
Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: Հրապարակման բովանդակության համար 
պատասխանատվություն են կրում միայն հեղինակները և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական միության 
տեսակետը: 
ՈՒղեցույցը մշակվել է ՞Երեք Ար Սթրատեգիա՞ կազմակերպության կողմից՝ ՍՈՍԵ բարեգործական հասարակական 
կազմակերպության պատվերով: Այն կազմվել է հիմնվելով “Տուրիզմի սեկտորում առկա կարիքները հայկական 
մշակույթի, արվեստի և խոհարարության ոլորտներում, որոնք կարող են ծառայության մատուցման կամ ապրանքների 
տրամադրման միջոցով կազմակերպվել գյուղական վայրերում” թեմայով անցկացրած ուսումանասիրության հիման 
վրա: Ուսումնասիրությունը իրականացվել է ՞Երեք Ար Սթրատեգիա՞ կազմակերպության կողմից՝ ՍՈՍԵ 
բարեգործական ՀԿ-ի պատվերով, վերջինիս կողմից իրականացվող ՞Աղքատության նվազեցումը ՀՀ մարզերում 
տուրիզմի ներդրման միջոցով՞ ծրագրի շրջանակներում:  Ծրագիրը Հայաստնաում ֆինանսավորվում է Եվրոպական 
միության կողմից: 
 

 

     
     
     
                   

Ծրագիրը ֆինասավորվում է  

Եվրոպական միության կողմից 

 

   

  ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
  

 
Հայկական տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

հայկական մշակույթի ոլորտում պահանջարկված այն 
ապրանքները և ծառայությունները, որոնք համայնքներում 

կարող են տրամադրվել տեղի բնակիչների կողմից 
 
 
 
 
 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
 
 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 

     

   

 

Ուղեցույցում նշված են հայկական մշակույթի այն ենթաոլորտները, որտեղ համայնքի 
բնակիչները կարող են մատուցել տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 
պահանջարկված ծառայությունները կամ տրամադրել պահանջարկված ապրանքները: 

ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
 

 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Խաղողի և գինու արտադրության պատմության 
ներկայացում 
- Տեղական արտադրության գինիների տեսակների 
ներկայացում  
- Գինու համտեսում ըստ տեսակների և դրանց 
հետ խորհուրդ տրվող ուտեստներ  
- Գինու փառատոնների հաճախակի 
կազմակերպում 
 
 
 

 ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական գորգագործության պատմության  
ներկայացում 
 
- Գորգերի ցուցադրություն և վաճառք, 
տեսահոլովակի ներկայացում հայկական գորգեր 
արտադրող գործարանների մասին  
 

- Գորգագործության գործընթացի ցուցադրում 
տեղում և հյուրերի մասնակցություն 
գորգագործության ընթացքին 

 

 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 
 

     

   

 

ՊԱՐ   
 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական պարի պատմության համառոտ 
ներկայացում 
 
- Հայկական պարի որոշ շարժումների ուսուցում և 
զբոսաշրջիկների հետ խմբային պարի 
կազմակերպում 
 
- Հայկական պարի ներկայացում 
թատերականացման միջոցով, որտեղ պարի հետ 
կարելի է  համադրել հայկական որևէ 
ստեղծագործություն  
 
- Հայկական պարի խմբի կողմից պրոֆեսիոնալ 
խմբային պարի ներկայացում 
 

 

ՁԵՌԱԳՈՐԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Ձեռագործ աշխատանքների 
ցուցադրություն և վաճառք 
 
- Աշխատանքների գործընթացի 
ցուցադրություն 

 

 
 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
 
 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 

     

   

 

 
- Այցելություն վարպետաց տներ, 
արվեստանոցներ, մասնակցություն 
աշխատանքներին, աշխատանքներ ձեռք 
բերելու հնարավորություն 

 

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
 
 

 

  
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
 
 
 
- Հայկական ժողովրդական երգի պատմության 
ներկայացում և երգի ունկնդրում (կենդանի 
կատարմամբ կամ ձայնային տեխնիկայով) շոու 
ծրագրի միջոցով 
 
 
- Հայկական ժողովրդական, դասական, ֆոլկ 
երաժշտության ունկնդրում 
 
 
- Հայկական ժողովրդական երաժշտական 
գործիքների ներկայացում (կենդանի կատարմամբ 
կամ ձայնային տեխնիկայով) շոու ծրագրի միջոցով 
 
 
- Գործիքների վաճառք` ինչպես իսկական, այնպես 
էլ հուշանվերների տեսքով 
 
 
 
 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 
 

     

   

 

ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ 
 

 

 
 
 
- Հայկական տարբեր ավանդույթների 
ներկայացում 
 
- Անադույթների պատմության և նշանակության 
ներկայացում (կենդանի ներկայացումների կամ 
տեսահալովակների ուղեկցությամբ) 

ԳԱՐԵՋՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
 

 

 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Գարեջրի արտադրության պատմություն, 
տեղական արտադրության գարեջրի տեսակների 
ներկայացում  
 
- Գարեջրի համտեսում ըստ տեսակների և դրանց 
հետ խորհուրդ տրվող ուտեստներ 
 
- Գարեջրի փառատոնների հաճախակի 
կազմակերպում 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Գրականության պատմության 
ներկայացում, հայ նշանավոր գրողների և 
ստեղծագործությունների ներկայացում,  
 
- Հայկական էպոսի հերոսների 
ներկայացում (այն ամենի ներկայացումը, 
ինչը կբնորոշի հայ գրականության և   

  



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
 
 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 

     

   

 

գրական կերպարների 
առանձնահատկությունները) 
 
- Գրական որևէ հայտնի 
ստեղծագործության/էպոսի բեմականացում 
 
- Հայ մեծ գրողների ծննդավայրեր այցելելիս  
նրանց կյանքի, հայտնի 
ստեղծագործություններից որևէ հատվածի  
ներկայացում  

 
 
 

ԼԵԶՈՒ 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական տառերի ստեղծման և հայոց լեզվի 
պատմության ներկայացում 
 
- <<Կայկական այբուբենը աղոթք է՞>> ներկայացում 
ծրագրի տեսքով, այբուբենի առաջին տառերով աղոթքի 
ներկայացում և աղոթքի համապատասխան բառով  
 
-Հուշանվերների տրամադրում 
 

- Տեղեկություն թվականները հայկական տառերի 
միջոցով ներկայացնելու մասին 

 

  

 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 
 

     

   

 

 
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
  ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական ճարտարապետության 
պատմության ներկայացում 
 
- Եկեղեցիների և խաչքարերի 
պատմության ներկայացում 
թարգմանությամբ 
 
- Հայկական ճարտարապետության 
յուրահատկությունների և բնորոշող 
տարրերի ներկայացում 
 

ԿԻՆՈ 
 
 

 

  
 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական կինոյի պատմության 
ներկայացում 
 
- Հայկան հայտնի ֆիլմերի հետաքրքիր 
հատվածների ցուցադրություն 
 
 
 
 
 
 
 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
 
 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 

     

   

 

 
 

ԹԱՏՐՈՆ 
 
 

 

  
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
 
- Համբարձման ներկայացում հենց գյուղացիների 
կողմից՝ պարի և երաժշտության միջոցով, լեզվի 
խնդրի առաջացումից խուսափելու համար 
 
- Հայաստանի պատմության որևէ հայտնի 
հատվածի կամ լեգենդի թատերական 
ներկայացում 
 
- Օտար լեզուներով թատերական 
ներկայացումների կազմակերպում 
 

ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 
 

     

   

 

 ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Տվյալ տարածաշրջանին/մարզին հատուկ 
պտուղների/մրգերի աճեցման առանձնահատկությունների, 
օգտակար հատկությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում, ներկայացում, վաճառք  
/թարմ, վերամշակված, չորացված վիճակում/ 
 
- Հայաստանյան բուժիչ բույսերի և դրանց օգտակարության  
մասին  տեղեկատվության տրամադրում, այդ 
դեղաբույսերից բուժիչ միջոցների պատրաստման դիտում, 
ներկայացում, վաճառք 

ՊԱՆՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական պանրի արտադրության ներկայացում, 
հնարավորության դեպքում գործընթացի 
ցուցադրություն և համտեսում  

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐՐԵՐԻ 
ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 

 
      



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
 
 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպությունների 50% -ից ավելին  նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների 20%-ից  49%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 

 
Հարցմանը մասնակցած տուրիստական կազմակերպութունների  մինչև 20%-ը նշել են, որ ունեն 

պահանջարկ 
 Առաջարկներ,որոնք արվել են տուրիստական կազմակերպությունների կողմից 

 

     

   

 

 

 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ/ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
 
- Հայկական մշակույթին վերաբերող տարբեր 
բաժինների միասնական ներկայացում 
/օրինակ, որևէ ներկայացման 
կազմակերպում, որը կներառի 
գրականություն, պար, թատրոն, 
երաժշտություն/  
 

 


