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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ 
 
 1. Իրավիճակի նկարագրությունը 
 Հաղպատ գյուղը գտնվում է Երևան քաղաքից շուրջ 180 կմ, իսկ Սևանա լճի և Դիլիջանի 
մայրուղիով 210 կմ հեռավորության վրա: Գյուղում գտնվում է 10-13-րդ դարերում կառուցված 
միջնադարյան վանքի և դպրանոցի գերազանց պահպանված համալիրը: Գյուղից ընդամենը 
միջին հաշվով 6-15 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում նաև Սանահինի (10-13 դդ.), 
Օձունի (5-6 դդ.) և Ախթալայի (10-13 դդ.) հուշարձանները: Շրջակայքում կան նաև բազմաթիվ 
այլ միջնադարյան հուշարձաններ` Դսեվանքը, Քոբայրի վանքը, Զաքարյանների 
իշխանանիստ Լոռե բերդ-ամրոցը, Հնեվանքը, Դսեղի Սբ. Գրիգոր վանքը, Քառասուն 
մանկանց եկեղեցին և այլն: 
 
 Հաղպատի վանական համալիրը, հարևան Սանահինի հետ միասին, ներառված է 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների ցանկում և լայն ճանաչում ունի ինչպես 
սփյուռքահայ, այնպես էլ Հայաստան այցելող օտար տուրիստների մեջ: Այն մտնում է նաև 
Հայաստանում ներքին տուրիզմով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների պարտադիր 
այցելվող հուշարձանների ցանկում: Նշվածի հետևանքում տուրիզմի սեզոնին, որը սկսվում է 
ապրիլ ամսից և ձգվում մինչև նոյեմբերի սկիզբ, ըստ մեր դիտարկումների օրական գյուղ է 
այցելում միջինը 400 մարդ, իսկ ըստ գյուղացիների պնդման տուրիզմի թեժ սեզոնին (հուլիս-
հոկտեմբեր), օրական նույնիսկ 700-800 մարդ:  
 
 Նկատի ունենալով, որ գյուղի փաստացի բնակչությունը շուրջ 200 տնտեսություն է, 
այցելուների նշված թիվը կարող է զգալի դեր կատարել համայնքի կյանքում, եթե ընդլայնվի 
գյուղում նրանց գտնվելու ժամանակը և տարածքը:  

Նկատի ունենք այն, որ այցելուները հիմնականում մտնում են Հաղպատի վանական 
համալիր և  հենց հասմալիրին հարող տարածքից էլ նորից նստում ավտոբուս ու հետ 
վերադառնում: Իսկ եթե մշակվեն ու իրագործվեն ծրագրեր, որոնք կշահագրգռեն արդեն շուրջ 
200 կմ Երևանից երթևեկած տուրիստին բացի վանք այցելելուց, տուրիզմի տեսանկյունից 
գյուղում այլ հետաքրքիր վայրեր էլ այցելի և նույնիսկ գիշերի գյուղում, ապա գյուղը դրանից 
զգալիորեն կարող է շահել: Մեր դիտարկումները և այցելու տուրիստների հետ անցկացրած 
զրույցները ցույց են տալիս, որ նրանցից շատերը կերկարացնեին իրենց այցելությունը 
գյուղում, եթե գյուղը ունենար ժամանցի ու գիշերելու հարմար պայմաններ:  
 
Ներկայացվող զեկույցի գլխավոր նպատակն  է իրավիճակի և առկա ռեսուրսների 
վերլուծության հիման վրա վեր հանել այն հնարավորությունները, որոնք կարող են նպաստել 
Հաղպատի հուշարձան այցելող տուրիստներին տուրիզմի հետ կապված 
հետաքրքրություններ գտնել ոչ միայն Հաղպատի միջնադարյան վանական համալիրում, այլ 
նաև Հաղպատ գյուղում: Վերլուծության վերջում կներկայացվեն առաջարկներ, որոնք կարող 
են ծառայել Հաղպատ գյուղում տուրիզմի բաղադրիչի ընդլայնմանը և գյուղում տուրիստների 
համար ժամանցի գրավիչ միջավայրի ձևավորմանը: 
 

Գյուղի համար ֆինանսական տեսանկյունից տուրիստների այցելության միակ 
ավելացված արժեքը դա վանքին հարող հրապարակում մի քանի վաճառքի կետերում 
իրականացվող առևտուրն է և մոտ 5-6 գյուղական տներում Bed&Breakfast տիպի 
հյուրանոցային կացարաններից ստացվող եկամուտը:  
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2. Գյուղում առկա ռեսուրսները 
Հաղպատ գյուղում կան մի շարք նպաստավոր պայմաններ տեղում էնթնոտուրիզմի 

բաղադրիչը զարգացնելու համար: Էթնոտուրիզմ ասելով նկատի ունենք այն, որ գյուղ 
այցելած տուրիստներին կարող է խիստ հետաքրքրական դառնալ գյուղական միջավայրում  
հայկական ավանդական ժողովրդական մշակույթին ծանոթանալը, եթե ստեղծվեն 
գյուղական մշակույթը ներկայացնելու պատշաճ պայմաններ: 
 

Ստորև ներկայացվում են հետազոտության ընթացքում բացահայտված մշակութային 
ռեսուրսները, որոնք կարող են նպաստել էթնոտուրիզմի բաղադրիչի ձևավորմանը Հաղպատ 
գյուղում:  
 
2.1. Ժողովրդական կամ էթնոմշակութային ռեսուրսներ 
Հետազոտության ընթացքում բացահայտվել են գյուղական ժողովրդական մշակույթը 
ներկայացնելու հնարավորություն տվող հետևյալ ոլորտները. 

1. մանածագործություն 
2. գորգագործություն, կարպետագործություն, ժանյակագործություն 
3. փայտագործություն 
4. հացթուխություն 
5. կաթնամթերքների մշակում 
6. այգեգործական և բանջարաբոստանային մթերքների պահածոյացում 
7. ուտեստ և բուսական թեյեր 
8. ժողովրդական բնակարան 
9. կահույք և կահ-կարասի 

 
2.1.1. Մանածագործություն 

Ընդհանրապես ավանդական մանածագործության ձևերը վաղուց արդեն գյուղական 
միջավայրերում համարվում է պատմական երևույթ: Այսօր դժվար է որևէ գյուղում գտնել 
մեկին ով ավանդական եղանակով ձեռքով բուրդ է գզում և թել մանում ճախարակով: Ավելին, 
իմ ողջ դաշտային ազգագրական 20-ամյա փորձի ընթացքում առաջին անգամ ավանդական 
եղանակով մանածագործության դեպքը ինձ հանդիպեց հենց Հաղպատ համայքնում:  
             Հաղպատ գյուղի բնակչուհի Ամալիա Բաբայանը այսօր էլ դեռևս զբաղվում է 
ավանդական եղանակով բուրդը սանդերքով գզելու (իդեպ սանդերքն ինքը թանգարանային 
արժեք է ներկայացնում, այն պատրաստվել է 1927 թ., որի աևձանագրությունը փորագրված է 
նրա ձախ կողմում. (տես ալբոմ 1)), իսկ այնուհետև ճախարակով (տեղական բարբառով 
ջահրա) այդ բրդից թել մանելու գործով: Սանդերքը, նա որպես նվեր ստացել էր իր 
հարևանուհուց, ում ընտանիքում ավանդական եղանակով բուրդ գզելու ավանդույթը 
աղջիկներն ու հարսները հրաժարվել են պահպանել, գերադասությունը տալով 
գործարանային թելերի օգտագործմանը: Իսկ քանի որ Ամալիան միակն է եղել, ով սովորել է 
հարևանուհու տատից բուրդ գզելու ու մանելու հմտությունը, սանդերքը ստացել է որպես 
նվեր, այն կիրառելու համար: Սանդերքը պատրաստվել է գյուղի վարպետների կողմից և ունի 
թվագրություն` 1927 թվականով: Բուրդը սանդերքի վրա գզելուց հետո Ամալիան այն մանում 
է ճախարակով, որը պահպանվել էր իրենց տան մեծերից և որը գյուղի փայտագործներից 
մեկի կողմից վերանորոգելուց հետո նա ներկայումս կիրառում է թելեր պատրաստելու 
համար: Թելերը նա պատրաստում է գլխավորապես իր համար: Թելերն օգտագործում է 
գուլպաներ և այլ բրդյա հյուսվածքներ գործելու և Հաղպատի վանական համալիրին հարող 
տարածքում վաճառելու համար: Թելերը նրանից գնում են նաև վանքին հարող տարածքում 
բրդյա հյուսվածքների վաճառքով զբաղվող այլ կանայք նույնպես:  
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Գյուղի բնակչուհի Ժենիկ Մկրտումյանն էլ տիրապետում է թելերը բուսական եղանակներով 
ներկելու որոշ հմտությունների, որոնցից ստորև ներկայացվում են երեքը. 

1. Կաղնի ծառի կեղևով- կեղևը լցնում ենք ջրի մեջ, եփում, եռալուց հետո հանում ենք 
կեղևները և թելը լցնում գունավորված ջրի մեջ: Ծածկում ենք և թողնում մոտ մեկ օր: 
Հետո թելը հանում ենք, անց կացնում հոսող ջրով և չորացնում: Ստացվում է դեղնա-
դարչնագույնի երանգ: 

2. Սոխի կճեպով- Սա անում ենք նույն եղանակով: Սոխի թաղանթը պետք է լինի 
հնարավորինս  գունավորված, որ ստացվի վառ կարմիր գույն: 

3.   Կակալի/ընկույզի/ պտղի կանաչ կեղևով: Սա էլ է ներկվում վերևում նշված 
եղանակներով: Ստացվում է գեղեցիկ դարչնագույն թել: Ըստ անհրաժեշտության 
կարելի է կեղևը ավելի շատ կամ քիչ լցնել, որպեսզի թելը մուգ կամ ավելի բաց  գույն 
լինի: 

 
2.1.2. Գորգագործություն, կարպետագործություն, ժանյակագործություն 

Կանացի տնայնագործական արհեստներից գյուղում տարածված են եղել և ներկայումս 
էլ մասնակիրոեն պահպանվել են գորգագործությունը, կարպետագործությունը և 
ժանյակագործություն:  
Գորգագործական ավանդույթները գյուղում վերականգնելու համար առկա են անհրաժեշտ 
մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսները: Այսինքն գյուղում կան  
ա/ գործող գորգագործներ, որոնք պահպանում են և պատրաստ են ցուցադրել 
գորգագործության ու կարպետագործության տեխնոլոգիական հմտությունն ու գիտելիքը  
 բ/ Տորք անվանումը կրող գորգագործական ավանդական դազգահներ, գորգագործական 
տարբեր գործիքները` կտուտիչներ, գորգագործի դանակը 
 գ/ տեղական գորգագործությանը բնորոշ ավանդական ու նորութային ձևանմուշները, որոնք 
ներկայացված են կից ֆոտոալբոմում, 
դ/ ինչպես նաև դրա համար անհրաժեշտ հումքը` բուրդը և բրդյա թելերը:  
Տարեց գորգագործներից հայտնի են Օվսաննա Ամիրխանյանը, Լուսիկ Սոխակյանը, Անիչկա 
Քոչարյանը, Դեզդեմոնա Առաքելյանը, Ժենիկ Մկրտումյանը, Վարդուշ Էվոյանը և այլոք: Տորք 
սարքավորումներ կան նշված անձանցից համարյա բոլորի տներում: 

Գյուղում գործել են ինչպես ավանդական զարդանախշերով գորգեր, այնպես էլ 
նորամուծություններ: Նորամուծություններից հայտնի են Առյուծ, Ռոմեո և Ջուլիետ, Բուկետ 
անվանումները կրող գորգերը:  

Գյուղում գորգագործությունը յուրացրել են նաև միջին տարիքի կանայք, որոնցից 
առանձնապես հիշատակելի է Վորլդ Վիժն կազմակերպության օժանդակությամբ գյուղում 
ձևավորված կարուձևի ու գորգագործության խմբակի անդամ Ասիա Քոչարյանը:    

 
2.1.3. Փայտագործություն 
       Փայտագործական ավանդույթները Հաղպատ գյուղում խոր արմատներ ունեն: Այստեղ 
փայտագործները պատրաստել են ինչպես դեկորատիվ կիրառական, այնպես էլ կենցաղային 
ու շինարարական բնույթի իրեր:  

Փայտագործների պատրաստած դեկորատիվ կիրական բնույթի իրերից հայտնի են 
տարբեր տեսակի փոքր կժերը, դաղդղան կոչվող հմայիլները, քանդակագործ փայտե 
աղամաններն ու խաչքարերը:  

Կենցաղային բնույթի ավանդական իրերը եղել են գդալներ, հացթուխության մեջ 
կիրառվող փայտե տաշտեր, թիակներ, տարբեր տիպի տակառները, խնոցիները, 
ավանդական փայտե թախտերը, սեղան, աթոռ, մեղվի փեթակներ: Շինարարական բնույթի 
իրերից հայտնի են դուռն ու լուսամուտը: 
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Այս ոլորտը վերականգնելու համար գյուղում առկա են մարդկային, տեխնիկական ու 
հումքային ռեսուրսներ:  

Դեռևս կան մի քանի գործող փայտագործ վարպետներ (Մեջլումյան Մեխակ, 
Մաթոսյան Մարտուն, Մաթոսյան Տիգրան և այլն:), որոնք տիրապետում են փայտի 
չորացման ու օգտագործման տեխնիկային, կարողանում են պատրաստել կիրառական 
բնույթի վերոնշյալ իրերից շատերը: Կորսվել է դեկորատիվ-կիրառական արվեստի հետ 
կապված որոշ գիտելիքներ ու տեխնոլոգիաներ, որոնք կարելի է վերականգնել 
ուսուցողական ծրագրերի միջոցով: Առկա են հումքային անհրաժեշտ ռեսուրսները և 
փայտագործության մեջ  ավանդականորեն օգտագործվող փայտատեսակաները:   
 
2.1.4. Հացթուխություն 

Գյուղում տարածված է եղել վառարանում թխված բոքոն հացերը, որոնք նման են 
ներկայիս մատնաքաշ հացերին: Այստեղ լավաշ թխելու սովորություն չի եղել և տարածված 
են եղել քարից կամ աղյուսից պատրաստված վառարանները: Վառարաններ եղել են ինչպես 
բնակարաների մեծ սենյակում, այնպես էլ բակերում: Եղել են նաև հատուկ հաց թխելու 
նպատակով կառուցված փոքր սենյակներ: Ներկայումս գյուղում պահպանվել են բակում կամ 
ծածկի տակ կառուցված վառարանները, որոնք որոշ ընտանիքներ մինչ օրս էլ օգտագործում 
են իրենց համար հաց թխելու նպատակով:  

Գյուղում չնայած շատերն անցել են ժամանակակից տաշտերի մեջ խմորը հունցելուն, 
սակայն մի շարք տներում պահպանվել են ավանդական փայտե տաշտերը և 
անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարելի օգտագործել: Ընդհանուր առմամբ հաց և 
հացամթերքներ (ավանդական կլոր գաթա, “նազուկ” կլոր գաթայանման թխվածք, “շիջրասու” 
արևանախշերով զարդարվող յուղաբլիթ -գաթաներ) թխելու և ավանդական 
հացթուխությունը վերականգնելու համար առկա են բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները. 

ա/ մարդկային ռեսուրսներ: Գյուղացի կանայք, որոնք տիրապետում են խմոր հունցելու, 
գունդ անելու. փուռը տաքացնելու և հացն ու այլ հացամթերքներն ու ավանդական 
խմորեղենները փռում թխելու հմտություններին ու տեխնոլոգիական գիտելիքներին, 

բ/ ավանդական բոլոր գործիքները, որոնք օգտագործվում են հացթուխության դեպքում` 
1930-ական թթ. պահպանված փայտե մեծ ու փոքր տաշտեր, խմորն հունցելու համար 
անհրաժեշտ ավանդական խառնիչներ, խմորի գնդերը և հետո նաև թխված հացերը շարելու 
համար փայտե երկարուկ մեծ ու փոքր սինիները 

գ/ հացը թխելու համար քարե փռեր և այդ փռերը պատրաստելու ունակությունն ու 
գիտելիքը կրող տեղացի վարպետներ: 

Նկատենք, որ տեղական հացը, գաթան ու նազուկը շատ նուրբ համային որակներ ունեն: 
Հացը փքուն է և շատ խմորոտ չէ: Իսկ խմորեղեններում օգտագործվում է շատ փոքր քանակի 
շաքար, ինչի պատճառով դրանք թույլ արտահայտված քաղցրություն ունեն, որը շատ հաճելի 
է:   
 

2.1.5. Կաթնամթերքների մշակում, մրգերի, բանջարեղենների և հատապտուղների 
պահածոյացում 

   Հաղպատում պահպանվում են կաթնամթերքների մշակման ավանդական 
եղանակների հիմնական մասը: Գյուղն ավանդականորեն կիսաանասնապահական և 
կիսաայգեգործական է: Այստեղ կաթից ստանում են մածուն, կարագ, յուղ, պանիր, ջիլ 
(պանրի տարատեսակ), կաթնաշոռ, ըրաժան (գյուղական թթվասերի տեսակ), մոթալ (այլ 
տեղերում կրում է չորաթան անվանումը), թանով ճաշ, ջլով ճաշ, թանով սպաս: 

Կաթնամթերքների մշակմամբ զբաղվում են գյուղի կանայք և միջին տարիքի կանանց 
հիմնական մասի համար դա ամենօրյա աշխատանքների մի մասն է կազմում: Գյուղում 
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առկա են կաթնամթերքների պատրաստման համար անհրաժեշտ մարդկային, հումքային և 
տեխնիկատեխնոլոգիական ռեսուրսները:   

Հաղպատում պահպանվում են մրգերն ու հատապտուղները պահածոյացնելու 
ժողովրդական եղանակներ: Այստեղ չրեր են պատրաստում համարյա բոլոր մրգերի 
տեսակներից: Պահպանվում են պատրաստման համար անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ 
պայմանները: Առաջին հերթին գյուղում տարածված է չրերի պատրաստման տեղը 
սահանազատել, որպեսզի կանխարգելվի մարդկանց ու անասունների մուտքը: Չրեր 
հիմնականում պատրաստում են սալորի տարբեր տեսակներից (սև սալորից` դամբիլ, 
խողնոլ` ծորի, ղարալ), խնձորից, տանձից, դեղձից, ծիրանից: Որոշները տիրապետում են 
նաև խաղողից չամիչ ստանալու տեխնոլգիային:  Հիմնական պատրաստման եղանակը 
բոլորինն էլ նույնն է, նախ մրգերը լվանում են, ապա որը կորիզով է, կորիզահան անում, 
այնուհետև դնում սինիների վրա, վրան քաշում մառլյա, որպեսզի միջատները չվնասեն չիրը 
և թողնում այնքան ժամանակ մինչև չորանա: Սինիները չի կարելի թողնել ուղիղ արևի 
ճառագայթների տակ, թե չէ կվառվի: Պետք է հետևել, որ դրանք միշտ լինեն ստվերում:  

Մրգերի վերամշակման մեկ այլ եղանակ տնական մուրաբաների պատրաստումն է: 
Մուրաբաների տեսականին շատ ավելի լայն է: Այստեղ շատ տարածված է անտառային 
հատապտուղների օգտագործումը: Հատկապես հայտնի են մոշը, մոռը, մալինան: 
Պահածոյացնում են նաև տեղական թուզը, սև թութը, վարդի թերթիկները, դեղձը, ընկույզը, 
սերկևիլը, հոնը: Տարածված է մուրաբաների, ջեմերի և պովիդլոների տեսականի:  Գոյւղական 
ընտանքիներում մեծ և միջին տարիքի կանանց հիմնական մասը տիրապետում է ինչպես 
մուրաբաների, այնպես էլ ջեմի, պովիդլոների պատրաստման հմտություններին ու 
գիտելիքներին: 
 

2.1.6. Ուտեստ 
Առկա է ուտեստի տեղական տեսականի, որոնցից հատկապես կարելի է առանձնացնել 

բուսական բաղադրիչի վրա պատրաստվող ճաշատեսակները: Գյուղում կան տեղական 
ուտեստի պատրաստման եղանակները և հմտություններին տիրապետող բազմաթիվ 
կանայք, ովքեր տիրապետում են նաև թթուների պատրաստման ավանդական 
եղանակներին: 

Կարելի է առանձնացնել հատկապես տեղական տարածում ունեցող հետևյալ 
ճաշատեսակները:  

Տարածված ճաշատեսակներից են. 
Փիփերթ(բալբա) – փիփերթից պատրաստում են ճաշ : Պատրաստման եղանակ`նախ լվանում 
ենք փիփերթը, լցնում տարայի մեջ, եփելու ընթացքում ավելացնում են կարտոֆիլ, որի 
եփելուց հետո, սոխառած են անում և ավելացնում մասսային: Վերջում ավելացնում են նաև 
ձու և համեմ: Մատուցում են սխտոր մածունով, կամ միայն մածունով: 
Ավելուկ – թարմ ավելուկից ոչինչ չեն պատրաստում, միայն օգտագործում են չորացրած 
վիճակում, պատրաստում են ճաշ և աղցան: Անդրադառնանք ճաշին.նախ ավելուկը թռչում 
են տաք ջրով, որոշ ժամանակ մնալուց հետո ջուրը փոխում են և դնում եփելու: Եփել 
վերջացնելուց հետո, փայտի թակիչով կտրատում ենք, սոխարած անում և ավելուկը լցնում 
մեջը: Հետո ավելացնում են մի փոքր ջուր, մի քանի կարտոֆիլ: Եփելուց հետո ավելացնում են 
աղ, ըստ ճաշակի:  
Մատուցում են սխտոր մածունով, կամ միայն մածունով: Աղցանը նույն եղանակով է 
պատրաստվում, սակայն անում ենք սոխարած և լցնում են ավելուկը մեջ, ջուր և կարտոֆիլ չի 
ավելացվում: 
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Ճակնդեղ`կարմիր,սպիտակ, - ճակընդեղի թևերից պատրաստում են աղցան, այն լավ 
լվանում են , խաշում, սոխարած անում, լցնում մեջը և մատուցում, իսկ կոթերը թթու են դնում: 
Նույնն էլ անում են սպիտակ ճակնդեղը: 
Թելուկ – Տապակում են նույն եղանակով , ինչպես վերոնշյալ խոտաբույսեր: 
Բանջար(եղինջ)-պատաստում են միայն ջրիկ կարտոֆիլով ճաշ: Ճաշը պատրաստվում է 
փիփերթով ճաշի տեխնոլոգիայով, դրա փոխարեն օգտագործելով եղինջը: Նախընտրության 
դեպքում կարելի է բացառել կարտոֆիլը, կամ օգտագործել բրնձի ոչ մեծ քանակություն: 
Կարելի է մատուցել սխտոր մածունով կամ պարզապես մածունով:  
Շատ հազվադեպ է պատահում, որ բանջարը տապակեն:   
Շշվիկ (թուրխաշուշան, շուշան, զտիտեռ) – միայն թթու են դնում: 
Իծկոտ – միայն թթու են դնում: 
Դանդուռ – դանդուռից դնում են և թթու և աղցան են պատրաստում: Դանդուռը խաշում են 
նախօրոք, ավելացնում ձեթ, քացախ, սխտոր, համեմունք` աղ, բիբար, լիմոնի աղ, և կանաչի 
թարմ` համեմ: 
Սիբեխ – սիբեխի թևերը տապակում են, իսկ զոխերը թթու դնում:  
 
 
2.1.7.  Ըմպելիքներ և բուժական թեյեր 

Գյուղում տարածված է ըմպելիքների բավական լայն տեսականի: Դրանք են տնական 
եղանակով ստացվող կոմպոտները, բուսական ու բուժիչ թեյերը, մրգային օղիներն ու 
լիկյորները և մուսկաթ խաղողի տեսակից պատրաստվող վարդագույն գինին:  

Այստեղ տարածված է կոմպոտների պատրաստման երկու հիմնական եղանակ: 
Ըստ 1-ինի, կոմպոտը պատրաստվում է շաքարաջրով: Սկզբում միրգը կամ հատապտուղը 
մաքրելով ավելորդ մասերից` կորիզներից ու պոչերից,  լվանում են սառը ջրով: Հետո լցնում 
բանկաների մեջ և վրան ավելացնցում եռացրած շաքարաջուր (1լ ջրին`250-300 գ 
շաքարավազ ):Սրանից հետո փակում են և փաթաթում շորով: Թողնում մեկ օր և բացում: 
Ըստ 2-րդի, լվացած և մաքրված միրգը լցնում են բանկաի մեջ ավելացնում ջուր և 
շաքարավազ (3լ ջրին 2 բաժակ հարաբերակցությամբ) և դնում նախօրոք եռացող ջրով 
կաթսաի մեջ: 15-20 րոպե եռացնելուց հետո հանում են և հատուկ փակիչով փակում 
(“զակատում”): 
Ցանկացած միրգ կարելի է պատրաստել այս երկու եղանակներից որևէ մեկով:   

 
Պատրաստվում են հիմնականում հետևյալ թեյերը: Գյուղում կան տարեց և միջին 

տարիքի կանայք, ովքեր տիրապետում են ինչպես այս խոտաբույսերի հավաքման 
եղանակներին, այնպես էլ դրանց մշակման, չորացման և թրմելու: 
Լորու  ծաղիկ- օգտագործում են   փորացավի  համար, լուծի դեմ է: Գյուղում տարածված 
հիմնկան թեյատեսակներն են. 
Ուրց-  կարգավորում  է ճնշումը: 
Դաղձ- մաքրում  է, լվանում ստամոքսը, օգտագար  է նաև սրտին: 
Նանա- օգտագործում են  ստամոքսի  լվացումների  և  խանգարումների  համար, որձկալուց 
հետո անմիջապես լվացում են անում: 
Դեղին ծաղիկ (ղանթափի, զվերոբոյ) - Կարգավորում  է օրգանիզմի  բոլոր  խանգարված  
ֆունկցիաները, հատկապես աղեստամոքսային  համակարգը: 
Հազարաթերթիկ` սպիտակ  տերևներով- հիմնականում լյարդի  համար է օգտագործվում: 
Շատ  լավ  է լյարդի  ցեռոզի  համար, իսկ  հենց լյարդի  համար պատրաստում են հատուկ 
եղանակով.  Հազարաթերթիկը լցնում ենք եռացրած  ջրի  մեջ, թուրմ են պատրաստում,   
դրանից հետո թուրմի  հետ  մեղր են խառնում, ամեն  մեկից մի  քանի  գդալ   և  օգտագործում 



 8

ամեն  առավոտ անոթի` սոված  փորին: Սա բացի լյարդից օգտակար է նաև երիկամների 
համար: 
Երիցուկ (Ռամաշկա) -  Երիցուկը  օգտագործում են  բոլոր  տեսակի  բորբոքումների համար: 
Նաև կոկորդի  հետ կապված  խնդիրների  դեպքում: 
Մալինայի  տերևներ- ունի  ջերմ իջեցնող հատկություն և  օգտակար  է մրսածությունների  
համար: 
Մարիամ  խոտ- լավ  է սրտխառնոցի  խանգարումների   համար, նաև  ստամոքսային  
խնդիրների համար 
Գինարբուկ- միայն գարնան է լինում: Ծաղկում և վերանում է միանգամից շատ արագ: 
Օգտակար  է սրտի  աղեստամոքսային  տրակտի և  աղիքային  խանգարումների  համար 
 

Մրգերի ու հատապտուղների վերամշակման մեկ այլ ոլորտ է մրգային օղիների ու 
լիկյորների պատրաստումը: Օղիներից հայտնի են սև սալորին, վայրի տանձինը 
(տեղացիների անվանմամբ պանդա), թթինը, խաղողինը:  

Որոշ կանայք պատրաստում են մոշի, բալի, մալինայի ու դեղձի լիկյորներ:  
Գյուղում որոշ ընտանիքներում պատրաստում են նաև տնական գինի, որը սակայն ի 

տարբերություն օղիների ու լիկյորների, աչքի չի ընկնում իր որակով:   
 
 Ժողովրդական բնակարան 

Մինչև 1941 թ. պատերազմը տարածված էր ավանդական հայկական գլխատունը, որի 
հատակին կենտրոնական մասում փորում էին օջախ – թոնիր սարքում: Այս տունը ծածկվում 
էր փայտե գերաններից ու տախտակներից կազմված ծածկով, որի կենտրոնական մասում մի 
փոքր անցք էր բացվում երդիկի կառուցման համար: վերևից առաստաղի վրա մի փոէր անցք 
էր բացվում` երդիկը, պատերը հողից էին, մի թեթև ծածկած դուռը փայտից,: Փայտե ծածկը 
արտաքուստ ծածկել են հողի հաստ շերտով: Երբեմն նաև կղմինդրներով էին ծածկում, որոնք 
տեղացիները կոչում էին կրամիդ: Կրամիդները բերում էին Ախթալայի մոտի Նեղոց կոչվող 
վայրից, որը հարուստ էր կավով: 

Գյուղում նման տները վերացան պատերազմից հետո և արդեն 1950-ականներին 
սկսեցին կառուցել կոպտատաշ քարից, պատշգամբով մեկհարկանի կամ երկհարկանի տներ: 
Պատշգամբը կառուցվում էր ամբողջովին փայտից, որում ծածկը պահող դերն 
իրականացնում էին փայտե սյուները: Սյուների ցրա մեխերով ամրացվում էին լայնակի 
հաստ տախտակներ, որոնց վրա երկայնակի ավելի բարակ տախտակներով ստեղծվում էր 
պատշգամբը ծածկող ծածկը: Ծածկն արտաքինից տանիքապատվում էր կղմինդրով` 
կրամիդով, որը պատրաստվում էր ոչ հեռվում գտնվող Նեղոց վայրում` Ախթալայի 
մոտակայքում: Տունը կազմված էր մեծ սենյակից, Հետագայում տների ներքին 
մեկսենյականոց կառուցվածքը փոխվել է և ձևավորվել են նաև առանձին սենյակներ ու 
ննջասենյակներ: Սակայն գլխավոր սենյակի դերը գյուղերում խիստ կարևորվել է և որպես 
ավանդույթի վերապրուկ մնացել է մեծ հյուրասրահների (որոնք ռուսերենով անվանվել են 
“зал”) կառուցման սովորույթը: 
Պատերը շարել են տեղական բազալտի կամ կապտականաչավուն ֆելզիտի կոպտատաշ 
քարերով և կավի ու ավազի շաղախով, ներսից էլ հարդարել են կավով: Տան հատակը սկզբում 
եղել է հողից, սակայն հետպատերազմյան տարիներին աստիճանաբար տարածվել է 
հատակը փայտե տախտակով անելու սովորույթը: Այսպիսի տներում թոնրի փոխարեն 
կառուցվել է պատի մեջի վառարան` բուխարի: Այն տեղադրվել է տան տարբեր մասերում, 
բայց նախընտրելի տեղը համարվել է մուտքի դռան դիմացը: Սովորաբար, վառարանը 
կառուցվել է տան մեծ սրահում, պատերից մեկի կենտրոնական հատվածում: Գյուղում 
կղմինդրե տանիքները վերացել են 1965-66 թթ. տեղացած աննախադեպ խոշոր չափերի ուժեղ 
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կարկուտի հետևանքում: Կարկուտը կոտորել է կղմինդրե տանիքների մեծ մասը, որից հետո 
շատերը տանիքները ծածկելու համար օգտագործել են ասբեստե շիֆերներ: 
 
Տարածված տնտեսական կառույցներն են եղել տանը կից կառուցված մառանը, գոմը, 
հավաբունը, խոզանոցը և ոչխարների փարախը: 
Սկզբում անասունների համար նախատեսված տնտեսական շենքերը կառուցվել են տան 
մոտ, սակայն արդեն 1960-70-ականներին տարածվել է դրանք տան բնակելի շենքից ոչ միայն 
հեռու կառուցելու, այլ նաև դրանց մուտքը տան մուտքից առանձնացնելու միտումը: 
Պատշգամբը, տան տարածական կառուցվածքում ծառայել է ոչ միայն որպես հանգստյան 
տեղ, այլև եղել է տունը անձրևից ու արևից պաշտպանող “պատնեշ”: Դրա փայտե 
կաուցվածքի ջերմամեկուսիչ գործառույթը հատկապես կարևոր է եղել ամառվա շոգերի 
ժամանակ: Այն ավելի քիչ է տաքացել արևից ու ավելի շուտ էլ հովացել, թույլ տալով ամռան 
երեկոները անցկացնել զով պատշգամբում: Ամբողջովին փայտից է եղել նաև ինչպես 
պատշգամբի, այնպես էլ սենյակների առաստաղները: Նախկինում գերադասել են դրանք 
չներկել, սակայն հետպատերազմյան շրջանում աստիճանաբար տարածվել է դրանք ներկելու 
սովորույթը:  

 
 Կահույք և կահ-կարասի 
        Տան ներքին հարդարանքում հատուկ տեղ էին գրավում թախտերը: Դրանք ծառայում 
քնելու և հանգստանալու համար: Թախտերը շարված են եղել տան տարբեր մասերում, 
հնարավորինս իրարից  հեռու: Երեխաներին քնացրել են մի թախտի վրա:  Մեկական թախտ 
են ունեցել նաև ամուսնական զույգերը: Եղել է, որ մի տան մեջ ապրել ու քնել են մինչև յոթ 
եղբայրներ, իրենց ամուսնական զույգերով:  
Տան կահույքը 1940-50-ականներին բազմազան չի եղել: Բացի թախտերից, տան մեջ դրվել են 
նաև փայտե սեղան, աթոռներ, սերվանտ, պահարան և կոմոդ:  
Ննջասենյակներում դրվել են նաև ննջասենյակային պահարաններ ու պահարանիկներ, 
որոնց օրինակները ներկայացված են ֆոտոալբոմում: Կահույքը եղել է հիմնկանում փայտից 
պատրաստված և գործարանային արտադրության: Ներկայումս գյուղում շատերի տներում 
դեռ կա այդ ժամանակների կահույք, որն ի դեպ կարելի է օգտագործել հյուրանոցայաին 
կացարանները` B&B-ները կահավորելու ու ներսույթի ձևավորման (ինտերյերի դիզայնի) 
նպատակով:   
Թախտերը ծածկել են կարպետներով և փոքր չափերի բարձերով: Որպես ծածկոց 
օգտագործվել է բամբակից գործած կտավը, որը երբեմն ներկել են տվել կարմրադարչնագույն 
կամ կանաչ գույնի “խակի” կոչվող երանգով:  
Շատ վաղուց կահ-կարասին եղել է կավից ու պղնձից, սակայն արդեն հետպատերազմյան 
շրջանում գերիշխել է հախճապակին ու ապակին:  
Տան հարդարանքում տարածված է եղել նաև ասեղնագործած սփռոցների, ժանյակների ու 
ծածկոցների օգտագործումը: Ասեղնագործած մեծ չափերի ծածկոցներ են երբեմն 
օգտագործել են նաև մահճակալների հարդարման նպատակով: 

Տարածված է եղել և այսօր էլ տարածված է նաև տան հատակին կարպետներ 
(տեղական բարբառով ձունձ) գցելու և պատերից գորգեր կախելու սովորույթը:   
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 Գյուղի վիճակի ընդհանուր նկարագիրը և ենթակառուցվածքների վիճակը 
 
2.2.1. Գյուղի ընդհանուր նկարագիրը 
Գյուղն ընդհանուր առմամբ ունի շատ գրավիչ կողմեր: Դրանք են. 

• բնական միջավայրը  
• գյուղի տարբեր հատվածներից բացվող գեղատեսիլ տեսարանները և հաճելի 

տեսադաշտը  
• գյուղական խաղաղ ու հանդարտ մթնոլորտը 
• գյուղի հատակագիծը` օղակաձև կենտրոնով և օղակից դուրս ու ներս գնացող 

ճառագայթաձև փողոցներ, ինչը թույլ է տալիս գյուղում զբոսնելու համար հեշտ 
կողմնորոշվել 

• գյուղի ոչ մեծ չափերը և որոշ առումներով արխաիկ ու վայրի բնական վիճակը: Ասենք 
օրինակ, փայտե խունացած ու հին ցանկապատերը, որոնցից այն կողմ երևում էր 
մարդու այգին ու տունը, որը ստեղծում էր կումունիկացիոն առումով դուրեկան, 
բարեկամական ու բաց տպավորություն,    

• գյուղում ընդհանուր առմամբ օտարի հանդեպ ոչ միայն հանդուրժողական, այլ 
արտահայտված դրական վերաբերմունքը: 

 
Կան նաև որոշ վանող կողմեր. 

• առաջինը, Ալավերդու պղնձաձուլարանի չհանգչող ծուխը, որը գյուղի համարյա 
բոլոր կողմերից նկատելի է, 

• գյուղի կենտրոնական փողոցի ոչ գրավիչ տեսքը: Մասնավորապես, Փոստի ու 
Մշակույթի պալատի խորհրդային շրջանից պահպանված, վառ, անճաշակ կանաչ 
ներկված պատուհաններով ու դռներով շենքը, 

• կիսավեր վիճակում գտնվող նախկին Կենցաղի տան, արդյունաբերական 
ապրանքների խանութի շենքերը, վանքի հենց դեմ դիմաց գտնվող անշուք 
վագոնչիկի մեջ գտնվող մթերային խանութը, դրան հարևան, հյուղակի 
տպավորություն թողնող հացի խանութը, ցեմենտ-բետոնային անշուքությամբ ու 
անճաշակությամբ դիմացի տան պատշգամբն ու կոկա-կոլայի հովանոցներով 
վանքին անհարար սրճարանատիպ օբյեկտը, 

• գյուղում գիշերելու քաղաքակիրթ ու գրավիչ կացարանների համարյա թե 
բացակայությունը: Այն Bed&Breakfast-ները, որոնք այսօր գործում են, շատ վատ 
վիճակում են գտնվում. ա/ սենյակների ստանդարտների լիակատար 
բացակայության, բ/ սննդի ճաշացանկերի լիակատար բացակայության, գ/ 
սենյակների վիճակի անմխիթար ու ոչ գրավիչ վիճակների, դ/սենյակների 
կահավորման ոչ այդքան հարմարավետ, ոչ ֆունկցիոնալ ու գեղագիտորեն ոչ 
հրապուրիչ վիճակի, ե/մահճակալների ու անկողինների անորակության (տների 
հիմնական մասում հյուրերին տրամադրվող մահճակալների դեր են կատարում 
դեռևս սովետական 1960-70-ակների շրջանից մնացածները, որոնցում քիչ չեն փոս 
ընկած ցանցերով, ֆիզիկապես մաշված մահճակալները, չափից մեծ բարձերը և 
այլն), B&B-ների տերերի օտար լեզվով խոսելու կատարյալ անընդունակությունը, 

• գյուղական ներքին ճանապարհների անմխիթար վիճակը, որոնցից ոչ բոլորն են 
հարմար գյուղի ներսում զբոսանքներ կատարելու համար, 

• հյուրերի հետ շփվելու գյուղացիների հմտությունների ոչ բարձր մակարդակը, 
• ընդհանրապես գյուղացիների զարգացվածության ու բարեկրթության հետ կապված 

հիմնահարցերը: 
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3. Ծրագրային առաջարկներ 

Ելնելով վերը ներկայացված ռեսուրսների և գյուղի վիճակի ու ենթակառուցվածքների 
վիճակի նկարագրությունից, առաջարկվում են մի քանի հիմնական ծրագրեր, ուղղված 
հիմնախնդիրների աստիճանական բարելավմանն ու գյուղում առկա էթնոմշակությին 
ռեսուրսների մշակութային տուրիզմի շրջագիծ մտցնելուն: 
 
3.1. Էթնոմշակութային բաղադրիչների հիմքի վրա թանգարանային ցանցի ձևավորում 
3.2. Bed&Breakfast-ների ստանդարտների մշակում և ուսուցման կազմակերպում դրանց 
տերերի հետ 
3.3. Օրինակելի գյուղական տան մոդել-հյուրանոցի ստեղծում 
3.4. Գյուղի ենթակառուցվածքների, հատկապես մի շարք ճանապարհների վերանորոգում 
3.5. Ինֆորմացիոն կենտրոնի ձևավորում, որը կտրամադրի ինֆորմացիոն նյութեր գրավոր ու 
բանավոր եղանակներով, ինչպես նաև կտեղադրի ու կհետևի ինֆորմացիոն վահանակների 
բարվոք վիճակը պահպանելուն: 
 
 
3.1. Էթնոմշակութային բաղադրիչների հիմքի վրա թանգարանային ցանցի ձևավորում 

Վերը ներկայացված էթնոմշակութային բաղադրիչները, որոնք մենք գնահատում ենք 
որպես էթնոմշակութային ռեսուրս, բավականին նպաստավոր հիմքեր է ստեղծում բացի 
վանական համալիր այցելելուց գյուղում տուրիզմի նոր տարր ձևավորելու համար: Խոսքը 
վերաբերում է գյուղական այն տներում, որոնցում պահպանվել են վեր ներկայացրած 
էթնոմշակութային բաղադրիչների բնութագրական նմուշներ, ճյուղային փոքր Բաց 
ազգագրական գյուղական տուն-թանգարանների ստեղծմանը: 

Ասենք օրինակ, մանածագործուհի Ամալյա Բաբայանի տանը, ով նաև գորգ ու կարպետ 
(ձունձ) է գործում, հատուկ վարկավորման ծրագրի և ուսուցողական կուրսի դասավանդման 
միջոցով կարելի է խթանել մանածագործության և գորգագործության բաց ազգագրական 
գյուղական տուն-թանգարանի ստեղծում: Դրա իմաստն այն է, որ գյուղ այցելած 
տուրիստները կարող են այցելել նման գյուղական տուն-թանգարան, որտեղ կկարողանան 
տեսնել թե ինչպես է ավանդական եղանակով բուրդը գզվում սանդերքի վրա, այնուհետև 
ճախարակի միջոցով մանելու եղանակով բրդյա թել ստացվում: Դրանից հետո նրանք կարող 
են այցելել տան մյուս սենյակ տեսնելու համար թե ինչպես է այդ թելից ավանդական 
եղանակով «տորք» կոչվող դազգահների վրա գորգն ու կարպետը հյուսվում: Թանգարանի 
կարևոր ֆունկցիաներից մեկն էլ այն կարող է լինել, որ այցելուները բացի 
մանածագործության ու գորգագործության կենդանի գործընթացներին ականատես լինելուց 
ու ծանոթանալուց, ցանկության դեպքում կարող են “մաստեր-կլաս” անցնել և իրենք էլ 
մասնակցել այդ գործերին և նույնիսկ իրենց ձեռքով հյուսել մի փոքրիկ կարպետ, որն էլ 
որպես հուշանվեր կարող են վերցնել իրենց հետ: Թանգարանում, որպես հուշանվերներ, 
համապատասխան փաթեթավորմամբ ու դիզայնով, կարող են վաճառվել տեղում մանված ու 
ներկված բրդա թելերի փոքրիկ կծիկներ, այդ թելերից հյուսված այն բոլոր հյուսվածքները, 
որոնք անկարգ ու ոչ այդքան էսթետիկորեն դուրեկան պայմաններում վաճառվում են վանքի 
դռանը: Բացի դա կարելի է վաճառքի համար մշակել, տեղափոխման համար հարմար ոչ մեծ 
չափերի, ազգային զարդանախշերը և գունային երանգները պահպանած գորգի ու կարպետի 
ոչ մեծ չափերի հյուսվածքներ, որպես թեյի, սուրճի, գարեջրի բաժակների տակդիրներ, 
աթոռների ծածկոցներ, մահճակալների մոտ հատակին գցվող կարպետիկներ և այլն: 
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Ընդհանրապես այս թանգարանները, որոնք պայմանականորեն անվանում ենք Բաց 
ազգագրական տուն-թանգարաններ մշակութաբանորեն ունեն մի շատ առանցքային 
գործառույթ: Ինչպես պեղումների ժամանակ պեղված հնագիտական իրը պահպանվում և 
ցուցադրվում է թանգարանում, որպես կոսրտից փրկված մշակութային ֆենոմեն, այնպես էլ 
բրդից ճախարակով թել մանելու, իսկ այնուհետև գորգագործական տորք-դազգահի վրա 
գործելու տեխնոլոգիական գիտելիքները ասյօր արդեն որպես մշակութային ֆենոմեններ 
վերանալու եզրին են ու այդ հմտությունը, գործողության ձևով թանգարանավորելն ու 
ցուցադրելը կարող է դառնալ չափազանց գրավիչ և օգտակար գործ, որին նվիրված տուն-
թանգարանը կունենա իր բազմաթիվ այցելուները: Ինչ վերաբերում է դրանց գոյության մասին 
տեղեկացնելուն, ապա այդ գործառույթը կիրականացնի «3.5. Ինֆորմացիոն կենտրոնի 
ձևավորում» բաժնում ներկայացված տեղեկատվական կենտրոնի միջոցով: Այստեղ միայն 
նշենք, որ վանքի դիմացի հրապարակում նկատելի տեղերում կփակցվեն ինֆորմացիոն 
վահանակներ, որոնք հեշտ ընկալելի ու կողմնորոշման դյուրին հնարավորություն ընձեռող 
քարտեզների միջոցով ցույց կտան թե ինչպես կարելի է վանքից այցելել համապատասխան 
բաց ազգագրական գյուղական տուն-թանգարաններ: Իսկ դրանց մասին ավելի մանրամասն 
տեղեկատվություն կարող է տրամադրվել ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից, որը մենք 
առաջարկելու են ռեալիզացնել որպես առանձին ծրագիր և որը մանրամասնորեն 
կներկայացվի 3.5.-կետում:  
 Դատելով գյուղում առկա ազգագրական մշակութային ռեսուրսներից, կարելի է 
ստեղծել առնվազն մի քանի նման թանգարաններ` 1. մանածագործական, գորգագործական, 
կարպետագործական, ժանյակագործական, 2. փայտագործության և կահույքի, 3. 
հացթուխության, 4. կաթնամթերքների մշակման, 5. այգեգործության և այգեգործական 
մթերքների վերամշակման ու պահածոյացման, 6. ուտեստի և ընպելիքների: Սրանցից 
յուրաքանչյուրը կարող է մշակվել որպես առանձին ծրագիր, որը պետք է պարունակի տվյալ 
ճյուղի մոդելային տարբերակի նախագիծը և դրա ռեալիզացման միջոցառումների պլանը: 
Բաց ազգագրական գյուղական տուն-թանգարանի ստեղծման ծրագիրը կարող է 
իրականացվել երկու ճանապարհով. 

1. Բաց ազգագրական գյուղական տուն թանգարանների ստեղծումը այն գյուղացիների 
տներում, ովքեր համապատասխան ուսուցողական և տեղեկատվական դասընթացներ 
անցնելուց հետո ցանկություն կհայտնեն դառնալ նման ծրագրի իրականացնող: 
Ծրագիրը կարող է իրականցվել որպես վարկային կամ դրամաշնորհային: Սակայն 
երկու դեպքում էլ պարտադիր է մասնագետ փորձագետների կողմից 
վերահսկողությունը և ստանդարտների խիստ պահպանումը:  

2. Բաց ազգագրական տուն-թանգարանների ստեղծումը գյուղում առանձին 
ազգագրական թաղամաս-հյուրատան ձևավորման միջոցով: Սա ենթադրում է գյուղի 
ծայրամասային, ցանկալի է հարավ-արևելյան, կամ հարավային թաղամասերից 
մեկում առանձնացված հատուկ տարածքում ստեղծել հյուրանոցային համալիր 
գյուղական ժողովրդական մի քանի տների տեսքով, որոնցում կարող են ապրել 
հյուրերը և այդ նույն տարածքում, առանձին կառույցներում, որպես թանգարանային 
մաս, հիմնադրվի վերը ներկայացված 6 կետերում արտացոլված ազգագրական 
մշակութային բաղադրիչները` մանածագործությունը, գորգագործությունը, 
ժանյակագործությունը, փայտագործությունը և կահույքի արտադրությունը, 
հացթուխությունը, կաթնամթերքների մշակումը, այգեգործության և այգեգործական 
մթերքների վերամշակումն ու պահածոյացումը, ուտեստը և ընպելիքների 
արտադրությունը:  
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3.2. Bed&Breakfast-ների ստանդարտների մշակում և ուսուցման կազմակերպում դրանց 
տերերի հետ 
Հաղպատ գյուղում առկա Bed&Breakfast-ների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դրանք 
ունեն լուրջ թերություններ: Հիմնական թերությունները վերաբերում են. 

• կահավորանքին, որը հաճախ ոչ ֆունկցիոնալ է, 
• սննդի կազմակերպմանը և ճաշացանկերի բացակայությանը 
• սանիտարահիգիենիկ պայմաններին: Ասենք օրինակ որոշ Bed&Breakfast-ներում 

ինչպես օրինակ Ֆլորա Սիմոնյանի մոտ, բաղնիքի բաքը տաքացվում էր փայտով և 
այցելուն լողանալու համար պետք է հատուկ դիմեր տանտիրուհուն լողանալուց երկու 
ժամ առաջ, որպեսզի սա սկսեր ջուրը տաքացնելու գործը և այլն: Տանտիրուհուց նման 
կախվածությունը վանող հանգամանք է: Լավ վիճակում չեն նաև զուգարանները և 
լվացարանները: 

• սեփական տան տարածքում այցելուի հարմարավետության ապահովմանը: Ասենք 
օրինակ, Bed&Breakfast-ներից ոչ մեկում էլ այցելուների տարածքը չէր առանձնացված 
տանտիրոջ տարածքից, այն դեպքում, երբ կարելի էր տանտերերի սենյակները 
կազմակերպել տան մի հատվածում, իսկ այցելուներինը մեկ այլ, որպեսզի ապահովվի 
տարրական կոմունիկացիոն հարմարավետությունը և հարգվի այցելուի 
սուվերենությունը: 

 
Ելնելով կատարված դիտարկումներից առաջարկվում է իրականացնել Bed&Breakfast-

ների ստանդարտների մշակում և դրա հիման վրա խորհրդատվական ուսուցումների 
կազմակերպում ու խորհրդատվության իրականացում այն տնտեսություններին, ովքեր 
ցանկանում են զարգացնել կացարանային հյուրատների` Bed&Breakfast-ների բիզնեսը 
գյուղում:  

Ըստ Հաղպատ այցելած տուրիստների հետ ունեցած հետախուզական մեր 
հարցազրույցների կարելի է ասել, որ առկա է մի քանի տեսակի կացարանների պահանջարկ: 
Հենց նման պահանջարկի հիմքի վրա էլ առաջարկվում է նախատեռսել երկու տիպի 
Bed&Breakfast-ների խրախուսում գյուղում և դրանց ստանդարտների մշակում. 

• Ստանդարտ տիպ, որտեղ ապահովված է ստանդարտ ու պարզ հյուրանոցային 
դիզայնով ու կահավորանքով սենյակներ, հիգիենիկ ստանդարտ պայմաններով: Այս 
տիպի չափանիշները պետք է մշակվեն առանձին, համապատասխան մասնագետների 
խորհրդատվությամբ և պետք է սահմանվի, թե ինչ որակի, ճաշակի, գունային 
երանգների ու գնային սահմանների կահույք, վերանորոգում, մահճակալներ, 
ծածկոցներ, մատրացներ, վերմակներ, սպիտակեղեն, օճառներ ու ատամի մածուկներ, 
լոգարանի ու տուալետի սարքավորումներ, ճաշելու սպասք է անհրաժեշտ ապահովել 
հյուրատուն-կացարան այցելուների համար, 

• Գյուղական ժողովրդական բնակարանի տիպ: Այս տիպի բնակարան սենյակները 
նույնպես պահանջված են, որի տակ արտասահմանցի այցելուները նկատի ունեն 
կահավորանքում, ճաշացանկերում, սենյակի ձևավորման մեջ տեղական 
առանձնահատկությունների արտացոլումը մի կողմից, իսկ մյուս կողմից էլ, 
սանիտարահիգիենիկ պատշատ ու ստանդարտ պայմանների բավարարումը:  

 
Առաջարկվում է  որպես այս ծրագրի շարունակություն իրականացնել նշվաշ երկու տիպերի 
ստանդարտների մանրազնին մշակում, դրանք արատացոլող խորհրդատվական գրքույկների 
թողարկում և ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում մշակված ստանդարատները 
ներդնելու ու գրքույկներից օգտվելու վերաբերյալ: 
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3.3. Օրինակելի գյուղական տան մոդել-հյուրանոցի ստեղծում 
Հաղպատում էթնոմշակութային բաղադրիչի վրա տուրիզմի զարգացմանը վերաբերող 

մյուս առաջարկը վերաբերում է օրինակելի բնույթի մեկ գյուղական տուն-հյուրանտան 
մոդելի ստեղծումը: 

Հետազոտության ընթացքում պարզվեց, որ գյուղում կան բազմաթիվ վաճառքի 
ենթակա տներ, որոնցում պահպանված է գյուղական բնակարանի հիմնական 
առանձնահատկությունները: Այս առաջարկի իմաստը նրանում է, որ վարկային ու 
խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերվի մրցութային կարգով հաղթած, նախաձեռնող 
բնավորության տեր գյուղացիներից մեկին այդպիսի մեկ տան բազայի վրա, 
համապատասխան դիզայնով վերանորոգման ու կահավորման միջոցով, ինչպես նաև 
տեղական ուտեստեղենի, թեյերի ու պահածոների, խմիչքների բազայի վրա կազմված 
ճաշասրահ-ռեստորանով, օրինակելի գյուղական հյուրատան հիմնում, որտեղ հյուրանոցի 
տնօրենը հենց տանտերն է, ում ընտանիքը ընդունում, կերակրում և ճանապարհում է իր 
հյուրերին հաղպատյան գյուղական ժողովրդական տան մթնոլորտում: Այդտեղ մարդիկ 
հանգստանալու ու ժամանցի հնարավորություն կստանան նաև հատուկ հյուրընկալության 
ու ժամանցի համար հարմարեցված տնամերձ այգում:  
 

Այսպիսի հյուրատուն-մոդելի ձևավորումը կարող է դառնալ գյուղացիների համար 
ընդօրինակման աղբյուր: Հատկապես եթե նկատի ունենանք մեկը մյուսից հաջող բիզնես 
ծրագիրը ընդօրինակելու հայերի բնավորության տարածված հատկանիշը, ապա այն կարող է 
նպաստել օրինակելի  նախադեպի ստեղծման միջոցով գյուղում հյուրատնային 
կացարանային բիզնեսի որակական բարձր ստանդարտների ներդրմանը և հյուրատնային 
բիզնեսի զարգացմանը: 
 
Առաջարկվող գաղափարը ընդունելու դեպքում, կարելի է համպատասխան մասնագետների 
խմբի միջոցով կազմել այս ծրագրի նախագիծն ու իրականացման պլանը: 
 
3.4. Գյուղի ենթակառուցվածքների, հատկապես մի շարք ճանապարհների վերանորոգում 
Այս ենթածրագրի հիմնական բովանդակությունը նրանում է, որ գյուղի ծայրամասերից 
մեկում, գերադասելի է հարավային ու հարավ-արևմտյան հատվածում, գյուղ այցելող 
տուրիստների համար ստեղծել գյուղական զբոսանքի նպաստավոր պայմաններ: Գյուղի 
նշված հատվածում շատ տպավորիչ է գյուղական տները, իրենց փայտե հնաոճ, բայց 
տուրիզմի տեսանկյունից ազգագրական մշակութային արժեք ներկայացնող 
ցանկապատերով ու այգիներով: Այս թաղամասում կարող են մշակված ստանդարտների 
պահպանման դեպքում մի շարք տներում ու այգիներում կազմակերպել կանոնավոր գործող 
խորովածի, տեղական ըմպելիքների, թեյերի, պահածոների, ուտեստեղենի, մրգերի ու 
հատապտուղների համտեսման կետեր: Բացի այս նպատակի իրագործման համար 
անհարաժեշտ ստանդարտներից, առանցքային է նաև այս երթուղու մշակումը, 
քարտեզագրումն ու այն ընդգրկող գյուղական ճանապարհները զբոսանքի համար պատշաճ 
տեսքի բերելը, պահպանելով դրա մշակութային գրավչությունը: Դա կարող է լինել 
տուրիստական երթուղին ընդգրկող գյուղական ճանապարհների սալահատակում քարով 
(այսպես կոչված բուլիժնիկներով): Սալահատակման գործը կարող է կազմակերպվել այդ 
երթուղու երկայնքով ապրող գյուղացիների միջոցով, եթե նրանց տրամադրվի 
համապատասխան շինանյութ և բացատրվի այդ աշխատանքի պոտենցիալ 
օգտակարությունը իրենց համար: Կարելի է այդ պարտականությունը դնել այն 
ընտանիքների վրա, ովքեր տուրիստական երթուղուց ակնկալում են բիզնես –շահ, այսինքն 
ցանկանում են բացել վճարովի համտեսման կետեր: Անհրաժեշտ խորհրդատվություն  ու 
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ստանդարտների մշակումն ու տրամադրումը նրանց համար կարող են կազմակերպել 
տարբեր աջակցող կազմակերպություններ, սակայն ճանապարհների նորոգման 
աշխատանքները գյուղացիները պետք է վերցնեն իրենց վրա:    
 
3.5. Տեղեկատվական կենտրոնի ձևավորում  
Հետազոտության ընթացքում հատուկ խնդիր էր դրված ուսումնասիրելու գյուղ այցելող 
տուրիստների պահանջմունքները: Այդ պահանջմուների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, 
որ Հաղպատ տուրիստների այցելության ավելացված արժեքը շատ ավելի մեծ կլինի, եթե 
նրանք կարողանան ստանալ իրենց հետաքրքրող տեղեկատվությունը: Դրանից կօգտվեն նաև 
գյուղացիները: Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ գյուղում կան մի քանի ակտիվ 
մարդիկ, ովքեր պտտվում են տուրիստների շուրջ բոլորը և նրանց գրավում դեպի իրենց 
կացարանները, այն դեպքում երբ ավելի որակյալ կացարանային պայմաններ ունեցողները 
չեն կարողանում հյուրեր ունենալ: Կա նաև անհրաժեշտություն գյուղական ժամանցի մասին 
պատմող տեղեկատվության տարածման, ինչը կարող է տրամադրել տուրիստներին մնալ ու 
ժամանակ անցկացնել գյուղում: 
 Այս առումով առաջարկվում է Հաղպատ գյուղում տեղեկատվական կենտրոնի ձևավորման 
առաջարկ: Կենտրոնը ցանկալի է որ լինի գյուղի կենտրոնական հատվածում, հենց վանքին 
հարող հրապարակում: Այն պետք է ունենա գրավոր և բանավոր տեղեկատվություն 
տրամադրելու ռեսուրսներ, ինչպես նաև ապահովի գյուղի տարածքում տեղեկատվական 
վահանակների տեղադրումն ու խնամքը: 
Տեղեկատվությունը պետք է ընդգրկի մի քանի հիմնական ոլորտներ. 

• Գյուղում առկա հյուրատների ցանկը և դրանք հեշտ գտնելուն օգնող քարտեզ 
ուղեցույցներ 

• Գյուղում առկա ավանդական ժողովրդական մշակույթին ծանոթանալու 
հնարավորություն տվող տները (որտեղ կան հացթուխության, գորգագործության, 
փայտագործության և այլնին ծանոթանալու հնարավորություն) և դրանք հեշտ 
գտնելուն օգնող քարտեզ-ուղեցույցներ 

• Գյուղական զբոսանքի առավել գրավիչ երթուղիները, 
• Գյուղական ժողովրդական մշակույթի մասին տեղեկատվություն, որը կարող է 

առանձնակի հետաքրքրություն առաջացնել հուշարձան այցելած տուրիստների մոտ 
գյուղում գիշերելու և այդ մշակույթին ծանոթանալու համար:  

 
    
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


