 

ես կձ ևա վո րեմ պա տե րազ մը: Հըրսթ» (Baran, J.S. & Davis, D.K., 2009):

 Սա դա սա կան պատ մա կան օ րի նակ է, ո րը ցույց է տա լիս, թե լրատ վա մի ջոց-

նե րի ան պա տաս խա նա տու գոր ծու նե ու թյունն ի նչ պես կա րող է թե ժաց նել հա կա-

մար տու թյուն նե րը հա նուն լայն սպառ ման և ա ռա վե լա գույն ե կա մուտ նե րի:

Լ րատ վա մի ջոց նե րը կա րող են ու նե նալ սո ցի ալ-տն տե սա կան, կամ քա ղա քա-

կան շա հեր, սա կայն դրանք չպետք է վեր դաս վեն լրագ րո ղա կան պրո ֆե սի ո նա լիզ-

մի և է թի կայի սկզ բունք նե րից: Հա կա մար տող կամ հա կա ռա կորդ կող մի մա սին որ ևէ 

պատ մու թյուն լու սա բա նե լիս, լրագ րո ղը պետք է մշ տա պես հարց տա ի րեն. «Ին չի՞ն 

է ծա ռա յում լրագ րու թյու նը»: Պա տաս խան նե րը կա րող են լի նել տար բեր: Ա մե նա-

տա րած ված պա տաս խանն է՝ ճշ մար տու թյա նը: Սա կայն մի՞շտ է, որ ճշ մար տու թյու-

նն օբյեկ տիվ է: Պար տա վո՞ր է, ա րդյոք, լրագ րո ղը մտա հոգ վել այն հարցով, թե իր 
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մա տու ցած տե ղե կու թյուն ներն ի նչ պես կա րող են մեկ նա բան վել: Ա րդյո՞ք ճշ մար տա-

ցի են այն պի սի լու սա բա նում ե րը, ո րոն ցում կոնկ րետ ան ձի կամ խմ բի գոր ծո ղու-

թյուն ներն ու հա յացք նե րը վե րագր վում են մի ամ բողջ հան րույ թի՝ չներ կա յաց նե լով 

նույն հան րույ թում առ կա այ լընտ րան քային տե սա կետ նե րը: Ըն դու նե լի՞ է, ա րդյոք, 

պրո ֆե սի ո նալ լրագ րու թյան մաս նակ ցու թյու նը հա կա մար տու թյան քա րոզ չու թյա նը, 

կամ հա կա մար տու թյուն նե րի խա ղաղ հան գու ցա լուծ մա նը: Ա րդյոք մար դո՞ւ, թե՞ պե-

տու թյան շահն է ա ռաջ նա հերթ է թի կայի տե սա կե տից, և ա րդյո՞ք այդ շա հե րը հա կա-

դիր են: Սրանք հար ցեր են, ո րոնց շուրջ բա նա վե ճե րը շա րու նա կա կան են և ո րոնց 

պա տաս խան նե րը զար գաց ման տար բեր դի նա մի կա ու նեն տար բեր ե րկր նե րի լրագ-

րո ղա կան ա վան դույթ նե րում: Այս հար ցե րի պա տաս խան ներն է, որ ա ռա ջարկ վում է 

գտ նել նաև այս գլ խում ներ կա յաց վող պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում: 

Հինգ տար վա ըն թաց քում, հե տա զո տե լով տաս նյակ հա զա րա վոր լրագ րո ղա-

կան մի ա վոր ներ (հոդ ված ներ, ակ նարկ ներ, վեր լու ծու թյուն ներ, հե ռուս տա տե սային 

ռե պոր տաժ ներ և այլն) ՝ հա յաս տա նյան «Եր ևա նի մա մու լի ա կումբ» և ա դր բե ջա-

նա կան «Ե նի Նե սիլ» լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը եզ րա կաց րել են, որ 

եր կու ե րկր նե րում էլ հա կա մար տու թյու նը լու սա բա նե լիս լրատ վա մի ջոց նե րը քիչ են 

նպաս տում հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի միջև փո խըմբռն մա նը և վս տա հու թյան մթ նո-

լոր տի ստեղծ մա նը, մինչ դեռ դա խա ղա ղու թյան հաս նե լու կար ևո րա գույն նա խա-

պայ ման նե րից մեկն է: Ը ստ հե ղի նակ նե րի, լրագ րող նե րը նպաս տում են հին բա ցա-

սա կան կարծ րա տի պե րի կեն սու նա կու թյա նը և խթա նում նո րե րի ստեղ ծու մը, թույլ 

են տա լիս այն պի սի սխալ ներ և ար տա հայ տու թյուն ներ, որ վր դով մունք և ագ րե սի ա 

են ա ռա ջաց նում հար ևան ե րկ րում, մինչ դեռ դժ վար չէ դրան ցից խու սա փե լը. « Չէ՞ 

որ դժ վար չէ լրագ րո ղի հա մար հա մա ցան ցում ստու գել քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 

ա նուն նե րի և պաշ տոն նե րի ճիշտ տա ռա դար ձու մը, « նենգ քմ ծի ծաղ»-ի փո խա րեն 

գրել պար զա պես «քմ ծի ծաղ»» (Ереванский пресс-клуб и “Ени несил”, 2010): Հե տա-

զո տող նե րը գտ նում են, որ դժ վար է, բայց ո ́ չ ան հնա րին եր կու ե րկր նե րի լրագ-

րո ղա կան պրակ տի կայից ար մա տա խիլ ա նել քա րոզ չա կան կլի շե նե րի գոր ծա ծում 

ու պրո ֆե սի ո նալ լրագ րու թյանն ան հա րիր տար րե րը ղա րա բա ղյան հա կա մար տու-

թյան լու սա բան ման ըն թաց քում: Այդ նպա տա կին են ո ւղղ ված բազ մա թիվ հե տա զո-

տու թյուն ներ, ու սու ցո ղա կան ծրագ րեր, փոխ ճա նա չո ղա կան այ ցեր, լրագ րո ղա կան 

հա մա գոր ծակ ցու թյան փոր ձեր և այլն: Դրան են միտ ված եղել նաև Եվ րա սի ա hա-

մա գոր ծակ ցու թյուն hիմ ադ րա մի ի րա կա նաց րած « Հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա-

բան ման սկզ բունք ներն ու չա փա նի շե րը» ու սու ցո ղա կան պա րապ մունք նե րի շար քը 

լրագ րող նե րի հա մար և դրա ար դյուն քում սույն ձեռ նար կի ստեղ ծու մը: 

Պա րապ մուն քի նպա տա կը 
Այս գլ խում քն նարկ վում են հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման տա րա-

տե սակ նմուշ ներ՝ քա րոզ չու թյու նից մինչև բա րե խիղճ պրո ֆե սի ո նալ լու սա բա-

նում: Պա րապ մունք նե րի նպա տակն է մաս նա կից նե րին առիթ տալ դի տար կե լու 

լրագ րո ղա կան պրո ֆե սի ո նա լիզ մին և է թի կային հա մա պա տաս խան լու սա բան ման 
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սկզ բունք նե րը և ու ղի նե րը, ո րոնց գի տակ ցու մը խո րաց նում է նրանց մեջ մաս նա-

գի տա կան պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մը, մտա ծել է տա լիս այն մա սին, որ  

հա կա մար տու թյուն նե րում ի րենց կա տա րած դե րը կա րող է լի նել ի նչ պես խա ղա-

ղա սի րա կան, այն պես էլ՝ ռազ մա տենչ: Լրագ րող նե րը ծա նո թա նում են հա կա մար-

տու թյուն նե րի լու սա բան ման տար բեր մո տե ցում ե րի, վեր են հա նում բո լոր հա կա-

մար տու թյուն նե րին բնո րոշ՝ «եր կու կող մե րի ճշ մար տու թյուն նե րը», քն նար կում են 

հա կա մար տու թյու ննե րի պրո ֆե սի ո նալ լու սա բան ման մի ջոց նե րը, ի նչ պես նաև քն-

նում են Հա րա վային Կով կա սում հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման դի նա մի-

կան: Պա րապ մունք նե րը հան գեց նում են լրագ րո ղի և լրատ վա մի ջոց նե րի է թի կա-

կան ը նտ րու թյան հրա մա յա կա նի գի տակ ցմանը:

Երկրորդ մասի են թա թե մա նե րը
 Հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման խն դիր ներն ը ստ հնա րա վո րին ամ բող-

ջա կա նո րեն վեր հա նե լու հա մար ու սու ցա նող նե րին ա ռա ջարկ վում է ան ցկաց նել 

պա րապ մունք ներ հետ ևյալ են թա թե մա նե րի վե րա բե րյալ՝ 

•	 «Իմ ճշ մար տու թյու նը» (եր կու հա կա դիր ճշ մար տու թյուն ներ),

•	 « Կոնֆ լիկ տա բա նու թյուն»,

•	 «Թշ նա մուն» լու սա բա նե լիս»,

•	 «Վս տա հու թյու նը լրատ վա մի ջոց նե րի նկատ մամբ և դրանց դե րը հա կա-

մար տու թյուն նե րում»: 

I. «Իմ ճշ մար տու թյու նը»
 Պա րապ մուն քի նպա տակն է գտ նել հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման 

այն մո տե ցու մը, ո րն ա ռա վել ըն դու նե լի է ա նա չառ և բա րե խիղճ լրագ րու թյան հա-

մար: Պա րապ մունքն ի ցույց է դնում հա կա մար տու թյուն նե րի առ կա յու թյան պա րա-

գա յում տե ղե կու թյուն նե րի հա վաս տի ու թյան վի ճե լի ու թյու նը և եր կու կող մե րի հա-

մոզ վա ծու թյունն այն բա նում, որ ի րենք ի րա վա ցի են, ի սկ հա կա ռա կորդ կող մը՝ ոչ: 

Մաս նա կից նե րը փոր ձում են պա տաս խա նել այն հար ցին, թե հնա րա վո՞ր է, այդյոք, 

մաս նա գի տա կան հե ռա վո րու թյուն պա հել թե մայից՝ հա կա մար տու թյու նը լու սա

բա նե լիս, ե րբ ի նքդ ներգ րավ ված ես հա կա մար տու թյան մեջ: 

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 120 րո պե:

Անհ րա ժեշտ պի տույք ներ՝ գրա տախ տակ կամ ֆլիպ-չարթ, մար կեր ներ, հրա պա-

րա կում ե րի նմուշ ներ

1 «ԳՇ-ն հա ղոր դում է» վար ժու թյուն 15 րո պե

 2 « Ֆուտ բոլ» խաղ 20 րո պե

3 «Ուղ ղագ րու թյան կա նոն ներ» ֆիլ մի դի տում 35 րո պե

4 Քն նար կում 25 րո պե
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Ի գի տու թյուն
 Հա կա մար տու թյան կող մե րից յու-

րա քան չյու րը սո վո րա բար հա վա տա-

ցած է, որ ի նքն ի րա վա ցի է, ի սկ հա կա-

ռա կոր դը՝ ոչ: Այդ հա մոզ վա ծու թյու նը 

կա րող է բխել օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ 

պատ ճառ նե րից, սա կայն սա չի նշա-

նա կում, որ կող մե րից մեկն ան պայ ման 

սխալ վում է: Սա նշա նա կում է մի այն, որ 

եր կու կող մերն էլ ի րա վա ցի են մա սամբ: 

Ո ւս տի կող մե րի ե րկ խո սու թյան պա-

րա գա յում հնա րա վոր է ամ բող ջաց նել 

«ճշ մար տու թյու նը», այ սինքն՝ սե ղա նին 

դնել առ կա բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը, 

մո տե ցում ե րը, մտա հո գու թյուն նե րը և 

քն նար կել դրանք: 

Ե թե կող մե րը պատ րաստ են լսել և 

հաշ վի առ նել նաև դի մա ցի կող մի տե-

սա կետ նե րը, ա պա հա կա մար տու թյու-

նը կա րող է ըն թա նալ կա ռու ցո ղա կան 

ճա նա պար հով: «Ճշ մար տու թյան» հա-

մա կող մա նի և ամ բող ջա կան ներ կա յա-

ցու մը բա վա րար պայ ման չէ հա կա մար-

տու թյան լուծ ման հա մար, սա կայն հենց 

դա է ան հրա ժեշտ հա կա մար տու թյան 

պրո ֆե սի ո նալ լու սա բան ման հա մար: 

Հա կա մար տու թյան լուծ ման կար ևոր 

նա խա պայ ման է խա ղաղ և հաշտ հե-

ռան կա րին միտ ված ծրա գի րը՝ դր ված 

կող մե րի սե ղա նին, այ լա պես «ճշ մար-

տու թյան» հա մա կող մա նի ներ կա յա-

ցու մը չի տա ա վե լին, քան պար զա պես 

փո խա դարձ տե սա կետ նե րի պար զա բա-

նում է:  

Հա յ և ա դր բե ջա նցի լրագ րող նե-

րի հա մար ա ռա վել դժ վար է ղա րա-

բա ղյան հա կա մար տու թյան լու սա բա-

նու մը, ո րով հետև նրանք հա կա մար տող 

կողմերի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են և դըժ-

վար թե կա րո ղա նան ան կողմ ա կալ լի-

նել ի րենց լու սա բա նում ե րում: Շա տերն 

ի սկզ բա նե մեր ժում են ան կողմ ա կալ 

լու սա բա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ 

գտ նե լով, որ որ պես հայ րե նա սեր քա-

ղա քա ցի ներ, ի րենք պար տա վոր են լա-

վա գույն կեր պով ներ կա յաց նել սե փա-

կան կողմը և բացասական ե րանգ նե-

րով պատ կե րել «հակառակորդին»: Ցա-

վոք, այս մո տեց ման կողմ ա կից նե րից 

քչերն են, որ տար բե րա կում են հար ևան 

և սե փա կան ե րկր նե րի պաշ տո նա կան 

և ոչ պաշ տո նա կան մո տե ցում ե րը՝ սե-

փա կան կամ հար ևա ն եր կի րը ներ կա-

յաց նե լով որ պես հա մա սեռ հան րույթ, 

որ տեղ կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ մի-

այն մեկ հա մընդ հա նուր կար ծիք, ո րը 

մի ա տե սակ է: Սա փա կու ղային մո տե-

ցում է, ո րը չի նպաս տում ժո ղո վուրդ նե-

րի փոխ ճա նա չո ղու թյա նը, ա ռա վել ևս՝ 

հաշ տեց մա նը: 

Հա կա մար տու թյու նը հա վա սա րակ-

շիռ և հա մա կող մա նի լու սա բա նե լու հակ-

ված լրագ րող նե րին կա րող են կաշ կան-

դել ի նչ պես պաշ տո նա կան հայե ցա կե տե-

րի և սե փա կան հա սա րա կու թյան ճն շու-

մը, այն պես էլ ան ձնա կան զգաց մունք նե-

րը, հա կա ռա կորդ կող մի հան դեպ ի րենց 

վե րա բեր մուն քը. ը նդ ո րում, դրանք եր-

բեմ շատ դժ վար է տար բե րա կել զանգ-

վա ծային քա րոզ չու թյան և ա ռաջ նային 

աղ բյուր նե րի սղու թյան պայ ման նե րում: 

Դժ վար է, սա կայն հնա րա վոր է: Եվ այդ 

հնա րա վո րու թյու նը պիտի ցու ցադր վի 

այս պա րապ մուն քում: 
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Ուսուցանողի ուղեցույց

1. «Գլ խա վոր շտա բը հա ղոր դում է»

 Խա ղը նա խա տես ված է ի ցույց դնե լու հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ տե-

ղե կու թյուն նե րի հա կա սա կա նու թյունն ու դրանց հա վաս տի ու թյան վի ճե լի ու թյու նը: 

Խա ղի հա մար հար կա վոր է հայ-ա դր բե ջա նա կան միև նույն սահ մա նային մի ջա դե պի 

մա սին եր կու նմա նա տիպ պայ մա նա կան հա ղոր դագ րու թյուն, ո րից մե կը թո ղար կել 

է Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րի գլ խա վոր շտա բը, ի սկ մյու սը՝ Ա դր բե ջա նի զին ված 

ու ժե րի գլ խա վոր շտա բը։ Մե կում հա ղորդ վում է, որ ա դր բե ջան ցի ներն են խախ տել 

զինա դա դա րի ռե ժի մը և լռել են հայե րի պա տաս խան կրա կից հե տո, մյու սում հա-

ղորդ վում է, որ հայերն են ա ռա ջի նը կրակ բա ցել և ա դր բե ջան ցի նե րի պա տաս խան 

կրա կից հե տո լռել են: 

Ու սու ցա նո ղը խնդ րում է պա րապ մուն քի եր կու մաս նա կից նե րի՝ հեր թով կար-

դալ այս հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, այ նու հետև հարց նում է ներ կա նե րին, թե ո ՞ր հա-

ղոր դագ րու թյանն են նրանք հա վա տում, ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս կա րե լի է պար զել ճշ մար-

տու թյու նը, և ար ժե՞ ա րդյոք, պար զել: Վար ժու թյա նը տրա մադր վում է 15 րո պե։ 

2. « Ֆուտ բոլ»  խաղ

Ու սու ցա նո ղը գրա տախ տա կին կամ ֆլիպ-չար թի վրա կա նաչ մար կե րով 

ֆուտ բո լի դաշտ է գծում՝ մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կե լով դի տար կել այն որ պես 

հա կա մար տու թյան գո տի: Այ նու հետև եր կու կի սա դաշ տե րում կա պույտ և կար միր 

մար կեր նե րով՝ կե տե րի տես քով պատ կե րում է խա ղա ցող նե րին և հարց նում լսա րա-

նին, թե ո ՞ր խա ղա ցո ղի հա մար է առավել տե սա նե լի ամ բողջ դաշ տը։

 Պա տաս խան ներն ըն դու նե լով՝ ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է մաս նա կից նե րին 

ը նտ րել իրենց տե ղերը դաշ տում կամ դաշ տի շուր ջը և նրանց ա ռա ջար կած գույ նե-

րով հա մա պա տաս խան կե տեր է դնում ի րենց նշած տե ղե րում։ Խա ղը պետք է հան-

գեց նի այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ « խա ղա դաշ տը», այ սինքն՝ հա կա մար տու թյան գո-

տին, ա ռա վե լա պես տե սա նե լի է եր կու կի սա դաշ տե րից հա մա չափ հե ռա վո րու թյուն 

պահ պա նե լու դեպ քում: 

Մաս նա կից նե րը քն նար կում են, թե հնա րա վո՞ր է, և ար ժե՞ ա րդյոք հա վա սար 

և ան կողմ ա կալ կեր պով լու սա բա նել հա կա մար տու թյունն այն դեպ քում, ե րբ ի նքդ 

քեզ այդ հա կա մար տու թյան կողմ ես հա մա րում: Քն նար կում ամ փոփ վում է 20 րո-

պե ում։ 

3. «Ուղ ղագ րու թյան կա նոն ներ» ֆիլ մի դի տում

 Դի տու մը նպա տակ ու նի մաս նա կից նե րին ցույց տալ հա կա մար տու թյան լու սա-

բան ման այն պի սի օ րի նակ, ո րում հե ղի նա կը (Տիգ րան Պասկ ևի չյան), չթաքց նե լով իր՝ 

հա կա մար տու թյան կող մե րից մե կին պատ կա նե լու հան գա ման քը, կա րո ղա ցել է լու-

սա բա նել հա կա մար տու թյան հետ ևանք նե րը մի այն իր կող մում՝ մաս նա գի տա կան հե-

ռա վո րու թյուն պահ պա նե լով նյու թից և այն մեկ նա բա նե լով հու մա նիս տո րեն: 
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4. Քն նար կում

Քն նարկ ման ըն թաց քում ու սու ցա նո ղը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մաս նա կից-

նե րին ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լու պա րապ մուն քում ար տա ցոլ ված խն դիր նե րի 

մա սին: Նա խնդ րում է դի տել ֆիլ մը որ պես հա կա մար տու թյան լու սա բան ման այն-

պի սի դեպք, ե րբ լու սա բա նո ղը հա կա մար տող կող մի ներ կա յա ցու ցիչ է, և մտա ծել՝ 

ըն դու նե լի՞ է, ա րդյոք, նման լու սա բա նու մը, պատ րա՞ստ են, ա րդյոք, մաս նա կից նե-

րը նույն կերպ լու սա բա նե լու, ի նչ պես նաև ստու գե լու գլ խա վոր շտա բի թո ղար կած 

հա ղոր դագ րու թյուն նե րը: Քն նարկ ման ըն թաց քում ու սու ցա նո ղը պետք է զերծ մա 

հա կա մար տու թյան պաշ տո նա կան քա րոզ չու թյու նը և պրո ֆե սի ո նալ լու սա բա նու մը 

մի մյանց հա կադ րե լուց և թույլ տա մաս նա կից նե րին ի նք նու րույն հան գելու սե փա-

կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի: 
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II.  Հա կա մար տու թյուն ներ 
Այս բաժ նի նպա տակն է դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին զի նել կոնֆ լիկ տա բա-

նու թյան մա սին սկզբ նա կան գի տե լիք նե րով, ո րոնք կօգ նեն նրանց վեր հա նել հա-

կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման խն դիր նե րը և գտ նել դրանք հաղ թա հա րե լու 

հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 120 րո պե:

Անհ րա ժեշտ պի տույք ներ՝ լափ թոփ, պրոյեկ տոր, թուղթ, մար կեր ներ, հոդ ված նե րի 

նմուշ ներ՝ 3-4 խմ բի հա մար, տե սաս կա վա ռակ

1
Մտ քե րի գրոհ՝ «Ինչն է լավ և ին չը՝ վատ» հա կա մար տու թյուն-

նե րի լու սա բան ման ժա մա նակ
15 րո պե

 2 PPT մա տու ցում՝ Նե րա ծու թյուն կոնֆ լիկ տա բա նու թյան մա սին 30 րո պե

3 « Կա մուրջ վա դիի վրա» ֆիլ մի դի տում 55 րո պե

4 Քն նար կում 20 րո պե
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Ի գի տու թյուն
 Հա կա մար տու թյուն նե րի կա ռա-

վար մա նը և կար գա վոր մա նը նվիր ված 

են ծա վա լուն աշ խա տու թյուն ներ, ո ւս տի 

հնա րա վոր չէ դրանց ման րա մաս նո րեն 

ադ րա դա ռնալ մեկ պա րապ մուն քի ըն-

թաց քում։ Սա կայն հնա րա վոր է պա րապ-

մուն քի մաս նա կից նե րին ծա նո թաց նել 

ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րին, ո րոնք նկա-

տի ու նե նա լով, լրագ րող նե րը ա ռա վել 

տե ղե կաց ված և պրո ֆե սի ո նալ կլի նեն 

հա կա մար տու թյուն ներ լու սա բա նե լիս: 

Հա կա մար տու թյուն (կոնֆ լիկտ) 

հաս կա ցու թյու նը տար բեր ձևա կեր պում-

ներ ու նի՝ կախ ված դրա մեկ նա բա նու-

թյու նից: Մի ա ժա մա նակ տե սու թյուն նե-

րը հա մընկ նում են այն բա նում, որ հա-

կա մար տու թյու նը ան հատ նե րի, խմ բե րի 

միջև հա կա դիր շա հե րի, հա յացք նե րի 

բա խում է (ը նդ ո րում՝ հա կադ րու թյու-

նը կա րող է լի նել ի րա կան կամ թվա ց-

յալ): Այն պայ քար է, ո րում եր կու կող-

մե րը փոր ձում են ազ դել մի մյանց վրա 

և հա կազ դել մի մյանց: Հա կա մար տու-

թյու նը կա րե լի է սահ մա նել նաև որ պես 

վեճ, սուր տա րա ձայ նու թյուն ներ, շա հե-

րի բա խում (Ա բա սով, Ա., Աբ դուլ վա հա-

բո վա, Ս., Աբ դու լա ևա, Ա., Ա սա դո վա, 

Ս., Բե զիր ջյան, Խ., Բե րի ա, Ս., Մար տի-

րո սյան, Ն., Սար գի զո վա, Ջ., Խա րաշ վի-

լի, Յ., 2006): 1960-ա կան նե րին կոնֆ լիկ-

տա բան Լ. Փոն դին հա կա մար տու թյան 

մա սին ե ղած տար բեր մո տե ցում երն 

ամ փո փեց մեկ ը նդ հա նուր սահ ման ման 

մեջ՝ գոր ծըն թաց, ո րը նե րա ռում է հա

կա սող պայ ման ներ, հույ զեր, ըն կա լում

ներ և վարք: Քա ռորդ դար հե տո Քեն-

նեթ Թո մասն այս սահ մա նու մը վե րաձ-

ե-վա կեր պում է որ պես մի գոր ծըն թաց, 

ո րը սկս վում է, ե րբ մի կող մում ձևա վոր-

վում է մտայ նու թյուն, թե մյուս կող մը 

ոտ նա հա րում է կամ մոտ է ոտ նա հա րե-

լու իր շա հը» (Thomas, 1992): 

Հա կա մար տու թյուն նե րը, որ պես 

կա նոն, մեկ նա բան վում են որ պես բա-

ցա սա կան եր ևույթ ներ, սա կայն միշտ 

չէ, որ բա ցա սա կան զար գա ցում են ու-

նե նում: Դրանք լի նում են կա ռու ցո ղա-

կան և ա պա կա ռու ցո ղա կան: Հար կա վոր 

է ը նդ գծել, որ հա կա մար տու թյուն նե րի 

կա ռու ցո ղա կան զար գա ցու մը են թադ-

րում է զար գաց ման հե ռան կա րի սահ-

մա նում՝ ի տար բե րու թյուն ա պա կա ռու-

ցո ղա կան հա կա մար տու թյուն նե րի, որ-

տեղ կող մերն ա վե լի շատ շա հագրգըռ-

ված են դի մա ցի նին ա ռա վել ո ւժ գին 

ամ բաս տա նել և հա րա բե րու թյուն ներ 

պար զել, քան հե ռան կար գծագ րել: Կա-

ռու ցո ղա կան են հա մար վում այն հա կա-

մար տու թյուն նե րը, ո րոնք նպաս տում են 

հա կա սու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, 

մտ քե րի փո խա նակ մա նը, խմ բա կային 

ստեղ ծա գոր ծու թյա նը, հա կա սու թյուն-

նե րի հաղ թա հար մա նը և կոն սեն սու-

սի մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը:  Ա պա կա-

ռու ցո ղա կան են հա մար վում այն հա-

կա մար տու թյուն նե րը, ո րոնց դեպ քում 

կող մե րը ճն շում են մի մյանց՝ ա ռանց 

փոր ձե լու լսել և ըն կա լել հա կա ռակ 

կող մի կար ծի քը: Նման դեպ քե րում հա-

կա մար տու թյուն նե րը հասց նում են բևե-

ռաց ման, հա ճախ ու ղեկց վում են բռ նու-

թյուն նե րով ը նդ հուպ, մինչև միմյանց 

ոչն չաց նելու ձգ տումով: Դրանց հետ-

ևանք նե րը կա րող են ա ղե տա լի լի նել՝ 

խլել և խե ղել մարդ կային կյան քեր ու 
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Ուսուցանողի ուղեցույց

1. «Ինչն է լավ և ին չը՝ վատ» հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման ժա մա նակ 

Ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է մտ քեր փո խա նա կել այն մա սին, թե հա կա մար-

տու թյուն նե րի լու սա բա նում ե րում ի ՞նչն է լավ և ին չը՝ վատ: Մտ քե րի գրո հը տևում 

է 15 րո պե: Ու սու ցա նո ղը խրա խու սում է մտ քե րի փո խա նա կու թյու նը՝ ա ռանց մեկ-

նա բա նե լու դրանք: Մի ա ժա մա նակ, լսե լով մաս նա կից նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը՝ 

նա հա կիրճ հար ցադ րում եր է ա նում, թե ա րդյո՞ք որ պես դրա կան ներ կա յաց ված 

լու սա բա նու մը նաև բա ցա սա կան կող մեր ու նի և հա կա ռա կը՝ ա րդյո՞ք բա ցա սա կան 

ներ կա յաց ված լու սա բան ման կերպն ամ բող ջա պես բա ցա սա կան է: 

2. Նե րա ծու թյուն կոնֆ լիկ տա բա նու թյան մա սին

 Ու սու ցա նո ղը PPT ֆոր մա տով մո նի տո րի վրա ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ է մա-

տու ցում կոնֆ լիկ տա բա նու թյան մա սին, ծա նո թաց նում է հա կա մար տու թյուն նե րի կար գա-

վոր ման սկզ բունք նե րին, ո րոնք լրագ րող նե րին պատ կե րա ցում են տա լիս կոնֆ լիկ տա բա-

նու թյան, հա կա մար տու թյուն նե րի զար գաց ման և լուծ ման տրա մա բա նու թյան մա սին և կա-

րող են օգ տա կար լի նել հա կա մար տու թյուն ներ լու սա բա նե լիս: 

3. « Կա մուրջ վա դիի վրա» ֆիլ մի դի տում

  Այս վա վե րագ րա կան ֆիլմը (ռեժիսորներ` Թոմեր Հեյման և Բարակ Հեյման) 

պատ մում է երկու իս րայե լցիների` ա րաբ Ամին Խալաֆի և հրեա Լի Գորդոնի 

«Ձեռք ձեռքի. հրեա-արաբական կրթության կենտրոն» նախաձեռնության հիմած 

երկլեզվյան դպրոցներից մեկի մասին` արաբական Քաֆր Կարա քաղաքում: 

Գործող անձանց անձնական պատմությունների միջոցով ֆիլմում ներկայացված 

են քաղաքական բարդ իրավիճակում երկլեզվյան կրթություն իրականացնելու 

խնդիրները։ Ֆիլ մի հե ղի նակն է Պեր լա Մի նոն դը։

4. Քն նար կում

 Մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վում է քն նա դա տա բար մո տե նալ նյու թին, կա տա րել 

նշում եր և վեր լու ծել, թե ին չի ՞ հիման վրա է կա տար վել այս աշ խա տան քը, ա րդյո՞ք 

այն լի ո վին է թի կա կան է և օբյեկ տի վո րեն է ար տա ցո լում ի րա կա նու թյու նը, ի ՞նչ հար-

ցեր են ծա գել ֆիլ մի դի տու մից, ի ՞ն չը կփո խե ին ֆիլ մում մաս նա կից նե րը: 

և վե րա բե րում են թե´ մի ջանձ նային, և թե´ 

միջխմ բային հա րա բե րու թյուն նե րին, սա-

կայն այս պա րապ մունք նե րի նպա տակն է 

կենտ րո նա նալ ազ գա մի ջյան հա կա մար տու-

թյուն նե րի լու սա բան ման խն դիր նե րի վրա: 

սո ցի ալ-հո գե բա նա կան կյան քի ներ-

դաշ նա կու թյու նը (« Խա ղա ղու թյան և 

գեն դե րի ու սու ցում», 2006):

 Թեև հա կա մար տու թյան վե րո հի-

շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը ը նդ հա նուր են 
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III. «Թշ նա մուն» լու սա բա նե լիս 
Այս բաժ նի նպա տակն է դի տար կել հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բան ման գոր ծում 

լրագ րող նե րի է թի կա կան ը նտ րու թյան խն դի րը և լրատ վա մի ջոց նե րի դե րը՝ տե ղե կու թյուն նե րի 

մատ չե լի ու թյան և թա փան ցի կու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: «Թշ նա մուն» պատ կե-

րե լու ի նչ պի սի՞ հան րա վո րու թյուն ներ ու նեն լրագ րող նե րը, ա րդյո՞ք լի ար ժե քո րեն են օ գտ վում 

դրան ցից, կամ փոր ձո՞ւմ են ստեղ ծել նոր հնա րա վո րու թյուն ներ, հաս նել ա ռաջ նային աղ բյուր-

նե րին, գտ նել նո րե րը, որ քան էլ որ դա դժ վար լի նի: 

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 90 րո պե: 

 Անհ րա ժեշտ պի տույք ներ ՝ լափ թոփ, պրոյեկ տոր, տե սաս կա վա ռակ:

1 «Թշ նա մու կեր պա րը» ֆիլ մի դի տում 60 րո պե

 2  Քն նար կում 30 րո պե
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Ի գի տու թյուն 
Ինչ պես ար դեն նշ վել է վեր ևում, 

ա րևմ տյան մա մու լա գի տու թյու նը (զանգ-

վա ծային հա ղոր դակ ցու թյան և մե դի ա 

գի տու թյուն նե րը) բա վա կա նին քն նա-

խույզ կեր պով զն նում և վեր լու ծում է 

լրատ վա մի ջոց նե րի տեղն ու դե րը հա-

սա րա կու թյան մեջ, մաս նա վո րա պես՝ 

հա կա մար տու թյուն նե րի հան րային ըն-

կա լում ե րի մեջ: Այն տաս նա մյակ ներ ի 

վեր մշա կել է մի շարք տե սու թյուն ներ, 

ո րոնք, լի նե լով փոխլ րաց նող և եր բեմ 

հա կա սա կան, օգ նում են վեր լու ծե լու այդ 

տեղն ու դե րը: Վեր ջին տաս նա մյա կում 

ա ռատ են հե տա զո տու թյուն նե րը հատ-

կա պես ի րա քյան պա տե րազ մի լու սա-

բան ման մա սին։ Հե տա զո տու թյուն նե րը 

ցույց են տա լիս, որ սկ սած Վի ետ նա մի 

պա տե րազ մից մինչև ի րա քյան պա տե-

րազ մը խո շոր լրատ վա մի ջոց նե րը մի այն 

ո ւժգ նաց րել են հա կա մար տու թյուն նե րի 

լու սա բան ման ռազ մա տենչ հռե տո րա-

բա նու թյու նը՝ հա կա ռակ այն բա նին, որ 

լրագ րո ղա կան է թի կայի և պրո ֆե սի ո նա-

լիզ մի չա փա նի շնե րը զգա լի ո րեն բարձ-

րա ցել են տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում: 

Ինչ պես բո լոր ե րկր նե րում, Մի-

ա ցյալ Նա հանգ նե րում նույն պես հե-

ռուս տա տե սու թյու նը մեծ ազ դե ցու-

թյուն ու նի լսա րան նե րի վրա: Ե րկ րորդ 

տե ղում են խո շոր օ րա թեր թե րը, որ 

չնա յած հա մա ցան ցում ներ կա յաց-

ված լի նե լուն, շա րու նա կում են մեծ 

տպա քա նա կով սպառ վել Ա ՄՆ-ո ւմ: Ի 

Փոքրիկ տեղեկանք

Number of corporations

Կորպորացիաների թիվը
ԱՄՆ լրատվամիջոցների մեծամասնությունը վերահսկող կորպորացիաների թիվը։ 
Rodman, 2010
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1983 թվա կա նին Բեն Բաղ դի կյա նը հրա պա րա կեց « Մա մու լի մե նաշ նոր հը» 
(“Media Monopoly”) գիր քը, որը սկան դա լային էր իր ժա մա նա կի հա մար և դար-
ձավ ա մե րի կյան մա մու լա գետ նե րի սե ղա նի գիր քը: Այն ա պա ցու ցում էր, որ Ա ՄՆ-ի 
մա մու լի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը վե րահսկ վում է 50 կոր պո րա ցի ա նե րի կող մից: 
Ե րբ 1992-ին Բաղ դի կյա նը վե րահ րա տա րա կեց իր գիր քը, լրատ վա մի ջոց նե րի 90%-
ը վե րահսկ վում էր դրանց կե սից պա կա սի կող մից: Ի սկ 2000-ին նա ստիպ ված էր 
ար ձա նագ րել ըն դա մե նը 6 կոր պո րա ցի այի ա նուն: Այ սօր ար դեն մա մու լի աս պա-
րե զում գե րիշ խում է կոր պո րա ցի ա նե րի « Մեծ հն գյա կը» (Bagdikyan, 2000): 
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Ուսուցանողի ուղեցույց

1. «Թշ նա մու կեր պա րը» ֆիլ մի դի տում

 Ու սու ցա նո ղը նա խօ րոք ներ կա յաց նում է «Թշ նա մու կեր պա րը» վա վե րագ-

րա կան ֆիլ մը (մոտ 60 րո պե)՝ ը նդ գծե լով, որ հա տուկ ը նտր ված է մի ֆիլմ, ո րը չի 

ի րո ղու թյա նը նպաս տում է նաև հա-

մա ցան ցը, որն օ րե ցօր ա վե լի ու ա վե լի 

սուր մր ցակ ցու թյան մեջ է մտ նում հե-

ռուս տա տե սու թյան հետ (Herman, 2002): 

Հա կա մար տու թյուն նե րի ծագ ման 

և զար գաց ման ըն թաց քում ի րա դար ձու-

թյուն նե րի ա րագ ծա վա լու մը և տե ղե կու-

թյուն նե րի սրըն թաց հոս քը հա ճախ թույլ 

չեն տա լիս ժա մա նա կին վեր լու ծելու և 

կա սեց նելու լու սա բան ման ռազ մա տենչ 

բնույ թը, ո րն ա վե լի է բոր բո քում հա սա-

րա կա կան կր քե րը: Այդ շր ջա նում կշ ռա-

դատ ված վեր լու ծու թյուն նե րը շատ քիչ 

տեղ են զբա ղեց նում լրատ վա կան հոս-

քե րում և մում են գրե թե ան լսե լի: Մինչ-

դեռ հենց այդ պի սիք են, որ չա փա նի շներ 

են կազ մա վո րում հե տա գա հա կա մար-

տու թյուն նե րի պրո ֆե սի ո նալ և է թի կա-

կան լու սա բան ման հա մար կա սեց նե լով 

լրատ վա մի ջոց նե րի մաս նակ ցու թյու նը 

հա կա մար տու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 

Շա րու նակ վում են նաև տե սա կան 

վե ճերն այն մա սին, թե ի նչ պես ո րո-

շել սահ մա նը լրագ րո ղի ա զա տու թյան 

և պա տաս խա նատ վու թյան միջև: Այդ 

խնդ րի քն նար կու մը՝  հա ջորդ գլ խում: 

տար բե րու թյուն Հա րա վային Կով կա սի, 

ԱՄՆ-ում լրատ վա մի ջոց նե րի թի կուն-

քում ոչ թե քա ղա քա կան, այլ տն տե-

սա կան վեր նա խա վերն են կանգ նած, 

ո րոնք, ի նչ խոսք, ի րենց ծան րակ շիռ 

ձայնն ու ազ դե ցու թյունն ու նեն Ա ՄՆ 

քա ղա քա կա նու թյան մեջ, այդ թվում՝ 

մա մու լի մի ջո ցով: 

Ըստ Էդվարդ Ս. Հեր մա նի և Նոամ 

Խոմսկու մշակած «պրոպագանդայի 

մո դելի» ԶԼՄ-ներում ներկայացված 

լրատվու թյունն անցնում է հինգ հիմ ա-

կան ֆիլտրերով: Դրանք են՝ 

1. ԶԼՄ-ի պատկանելությունը, 

2. ֆինանսական աղ բյուր նե րը, 

3. տեղեկատվական աղ բյուր նե րը,

4. թշնամական բանադատությունը (flak),

5.  հա կա կո մու նիզ մի և վախի գաղա-

փա րա  խո սու թյունը: 

Վեր ջի նը վե րա բե րում է «ար տա-

քին թշ նա մուն», ո րի դե րա կա տա րը ժա-

մա նա կի ըն թաց քում կա րող է փոխ վել: 

Հեր մա նի և Խոմս կու հա մոզ մամբ, այս 

հինգ գոր ծոն ներն են այն ֆիլտ րե րը, 

ո րոնք ձևա վո րում են գե րիշ խող դիս-

կուր սը և փո խան ցում այն լայն լսա-

րան նե րին: Հե ղի նակ նե րը գտ նում են, 

որ չնա յած վեր նա խա վե րի և լրատ վա-

մի ջոց նե րի ջան քե րին, քա րոզ չու թյու նը 

միշտ չէ, որ ար դյուն քի է հաս նում: Այդ 
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վե րա բե րում ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան կող մե րից որ ևէ մե կին՝ մաս նա կից-

նե րին ա ռա վե լա գույնս ա նա չա ռո րեն վեր լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա-

մար: Կարճ նե րա ծու թյան մեջ նա ներ կա յաց նում է ա մե րի կյան լրատ վա մի ջոց նե-

րի կա ռուց ված քը, դրանց սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան, տն տե սա կան մի ջա վայ րը, 

դրանց ազ դե ցու թյու նը հա սա րա կու թյան վրա և դե րը հա կա մար տու թյուն նե րում: 

Այ նու հետև ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է դի տել ֆիլ մը և դիտ ման ըն թաց քում գրի 

առ նել ի րենց դի տո ղո թյուն նե րը՝ քն նարկ ման ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար: 

Մաս նա կից նե րին խոր հուրդ է տր վում ու շադ րու թյուն դարձ նել ի րենց հա մար ըն դու-

նե լի և ա նըն դու նե լի հնարք նե րիին, որոնք գոր ծադր վում են ա մե րի կյան հե ռուս տա-

տե սային լու սա բա նում ե րում, ի նչ պես նաև դրանց մա սին ֆիլ մում հն չած մեկ նա-

բա նու թյուն նե րին: 

Ե թե դիտ ման ըն թաց քում կա րիք է լի նում ը նդ հա տե լու դի տու մը՝ ճշգր տում եր 

կա տա րե լու հա մար (եր կու-ե րեք ան գա մից ոչ ա վե լի), ու սու ցա նո ղը չի ա ռար կում և 

ըն դա ռա ջում է քն նարկ ման մաս նա կից նե րին: Սա կայն հա ճա խա կի ը նդ հա տում ե րը 

կա րող են խա փա նել դի տու մը: 

2. Քն նար կում

 Ֆիլ մի դի տու մից հե տո ու սու ցա նո ղը խնդ րում է մաս նա կից նե րին տպա վո րու-

թյուն ներ փո խա նա կել մի մյանց հետ, այ նու հետև նշել, թե ա մե րի կյան լու սա բա նում-

նե րում ի նչն էր նրանց հա մար ըն դու նե լի և ի նչն՝ ա նըն դու նե լի: Բա վա կա նա չափ 

կար ծիք ներ հա վա քե լուց հե տո, ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է մտա բե րել հայ րե նի 

լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան լու սա բան ման այն-

պի սի օ րի նակ ներ, ո րոնք հա մե մա տե լի են ա մե րի կյան լու սա բա նում ե րի բնույ թիին: 

Հնա րա վոր է, որ մաս նա կից նե րը գե րա դա սեն բա ցա սա կան լու սա բան ման ա մե րի-

կյան նմուշ նե րը հա մադ րել ոչ թե սե փա կան ե րկ րի, այլ հա կա ռա կորդ ե րկ րի լրատ-

վա մի ջոց նե րի լու սա բա նում ե րի հետ: Այդ դեպ քում ու սու ցա նո ղը թույլ է տա լիս, որ 

մաս նա կից ներն ար տա հայտ վեն, և վեր ջում նո րից խնդ րում է հի շել հայ րե նի լրատ-

վա մի ջոց նե րի նմա նա տիպ հրա պա րա կում երը: 

Այ նու հետև ու սու ցա նո ղը խնդ րում է լսա րա նին վեր լու ծել, թե, դա տե լով 

«Թշ նա մու կեր պա րը» վա վե րագ րա կան ֆիլ մից, ի նչ պես են ա մե րի կյան հե ռուս-

տաըն կե րու թյուն ներն ազ դել Ա ՄՆ հա սա րա կու թյան և հա կա մար տու թյուն նե րի ըն-

թաց քի վրա: Պա տաս խան նե րից հե տո ա ռա ջադր վում է նոր հարց՝ ա րդյո՞ք հայ րե նի 

լրատ վա մի ջոց նե րը նույն քան ազ դե ցիկ են և, հետ ևա բար, նույն քան պա տաս խա նա-

տու՝ հա կա մար տու թյուն նե րի ըն թաց քի հա մար: 

Ամ փո փե լով քն նարկ ման ար դյունք նե րը, ու սու ցա նո ղը խոր հուրդ է տա լիս 

մաս նա կից նե րին մտա ծել այն մա սին, թե կա՞ ա րդյոք ի րենց ե րկ րում նույն պի սի 

քն նա դա տա կան մո տե ցում տե ղա կան լրատ վա մի ջոց նե րի նկատմամբ, որ պի սին 

գո յու թյուն ու նի ա րևմ տյան գի տա կան և փոր ձա գի տա կան շր ջա նակ նե րում: 
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ԼՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ Է ԹԻ ԿԱ

3

Լ րագ րո ղա կան է թի կայի մո տե ցում ե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փո խու թյուն նե-

րի են են թարկ վել: Թյուր կար ծիք կա, թե պատ մա կա նո րեն դրանք գնա լով ա վե լի վատ-

թա րա ցել են: Սա կայն լրագ րու թյան պատ մու թյան ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, 

որ գնա լով ա վե լի են խս տա նում է թի կա կան այն սկզ բունք ներն ու չա փա նիշ նե րը, ո րոնք 

ա կն կալ վում են լրատ վա մի ջոց նե րից, և ո րոնցով վեր ջին ներս գնահատում են սեփական 

պրոֆեսիոնալիզմը: 

Մյուս կող մից, է թի կան հա ճախ ըն կալ վում է որ պես մա մու լի ա զա տու թյան սահ-

մա նա փա կում: Հետ խորհր դային շր ջա նում գոր ծող լրագ րող նե րն ա ռա վել ա զատ են 

հա մա րում 1990-ա կան նե րի սկզ բի մա մու լը, ե րբ որ ևէ օ րենք կամ մաս նա գի տա կան 

է թի կա կան կո դեքս չէր կաշ կան դում նրանց գոր ծու նե ու թյու նը: Հե տա գա տա րի նե րին 

օ րենք նե րը և կեն սա փոր ձը բարձ րաց րե ցին նաև լրագ րո ղա կան պա տաս խա նատ վու-

թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հար ցեր, ո րոնք ոչ այն քան մի ան շա նակ են ըն դուն վում 

լրագ րո ղա կան հան րու թյան կող մից: Ո մանք դա հա մա րում են պրո ֆե սի ո նա լիզ մի 

կար ևո րա գույն պայ ման, ի սկ ու րիշ նե րը գտ նում են, որ խոս քի ա զա տու թյու նը պետք է 

գոր ծի ան վե րա պա հո րեն: 

Սա կայն, ի ՞նչ է խոս քի ա զա տու թյու նը: Ա րդյո՞ք այն ան սահ մա նա փակ է: 

Եր ևի չկա մի եր կիր, ո րի սահ մա նադ րու թյու նը չար գե լի ա տե լու թյան, թշ նա ման քի և 
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խտ րա կա նու թյան քա րո զը: Ա րդյո՞ք մենք՝ լրագ րող ներս, միշտ ե նք հետ ևում սահ մա նադ-

րա կան այս պա հանջ նե րին, ա րդյո՞ք չենք ան տե սում դրանք, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է 

նրան, ո ւմ թշ նա մի կամ հա կա ռա կորդ ե նք հա մա րում, ա րդյո՞ք զա նա զա նում ե նք խոս քի 

ա զա տու թյան պա հանջ նե րը ա տե լու թյան քա րոզ չա նե լու պա հանջ նե րից, ա րդյո՞ք ա նար-

դար ե նք հա մա րում բռ նու թյան զոհ դար ձած կնո ջը և բռ նու թյան կոչ ա նող նե ո նա ցիս տին 

հա վա սա րա պես հար թակ տրա մադ րե լը: 

Այո, լրագ րո ղա կան է թի կան խոս քի ա զա տու թյան այն սահ մանն է, ո րը կոչ ված է 

լրագ րու թյու նը ծա ռայեց նել մարդ կայ նու թյա նը (հու մա նիզ մին): 

Որ պես զի ա ռա վել ամ բող ջա կան լի նի լրագ րո ղա կան է թի կայի ըն կա լու մը, այն 

հար կա վոր է դի տար կել ե րեք տե սան կյու նից՝ էմ պի րիկ (պատ մա կան փոր ձի), փի լի սո-

փա յա կան (տե սա կան) և առ կա մաս նա գի տա կան կա նոն նե րի և դրանց շուրջ ըն թա ցող 

բա նա վե ճե րի (պ րակ տիկ) տե սան կյու նից: Պատ մա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ լրատ-

վա մի ջոց նե րը շա րու նա կա բար ծա ռայեց վել են ա ռևտ րա կան, տն տե սա կան և քա ղա քա-

կան շա հե րի, և թեև ժա մա նա կի ըն թաց քում մշակ վել են պրո ֆե սի ո նալ և է թի կա կան 

սկզ բունք ներ, գր վել են օ րենք ներ, մա մու լը փո ղին և իշ խա նու թյա նը ծա ռայեց նե լու փոր-

ձե րը շա րու նակ վում են և հա վա նա բար կշա րու նակ վեն միշտ: Ը նդ ո րում, պար տա դիր չէ, 

որ լրատ վա մի ջո ցը ֆի նան սա կան կա խում ու նե նա վեր նա խա վից. շին ծու սկան դա լային 

նյու թե րով տպա քա նակ սպա ռե լը (հա մա ցան ցի դեպ քում՝ դի տում եր հա վա քե լը) կամ 

քա ղա քա կան դե րա կա տար դառ նա լու հա վակ նու թյուն նե րը վկա յու թյունն են այն բա նի, որ 

ան գամ ան կախ լրատ վա մի ջո ցը կա րող է բա րե խիղճ լրագ րու թյա նը ոչ հա րիր մի ջոց նե-

րով ծա վա լել իր գոր ծու նե ու թյու նը: Հե տաքր քիր է, որ մա մու լի պա տաս խա նատ վու թյան 

և հաշ վետ վողա կա նու թյան խն դիրն ար ծարծ վում է ոչ մի այն լրագ րո ղա կան հան րու թյան 

ներ սում. այդ խն դիր նե րին ան դրա դառ նում են նաև վեր նա խա վե րը, ո րոնք փոր ձում են 

վե րահս կել և օգ տա գոր ծել լրատ վա մի ջոց նե րը, քա նի որ վերնախավերը հա ճախ քն նա-

դա տու թյան են ար ժա նա նում մա մու լի կող մից:

 Սա կայն է թի կա կան կա նոն նե րի մշակ ման ա ռա ջին նա խա ձեռ նող նե րը հենց լրագ-

րող ներն են ե ղել, ով քեր փոր ձել են բա րե խիղճ լրագ րու թյան կա նոն նե րով պաշտ պա նել 

ի րենց մաս նա գի տու թյու նը: Այ սօր գրե թե յու րա քան չյուր նո րաս տեղծ լրատ վա մի ջոց կամ 

լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն իր գոր ծու նե ու թյու նը սկ սում է մաս նա գի տա կան է թի-

կա կան կո դեքս հաս տա տե լով:

 Ժա մա նա կա կից լրագ րու թյան աշ խար հում ար դեն ի սկ կա յա ցած սկզ բունք է լու-

սա բան ման բազ մա կող մա նի ու թյու նը. խն դի րը պետք է ներ կա յաց վի ա ռն վազն եր կու տե-

սան կյու նից, գե րա դա սե լի է այն պի սի լու սա բա նու մը, ո րը պա րու նա կում է նաև եր րորդ՝ 

չե զոք աղ բյու րից ստաց ված տե ղե կու թյուն կամ մեկ նա բա նու թյուն: Սա լրագ րու թյան այ-

բու բենն է, բայց ոչ մի ակ է թի կա կան պայ մա նը: Մեր ձեռ նարկն ա ռա ջար կում է լրագ րո-

ղա կան է թի կան դի տար կել, ել նե լով մեկ հար ցադ րու մից՝ ին չի՞ն է ծա ռա յում լրագ րու

թյու նը: Մենք է թի կա կան ե նք հա մա րում այն պա տաս խա նը, ո րը նպա տա կա մետ է մարդ

կայ նու թյան պաշտ պա նու թյա նը: Այդ պի սի պա տաս խան ներ են՝ խա ղա ղու թյու նը, լայն 

հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյու նը, խո ցե լի փոք րա մաս նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու-
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նը, իշ խա նու թյան և ռե սուրս նե րի հա մա չափ բաշ խու մը, խոս քի ի րա վուն քը, վեր ջա պես՝ 

մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը և ժո ղովր դա վա րու թյու նը: 

Մա մու լի է թի կայի մա սին տե սա կան բա նա վե ճե րի մեջ չխո րա նա լով, ներ կա յաց նենք 

մի քա նի հայտ նի մո տե ցում եր, ո րոնց օգ նու թյամբ կա րե լի է կողմ ո րոշ վել, թե ի նչն է ըն-

դու նե լի բա րե խիղճ լրագ րու թյան մեջ, և ին չը՝ ոչ (Rodman, 2010).

աբ սո լյու տիս տա կան մո տե ցում  կա տե գո րիկ հրա մա յա կան – է թի կա-
կան ու ղե նիշ, ո րը կի րա ռե լի է բո լոր 
դեպ քե րում և ի րա վի ճակ նե րում, 

ան գի տու թյան վա րա գույր հա վա սար վե րա բեր մունք բո լո րին՝ ան-
կախ սո ցի ալ-տն տե սա կան հեն քից. 
ար դա րու թյու նը կույր է,

 հա րա բե րա կան կամ ի րա վի ճա
կային է թի կա 

է թի կա կան ը նտ րու թյու նը կա տար վում 
է ը ստ ի րա վի ճա կի՝ ա ռանց կա նոն ներ 
սահ մա նե լու, 

ոս կե մի ջին եր կու ծայ րա հե ղու թյուն նե րի միջև մի-
ջան կյալ դիր քո րոշ ման ըն դու նու մը, 

ու տի լի տար սկզ բունք է թի կա կան է այն, ին չը նպաս տա վոր է 
մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան հա մար,

 մա քի ա վե լի ա կան է թի կա նպա տակն ար դա րաց նում է
մի ջոց նե րը,

 Լու սա վո րու թյան դա րաշր ջա նի 
է թի կա

այն, ին չը լավ է քեզ հա մար, պետք է 
լավ լի նի նաև ու րիշ նե րի հա մար:

Ու սու ցա նո ղը կա րող է ը ստ ցան կու թյան քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել այս և նման 

մո տե ցում ե րը՝ վի ճար կե լով դրանց է թի կա կա նու թյու նը: Կարելի է քննարկել, թե ինչու է 

այդքան հեշտ այդ կոդեքսներն աբսուրդի հասցնել:

Է թի կա կան սկզ բունք նե րին հետ ևե լու հա մար ան ցյա լում սահ ման ված էր գրաքն նիչ-

նե րի ի նս տի տու տը, ո րը հա ճախ ա վե լի շատ քա ղա քա կան հս կո ղու թյուն էր ի րա կա նաց-

նում թո ղարկ վող նյու թի նկատ մամբ, քան է թի կա կան կամ էս թե տի կա կան: Հե տա գա յում՝ 

սա ռը պա տե րազ մի ա վար տից հե տո, գրաքն նու թյու նը վե րա ցավ կամ կորց րեց իր եր-

բեմ ի նշա նա կու թյու նը: Ներ կա յումս է թի կային հետ ևող ըն դու նե լի մար մին է հա մար վում 

մա մու լի օմ բուդս մա նի ի նս տի տու տը. լրատ վա մի ջո ցի աշ խա տա կազ մում գոր ծում է մի 

մաս նա գետ, ով, քն նե լով հրա պա րակ վող նյու թը մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-

թյան տե սան կյու նից, իր ա ռա ջարկ ներն է ա նում՝ այն է թի կա կան ա ռու մով բա րե լա վե լու 

հա մար:  Լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տան քի է թի կային հետ ևում են նաև այս պես կոչ ված 

«լ րատ վա կան խոր հուրդ նե րը», ի նչ պես նաև այն պի սի հա սա րա կա կան խմ բեր, ի նչ պի-

սիք են լրագ րո ղա կան և այլ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հե տա զո տա կան 

հաս տա տու թյուն նե րը: Սա կայն վեր ջին ներս ազ դում են լրատ վա կան հրա պա րա կում ե րի 

վրա ոչ ան մի ջա պես և ոչ ո ւղ ղա կի ո րեն: Հա յաս տա նում այս կար գի հայտ նի կազ մա կեր-
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պու թյուն ներ են Եր ևա նի մա մու լի ա կում բը, Գյում րի ի «Աս պա րեզ» լրագ րո ղա կան ա կում-

բը, Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րո նը և այլ ՀԿ-ներ, ո րոնք ու սում ա սի րում են 

լրատ վա մի ջոց նե րի թո ղար կած նյու թե րի բո վան դա կու թյու նը, հան դես են գա լիս դի տո-

ղու թյուն նե րով և ա ռա ջար կու թյուն նե րով, կազ մա կեր պում են թե մա տիկ դա սըն թաց ներ և 

կոն ֆե րանս ներ:

Պա րապ մուն քի նպա տա կը
Այս մասի նպա տակն է ամ րապն դել լրագ րող նե րի՝ հա կա մար տու թյուն նե րի 

լու սա բան ման ժա մա նակ լրագ րո ղա կան է թի կային հետ ևե լու ան հրա ժեշ տու թյան 

գի տակ ցում ու պարտավորությունը: Ծա նո թա նա լով մի ջազ գային և տե ղա կան 

օ րի նա կե լի մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա նոն նե րին, մաս նա կից նե րը պիտի կազ-

մեն ի րենց պայմանական է թի կա կան կո դեք սը և ստո րագ րեն: Այն կա րող է հե տա-

գա մշակ ման են թարկ վել, սա կայն կար ևոր է, որ լրագ րող նե րը դա սըն թա ցից հե ռա-

նան ո րո շա կի է թի կա կան սկզ բունք ներով զինված: 

Երրորդ մասի են թա թե մա նե րը
« Հա կա մար տու թյուն նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում մա մու լի է թի կայի խն-

դիր նե րը» թե ման ար դյու նա վետ կեր պով քն նար կե լու հա մար նա խա տե սվում է սե-

մի նար պա րապ մունք հետ ևյալ են թա թե մա նե րի շուրջ.

•	 «Լ րագ րո ղա կան է թի կա»

•	 «Է թի կայի կա նո նա գիրք»

 Սե մի նա րին ներ կա յաց վում են մի ջազ գային և տե ղա կան օ րի նա կե լի մաս նա-

գի տա կան է թի կա կան կա նոն ներ, մաս նա կից նե րը սե փա կան պայմանական է թի կա-

կան կո դեքս են կազ մում և ստո րագ րում:

I. Լ րագ րո ղա կան է թի կա 
Այս բաժ նի նպա տակն է լրագ րող նե րին ներ կա յաց նել ի նք նա կար գա վոր ման 

մե խա նիզմ ե րը, ո րոնք ըն դուն ված են ա ռա ջա վոր աշ խար հում։ Սե մի նար պա րապ-

մունք նե րի մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ան հրա ժեշտ է լրագ րող նե րին ծա նո թաց-

նել լրագ րո ղա կան է թի կայի ո րոշ հիմ ա րար դրույթ նե րին և ըն կա լում ե րին. սա 

կար ևոր է հե տա զոտ վող նյու թը է թի կայի տե սան կյու նից դի տար կե լու և սե փա կան 

սկզ բունք նե րը մշա կե լու հա մար: 

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 90 րո պե :

 Անհ րա ժեշտ պի տույք նե րը՝ լափ թոփ, պրոյեկ տոր, թուղթ և մար կեր ներ, լվաց քի 

պա րան՝ գու նա վոր ամ րակ նե րով 

1 «Ի՞նչ է է թի կան» PPT մա տու ցում 20 րո պե

 2  «Լ վացք» խաղ 20 րո պե

3 «Ճն շում» դե րային խաղ 20 րո պե

4 «Իմ ան ձնա կան է թի կա կան կո դեք սը» վար ժու թյուն 15 րո պե

5
Լ րագ րո ղի մի ջազ գային մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա-

նոն նե րի ներ կա յա ցում
15 րո պե
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Ի գի տու թյուն
 Զանգ վա ծային լրատ վու թյան 

մի ջոց նե րը հա ճախ ան վա նում են 

« չոր րորդ իշ խա նու թյուն», քա նի որ 

ԶԼՄ-նե րի ազ դե ցու թյու նը մեծ է լայն 

հա սա րա կու թյան վրա։ Այդ իշ խա նու-

թյու նը, սա կայն, են թադ րում է նաև  

պա տաս խա նատ վու թյուն և հաշ վետ վո-

ղա կա նու թյուն հա սա րա կու թյան ա ռջև, 

քա նի որ տե ղե կու թյուն նե րի և մեկ նա-

բա նու թյուն նե րի ո րակն ու ծա վա լը, 

պար բե րա կա նու թյունն ու մա տուց ման 

ո ճը կա րող են պայ ման ներ ստեղ ծել 

ի նչ պես մար դու հիմ ա րար ա զա տու-

թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-

ման, այն պես էլ՝  ան հար կի սահ մա նա-

փակ ման հա մար: 

Վի ճա բա նու թյուն ներն այն մա սին, 

թե որ տեղ է ա վարտ վում խոս քի ա զա-

տու թյունն ու սկս վում մա մու լի է թի կան, 

շա րու նակ վում ե ն։ Դրա վառ օ րի նա-

կը 2005-ի սեպ տեմ բե րին դա նի ա կան 

թեր թե րից մե կում հրա պա րակ ված՝ 

Մու հա մեդ մար գա րե ի ծաղ րան կար նե-

րի շուրջ հան րային բա նա վեճն էր, ո րը 

բա վա կան սուր բնույթ ստա ցավ աշ-

խար հում՝ ու ղեկց վե լով մու սուլ ման նե րի 

պի կետ նե րով և ցույ ցե րով: Մինչ թեր-

թի խմ բագ րու թյու նը հա մոզ ված էր, որ 

ի րա կա նաց րել է խոս քի ա զա տու թյան 

ի ր  ի րա վուն քը, մու սուլ ման ը նդ դի մա-

խոս նե րը գտ նում է ին, որ ծաղ րան կար-

նե րը վի րա վո րում են ի րենց կրո նա կան 

զգաց մունք նե րը, ոչ մի այն այն պատ-

ճա ռով, որ պատ կեր ներն ու նեն սա-

տի րիկ բնույթ, այլև ել նե լով այն հան-

գա ման քից, որ իս լա մում առ հա սա րակ 

ար գել վում է Մու հա մե դի և այլ անձանց 

վի զո ւալ պատ կե րու մը: Հե տաքր քիր է, 

որ ծաղ րան կար նե րը հրա պա րակ վել են 

ան ստո րա գիր՝ ը ստ եր ևույ թին, կան խա-

տե սե լով ան խու սա փե լի քն նա դա տու-

թյու նը։ Այս խնդ րի շուրջ քն նար կում երն 

այդ պես էլ չհան գեց րին նման ի րա վի-

ճակ նե րում լրատ վա մի ջո ցի կող մից այն-

պի սի վար քի մո դե լի սահ ման ման, ո րն 

ըն դու նե լի լի ներ թե´ լրատ վա մի ջո ցի, և 

թե´ հա վա տա ցյալ նե րի հա մար: 

Ա ռա վել ող բեր գա կան ար ձա գանք 

ու նե ցավ 2012 թ-ին գրե թե սի րո ղա կան 

հա կաիս լա մա կան մի ֆիլ մի տե ղադ րու-

մը Youtube-ո ւմ: Հա րյուր հա զա րա վոր 

մու սուլ ման ներ տար բեր ե րկր նե րում 

դուրս ե կան բո ղո քի ցույ ցե րի՝ այ րե-

լով դրոշ ներ, հար ձա կում եր գոր ծե լով 

օ տա րերկ րա ցի նե րի վրա. գա գաթ նա կե-

տը ե ղավ Լի բի ա յում Ա ՄՆ հյու պա տո սի 

սպա նու թյու նը: Չնա յած այդ հետ ևանք-

նե րին, « Գուգ լը» հրա ժար վեց հե ռաց նել 

ֆիլ մ իր է ջե րից՝ պատճառաբանելով, 

որ դա կլի ներ ա զատ ար տա հայտ ման 

սկզ բուն քի ոտ նա հա րում։ 
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Ու սու ցա նո ղի ու ղե ցույց 
Ինն սուն րո պե ա նոց սե մի նար պա րապ մուն քի ըն թաց քում ներ կա նե րը նախ նա-

կան պատ կե րա ցում են ստա նում լրագ րո ղա կան է թի կայի վե րա բե րյալ: Ու սու ցա-

նո ղին խոր հուրդ է տր վում պա րապ մունքն ան ցկաց նե լուց ա ռաջ ծա նո թա նալ նաև 

հա մա պա տաս խան հա վել ված նե րին: Ե թե նա հար մար է գտ նում, ի հար կե, կա րող է 

նաև ա վե լաց նել կամ պա կա սեց նել տար բեր հատ ված ներ, փո փո խու թուն ներ կա-

տա րել  պա րապ մունք նե րում: 

1. Ի՞նչ է է թի կան 

Ու սու ցա նո ղը PPT մա տուց ման մի ջո ցով մաս նա կից նե րին ներ կա յաց նում է 

(20 րո պե)  լրագ րո ղա կան է թի կայի մա սին հա մա ռոտ ակ նարկ և պա տաս խա նում  

նրանց հար ցե րին: Վեր ջում ու սու ցա նո ղը կա րող է ա ռա ջար կել քն նար կել, թե կա՞ն 

ա րդյոք լրագ րող նե րի հա մար ան ձեռնմ ե լի թե մա ներ: 

Այդ նպա տա կով կա րե լի է մատուցումից հե տո գրա տախ տա կին կամ ֆլիպ-

չար թի վրա գծել քա ռա կու սի, բա ժա նել այն չորս մա սի, վեր նագ րել հո րի զո նա-

կան և ո ւղ ղա հա յաց սյու նակ նե րը՝ ի նչ պես պատ կեր ված է ա ղյու սա կում։ Մաս նա-

կից նե րին ա ռա ջարկ վում է ամ բող ջու թյամբ մգաց նել այն վան դակ(ներ)ը, որ իրենց 

կարծիքով պիտի ան ձեռնմ ե լի մա(ն) ի րենց հա մար, սպի տակ թող նել այն վան-

դակ(ներ)ը, որ  իրենց կարծիքով ամ բող ջու թյամբ են թա կա է (են) լու սա բան ման, 

և գծիկ նե րով ծած կել այն վան դակ(ներ)ը, որ կար ծում են մա սամբ է (են) են թա-

կա լու սա բան ման: Օ րի նակ, ի ՞նչն է են թա կա լու սա բան ման, ե րբ որևէ պաշ տո նյայի 

ան ձնա կան նա վը մրճ վում է հան րային լո ղափ: Ար դյուն քում ստաց վում է ստորև 

նկա րագր ված պատ կե րը: 

2.  «Լ վացք» խաղ 

Խա ղի նպա տակն է վեր հա նել և քըն-

նար կել հա սա րա կու թյան կյանքում հան-

դի պող հիմ ա կան է թի կա կան խն դիր նե րը։ 

Հատ կաց վում է 20 րո պե։

 Մաս նա կից նե րը թղ թե րի վրա գրի 

են առ նում ի րենց ա մե նօ րյա լրագ րո-

ղա կան աշ խա տան քում հան դի պող 

է թի կա կան խո չըն դոտ նե րը և թղ թի 

թեր թե րը ամ րակ նե րով կա խում լվաց-

քի պա րա նից: Վար ժու թյու նը կա րե լի է 

ան ցկաց նել ա ռանց պա րա նի՝ թղ թե րը 

պար զա պես պա տին ամ րաց նե լով կամ 

ըն թեր ցե լով։ Որ պես խո չըն դոտ կա րող 

Հան րային 
կյանք

Մաս նա վոր 
կյանք

Հան րային 
ան ձ

Մաս նա վոր 
ան ձ
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են հի շա տակ վել խմ բագ րի, գո վազ դային բաժ նի, պաշ տո նյա նե րի և այ լոց կող մից 

կիրառվող ճն շում ե րը լրագ րող նե րի վրա, ե րբ վեր ջին նե րից պա հանջ վում է նյու-

թեր գրել և լու րե րը ներ կա յաց նել ղե կա վա րու թյան հա մար շա հա վետ ձևով: Ե րբ 

«լ վաց քը փռ ված է», մաս նա կից նե րը սկ սում են քն նար կել, թե որ քա նով է տվյալ խն-

դի րը լուրջ, հնա րա վո՞ր է, ա րդյոք, այն հաղ թա հա րել, ու նե ցե՞լ են, ա րդյոք, ի րենք 

նման փորձ: Ու սու ցա նո ղն ա ռա ջար կում է, որ մաս նա կից ներն ի րենք պա տաս խա նեն 

բարձ րաց ված հար ցե րին և խոր հուրդ ներ տան մի մյանց: Ար դյուն քում վեր են հան-

վում այն խն դիր նե րը, ո րոնք խո չըն դո տում են է թի կա պես բա րե խիղճ լու սա բա նու մը: 

Քն նարկ ման ար դյունք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել հա ջորդ՝ «Ճն շում» խա ղում: 

3.  «Ճն շում» դե րային խաղ 

 Ու սու ցա նո ղի ա ռա ջար կու-

թյամբ տե ղա կան հե ռուս տաըն կե-

րու թյան լրատ վա կան թո ղարկ ման 

հա ղոր դա վա րի դե րում ը նտր վում է 

մի մաս նա կից, ով հա մե մա տա բար 

փոր ձա ռու է կամ հա մա րում է, որ իր 

հա վա տար մու թյու նը լրագ րո ղա կան 

է թի կային դժ վար է սա սա նել: Մնա-

ցած մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 

խմ բե րի.

Ա. իշ խա նու թյուն ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, ի րա վա պահ ներ, ազ գային ան-

վտան գու թյան աշ խա տող ներ,

Բ. մր ցա կից լրագ րող ներ/լ րատ վա մի ջոց ներ,

Գ. խմ բա գիր ներ, ո րոն ցից մե կը հա կա ռա կորդ ե րկ րի ներ կա յա ցու ցիչ է ,

Դ. ա ռևտ րային կա ռույց ներ ,

Ե. շա հագր գիռ հա սա րա կու թյուն (մե դի ա լսա րան),

Զ. ի նք նագ րաքն նու թյուն :

Ե թե վար ժու թյու նում ի հայտ են ե կել հավելյալ խո չըն դոտող խմբեր, այս ցան-

կը կա րող է լրաց վել: Ա ռա ջարկ վում է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը. « հա ղոր դա վա րը» 

տե սա նյութ է նկա րա հա նում տե ղա կան մի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 

հրա վե րով հա կա մար տող ե րկ րից հյուր ե կած հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի պատ վի րա կու թյան մա սին: Հյու րերն այ ցե լում են տե ղի ո գե լից խմիչք-

ներ ար տադ րող մի գոր ծա րան և, ա ռա ջին բա ժա կը փոր ձե լուց հե տո, հյու րե րից 

մե կը հայ տա րա րում է, թե եր կու ժո ղո վուրդ նե րի միջև խն դի ներ չկան և հնա րա վոր 

է փոխ շա հա վետ պայ ման նե րով մոտ ժա մա նակ նե րում լու ծել հա կա մար տու թյու-

նը: Հա ղոր դա վարն ան կեղ ծո րեն հայտ նում է, որ հյու րը դուր ե կավ ի րեն և ներ կա-

նե րին ու ա սում է, որ լավ կլի ներ « մեր ե րկ րում էլ լի նե ին այս պի սի հա մար ձակ և 
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ան կեղծ ե լույթ ներ»: Ռե պոր տա ժը շա րու նակ վում է՝ պատ մե լով, որ այդ տեղ ներ կա 

մի քա ղա քա կան գոր ծիչ հյու րին հա կա դար ձել է. «Ան շուշտ, մենք կա րող ե նք հեշ-

տու թյամբ հան գու ցա լու ծել բո լոր խն դիր նե րը, մի այն մում է ո րո շել, թե ո ՞ր պայ-

ման նե րը կա րող են մեզ հա մար փոխ շա հա վետ լի նել»: Հա ղոր դա վա րը պատ մում է. 

«Ի րա վի ճա կը սկ սեց լար վել, քա նի որ հյու րե րը և տե ղա ցի նե րը սկ սե ցին ներ կա յաց-

նել հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ նե րի ի րենց տար բե-

րակ նե րը, ո րոնք, ի նչ պես և սպաս վում էր, շատ հա կա սա կան է ին: Դե պարզ բան է, 

չէ՞ որ այս քան տար վա ըն թաց քում ոչ մի քա ղա քա կան գործ չի կամ դի վա նա գե տի չի 

հա ջող վել ա ռա ջար կել կար գա վոր ման այն պի սի տար բե րակ, ո րը կբա վա րա րեր բո լոր 

կող մե րին: Լար ված մթ նո լոր տը կա րո ղա ցավ մեղմել գործարանի տնօ րե նը, ով ա ռա-

ջար կեց բո լոր հար ցե րը լու ծել սե ղա նի շուրջ՝ լավ խմիչ քի առ կա յու թյամբ: Ա վե լին, նա 

ա ռա ջար կեց հյու րե րին՝ հա վա նած ար տադ րան քը սկ սել ար տա հա նել ի րենց ե րկր ներ: 

Այդ միտ քը դուր ե կավ ոչ մի այն հյու րե րին, ով քեր ա կն հայ տո րեն լավ տրա մադ րու-

թյուն ու նե ին, հնա րա վոր է՝ նաև ալ կո հո լի ազ դե ցու թյամբ, այլև մյուս տե ղա կան ար-

տադ րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րին, ով քեր ևս հրա վիր ված է ին այդ հան դիպ մա նը»: 

 Ռե պոր տաժն ա վարտ վում է սթենդ-ա փով՝ գոր ծա րա նի կող քին: «Շր ջայ ցի ա վար տին 

հյու րե րին իս կա պես հրա վի րե ցին մա ռան նե րից մե կում բաց ված սե ղա նի շուրջ: Լրագ-

րող նե րին այդ սե ղա նի մոտ չհ րա վի րե ցին, այն պես որ մենք չենք կա րող ձեզ հա ղոր-

դել, թե ին չի՞ շուրջ կա րո ղա ցան հա մա ձայ նու թյան գալ տե ղա կան ՀԿ-նե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ ներն ու գործարանի ղե կա վա րու թյու նը: Բայց դե ցան կա լի կլիներ ի մա նալ...» 

Խմ բե րը, ել նե լով դե րե րով ի րենց վե րագր ված շա հե րից, պետք է տան հար-

ցեր ու փոր ձեն ազ դել « հա ղոր դա վա րի»  վրա, փոր ձեն հաս նել նրա կող մից հերք-

ման, տեքս տի փո փո խու թյան, ռե պոր տա ժի ցու ցադ րու թյու նը փոր ձեն խո չըն դո-

տել: Խմ բե րը պետք է կա րո ղա նան հիմ ա վո րել ի րենց պա հանջ նե րը: Մաս նա կի ցը՝ 

« հա ղոր դա վա րը», կա րող է ին քը ցույց տալ իր 

տեքս տում առ կա սխալ նե րը, բա ցատ րել, ի նչ 

ին քը չպիտի գրեր, ի նչ պես կա րե լի է խմ բագ-

րել տեքս տը, որ պես զի այն հա մա պա տաս-

խա նի է թի կայի չա փա նիշ նե րին: Ու սու ցա նո ղը 

հար ցե րով ցույց է տա լիս, թե ին չի վրա կա րե-

լի է ու շադ րու թյուն դարձ նել, և ար դյուն քում 

ստեղ ծվում է մի ի րա վի ճակ, որ ում կարող են 

կվեր հան վել առ կա բո լոր «ս տորջ րյա խու թե րը»:

4. «Իմ ան ձնա կան  է թի կա կան կո դեք սը» 

վար ժու թյուն

Ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է յու րա քան-

չյուր մաս նակ ցին թղ թի վրա գրի առ նել այն  

սկզ բունք նե րը, ո րոնց ին քը հետ ևում է իր ա մե-
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Ի գի տու թյուն 
Լ րագ րո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 

ը նդ հա նուր օ րենսդ րա կան կար գա-

վոր մա նը զու գըն թաց գոր ծում են նաև 

ի նք նա կար գա վոր ման մե խա նիզմ եր, 

ո րոնք կոչ ված են մա մու լում պրո ֆե սի-

ո նալ  է թի կայի սկզ բունք նե րին և չա-

փա նի շնե րին հա մա պա տաս խան լու սա-

բա նում ա պա հո վե լու: Այդ պի սի մե խա-

նօ րյա լրագ րո ղա կան աշ խա տան քում: Թղ թե րը փակց վում են պա տին: Վար ժու թյու-

նը տևում է 15 րո պե: Այն, կա րե լի է ա սել, մի ջազ գային մաս նա գի տա կան է թի կա կան 

կո դեք սին ծա նո թաց ման նե րա ծու թյուն է և փոք րիկ նա խա վար ժանք  սե մի նա րի 

վեր ջում նա խա տես վող՝ «է թի կայի հանձ նա ռու թյուն» պա րապ մուն քի հա մար: Այդ 

սկզ բունք նե րի գրա ռու մը կա րող է լի նել նաև նկա րում պատ կեր ված ձևով: 

5.  Մի ջազ գային մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա նոն նե րի ներ կա յա ցում

 Ձեռ նար կի հա վել ված նե րում կա րող եք գտ նել «Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա-

նի և BBC-ի մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա նոն նե րը (տես՝ Հա վել ված նե րը): Դրանք 

կա րե լի է ներ կա յաց նել բա նա վոր, բայց ե թե ու սու ցա նողն ա վե լի նպա տա կա հար-

մար է գտ նում, կա րող է պատ րաս տել փոք րիկ PPT մա տու ցում: 

II. Է թի կայի կո դեքս 
Այս բաժ նի նպա տակն է ամ րապն դել դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի գի տե լիք-

նե րը ի նչ պես լրագ րո ղա կան է թի կայի, այն պես էլ լրագ րո ղի վրա գոր ծադր վող 

հնա րա վոր ճն շում ե րը չե զո քաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին, ի մի բե րել 

է թի կա կան այն կա նոն նե րը, որ ա ռա ջար կել են հենց պա րապ մուն քի մաս նա կից նե-

րը և դրա հի ման վրա ստո րագ րել է թի կայի կո դեքսը: 

 Պա րապ մուն քի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը.

Տ ևո ղու թյու նը՝ 100 րո պե:

Անհ րա ժեշտ պի տույք ներ ՝ թուղթ և գրիչ, ֆլիպ չարտ և մար կեր ներ, հա մա կար-

գիչ և պրին տեր, պրոյեկ տոր

1
Օ րի նա կե լի մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա նոն նե րի 

 ներ կա յա ցում
30 րո պե

 2 Է թի կայի կո դեք սի կազ մում 30 րո պե

3 Ս տո րագ րում 10 րո պե

4 Քն նար կում խմ բա գիր նե րի մաս նակ ցու թյամբ 30 րո պե

նիզմ ե րից է լրագ րո ղա կան է թի կայի 

կո դեք սը, որ ստանձ նում է տվյալ լրատ-

վա մի ջո ցը՝ սահ մա նե լով իր լրագ րող-

նե րի պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու թյան 

կա նոն նե րը և ստանձ նե լով ո րո շա կի 

պա տաս խա նատ վու թյուն՝ է թի կայի կա-

նոն նե րի պահ պան ման հա մար: Այդ կա-

նոն նե րը յու րա քան չյուր լրատ վա մի ջոց 

ի նք նու րույն է ըն դու նում, բայց դրանց 
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հիմ ա րար դրույթ նե րը նույնն են գրե թե 

բո լոր դեպ քե րում, օ րի նակ՝ բազ մա կող-

մա նի լու սա բա նում, աղ բյուր նե րի ստու-

գում և այլն: 

Է թի կայի կա նոն ներ են սահ ման-

վում հա ճախ նաև լրատ վա մի ջոց նե րի 

միջև լրագ րո ղա կան հա մա տեղ ծրագ-

րեր ի րա կա նաց նե լիս, հատ կա պես, ե րբ 

խոս քը վերաբերվում է հա կա մար տող 

ե րկր նե րի լրատ վա մի ջոց նե րի միջև հա-

մա տեղ աշ խա տան քին: Դա օգ նում է 

ստեղ ծել հա մա գոր ծակ ցու թյան այն պի-

սի մթ նո լորտ, ո րում կանխ վում է փո-

խա դար ձո րեն ա նըն դու նե լի լու սա բան-

ման մե թոդ նե րի կի րա ռու մը: Է թի կա կան 

ի նք նա կար գա վոր ման մեկ այլ մե խա-

նիզմ է է թի կայի կա նոն ներն իր մեջ ը նդ-

գր կող աշ խա տան քային պայ մա նա գի-

րը, ո րը լրագ րո ղին պար տա վո րեց նում 

է լու սա բա նում ի րա կա նաց նել այդ կա-

նոն նե րի շր ջա նակ նե րում: 

Է թի կա կան կա նոն նե րի սահ մա նու-

մը բնո րոշ է ժա մա նա կա կից պրո ֆե սի-

ո նալ լրատ վա մի ջոց նե րին: Մի ջազ գայ-

նո րեն օ րի նա կե լի են BBC-ի և «Ա զա տու-

թյուն» ռա դի ո կա յա նի լրագ րո ղա կան 

մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա նոն նե-

րը  (տես՝ Հա վել ված նե րը), ո րոնք հա-

մա պար փակ կեր պով ներ կա յաց նում 

են է թի կայի հիմ ա կան հայե ցա կար-

գը: Այդ պի սի մի կո դեքս մշակ վել է նաև 

Եր ևա նի մա մու լի ա կում բի նա խա ձեռ-

նու թյամբ1 2007 թ. խորհր դա րա նա կան 

ը նտ րու թյուն նե րից ա ռաջ: «ԶԼՄ-նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի  կո դեք սին» (տես՝ 

Հա վել ված նե րը) և դրան կից «Ընտ րու-

թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի լու սա բան-

ման սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ Հռ չա-

կագ րին» մի ա ցել է 48 լրատ վա մի ջոց և 

սա տա րել է 9 լրագ րո ղա կան մի ու թյուն: 

Նրանց և այլ սուբյեկտ նե րի միջև վե-

ճերն ար տա դա տա րա նա կան կար գով 

լու ծե լու հա մար ստեղծ վել է Է թի կայի 

դի տորդ մար մի նը, ո րի ո րո շում ե րը 

պար տա դիր են կո դեք սը  ստո րագ րած 

լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար: Ե ՄԱ-ի աշ-

խա տա կից նե րը նույն պես ու նեն ի րենց 

մաս նա գի տա կան է թի կա կան կո դեք սը, 

ո րը կներ կա յաց վի այս պա րապ մուն քի 

ըն թաց քում:

 Վեր ջին շր ջա նում է թի կա-

կան կա նոն ներ են ստո րագ րում նաև 

« քա ղա քա ցի ա կան լրագ րող նե րը»՝ բլո-

գեր նե րը և սո ցի ա լա կան ցան ցե րի օգ-

տա տե րե րը: Այդ պի սի մի օ րի նակ է ա մե-

րի կյան «Առ ցանց նոր ըն կե րակ ցու թյան» 

«Բ լո գեր նե րի  կո դեք սը», ո րը հիմ ված 

է «Պ րո ֆե սի ո նալ լրագ րող նե րի հա սա-

րա կու թյան» նույ նա տիպ վար քա կա նո նի 

վրա (Baran, J.S. & Davis, D.K., 2009): Ցան-

կու թյան դեպ քում կա րե լի է մաս նա կից նե-

րին ծա նո թաց նել նաև « քա ղա քա ցի ա կան 

լրագ րու թյան» է թի կայի սկզբունքներին։ 

1  Տես՝ ԵՄԱ-ի կայքում՝ «ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման 

նախաձեռնություն» — http://www.ypc.am/self_regul/ln/am
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Ու սու ցա նո ղի ու ղե ցույց 

1. Օ րի նա կե լի մաս նա գի տա կան է թի կա կան կա նոն նե րի ներ կա յա ցում 

Ու սու ցա նո ղը մաս նա կից նե րին է ներ կա յաց նում մի քա նի կա նոն, ո րոնք օ րի-

նա կե լի են հա մար վում մի ջազ գային և տե ղա կան լրագ րո ղա կան մի ջա վայ րում: 

Այդ պի սիք կա րող են հա մար վել BBC-ի և «Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի է թի կայի 

կա նո նագր քե րը, Եր ևա նի մա մու լի ա կում բի մաս նա գի տա կան է թի կա կան կո դեք-

սը, ո րոնք զե տեղ ված են ձեռ նար կին կից հա վել ված նե րում։ Ու սու ցա նո ղը կա րող է 

ը նտ րել նյու թը ներ կա յաց նե լու այն ե ղա նա կը, ո րը գե րա դա սե լի է հա մա րում: Ե թե 

ը նտ րում է PPT մա տու ցու մը, ա պա կա րող է ներ կա յաց նել ի նչ պես յու րա քան չյուր 

կո դեքսն ա ռան ձին և ամ բող ջու թյամբ, այն պես էլ ը ստ է թի կա կան սկզ բունք նե րի, 

ո րոնք տեղ են գտել մաս նա գի տա կան է թի կայի բո լոր կո դեքս նե րում (հ ղե լով հե ղի-

նակ նե րին): Այս ներ կա յաց ման հա մար ափ սոս չէ ծախ սել 30 րո պե, քա նի որ օ րի-

նա կե լի կա նոն նե րին տե ղե կա նա լը պիտի օգ նի մաս նա կից նե րին՝ կազ մել սե փա-

կան կա նոն նե րը։ 

2. Է թի կայի կո դեք սի կազ մում

 Ու սու ցա նողն ա ռա ջար կում է մաս նա կից նե րին բա ժան վել 3-4 խմ բի (խմ բե րը 

հա մար ներ են ստա նում) և յու րա քան չյուր խմ բում կազ մել սե փա կան մաս նա գի տա-

կան է թի կայի կո դեք սը: Ե թե լսա րա նի կազ մը բազ մազգ է, ցան կա լի է, որ խմ բե րը 

նույն պես բազ մազգ լի նեն: 

Խմ բե րին ա ռա ջարկ վում է 10 րո պե ում թղ թի վրա գրի առ նել այն է թի կա կան 

սկզ բունք նե րը, ո րոնց նրանք պատ րաստ են հետ ևել ի րենց աշ խա տան քում, հատ-

կա պես հա կա մար տու թյուն նե րի և հա կա մար տող կող մե րի մա սին լու սա բա նում եր 

կա տա րե լիս: Դրա նից հե տո ու սու ցա նո ղը խնդ րում է հեր թով ըն թեր ցել յու րա քան-

չյուր խմ բում կազմ ված է թի կա կան կա նոն նե րի ցան կը և դրանք գրի է առ նում կամ 

ֆլիպ չար տի վրա կամ ան մի ջա պես հա մա կարգ չում, ո րի էկ րա նը պրոյեկ տո րի մի-

ջո ցով տե սա նե լի է բո լոր մաս նա կից նե րին: Կա նոն նե րը գրի առ նե լիս ու սու ցա նողն 

ան տե սում է կրկն վող կե տե րը, ի սկ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան ար դեն նշ ված կե տը 

փո խա րի նում նո րով, ե թե այն ա վե լի ամ բող ջա կան և ճշգ րիտ է ձևա կեր պում լրագ-

րո ղա կան է թի կայի տվյալ սկզ բուն քը: Յու րա քան չյուր կե տի դի մաց գր վում է այն 

խմ բի կամ խմ բե րի հա մար նե րը, ո րոնք ա ռա ջար կել են տվյալ սկզ բուն քը: Այս ա ռա-

ջադ րան քի կա տա րում ը նդ հա նուր առ մամբ տևում է 30 րո պե։ 

3. Է թի կայի կո դեք սի ստո րագ րում 

Ու սու ցա նո ղը ներ կա յաց նում է մաս նա կից նե րի ա ռա ջարկ նե րից կազմ ված կո-

դեք սը և խնդ րում ստո րագ րել այն: Ե թե մաս նա կից նե րը չեն հա մա ձայն ում ստո-

րագ րել, ու սու ցա նո ղը հանում է այն սկզ բունք նե րը, ո րոնք ա ռա ջարկ վել է ին մի այն 

մեկ խմ բի կող մից և նո րից է ա ռա ջար կում ստո րագ րել: Ե թե նո րից հա մա ձայ նու-

թյուն չի ստա նում, հա նում է եր կու և պա կաս ան գամ հի շա տակ ված ա ռա ջարկ նե րը, 

ի սկ ե թե ի րա վի ճա կը կրկն վում է, թող նում է մի այն այն սկզ բունք նե րը, ո րոնք ա ռա-
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ջարկ վել է ին պարպ մուն քին մաս նակ ցած բո լոր խմ բե րի կող մից և նո րից ա ռա ջար-

կում է ստո րագ րել: Այս դեպ քում հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի մեծ է, որ բո լո րը կամ 

գո նե մե ծա մաս նու թյու նը կս տո րագ րեն: Սա կայն ու սու ցա նո ղը պետք է պատ րաստ 

լի նի այն բա նին, որ մաս նա կից նե րը կա րող են հրա ժար վել նաև այդ տար բե րա կը 

ստո րագ րե լուց: 

4. Քն նար կում

 Հա ջորդ փու լում մաս նա կից նե րը քն նար կում են ի րենց ի սկ կազ մած մաս նա-

գի տա կան է թի կա կան կո դեք սը ստո րագ րե լու և չս տո րագ րե լու պատ ճառ նե րը: 

Ցան կա լի է, որ քն նարկ մա նը մաս նակ ցեն նաև լրատ վա մի ջոց նե րի ղե կա վար նե րը և 

պա տաս խա նա տու խմ բա գիր նե րը: Ու սու ցա նո ղը պետք է խնդ րի քն նարկ ման մաս-

նա կից նե րին ներ կա յաց նել այն օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րը, ո րոնք խո-

չըն դո տում են լրագ րո ղա կան է թի կայի սկզ բունք նե րին հա վա տա րիմ մա լուն: Այ-

նու հետև պետք է նրանց դի մի հար ցե րով՝ ա րդյո՞ք այդ սկզ բունք նե րին չհետ ևե լը 

կա րող է վնա սա կար լի նել բա րե խիղճ լրագ րու թյան և խա ղա ղու թյան հա մար, ի նչ-

պի սի՞ սկզ բունք ներ են ըն դու նե լի մաս նա կից նե րի հա մար և ա րդյո՞ք դրանց կի րա-

ռու մը կա րող է դրա կան փո փո խու թյու նե րի հան գեց նել, ի նչ պե՞ս հաղ թա հա րել խո չըն-

դոտ նե րը և հա վա տա րիմ մալ լրագ րո ղա կան է թի կային՝ հա կա մար տու թյուն ներն 

ու հա կա մար տող կող մե րի ի րա դար ձու թյուն նե րը լու սա բա նե լիս: Հնա րա վոր է, որ 

մաս նա կից նե րը, ել նե լով ի րենց բա ցա սա կան փոր ձից, խո սեն դժ վա րու թյուն նե րի և 

փա կու ղի նե րի մա սին: Որ պես զի խո սակ ցու թյու նը կա ռու ցո ղա կան և ար դյու նա վետ 

լի նի, ու սու ցա նո ղը պետք է մաս նա կից նե րին ո ւղ ղոր դի խո սե լու եր կու հա կա մար-

տող կող մե րի միջև առ կա դրա կան փոր ձի մա սին և այն մա սին, թե մաս նա կից ներն 

ի րենց կող մից ի նչ են պատ րաստ ա նե լու ի րա վի ճա կը դրա կան ո ւղ ղու թյամբ փո խե-

լու հա մար: 
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Որ պես ամ փո փում
 Ձեռ նար կը նա խա տես ված է հա կա մար տու թյուն լու սա բա նող լրագ րող նե րի 

հա մար դա սըն թաց ներ և սե մի նար պա րապ մունք ներ կազ մա կեր պողների համար: 

Այն նպա տակ ու նի լրաց նելու լրագ րող նե րի գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը հա-

կա մար տու թյուն նե րի բա րե խիղճ և ա նա չառ լու սա բան ման աշ խա տան քում: 

Ձեռ նար կը հա գե ցած է ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րով, ի սկ հա վել ված նե-

րում տր ված են պա րապ մունք նե րի հա մար հար կա վոր նյու թե րը: Ա նհ րա ժեշ տու-

թյան դեպ քում Եվ րա սի ա հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րա մը պատ րաստ է լրա-

ցու ցիչ նյու թեր տրա մար դել ու սու ցա նող նե րին: 

Հույս ու նենք, որ ձեռ նարկն իր հա մեստ ներդ րու մը կու նե նա հա կա մար տու-

թյուն նե րի պրո ֆե սի ո նալ լու սա բան ման գոր ծում և կծա ռայի հա կա մար տող 

ե րկր նե րի բազ մա թիվ լրագ րող նե րի, ի նչ պես նաև նրանց հա սա րա կու թյուն նե րի՝ 

տե ղե կատ վու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը:  
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 Հա վել ված 1. Բա ռա րան 
Ա պա մարդ կայ նա ցում – Ան հա տի կամ խմ բի նկատ մամբ չհիմ ա վոր ված կամ մի-

տում ա վոր այն պի սի դիր քո րո շում, ո րն ան հա տին կամ խմ բին ներ կա յաց նում է որ-

պես բա ցա սա կա նո րեն տար բեր վող օբյեկտ՝ զուրկ մարդ կային հատ կա նիշ նե րից, 

ո ւս տի և ա նար ժան կա րեկ ցան քի։ 

Այ լա տյա ցու թյուն – ան հա տի կամ խմ բի կող մից չհիմ ա վոր ված մեր ժո ղա կան վե-

րա բեր մունք այլ ան հատ նե րի կամ խմ բե րի նկատ մամբ: 

Ա ռաջ նային աղ բյուր – տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր, ո րն ի նքն է մաս նակ ցել տվյալ 

տե ղե կու թյան ա ռար կա հանդիսացող ի րա դար ձու թյա նը կամ ի րա կա նու թյա նը: Օ րի-

նակ՝ հան րային գոր ծիչ նե րը: 

Երկ րոր դային աղ բյուր – տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր, ո րը չի մաս նակ ցել տվյալ տե-

ղե կու թյան ա ռար կա հանդիսացող ի րա դար ձու թյա նը կամ ի րա կա նու թյա նը, բայց այն 

ներ կա յաց նում է հան րու թյա նը իր տե սան կյու նից: Օ րի նակ՝ լրատ վա մի ջոց նե րը: 

Է թի կա – բա րո յա գի տա կան հաս կա ցու թյուն, ո րը ներ կա յաց նում է ու ղե ցույց ան-

հատ նե րի կամ խմ բե րի հա մար՝ բա րու և չա րի, լա վի և վա տի մա սին:

«Թշ նա մու կեր պար» – ան հա տի կամ խմ բի պատ կե րա ցու մը այլ ան հա տի կամ 

խմ բի մա սին՝ որ պես օ տար ված, ա պա մարդ կայ նաց ված, դի մա զուրկ ա ռար կայի, 

ո րը վտանգ է ներ կա յաց նում և ար ժա նի է մի այն բա րո յա կան կամ ֆի զի կա կան 

ո չն չաց ման, ար ժա նի չէ կա րեկ ցան քի:

Լ րագ րո ղա կան է թի կա, կամ մա մու լի է թի կա (media ethics) - է թի կա կան այն 

սկզ բունք ներն ու չա փա նիշ նե րը, ո րոնք լրագ րող ներն ու լրատ վա մի ջոց նե րը կա մա

վոր հանձ ն են առնում կի րա ռել ի րենց պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու թյան մեջ:

 Կարծ րա տիպ – ստե րե ո տիպ, եր ևույ թի մա սին ը նդ հան րաց ված պար զու նակ ըն-

կա լում, ո րը տա րած ված է լայն շր ջա նակ նե րում: Հա կա ռակ քն նա խույզ մո տեց ման՝ 

մար դը մի եր ևույթ հաս կա նա լու հա մար ոչ թե տե ղե կու թյուն ներ է հա վա քում և վեր-

լու ծում այդ եր ևույ թը, այլ որ դեգ րում է շր ջա պա տում լսած ա մե նա պար զու նակ բա-

ցատ րու թյու նը՝ կարծ րա տի պը այդ եր ևույ թի մա սին (օ րի նակ՝ « ծե րե րը պահ պա նո-

ղա կան են», մինչ դեռ ա կն հայ տո րեն բազ մա թիվ են ա ռա ջա դեմ տա րեց նե րը):

 Կոնֆ լիկտ – տես՝ « Հա կա մար տու թյուն»:

 Հա կա մար տու թյուն – միջխմ բային կամ մի ջանձ նային պայ քար սե փա կան մո տե-

ցում ե րի և շա հե րի (գեր)իշ խա նու թյան հա մար:

 Մա մու լա գի տու թյուն – տես՝ « Մե դի ա գի տու թյուն ներ»:

 Մա մու լի է թի կա – տես՝ «Լ րագ րո ղա կան է թի կա»:

 Մե դի ա – մե դի ա բա ռն այս տեղ կի րառ վում է ա ռանց թարգ մա նու թյան՝ նկա տի ու-

նե նա լով բա ռի ա րևմ տյան ը մբռ նու մը. այն ընդգրկում է տեխ նի կա կան բո լոր հնա-
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րա վոր, այդ թվում՝ է լեկտ րո նային և տպա գիր  մի ջոց նե րը, ո րոնք զանգ վա ծա բար 

տա րա ծում են տե ղե կու թյուն ներ, սկսած ֆիլ մե րից, գր քե րից մինչև հե ռուս տա տե-

սային հե ռար ձա կում:  

Մե դի ա գի տու թյուն ներ – Մե դի ա գի տու թյուն նե րը հա սա րա կա կան գի տու թյուն է, 

գի տա կան-հե տա զո տա կան այն դիս ցիպ լինը, ո րն ու սում ա սի րում է լրատ վա մի-

ջոց ներն ու այլ մե դի ան՝ թե´ բո վան դա կային, թե´ տեխ նի կա կան, թե´ քա ղա քա կան 

և տն տե սա կան տե սան կյու ններից՝ եր ևա կե լով դրանց դերն ու ազ դե ցու թյու նը հա-

սա րա կու թյու նում և այս կամ այն ի րա դար ձու թյուն նե րի կամ հան րային դիս կուր սի 

ձևա վոր ման գոր ծում:

 Մե դի ա լսա րան – տա րա տե սակ լրատ վա մի ջոց նե րի (ա վան դա կան և նոր՝ առ ցանց) 

ար տադ րան քը սպա ռող ազ գաբ նակ չու թյուն; [ հե ռուս տա] դի տող նե րի, [ ռա դի ո]

ունկն դիր նե րի և ըն թեր ցող նե րի ը նդ հա նուր հա վա քա կա նու թյու նը  

Նա խա պա շար մունք – կան խա կալ պատ կե րա ցում ան ծա նոթ եր ևույ թի կամ ան-

ձանց մա սին, ո րը հիմ ա վոր ված չէ սե փա կան կեն սա փոր ձով և գի տե լիք նե րով

Կ լի շե – հա մըն դու նե լի բա ռա պա շա րում կրկն վող բա ռեր կամ ար տա հայ տու թյուն-

ներ, ո րոնք զրկ վել են ի րենց նախ նա կան ի մաս տից և կի րառ վում են ոչ թե ը նտ րու-

թյամբ, այլ հա մըն դու նե լի բա ռա պա շա րի ազ դե ցու թյամբ: Օ րի նակ՝ « Քիչ ե նք, բայց 

հայ ե նք», « Թուր քը մում է թուրք» և այլն: 

Սոց. ցան ցեր – Այս տեղ՝ նշա նա կում է ին տեր նե տում առ կա սո ցի ա լա կան ցանց 

հան դի սա ցող կայ քեր

«Ու րիշ» – «ու րիշ» կամ «այլ ո մ» ան հա տի կամ խմ բի մա սին այն ըն կա լու մը, 

ո րը հիմ ված է ըն կա լո ղի և «ու րի շի» միջև տար բե րու թյուն նե րի վրա՝ ի վնաս վեր-

ջի նի, ին չի ար դյուն քում «ու րի շը» օ տար վում է ըն կա լո ղի «ես»-ից, ըն կա լո ղի հա մար 

դառ նում օ տար և ան ճա նա չե լի: 

 Հա վել ված 2. Հա պա վում եր 

Ե ԱՀԿ – Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան խոր հուրդ 

ԵԽ – Եվ րո պայի խոր հուրդ 

ԵԽԽՎ – Եվ րո պայի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղով 

ԵՀՀ – Եվ րա սի ա հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ ադ րամ 

ԵՄ – Եվ րո պա կան մի ու թյուն 

Ե ՄԱ – Եր ևա նի մա մու լի ա կումբ

 ԶՈՒ – Զին ված ու ժեր

 ՄԱԿ – Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն



53

 Հա վել ված 3. Ֆիլ մեր
« Խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի միջև»

« Մու սուլ մա նի հետ նման բան չպի տի պա տա հեր»

«Ուղ ղագ րու թյան կա նոն ներ»

« Կա մուրջ վա դիի վրա» 

«Թշ նա մու կեր պա րը»

 Հա վել ված 4. Բա ժան վող նյու թեր 
1. Ա ռա ջարկ վող օ րա կար գը

2. «Լ րագ րո ղի է թի կան» PPT մա տու ցում, Նաի րա Մար տի կյան 

3. « Հա կա մար տու թյուն նե րի կա ռա վա րում», Խա չա տուր Բե զիր ջյան, Նա տա լյա 

Մար տի րո սյան 

4. Ա զա տու թյուն ռա դի ո կա յա նի մաս նա գի տա կան է թի կա կան կո դեքսը

5. BBC-ի լրագ րո ղի ու ղե ցույցը

6. « Թեր թեր վար ժու թյան» հոդ ված նե րի օ րի նակ ներ

7. «Գլ խա վոր շտա բը հա ղոր դում է» վար ժու թյան հա մար ան հրա ժեշտ նյու թը
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 Հա վել ված 5. Ա ռա ջարկ վող օ րա կարգ
 Օր ա ռա ջին

«Թշ նա մու կեր պա րը»

10:0011:00 – Մաս ա ռա ջին 

Ծ րագ րի, դա սըն թա ցի նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի ներ կա յա ցում: Ծա նո թու թյուն: 

11:0012:00 – Մաս ե րկ րորդ

 Բա ցա սա կան և դրա կան կարծ րա տի պեր

12:00 12:30 – Սուր ճի ը նդ մի ջում

12:30 14:30 – Մաս եր րորդ

« Խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի միջև» Ֆիլ մի դի տում և քն նար կում; վար ժու թյուն 

խմ բե րում:

14:30 – 15։30 – Ճաշ

15։30 – 17:00 – Մաս չոր րորդ

« Մու սուլ մա նի հետ նման բան չպի տի պա տա հեր» ֆիլ մի դի տում, քն նար կում:

 

Օր ե րկ րորդ

« Հա կա մար տու թյուն նե րի լու սա բա նում»

10:0012։00 – Մաս ա ռա ջին 

Վար ժու թյուն խմ բե րում; «Ուղ ղագ րու թյան կա նոն ներ» ֆիլ մի դի տում և քն նար կում:

12:30 13:00 – Սուր ճի ը նդ մի ջում

13:00 15:00 – Մաս եր կրորդ

Մտ քե րի գրոհ; կոնֆ լիկ տա բա նու թյուն; « Կա մուրջ վա դիի վրա» ֆիլ մի դի տում և քն

նար կում:

15:00 – 16:00 – Ճաշ

16:00 – 17:30 – Մաս երրորդ

«Թշ նա մու կեր պա րը» ֆիլ մի դի տում և քն նար կում:

Oր եր րորդ

« Մա մու լի է թի կա»

10:0011:30 – Մաս ա ռա ջին 

Վար ժու թյուն ներ խմ բե րում; նե րա ծու թյուն լրագ րո ղա կան է թի կայի մա սին:

11։30 12։00 – Սուրճ, թեյ

12։0013:10 – Մաս ե րկ րորդ 

Է թի կայի կո դեք սի կազ մում և ստո րագ րում:

13:10 – 14:30 – Ճաշ

14:30 16:30 – Մաս եր րորդ 

16:30 – 17: 00 – Ամփոփում
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 Հա վել ված 6. Դա սըն թա ցի գնա հատ ման թեր թիկ

Խնդ րում ե նք, 5ից 1 սանդ ղա կով, ո րում 5ն ա ռա վե լա գույն գնա հա տա կանն 

է, գնա հա տել դա սըն թա ցը՝ օ ղա կով նշե լով ձեր ը նտ րած թի վը։ Ա զատ զգա ցեք 

լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյուն ներ ա նել։ 

 Հարց 1: Դա սըն թա ցն օգ տա կար ե ղավ՝ ծա նո թա նա լու հա մար հա կա մար տու թյուն-
նե րի լու սա բան ման սկզ բունք նե րին։

Գ նա հա տա կան՝  5 4 3 2 1

Մեկ նա բա նու թյուն՝     

 Հարց 2: Ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րն օգ տա գոր ծե լու եմ իմ հե տա գա մաս նա գի տա-
կան աշ խա տան քում։   

Գ նա հա տա կան՝  5 4 3 2 1

Մեկ նա բա նու թյուն՝ 

 Հարց 3: Այս պի սի դա սըն թաց ներն օգ տա կար կլի նեն այլ լրագ րող նե րի հա մար ևս։   
  
Գ նա հա տա կան՝  5 4 3 2 1

Մեկ նա բա նու թյուն՝  

 Հարց 4: Դա սըն թա ցը հնա րա վո րու թյուն տվեց ծա նո թա նալու իմ գոր ծըն կեր նե րի 
հետ։ 

Գ նա հա տա կան՝  5 4 3 2 1

Մեկ նա բա նու թյուն՝  

 Հարց 5: Այլ մեկ նա բա նու թյուն ներ՝

Շ ՆՈՐ ՀԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈ´ՒՆ




