
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ 
ԱՎԵԼԻ ՈՒԺԵՂ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

Մշակույթի ոլորտում համագործակցությունը հարստացնում է հասարակությունների միջև շփումները և խթանում է 
մշակութային բազմազանությունն ու միջմշակութային երկխոսությունը: Միևնույն ժամանակ մշակութային և ստեղծարար 
ոլորտները, արհեստագործական ՓՄՁ-ները և զբոսաշրջությունը կարող են նպաստել տնտեսական աճի խթանմանը: 
Միջազգային և մշակութային հարաբերությունների ոլորտում ԵՄ ռազմավարության համաձայն, ԵՄ-ն Հայաստանում 
աջակցում է քաղաքացիներին, պետական դերակատարներին ու մշակութային գործիչներին ներառող ակտիվ մշակութային 
հատվածին, ամրապնդում է քաղաքացիական հասարակությունը և ընձեռում է մեծ տնտեսական հնարավորություններ:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Մշակույթի և ստեղծարարության 
դերի բարձրացում սոցիալական և 
տնտեսական զարգացման գործում

«ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԵՎՐՈՊԱ» ԾՐԱԳԻՐ

Մշակութային համագործակցության 
խթանում՝ ԵՄ-ի առաջատար 
մշակութային ծրագրի միջոցով

CREATIVE EUROPE

ՄԻՋՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Միջսահմանային մշակութային, 
ժառանգության և զբոսաշրջային 
նախագծերի ֆինանսավորում

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Տեղական համայնքների ներգրավում 
ստեղծարար արդյունաբերության և 
ժառանգության ոլորտների մեջ 

 ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝ ՀԱՆՈՒՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ

Մշակույթը և ստեղծարարությունը՝ 
հանուն միջմշակութային երկխոսության 
և ավելի ուժեղ քաղաքացիական             
հասարակության

Ի՞ՆՉ Է ԱՐՎՈՒՄ

Մեր ժառանգությունը. որտեղ 
անցյալը հանդիպում է ապագային «Ստեղծարար Եվրոպա»

«Մշակույթ և ստեղծարարություն» 
ծրագիր

#strongertogether

Մշակութային ժառանգությունը 
կարող է լինել շոշափելի (շենքեր, 
հուշարձաններ, արվեստի գործեր, 
գրքեր), ոչ նյութական (գիտելիքներ, 
հմտություններ, ավանդույթներ, լեզու), 
բնական (լանդշաֆտներ, ֆլորա և 
ֆաունա) կամ թվային (ռեսուրսներ, 
որոնք ստեղծվել են թվային ձևաչափով 
կամ թվայնացվել են՝ դրանք պահպանելու 
նպատակով):
Մշակութային ժառանգությունը մեզ՝ 
առանձին անհատներիս, համայնքներիս 
և հասարակություններիս համար 
համամարդկային արժեք է: Կարևոր 
է այն պահպանելն ու փոխանցելն 
ապագա սերունդներին: Թեև մենք 
կարող ենք համարել, որ մշակութային 
ժառանգությունը «անցյալ» է, բայց այն 
էվոլյուցիայի է ենթարկվում՝ դրանում 
մեր ներգրավվածությանը զուգահեռ, և 
կարևոր դեր ունի ապագայի կառուցման 
գործում:
Իմանալ ավելին՝  
www.europa.eu/cutural-heritage/
european-year-cultural-heritage

2018թ. մարտի 20-ին Հայաստանը և 
Եվրոպական Միությունը ստորագրեցին 
«Ստեղծարար Եվրոպա» ծրագրին 
Հայաստանի մասնակցության 
վերաբերյալ համաձայնագիրը: 
«Ստեղծարար Եվրոպա»-ն ԵՄ-ի 
առաջատար ծրագիրն է, որն ուղղված 
է մշակութային, ստեղծարար 
և տեսաձայնային ոլորտների 
աջակցմանը:
Հայաստանի խորհրդարանի կողմից 
համաձայնագիրը վավերացնելուն 
պես, հայկական մշակութային 
կազմակերպությունները կկարողանան 
լիարժեքորեն մասնակցել 
«Ստեղծարար Եվրոպա» մշակութային 
ծրագրին, որն աջակցում է հետևյալ 
ուղղություններով նախագծերին.
• մշակութային 
համագործակցություն 
• գրականության թարգմանություն 
• մշակութային ցանցեր 
• հարթակներ՝ ծագող 
արվեստագետների 
առաջխաղացմամբ զբաղվող 
մշակութային օպերատորների 
համար

Իմանալ ավելին՝ 
www.ec.europa.eu/programmes/ 
creative-europe
 
 

2015թ. փետրվարից մինչև 2018թ. 
հունվարն ընկած երեք տարվա 
ընթացքում Արևելյան գործընկերության 
«Մշակույթ և ստեղծարարություն» 
ծրագիրը Արևելյան գործընկերության վեց 
երկրներում, ներառյալ՝ Հայաստանում, 
աջակցել է սոցիալական և 
տնտեսական զարգացման գործում 
մշակույթի ու ստեղծարարության 
դերին:
Ծրագրի վեբկայքն ու ռեսուրսները 
շարունակում են պահպանվել և 
հասանելի լինել առցանց ռեժիմով, 
ներառյալ.
•  Ծրագրի կողմից մշակված հիմնական 
քաղաքականության ամփոփագրերը և 
առանձին երկրների ռեսուրսները՝  
www.culturepartnership.eu/en/
article/list-of-publications 
• 14 առցանց դասընթացները՝ 
www.culturepartnership.eu/en/
publishing/online-learning 
• «Արևելյան գործընկերության 
մշակութային դիտակետ» հասարակական 
կազմակերպությունը, որը ձևավորվել 
է Ծրագրի շրջանակներում՝ սեփական 
քաղաքականության շարունակության 
նպատակով՝ 
www.observatory.culturepartnership.eu
Իմանալ ավելին՝ 
www.culturepartnership.eu 

2018 թվականը 
Մշակութային 
ժառանգության 
եվրոպական 
տարին է

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2075_en.htm
http://www.europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage
http://www.europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-cooperation-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-cooperation-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/174_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.facebook.com/ www.europacreativa.md 
http://www.culturepartnership.eu/en/article/list-of-publications
http://www.culturepartnership.eu/en/article/list-of-publications
http://www.culturepartnership.eu/en/publishing/online-learning
http://www.culturepartnership.eu/en/publishing/online-learning
http://www.observatory.culturepartnership.eu/
http://www.culturepartnership.eu/


ԵՄ Սևծովյան ավազանի միջսահմանային համագործակցության 
ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող «Մետաքսի 
ճանապարհի սևծովյան միջանցք» նախագիծը համախմբեց չորս 
երկիր` Հունաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը և Հայաստանը` 
զբոսաշրջության, ճանապարհորդության և ընդհանուր մշակույթի 
խթանմանն ուղղված համատեղ նախաձեռնության ներքո:

•  3000 կիլոմետրանոց տուրիստական երթուղի, որը ձգվում է 
Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքից մինչև Հայաստանի Մեղրի 
քաղաքը
•  Աջակցություն ճանապարհին գտնվող 173 համայնքի 
զարգացմանը, որոնցից 43-ը` Հայաստանում
•  42 «կանաչ» պահպանվող տարածք, մշակութային 
ժառանգության 192 նշված վայր, 382 տեղեկատվական վահանակ, 
516 ուղագրական նշան, արշավային արահետների 1107 
կողմնորոշիչ նշան
•  Վիրտուալ արահետ. բջջային հավելված և գործարար 
տեղեկատու

Հեռավոր վանքեր և չնաշխարհիկ լեռնային լանդշաֆտներ. 
Շիրակի մարզը հայտնի է իր ժառանգությամբ, սակայն տեղական 
համայնքները չունեն զարգացման հնարավորություններ: ԵՄ-ի 
կողմից ֆինանսավորվող CHOICE ծրագրի շրջանակներում 
տեղական ՀԿ-ն աշխատել է տեղական համայնքների հետ` 
ազգաբնակչությանը ներգրավելու ժառանգության հուշարձանների 
պահպանության և վերականգնման գործում՝ որպես տեղական 
զարգացմանը նպաստող միջոցի, այդ թվում.

•  Շիրակի մարզի պատմական և մշակութային ժառանգության 
պահպանության վերաբերյալ 125 համայնքի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ դասընթացներ
•  բիզնեսի ինկուբատորի գործարկում` աջակցելու տեղական բիզնես 
գաղափարներին, որոնք նպաստում են ժառանգության ոլորտի 
կարիքներին
•  աջակցություն ավանդական հուշանվերների և զարդերի, 
բրդյա ծածկոցների և ասեղնագործությունների, ազգային 
տարազների արտադրության գործում մասնագիտացած գերփոքր 
ձեռնարկություններին

Triple-E ստարտափը լրացված իրականության սոցիալական 
հարթակի մշակման նպատակով աջակցություն է ստացել ԵՄ-ի 
կողմից՝ Հայաստանում ՓՄՁ-ների աջակցությանն ուղղված SMEDA 
նախագծի միջոցով: Հավելվածն այժմ օգտագործվում է բազմաթիվ 
նպատակներով, այդ թվում՝ մշակույթի բնագավառում: Այն ունի 
այնպիսի հաճախորդներ, ինչպիսին է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 
հնագույն ձեռագրերի ինստիտուտը՝ Մատենադարանը, որը հայերեն 
և շատ այլ լեզուներով միջնադարյան ձեռագրերի ու գրքերի աշխարհի 
ամենահարուստ պահոցներից մեկն է: Triple-E-ում գրանցվել է նաև 
Նիդերլանդներում գտնվող Զոետերմեեր քաղաքը, որի տեղական 
իշխանությունները հայկական ստարտափի հետ աշխատում են 
վիրտուալ արվեստի նախագծի մշակման ուղղությամբ՝ քաղաքի 
արվեստի գործերը լրացված իրականության միջոցով ցուցադրելու 
նպատակով:

Իմանալ ավելին՝  
www.choiceproject.eu  

Իմանալ ավելին՝  
www.facebook.com/BlackSeaSilkRoad 

Իմանալ ավելին՝ 
www.triplee.info 

«Հիմնական 
եզրակացությունն այն է, 

որ, իրականում, սահմաններ 
գոյություն չունեն. դրանք առկա են 

միայն մեր մտքում: Մարդիկ կարող են 
համագործակցել տարբեր երկրներում, 
և այդ փոխգործակցությունը կարող է 

փոխշահավետ լինել»: 
Բելլա Կարապետյան, «Մետաքսի 
ճանապարհի սևծովյան միջանցք» 

նախագծի հայաստանյան 
համակարգող

«Տեղացիները սկսեցին 
պատրաստել հայկական 

զարդանախշերով ձեռագործ 
հուշանվերներ, ծածկոցներ ու 

զարդատուփեր և դրանք վաճառել 
իրենց գյուղեր այցելող զբոսաշրջիկներին: 
Այժմ զբոսաշրջիկները հնարավորություն 

կունենան շփվել տեղացիների հետ, 
ծանոթանալ հուշարձանների պատմությանն 

ու լեգենդներին»:  
Քնարիկ Խաչատրյան, նախագիծն 

իրականացնող «Երկինք» 
հասարակական կազմակերպության 

ներկայացուցիչ.

ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԹՎԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

«Մենք իրապես 
շահագրգռված ենք 

արվեստում ու մշակութային 
ժառանգության ոլորտում Triple-E 

հարթակի օգտագործմամբ: Այն մեզ թույլ 
է տալիս Մատենադարանում պահվող 

ձեռագրերն ու տպագիր ժառանգությունը 
ներկայացնելիս օգտագործել լրացված 

իրականություն, և մենք պատրաստվում 
ենք Triple-E հավելվածի միջոցով մեր 

այցելուներին ներկայացնել հայկական 
գրավոր ժառանգությունը՝ անիմացիոն 
կերպով»: Արամ Թորոսյան, Մեսրոպ 

Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 
գիտահետազոտական ինստիտուտի՝ 

Մատենադարանի կայքէջի 
խմբագիր:

http://www.choiceproject.eu/
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/sustainable-development/successstories/azerbaijan-rural-women-break-the-cycle-of-poverty.html
http://www.facebook.com/BlackSeaSilkRoad 
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/sustainable-development/successstories/azerbaijan-rural-women-break-the-cycle-of-poverty.html
http://www.triplee.info/

