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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ
Այս տարի լրանում է Խաչատուր Աբով յանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանում թանգարանագիտության ամբիոն հիմ նելու տասնամյակը, որը ստեղծվեց թանգարանային ոլորտի հայտնի գործիչ, երջանկահիշատակ Լավրենտի
Բարսեղ յանի նախաձեռնությամբ։ Թանգարանագիտության ամբիոնը ձևավորվեց նույն բուհի Գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնում դեռևս 2001թ. բացված «Թանգարանային գործ
և հուշարձանների պահպանություն» բաժնի հիման վրա։ Ու թեև
Հայաստանում թանգարանների ձևավորման ու զարգացման գործընթացները դարերի պատմություն ունեին, այսուհանդերձ, 20-րդ
դարում թանգարանային ոլորտում ընթացող զարգացում ները միտված էին խթանելու մասնագիտական կրթությունն ու հաստատելու
թանգարանագիտությունը՝ որպես ինքնուրույն գիտաճյուղ։ Նորաստեղծ ամբիոնի, որը 2013 թ. միավորվեց Գրադարանագիտության
և մատենագիտության ամբիոնի հետ, կարևոր խնդիրն էր նաև հայալեզու մասնագիտական գրականության ստեղծումը և դրա հիման
վրա թանգարանային ոլորտի մասնագետների պատրաստումը։ Այս
առումով ամբիոնը զգալի ազդեցություն է ունեցել հայկական թանգարանների արդիականացման գործում և հրատարակել մի շարք
հայալեզու գիտամեթոդական, ուսումնամեթոդական աշխատանքներ, որոնք կիրառվում են ուսում նական գործընթացում։ Այս կարեվոր գործի շարունակման և թանգարանագիտության ամբիոնի հիմնադրման տասնամյա հոբել յանին է նվիրվում այս աշխատանքի լույս
ընծայումը։
Ուսում նամեթոդական ձեռնարկի ստեղծման գաղափարը մի
կողմից պայմանավորված է վերոնշյալ ամբիոնում դրա հիմ նումից
ի վեր հեղինակի գործունեությամբ։ Մյուս կողմից մասնագիտական
ոլորտի տեսական հիմքերի քննարկման հրատապությունն է, որ
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կարիք է առաջացրել հատկապես ոլորտի ապագա մասնագետնրի
շրջանում ձևավորելու խորը պատկերացում ներ թանգարանագիտության պատմության, տեսության և ոլորտի զարգացման վերաբերյալ։
Ձեռնարկում օգտագործված նյութերը մշակվել և կիրառվել են
վերջին տարիներին ՀՊՄՀ Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնում «Թանգարանագիտության հիմունքներ» և «Թանգարանագիտության տեսություն և
հետազոտություն» ուսումնական առարկաների դասավանդման ընթացքում։ Ներկայացվող բովանդակությունն առաջին անգամ է այս
ձևաչափով, ծավալով ու կառուցվածքով ներդրվել ՀՀ բարձրագույն
կրթության ոլորտում, և հուսով ենք, որ այն նաև հետագայում ազդեցություն կունենա տեսական թանգարանագիտության զարգացման
և ոլորտի վերաիմաստավորման գործընթացներում։ Կարծում ենք,
որ թանգարանագիտության տեսական հարցերի վերաբերյալ պատկերացում ների խորացումը նաև արդի հայագիտության կարևոր
խնդիրներից է և մեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանման ու ավանդման գրավականներից։
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի կազմումը և հրատարակումը
հնարավոր է դարձել Հայագիտական ուսում նասիրությունների և հետազոտությունների ազգային ընկերակցության (National Association
for Armenian Studies and Research, NAASR) հայագիտական ուսումնասիրությունների հետազոտական փոքր դրամաշնորհի շնորհիվ։
Ուստի, մեր հատուկ երախտագիտությունն ենք հայտնում ընկերակցությանը համավարակի դժվար պայմաններում մեր նախաձեռնությանը աջակցելու և խրախուսելու համար։
Ամատունի Վիրաբյան
Խ. Աբով յանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության
և մատենագիտության ամբիոնի վարիչ,
պատմական գիտությունների դոկտոր,
Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Որո՞նք են թանգարանի ստեղծման պատճառները, Ի՞նչ է թանգարանը, ո՞րն է դրա հասարակական դերն ու առաքելությունը,
ի՞նչ գործունեություն է այն իրականացնում, ինչպե՞ս կարելի է դա
պարզել, ո՞ր գիտությունն է հետազոտում թանգարանը և արդյոք հնարավո՞ր է ունենալ այդպիսի առանձին գիտական ոլորտ և
որո՞նք են այդ գիտության ուսում նասիրման օբյեկտը, առարկան,
մեթոդները։ Նման հարցերը կարելի է շարունակել, սակայն առավել կարևոր է դրանց պատասխանների փնտրտուքը, որի ուղղությամբ ջանքեր գործադրվել են «թանգարան» հասարակական
ինստիտուտի կայացման ամենավաղ փուլերից սկսած, սակայն
նախորդ դարի երկրորդ կեսն է այն ժամանակահատվածը, երբ
սկիզբ առան լայնամասշտաբ, այսօր արդեն զուտ թանգարանագիտական կամ թանգարանային համարվող հետազոտությունները: Դա պայմանավորված էր մի երևույթով, որը մինչև հիմա էլ
շարունակվում է. հաճախ այն կոչվում է «թանգարանային պայթյուն» կամ «բում»: Վերջինս արտահայտվեց թանգարանների աննախադեպ քանակական աճով, հանրության կողմից թանգարաննների հանդեպ մեծ հետաքրքրությամբ և այցելուների աճով,
նոր տիպի թանգարանների և թանգարանային գործունեության
եղանակների երևան գալով, թանգարանային գործի վերաիմաստավորմամբ: Ահա նման պայմաններում թանգարանագիտության` որպես ուրույն գիտահետազոտական ոլորտի շուրջը լայն
քննարկումներ ծավալվեցին, սկսվեց առանձնացվել նոր մասնագիտական ոլորտ՝ թանգարանային գործ և թանգարանային
ոլորտի մասնագետների պատրաստման հատուկ պահանջմունք,
որին ընդառաջ գնալով այսօր էլ ավելանում են այն համալսարանների, թանգարանների, գիտահետազոտական ինստիտունե-
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րի թիվը, որոնք զուտ թանգարանային մասնագետներ, թանգարանագետներ են պատրաստում:
Ելնելով վերոհիշյալ հարցադրում ներից՝ այս ուսում նական
ձեռնարկը և դրա հիման վրա կազմակերպվող դասընթացները նվիրված են «թանգարանագիտություն» հասկացության, գիտությունների համակարգում այս գիտակարգի տեղի, գիտահետազոտական գործունեության շրջանակների, ուսում նասիրման
օբյեկտի, առարկայի, կառուցվածքի, մեթոդների, տարբեր թանգարանագիտական մոտեցում ների և դրա զարգացման հեռանկարների ու միտումների մեկնաբանմանը: Նպատակ ենք հետապնդում անդրադառնալ թանգարանագիտության տեսական
հիմունքներին, թանգարանի գործառույթներին, թանգարանագիտության հիմ նական հասկացություններին, մասնավորապես՝
«թանգարան», «թանգարանային առարկա» և այլ հիմ նարար
հասկացություններին, թանգարանագիտության վերաբերյալ առկա գիտական մոտեցում ներին և այլն: Թանգարանագիտությունը հաճախ միայն կապվում է թանգարանի հետ, սակայն այսօր
թանգարանը համարվում է ակտիվ սոցիալ-մշակութային հաստատություն, որի զարգացումը գործնականորեն առաջ է անցնում տեսական վերաիմաստավորման և գիտական վերլուծության դանդաղ տեմպերից: Ըստ որոշ տվյալների՝ աշխարհում կա
ավելի քան 55 հազար թանգարան: 1950-ական թթ. Եվրոպայում
առկա յուրաքանչյուր թանգարանի դիմաց այսօր գործում է չորսը: ԱՄՆ-ում հաշվարկները խոսում են 30 000-ից ավելի թանգարանների և նման կառույցների գործունեության մասին: Այս
թանգարանները տարբեր են իրենց հավաքածուներով, անձնակազմով և կառավարման եղանակներով, գործունեությամբ, այցելությունների մակարդակով և այն աստիճան բազմազան, որ
որոշ մասնագետներ համարում են՝ հնարավոր չէ մշակել դրանց
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գործունեության համար ընդհանուր օրինաչափություններ: Սակայն, «թանգարան» երևույթի ի հայտ գալը, զարգացումը, արդիականությունը և դրա հանդեպ հանրային պահանջմունքները
շարունակում են ակտիվ գիտական քննարկում ների առարկա դառնալ: Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ)
կազմում դեռ 1977 թ. պաշտոնապես գործում էր Թանգարանագիտության միջազգային մասնագիտական կոմիտեն, որի
գործունեությամբ էլ փորձ արվեց հիմ նավորել թանգարանագիտությունը՝ որպես ինքնուրույն զարգացող գիտություն: Սակայն,
ինչքան տարբեր են թանգարանները, այնքան էլ երկրից երկիր,
տարածաշրջանից տարածաշրջան տարբեր են դրանց ստեղծման և զարգացման առանձնահատկությունները: Այս պատճառով էլ տարբեր կերպ է ընկալվում այն գիտամասնագիտական
ոլորտը, որն առնչվում է թանգարանային գործի տեսությանն ու
գործնական ոլորտին: Տարբեր ընկալումներ կան նույնիսկ «թանգարանագիտություն» եզրույթի վերաբերյալ: Ըստ այդմ՝ ԻԿՕՄ-ի
Թանգարանագիտության միջազգային կոմիտեն հանդես է գալիս
իբրև այս տարբեր մոտեցում ների քննարկման և ձևակերպման
հարթակ: Թանգարանը և թանգարանային գործը՝ որպես տարբեր մասնագիտական և գիտական ոլորտների տրամախաչման
ոլորտ և դրա հետ կապված գիտելիքների համադրություն, ինչպես թանգարանում աշխատողների, այնպես էլ հետազոտողների
միջև թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկայի, մեթոդների, սոցիալական գործառույթների, առօրյա գործունեության առաջնահերթությունների վերաբերյալ տարբեր, նույնիսկ
հակադիր մոտեցում ներ է առաջացնում: Արդի թանգարանագիտությունը փորձում է ներառել և գտնել այն հիմնական օրինաչափություններն ու հիմ նախնդիրների լուծումը, որոնք հատուկ են
արդի թանգարանային իրողություններին թե´ թանգարանի ներ-
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սում և թե´ դրանից դուրս:
Այս ուսում նական ձեռնարկի շրջանակներում կարևորվում է
նաև թանգարանում համեմատաբար ուշ հայտնված նոր մասնագետի՝ թանգարանագետի, նրա կարողությունների, վարքագծի ու
բնորոշ ունակությունների քննարկումը և առանձնացումն՝ ընդհանուր և նեղ մասնագիտական բնութագրերով:
Թանգարանագիտական մտքի, հայկական թանգարանների
կազմակերպման ընթացքի, ՀՀ թանգարանների գործունեության
քննարկումը հայկական մասնագիտական միջավայրում համարվում են ելակետային թեմաներ: Քանի որ հիմնական նպատակը
մեզանում թանգարանների վերաիմաստավորումն ու տեսական
մակարդակով արժևորումն է, որի կարիքը կա և նկատելի է հարուստ պատմամշակութային ժառանգության պահպանության և
թանգարանացման մերօրյա գործընթացներում:
Ուսում նամեթոդական ձեռնարկն ընդգրկում է 14 թեմա, որոնց
շրջանակներում քննարկվելու են նաև այն հիմ նական զարգացման միտում ները, որոնք առկա են արդի թանգարանագիտական
քննարկում ներում:
Այսպիսով, արդի բազմագործառույթ թանգարանը՝ որպես
սոցիալ-մշակութային գործունեության ուրույն ոլորտ, գիտահետազոտական գործունեության լայն շրջանակ է ձևավորել, որի
զարգացման գործընթացը թանգարանագետ-մասնագետների
պատրաստման կարևոր հիմնասյուներից է:
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I. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ
Թանգարանագիտության պարբերացումը,
Թանգարանագիտության նախագիտական փուլ,
Թանգարանագրության վաղ օրինակները և դրանց
բնույթը,
«Թանգարանագրություն» եզրի առաջին
շրջանառում ները։
Թանգարանագիտության պարբերացումը։ Հայտնի հոլանդացի թանգարանագետ Պիտեր վան Մենշն առաջիններից էր, որ
1990-ական թթ. սկզբին փորձեց զարգացնել թանգարանագիտության՝ ուրույն գիտական ոլորտի մեթոդաբանությունը: Նա
կարծիք էր հայտնում, որ թանգարանագիտության պատմությունը կարելի է նկարագրել որպես «պրոֆիլային» կամ «թեմատիկ» գիտակարգերից ազատման կամ սեփական ճանապարհի
հարթման գործընթաց: Հայտնի չեխ թանգարանագետ Զայբնեկ
Ստրանսկին այս գործընթացը բաժանում էր երեք հիմնական
փուլի, որոնք էին՝ նախագիտական, փորձառական-նկարագրման և տեսական-սինթետիկ: Վերջիններս Պ. վ. Մենշը մեկնաբանեց որպես՝ 1. ձևավորման; 2. միասնականացման, սինթեզման և 3. հասունության փուլեր:
Թանգարանագիտության նախագիտական փուլ։ Թանգարանագիտական գիտելիքների սաղմերն առաջացան նախագիտական փուլում։ Դրանք առաջնահերթորեն կապվում էին այն տեխնիկական գործընթացների հետ, որոնց հիման վրա ստեղծվում
էին տարբեր հավաքածուներ ու նախաթանգարանային տարածքներ (կաբինետներ, ստուդիոլոներ, տեատրոններ, կամերաներ,
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մուսեաում ներ և այլն): Այսօր նման գիտելիքներն առավելապես
բնորոշվում են որպես «մուզեոգրաֆիա» կամ հայերեն բառացի
թարգմանությամբ «թանգարանագրություն» հասկացությամբ,
որը թեև ավելի շուտ ի հայտ եկավ եվրոպական երկրներում, սակայն հետագայում և այսօր էլ շարունակվում է գործածվել «թանգարանագիտություն» եզրի հետ միաժամանակ:
Ցավոք, թանգարանագիտության նախագիտական կամ
ձևավորման փուլին նվիրված հետազոտությունները քիչ են, և
այդ շրջանը վատ է փաստագրված: Այս առումով առավել հայտնի թանգարանագրական հետազոտություններն առավելապես
առնչվում են գերմանալեզու աղբյուրներին, որոնք դեռ 16-րդ դարից սկսեցին արծարծել այն գործնական գիտելիքների սաղմերը,
որոնք այսօր առավելապես կիրառական թանգարանագիտության բնագավառին են վերաբերվում: Դրանք ի սկզբանե զուտ
թանգարանագիտության՝ որպես առանձին գիտության, ձևավորման նպատակներ չէին հետապնդում, այլ ընդհանուր գիտության
զարգացմանը համընթաց, ի հայտ եկան՝ որպես աշխարհը հասկանալու կամ դրա հանրագիտարանային պատկերը (իբրև թանգարանի հարացույց) համակարգելու նպատակով: Պաուլա Ֆինդլենն իր վերածննդյան թանգարանների վերլուծությանը նվիրված
հոդվածում բազմակի փոխկապակցվածություն է տեսնում ժամանակին գրված հանրագիտարանային աշխատությունների և
դրանց նկարագրական հիմքը հանդիսացող «մուսեաում ների»,
«տեատրոների» և «ստուդիոլոների» միջև: Սույն հավաքածուները կարելի է համեմատել թանգարանային արդի կատալոգների
հետ, որոնց մեջ հավաքածուները նկարագրվում են որոշակի շարակարգով ու գիտակարգի հիման վրա:
Թանգարանագրության վաղ օրինակները և դրանց բնույթը։
Հընթացս սկզբնական պարզ նկարագրությունների՝ սկսեցին
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ավելանալ նաև որոշակի հավաքածուների կազմման համար
սկզբունքներ հուշող աշխատանքներ: Այսօր ընդունված է նմանատիպ հանրագիտարանային առաջին թանգարանագրական աշխատությունը համարել Սամուել Քուիսչբերգի (նաև Քիչելբերգ)
1565 թ. հեղինակած «Անսահման թատրոնի նկարագրությունները կամ վերնագրերը», որը հրատարակվել էր Մյունխենում: Այն
փաստորեն առաջին հայտնի թանգարանագիտական բնույթի
աշխատանքն էր ամբողջ արևմտյան աշխարհում, որին հետագայում անդրադարձան նաև այլ հեղինակներ: Բավարիայի դուքս Ալբերտ V-ի մոտ աշխատանքի անցած այս ֆլամանդացի հեղինակն
իր հակիրճ աշխատանքի հիմ նական մասում տեղեկություններ էր
տալիս, թե ինչպես կազմել «աշխարհի առարկաներին» վերաբերվող հավաքածուներ և դրանք ներկայացնել «5 դասով»: Աշխատանքը պիտի խրախուսեր ստեղծելու հավաքածուներ, սակայն
հրապարակվեց միայն հեղինակի մահվանից հետո: Հեղինակն
այդպիսով առաջադրում էր որոշակի մեթոդներ կամ համակարգ,
քան՝ պարզապես հավաքածուների նկարագրություններ։
1674 թ. Քիլ քաղաքում հրատարակված Յոհան Դանիել Մայորի «Արվեստի և բնության կամերաների անաչառ քննություն»
աշխատությունը շրջանառվող նմանատիպ աշխատանքներից էր։
Հեղինակը խորհուրդներ էր տալիս, թե ինչպես հավաքել, կազմակերպել և պահպանել հավաքածուն։ Աշխատանքում 40 տարբեր
լեզուներով սահմանվում էին հավաքածուներին տրվող անվանում ները: Հեղինակը նաև թվարկում էր իրեն հայտնի կաբինետային հավաքածուները: Իսկ Ֆրանկֆուրտում տպագրված Միշել
Բեռնար Վալենտինի «Թանգարանների թանգարան» (1704-1714
թթ.) եռահատոր աշխատությունը նվիրված էր ժամանակի բոլոր
տիպի թանգարաններին, որի մեջ հեղինակը վերատպել էր նաև
Յո. Դ. Մայորի աշխատանքը, ապա ավելացրել իրեն հայտնի
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հասկացություններ, թվարկել 159 թանգարանի անուն:
Նկարագրական բնույթի աշխատանքները նաև առանձին
հավաքածուների ներկայացման և դրանց սկզբունքների նախանշման տարբերակով էին հրատարակվում։ Նման առավել
հայտնի օրինակներից էր դանիացի բժիշկ, հումանիստ գիտնական Օլե Վորմի (1588-1654 թթ.) կողմից կազմված իր կաբինետի
կատալոգ-ուղեցույցը։ Հեղինակը՝ ժամանակի հումանիստ գիտնականների նման, հետաքրքրվում էր ամենատարբեր բնագավառներով և այցելում Եվրոպայի հայտնի «կաբինետները», ապա
1620-ական թթ., երբ Կոպենհագենի համալսարանի պրոֆեսոր
էր, կազմակերպեց իր հավաքածուն։ Օ. Վորմը, նպատակաուղղված և որոշակի սկզբունքով, հավաքել էր ժամանակի համար
նշանակալի մի գիտական հավաքածու, որի մեծ մասը ձեռք էր
բերել իր ճանապարհորդությունների ընթացքում, ապա նաև համալրել գործընկերների ու գիտնականների հետ ունեցած կապերի
շնորհիվ։ «Վորմիանում թանգարանի» կատալոգը, ինչպես այդ
ժամանակ լույս տեսնող նման հրատարակությունները, նպատակ
ուներ ճանաչելի դարձնել հավաքածուն և ճանաչում բերել դրա
տիրոջը։ Առաջին (1642 թ.) և երկրորդ (1645 թ.) հրատարակություններն առավելապես հաշվառման ցուցակի էին նման։ Թանգարանագիտական առավել բարձր արժեք ուներ վերջինը, որը
հրատարակվեց հեղինակի մահվանից հետո (1655 թ.)։ «Վորմիանում թանգարան» կատալոգ-ուղեցույցի մեջ մանրամասն նկարագրվում էին հավաքածուի մաս կազմող յուրաքանչյուր առարկայի պատմությունը, նշանակությունը, ներկայացվում դրանց
հետ կապված այլ հավաքորդների մասին տեղեկություններ։ Այս
նկարագրությամբ հավաքածուն տարաբաժանվում էր 4 կատեգորիաների. «բնության երեք թագավորություններին (միներալներ,
բույսեր և կենդանիներ) պատկանող և մարդու կողմից արարված
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իրերի (artificialia) խմբավորմամբ և հերթականությամբ։ Հնարավոր է, որ նման «ցածրից բարձր» դասակարգմամբ էլ առարկաները ժամանակին ցուցադրվում էին։
«Թանգարանագրություն» եզրի առաջին շրջանառում ները։
Ճապոնացի թանգարանագետ Սոիչիրո Ծուրուտան իր 1980 թ.
բավականին հետաքրքիր վերլուծության մեջ Վերածննդից մինչ
Արդյունաբերական հեղափոխության (19-րդ դ. կեսերը) ժամանակահատվածն անվանում է «Մուզեոլոր շրջան» կամ թանգարանների գործունեության մասին գիտելիքների տարածման փուլ,
որի հիմնական առանձնահատկությունն էր հավաքածուների
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումը: Արդեն տարածում
ստացած տարաբնույթ հավաքածուների՝ նկարագրական կատալոգների, հաշվառման ցուցակների, ուղեցույցերի հրատարակումը վերածվում էր դրանց և դրանց տերերի ճանաչման գրավականի: Այսուհանդերձ «թանգարանագրություն» (“museographia”)
բառն առաջին անգամ հանդիպում ենք համբուրգցի առևտրական
Կասպար Ֆրիդ. Նեյկելի կամ Նեյկելիուսի (նաև նշվում է Էյնիկել,
Ջենկել և այլն) 1727 թ. կազմված աշխատության վերնագրում,
որն, ըստ խմբագրի, կատարվել է նախկինում տպագրված շուրջ
128 աշխատանքների ուսումնասիրմամբ: Թեև աշխատանքում մի
քանի անգամ հիշվում է «մուզեոգրաֆիա» եզրը, սակայն այն չի
մեկնաբանվում: Աշխատության բովանդակությունը հուշում է, որ
այն նախկինների նմանությամբ միաժամանակ նկարագրական
և հրահանգչական բնույթ է ունեցել, քանի որ մի դեպքում նկարագրվում է առկա հավաքածուները, մյուս կողմից՝ ցուցում, թե
ինչպես կազմել հավաքածուներ, նույնիսկ՝ ինչպես դիտել դրանք:
Կաբինետից բացի, հեղինակը կարևոր է համարում նաև գրադարանի կազմման ցուցումներ տալ, քանի որ այն հավաքածուի
պարտադիր մասն էր: Նեյկելը 25 կանոն է սահմանում կաբինետի
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այցելուի համար, տալիս ժամանակի հավաքածուների տիպաբանությունը: 464 էջանոց աշխատանքի մեծ մասն, այնուհանդերձ,
նվիրված է Եվրոպայում առկա հավաքածուների ներկայացմանն՝
ըստ երկրների ու քաղաքների, այբբենական կարգով: Նկարագրությունները տարբեր են, քանի որ շատ դեպքերում հեղինակը
չի եղել նկարագրվող կաբինետներում, այլ նյութը գրի է առել ճանապարհորդներից:
Նկարագրման մեթոդն ընկած է նաև մեկ այլ գերմանացի հեղինակի՝ Դանիել Էբերհարդ Բարինգի «Բրուսվիքո-Լունենբուրգիաի մուզեոգրաֆիա» աշխատության հիմքում (1744թ.):
Անվանի շվեդ բուսաբան Կառլ Լինեյի 1736 թ. Ամստերդամում լատիներենով լույս տեսած հայտնի «Բիբլոտեկա Բոտանիկայում» կենդանիները և բույսերը դասակարգած են ըստ դասերի, կարգերի, գեների և նմուշների: Հայտնի գիտնականը նույն
սկզբունքով համակարգում է բնության վերաբերյալ գիտական
ոլորտը, որի հետ կապված մեզ հետաքրքրում է հետևյալ փաստը. Կ. Լինեյը «Քոլեքթոր» անվան ներքո տալիս էր «Քուրիոսի»
դասը, որը ներառում է «մուզեոգրաֆի» կարգը: Ըստ հեղինակի
վերջինս այն անձն է, ով հավաքում, պահպանում և նկարագրում
է այն ամենը, ինչ պատկանում է բնությանը: Այս կարգի ներքո նա
թվարկում է 15 հեղինակի անուն, որոնց թվում և Վալենտինի ու
բոլոր նրանց, ովքեր նախկինում բնագիտական հավաքածուներ
են կազմել:
Այսուհանդերձ, Ֆրանսիայում «թանգարանագրություն» եզրի
ամենավաղ կիրառումը վերաբերում էր Անտոնի-Յոզեֆ Դեզալիե
դ’Արժիլիեի կողմից 1742 թ. հրատարակված աշխատանքին, որը
նվիրված էր քարերի ու խեցիների դասակարգմանը, պահպանությանը, կաբինետի և ցուցադրման կազմակերպմանը: Հեղինակը խորհուրդ էր տալիս կաբինետը բաժանել երեք սենյակների՝
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ցուցադրելու միներալների, բույսերի և կենդանիների աշխարհը:
Նա ընդգծում էր բնագիտական հավաքածուների առավելությունն
արվեստի գործերի նկատմամբ և հենց «մուզեոգրաֆի» տերմինն
էր օգտագործում բնագիտական հավաքածուներին անդրադառնալիս, առանց հիշատակելու այն արվեստի գործերի վերաբերյալ
նախկինում իր հրատարակած նկարագրություններում: Սա մասնագետներին ենթադրել է տալիս, որ «թանգարանագրություն»
եզրն առավելապես գործածվում էր բնագիտական բնույթի հավաքածուների կազմման ու նկարագրման առնչությամբ:
Անգլերենով «մուզեոգրաֆիա» եզրն առաջին անգամ հանդիպում ենք 1776 թ. Լոնդոնում հրատարակված Մանուել Մենդես դա
Կոստասի աշխատանքում, որը ևս նվիրված է խեցիների դասակարգմանը, հավաքմանը, պահպանմանը և ներկայացմանը, սակայն, ի տարբերություն Կ. Լինեյի, հեղինակը մուզեոգրաֆ է համարում միայն նրանց, ովքեր նկարագրում են հավաքածուները:
Այսպիսով, թանգարանագիտության նախագիտական փուլը
բնութագրվում է հետազոտություններում նկարագրական գիտելիքների առկայությամբ։ Այդ սաղմ նային իմացությունն ու որոշակի մեթոդական ցուցում ները նախանշում են մասնագիտական
ոլորտի տարանջատման կարևոր հանգամանքները՝ հիմք դառնալով թանգարանագիտության այն առանցքային ուղղվածության համար, որն այսօր էլ, ինչպես 18-րդ դարում, անվանում ենք
«թանգարանագրություն-մուզեոգրաֆիա»: Վերջինս, իհարկե, այսօր
այլ ընդգրկում ունի, որին կանդրադառնանք մեր հետագա թեմաների ներկայացման ժամանակ:
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Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Այցելության և համացանցային նյութերի հիման վրա կազմել արդի թանգարանների ցանկեր և դրանցում պահվող, ցուցադրվող
հավաքածուների նկարագրություններ։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ինչպե՞ս է բնութագրվում թանգարանագիտական գիտելիքների
առաջացման շրջանը:
 Ի՞նչ բնութագիր ունեին առաջին թանգարանագրական աշխատանքները:
 Թվարկել մի քանի հեղինակի, որոնց աշխատանքները համարվում են առաջին թանգարանագիտական բնույթի հետազոտությունները:
 Ո՞ր տիպի հավաքածուներն էին առավելապես թանգարանագրական ուսում նասիրությունների արժանանում։

Գրականություն և նյութեր
 Ананьев В. Г. (2014) История зарубежной музеологии: Учебнометодическое пособие. — СПб., ст. 3-31.
 Менш П. В. (2014) Дискурс музеологии // Вопросы музеологии,
N 1(9), cт. 21-37.
 Findlen, P. (2012) The Museum: Its Classical Etymology and
Renaissance Genealogy.Museum Studies.An Anthology of Contexts,
ed. by Bettina Messias Carbonell. Sec. ed., Wiley-Blackwell, pp.
23-45:
 Mensch, P. V. (1992) Towards a methodology of museology”. PhD
thesis, University of Zagreb. http://www.muuseum.ee/et/erialane_
areng/museoloogiaalane_ki/ingliskeelne_kirjand/p_van_mensch_towar/

 Aquilina, J. D. (2011) The Babelian Tale of Museology and Museography: A History in Words . “Museology” International Scientiﬁc
Electronic Journal, Issue 6, 2011, pp. 2-9. http://museology.ct.aegean.
gr/articles/2011104162340.pdf
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II. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՈՒՐՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՀԻՄՔ
Թանգարանագիտության էմանսիպացիա,
«Թանգարանագիտություն» հասկացության
նախնական բնութագրումները,
Թանգարանային ոլորտի աստիճանական
տարանջատման նախապայմանները և ընթացքը,
Թանգարանների մոդեռնացման շարժումը,
Թանգարանների վերափոխման հայեցակարգերը,
Փորձառական-նկարագրման փուլից անցման
նախադրյալները:
Թանգարանագիտության էմանսիպացիա: 19-րդ դարում թանգարանների տարածումը պայմանավորվեց ոչ միայն դրանց քանակական աճով, այլև դրանց հետագա մասնագիտացմամբ: Վերջինս հիմ նականում կապվում էր այն գիտական ոլորտների հետ,
որոնք այսօր էլ համարում ենք «պրոֆիլային» և որոնց շրջանակներում էին հիմ նականում ձևավորվում թանգարանային գործունեության հետազոտական հիմքերն ու մասնագիտացում ները:
Այդ իսկ պատճառով հիմ նականում «պրոֆիլային գիտությունների» շրջանակներում էին հիմ նականում կազմակերպվում թանգարանները, իրականացվում թանգարանային գործունեությունը,
նաև նոր սերնդին փոխանցվում փորձն ու թանգարանին առնչվող
գիտելիքները: Պրոֆիլային են համարվում այն գիտությունները,
որոնք որպես աղբյուր են օգտագործում թանգարանային հավաքածուները և առարկաները։ Օրինակ, արվեստաբանությունը,
հնագիտությունը, կենսաբանությունը և այլն: Ոլորտի հետազոտողների կարծիքով՝ թանգարանագիտության կայացման ողջ

18

ընթացքն, այսօր էլ, այդ գիտակարգերից աստիճանաբար տարանջատման կամ էմանսիպացիայի (ազատում) մեջ է դիտարկվում: Վերադառնալով 19-րդ դարին՝ պետք է նշել, որ թանգարանային գիտելիքների բնութագրումը շարունակվեց հիմ նականում
«թանգարանագրություն-մուզեոգրաֆիա» հասկացության ներքո,
որը, ինչպես նախկինում, վերաբերվում էր հավաքածուների նկարագրմանը:
«Թանգարանագիտություն»
հասկացության
նախնական
բնութագրումները։ Ըստ Ֆրանսուա Մեղեսի հետազոտության՝
«թանգարանագիտություն» եզրն առաջին անգամ հիշատակվել
է 1839 թ. Գերմանիայի Վայսենզե քաղաքում լույս տեսած Գեորգ
Ռաթգեբերի «Գերմանական արվեստի պատմության և թանգարանագիտության կառուցվածքը» գրքում: Այն ևս վերաբերվում էր
արվեստի գործերի նկարագրմանն ու պահպանման ճիշտ կանոնների ներկայացմանը: Իսկ Պ. վ. Մենշի համոզմամբ՝ «թանգարանագիտություն» հասկացությունն առաջին անգամ հիշատակվել է
1869 թ. Վայմարում, Ֆիլիպ Լեոպոլդ Մարտինի «Բնության պատմության պրակտիկա» գրքում: Այս աշխատանքի երկրորդ գլուխը վերնագրված էր «Դերմոպլաստիկա և թանգարանագիտություն», և «թանգարանագիտություն» էր համարվում բնագիտական
հավաքածուների ցուցադրումն ու պահպանումը: Այսուհանդերձ,
թանգարանագիտության մեջ նախագիտական համարվող այս
փուլում երկու եզրերն էլ (թանգարանագրություն և թանգարանագիտություն) համարվում էին պրոֆիլային գիտությունների համատեքստում զուտ տեխնիկական կամ կիրառական խնդիրների
լուծման ոլորտներ: Այս փուլում փաստորեն թանգարանագիտությունը դիտարկվում էր իբրև այլ գիտակարգերի բաղադրատարրերից մեկը:
Սակայն, Դրեզդենի «Կանաչ կամար» թանգարանի տնօրեն,
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դոկտոր Յոհան Գեորգ Թեոդոր Գրասսեն (1814-1885 թթ.) 1878
թ. հիմ նել էր «Ընդհանուր թանգարանագիտության և հարակից
գիտությունների ամսագիր» (Zeitschrift für allgemeine Museologie
und verwandte Wissenschaften), որը վերանվանվեց «Թանգարանագիտության, հնությունների և հարակից գիտությունների ամսագիր» և որը պարբերաբար հրատարակվում էր մինչև 1885 թ.:
Այս ամսագրում ևս շարունակվում էին գերակա մնալ այն հիմնական գիտելիքները, որոնք առավել նկարագրական կամ տեխնիկական բնույթի էին: Ամսագրում Յո. Գրասսեին վերագրվող
1883 թ. հրատարակված հոդվածներից մեկում, որը կրում էր
«Թանգարանագիտությունը՝ որպես գիտություն» վերնագիրը,
նշվում էր, որ եթե սրանից երեսուն, նույնիսկ 20 տարի առաջ որևէ մեկն ասեր կամ գրեր, թե թանգարանագիտությունը համարվում էր ինքնուրույն գիտական ուղղություն, ապա պատասխանը
կասկածելի կամ խղճահարույց ժպիտները կլինեին: Ըստ հեղինակի՝ թեև արդեն այդ ժամանակ թանգարանագիտությունն ինքնուրույն կարգավիճակ ստացած գիտաճյուղ էր, սակայն նույնիսկ
այսօր, գիտնականների և մասնագետների մի ստվար զանգված
շարունակում է անտեսել դրա ինքնուրույնությունը՝ համարելով
այն պրակտիկ գիտելիքների և հմտությունների համակազմ: Այսուհանդերձ Յո. Գրասսեի համարձակ հոդվածը, կարծես, ազդարարեց թանգարանագիտություն եզրի ներքո արդեն ուրույն,
պրոֆիլային գիտություններից տարանջատ գիտական ոլորտի
ի հայտ գալու մասին: Հեղինակը հիմնավորում էր այն տեսակետը, որ թանգարանագիտության ուսում նասիրման կենտրոնում
է թանգարանը, իսկ հիմ նարար գիտություններն առավելապես
զբաղվում էին հավաքածուների ստեղծման և կարգաբերման
խնդիրներով: Սույն տեսակետը գերիշխող մնաց 20-րդ դարի
առաջին կեսի ընթացքում: Սակայն, Գրասսեի հոդվածը սկիզբն
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էր հասկանալու, որ մի շարք հիմ նահարցեր ընդհանուր են թանգարանային ոլորտի մասնագետների համար և հենց դա էլ որոշակի գիտական, կրթական, մասնագիտական հարթակներում
համախմբվելու հիմք դարձավ:
Թանգարանային ոլորտի աստիճանական տարանջատման
նախապայմանները և ընթացքը։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից
մինչև 20-րդ դարի 50-ական թվականներին, թանգարանների
մասնագիտացման և տարածման աստիճանական գործընթացները, կրթական առաքելության գիտակցումն ու այդ ամենի նկատմամբ հատկապես եվրոպական հանրության հետաքրքրության
աճը, նպաստեցին պրոֆիլային գիտություններից տարանջատելու և վերաիմաստավորելու այն խնդիրները, որոնք ընդհանուր
էին բոլոր թանգարանների համար: Անտուան Բաուերն այս փուլն
«առաջին թանգարանային հեղափոխություն» բնութագրեց, որն
արտահայտվեց Փարիզում 1931 թ. 41 առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ գիտական հոդվածների ժողովածուի
հրատարակմամբ: Վերջինս և հիմք դարձավ 1934 թ. Մադրիդում
կայացած թանգարանային աշխատողների առաջին միջազգային
կոնգրեսի կայացման համար:
Թանգարանների մոդեռնացման շարժումը։ 19-րդ դ. վերջից
և հատկապես 20-րդ դ. առաջին տասնամյակներում, սկսեցին ի
հայտ գալ թանգարանի կրթական ուղղվածությունը շեշտող հայեցակարգեր, որը թանգարանագիտության մեջ ստացել է «Թանգարանների մոդեռնացման շարժում» անվանումը: Անկախ այն
հանգամանքից՝ շրջանառվում էր «թանգարանագիտություն»
եզրը, թե՝ ոչ, կամ մասնագիտական գործունեություն մեջ ինչքանով էր ընդգծվում թանգարանային ոլորտի ինքնուրույնությունը,
հրատարակվում էին մասնագիտական պարբերականներ, ու-
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սում նական նյութեր, ձևավորվում էին մասնագիտական միություններ, կազմակերպվում համաժողովներ ու գիտաժողովներ:
Առաջին նման միություններից էին 1889 թ. Մեծ Բրիտանիայում
ստեղծված «Թանգարանային ասոցիացիան», ապա նաև՝ 1906
թ. «Թանգարանների ամերիկյան ասոցիացիան»: 1901 թ. բրիտանական ասոցիացիան սկսեց հրատարակել «Թանգարանային ամսագիրը» (The Museum Journal), իսկ 1906 թվականից
հրատարկվեց նաև համանման գերմանական պարբերականը,
որը կոչվում էր «Մուզեումսքունդե» (Museumskunde), 1906 թ. լույս
տեսավ նաև ամերիկյան թանգարանային ասոցիացիայի պարբերականը՝ «Թանգարանային նորությունները» (Museum News):
Առաջին շրջանում այս պարբերականներում տպագրվող նյութերն առավելապես անդրադառնում էին գործնական ոլորտին,
սակայն մինչև մեր ժամանակները հրատարկվելով՝ դրանք աստիճանաբար զարգացրեցին թանգարանագիտական տեսական
գաղափարները:
1926 թ. Ազգերի Լիգային կից ստեղծվեց «Թանգարանների
միջազգային գրասենյակը», որը սկսեց հրատարկել «Մուսեոն»
(Mouseion) միջազգային պարբերականը (1926-1940 թթ.): Միաժամանակ տպագրվում էին թանգարանային ձեռնարկներ, որոնցից էին, օրինակ, ամերիկացի հայտնի թանգարանագետ Ջ.
Բրաուն Գուդի «Թանգարանների ղեկավարման սկզբունքները»
(1895 թ.), Բենյամին Իվ Ջիլմենի «Թանգարանների իդեալական
նպատակները և մեթոդները» (1918 թ.), Լոուրենս Ուեյլ Քոլեմանի
«Փոքր թանգարանների ձեռնարկը» (1927 թ.) կամ 1924 թ. Կառլսրուհում լույս տեսած Ն. Հոմբուրգերի «Թանգարանագիտություն»
կոչվող աշխատությունը և այլն:
Թանգարանների վերափոխման հայեցակարգերը։ Թանգարանագիտական մտքի զարգացումը արտահայտվեց նաև թան-
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գարանների վերափոխման հայեցակարգերի և թանգարանի
բազմակողմ գործունեությունն արժևորելու փորձերով: Նման հայեցակարգերց նշանակալի էր ռուս հայտնի փիլիսոփա Նիկոլայ
Ֆեոդորովիչ Ֆեոդորովի (1829-1903 թթ.) «Իդեալական թանգարանի» հայեցակարգը, որը զարգացրեց իր «Ընդհանուր գործի
փիլիսոփայություն» աշխատանքում և գիտական հոդվածներում:
Իր նախագծում թանգարանը համարելով բարձրագույն կրթական
հաստատություն, բոլոր գիտությունների համախմբման տաճար`
փիլիսոփան հիմնավորում էր հատկապես սերունդների հաղորդակցման գաղափարը` իբրև մարդու և նրա շրջակա միջավայրի
ներդաշնակությանը հասնելու, եղբայրական հարաբերություններ
հաստատելու ճանապարհ: Ըստ Ն. Ֆ. Ֆեոդորովի` վերջինս հնարավոր էր մահացած հայրերի (նախնիներ) վերակենդանացման,
վերածննության միջոցով, քանի որ «թանգարանն իրերի հավաքածու չէր, այլ տաճար, որի գործունեությունը ոչ թե անկենդան
իրերի հավաքման, այլ իրենց իսկ ստեղծագործությունների միջոցով մահացածների վերակենդանացման» մեջ էր դիտարկվում:
Հեղինակի կարծիքով «...թանգարանում հնարավոր է միավորել
տարբեր գիտական ոլորտներին վերաբերող գիտելիքները և
ներկայացնել միավորված ու նպատակային: Քանի որ, ի տարբերություն տեքստի, ոչ բանավոր եղանակով իրականության
արտահայտման թանգարանային հարացույցը հնարավորություն
էր տալիս գիտելիքն ընկալել և´ զգացմունքների, և´ տրամաբանության միջոցով»: «Իդեալական թանգարանը» պետք է լիներ
գյուղում, դպրոցին, եկեղեցուն, գերեզմանոցին կից և պետք է
իրականացներ երեք հիմնական գործառույթ` հետազոտություն,
ուսուցում և գործունեություն՝ ի նպաստ մարդկանց միջև ոչ եղբայրական հարաբերությունների կարգավորմանը:
Թանգարանի դերի և գործառույթների փոփոխությանն էր
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ուղղված նաև Նյու Ջերսիի Նյու Վարկ թանգարանի տնօրեն
Ջ. Կ. Դանայի (1856-1929 թթ.) «օգտակար թանգարանի» հայեցակարգը, որը ներկայացվեց 1917 թ. լույս տեսած «New Museum»
(«Նոր թանգարան») գրքում: Քննադատելով դասական թանգարանը` հեղինակը նոր թանգարանը համարում էր «վիզուալ
կրթական հաստատություն», որի օգտակարությունը համայնքին
ավելի լայն, որոշակի, պարզ և գնահատելի պետք է լիներ: Նշելով, որ նախագծված թանգարանը խնդիր ուներ դառնալ ամերիկյան մեծ, տգեղ և խառը բնակչությամբ քաղաքներից մեկի մասը`
Ջ. Կ. Դանան Նյու Վարկ թանգարանի հավաքածուներում ընդգըրկել էր սովորական կենցաղային իրեր, որոնք թանգարանը տրամադրում էր նաև այցելուներին՝ կրթական, հետազոտական նպատակներով: Հիմնված լինելով հասարակական պահանջմունքների մշտական ուսում նասիրման, փորձարարական, կրթական
ծրագրերի վրա՝ Ջ. Կ. Դանայի «օգտակար թանգարանը», նպատակ ուներ ստեղծել միջավայր, որը կնպաստեր այցելուի ինքնաիրացմանը՝ իր ժամանակի ու հասարակության մեջ:
Թանգարանային մանկավարժության հիմքերը զարգացրեց
Համբուրգի պատկերասրահի տնօրեն Ա. Լիխտվարկը (1852-1914
թթ.), ով 1903 թ. Մանհայմի թանգարանային կրթությանը նվիրված գիտաժողովում համալսարանների, ակադեմիաների շարքում առանձնացնում էր նաև թանգարանները` իբրև կրթական
հաստատություններ: Նա շեշտում էր թանգարանային տարածքում կրթական միջոցառում ները երկխոսության եղանակով կազմակերպելու և այցելուին կրթական գործընթացի լիիրավ մասնակից դարձնելու տեսակետը: «Թանգարանային երկխոսության»
նրա հայեցակարգը զարգացվեց Համբուրգի պատկերասրահի
բազմաթիվ կրթական ծրագրերում և 1887 թ. հրապարակվեց
«Արվեստի ստեղծագործության դիտման վարժություններ» աշ-
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խատանքում: Ա. Լիխտվարկի գործունեությունը շարունակեցին
Գ. Կեշենշտայները և այլք: Ավելի ուշ, այդ գաղափարները ծառայեցվեցին նաև ֆաշիստական գաղափարախոսության քարոզ չական նպատակներին:
Խորհրդային գաղափարախոսության պայմաններում թանգարանագիտական դպրոցի հիմքերը դրեցին մի շարք թանգարանային գործնական ոլորտով զբաղվող գիտնականներ (Ֆ. Ի.
Շմիթը, Է. Գրաբարը, Ա. Ու. Զելենկո և այլք): Ֆեոդոր Իվանովիչ
Շմիթն (1877-1937 թթ.) առաջինը ռուսական իրականության մեջ
անդրադարձավ թանգարանների տիպաբանությանը, թանգարանների ցանցի ձևավորման սկզբունքներին, թանգարանային
ցուցադրության կազմակերպման մեթոդներին և այլն:
Ուշագրավ էր ռուս փիլիսոփա-աստվածաբան Պ. Ա. Ֆլորենսկու (1882-1937 թթ.) «կենդանի թանգարանի» հայեցակարգը, որը ներկայացվեց Կիև-Պեչորյան մայրավանքի թանգարանացումը կանխելուն միտված զեկուցման մեջ: Քննադատելով
թանգարան երևույթն ընդհանրապես, հեղինակն առաջարկեց
հուշարձաններն ու մշակութային արժեքներն իրենց բնական միջավայրում և սոցիալական գործառույթներով պահպանելու տեսակետը, որը թույլ կտար դրանք ընկալել` որպես մշակութային,
գեղարվեստական ամբող ջություն:
Իսկ Բոսթոնի Գեղարվեստական թանգարանի աշխատակից
Բենյամին Իվ Ջիլմենն (1852-1933 թթ.) առաջիններից էր, որ 1916
թ. հրատարակած «Թանգարանային հոգնածություն» խորագրով
հոդվածում քննարկեց այցելուի հետազոտման խնդիրը։ Այստեղ
այցելուն դիտարկվում էր իբրև թանգարանային տեղեկատվության սպառող:
1920-ական թթ. ավստրիացի փիլիսոփա Օտտօ Կառլ Վիլ յամ
Նեյրատը (1882-1945 թթ.) զարգացրեց հասցեական ցուցադրութ-
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յան կազմակերպման գաղափարը: Վիեննայի Սոցիալ-տնտեսական թանգարանում նա մշակեց ցուցադրական տեղեկատվության գրաֆիկական-վիզուալ մեթոդը, որը և հետագայում
միջազգայնորեն ճանաչվեց որպես «իզոտոպ մեթոդ»:
Փորձառական-նկարագրման փուլից անցման նախադրյալները։ Տարվող հետազոտություններին զուգահեռ կարևորվեց
նաև թանգարանային աշխատողների պատրաստման և վերապատրաստման գործունեությունը, այլ կերպ՝ որոշակիորեն թանգարանային մասնագիտական բնագավառի տարանջատումը
պրոֆիլային գիտություններից՝ որպես առանձին գործնական
հմտություններ և գիտելիքներ պահանջող ոլորտ: Այս առումով
դեռ 1882 թ. սկսած գործում էր Լուվրի դպրոցը (École du Louvre),
որը մինչև այժմ էլ շարունակում է իր գործունեությունը: 1908 թ.
Փենսիլվանիայի թանգարանում (Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ) հատուկ
կրթական ծրագիր գործարկվեց աշխատակիցների համար:
1920-ական թթ. ամերիկյան համալսարաններն արդեն 17 նման
ծրագիր էին առաջարկել: Այդ տարիներին Խորհրդային Ռուսաստանում ընդլայնվեցին թանգարանային հետազոտական-մեթոդական կենտրոնները, որոնք թանգարանային աշխատողների
համար մեթոդական գրականություն էին հրատարակում և տարածում:
Սակայն ծավալված թանգարանային գործունեության մեջ
թանգարանագրությունը կամ թանգարանագիտությունը շատ քիչ
դեպքերում էին հատուկ շեշտադրվում: Թանգարանագրության և
թանգարանագիտության համարժեք կիրառումը՝ նկարագրական
և կիրառական ավանդույթների պահպանմամբ հանդիպում ենք
շոտլանդացի հեղինակ Դավիդ Մուրեյի 3 հատորանոց աշխատանքի մեջ, որը հրատարկվել էր Գլազգոյում, 1904 թ. և կրում
էր «Թանգարանները, դրանց պատմությունը և կիրառությունը»
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վերնագիրը: 1924 թ. լույս տեսած Ռիչարդ Բախի անգլերեն հոդվածում թանգարանագրությունը հեղինակն առանձնացնում էր
որպես թանգարանների և դրանց բովանդակության սիստեմատիկ նկարագրություն, իսկ թանգարանագիտությունը՝ որպես
թանգարանների կազմակերպման գիտություն: Ֆրանսերենով
հրատարկվող նյութերում առավել օգտագործվում էր թանգարանագրությունը՝ որպես թանգարանների նկարագրման, մեթոդական և կազմակերպման հարցերի քննարկման ոլորտ: Ու թեև
քննարկվող խնդիրը բազմագիտակարգայինից տեղափոխվեց
դեպի միջգիտակարգային հետազոտությունների փուլ, այսուհանդերձ, ինչպես Յո. Գրասսեն էր փորձում տեսնել հեռանկարում, թանգարանագիտության տեսության և մեթոդաբանության
հիմնահարցերը դեռևս չէին մշակվել: Ամեն դեպքում, Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) առաջին վեհաժողովի
ժամանակ, նախագահ Ժորժ Սալը նշեց, որ ԻԿՕՄ-ի ստեղծման
(1946 թ.) հետևանքով կատարված փոփոխություններից մեկն
այն էր, որ թանգարանագիտությունն (թանգարանագրությունը)
առավել հաճախ է համարվում թանգարանային գործի միասնականացման գործոն:
Առաջադրանքներ
 Ուսումնասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Համացանցային ռեսուրսներում փնտրել և գտնել տարբեր
երկրների թանգարանային ասոցիացիաների ցանցակայքեր,
վերլուծել այդ մասնագիտական միությունների գործունեությունը
թանգարանային ոլորտի զարգացման տեսանկյունից։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ինչպե՞ս բացատրել թանգարանագիտության էմանսիպացիայի
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գործընթացը:
 Ո՞րն էր «թանգարանագիտություն» եզրի մեկնաբանման Յոհան
Գեորգ Թեոդոր Գրասսեի մոտեցման նորույթը։
 Ինչպե՞ս կբնութագրեք «թանգարանների մոդեռնացման շարժումը»։
 Ի՞նչ ընդհանրություններ կան XIX դ. երկրորդ կեսի և XX դ.առաջին
կեսի թանգարանների վերափոխման հայեցակարգերում։
 Ի՞նչ ընդհանուր օրինաչափություններ կարելի է նկատել թանգարանագիտության փորձառական-նկարագրման փուլում։

Գրականություն և նյութեր
 Պողոսյան Դ. (2008) Թանգարանը մշակÂթային հաղորդակցÂթյան ﬕջավայր, Եր., 2008, էջ 47-50:
 Ананьев В. Г. (2014) История зарубежной музеологии: Учебнометодическое пособие. – СПб., ст. 32-65.
 Менш П. В. (2014) Дискурс музеологии// Вопросы музеологии,
N 1(9), cт. 21-37.
 Основы музееведения: Т. В. Абанкина и др.; отв. ред. Э. А.
Шулепова. – М., 2005, c . 13-20.
 Сотникова С. И. (2004) Музеология: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 021000 Музеология и
052800 Музейное дело и охрана памятников/ С. И. Сотникова.
– М.: Дрофа, ст. 109-123.
 Aquilina, J. D. (2011) The Babelian Tale of Museology and Museography: A History in Words . “Museology” International Scientiﬁc
Electronic Journal, Issue 6, 2011, pp. 2-9. http://museology.
ct.aegean.gr/articles/2011104162340.pdf

 Maroevic, I. (1998) Introduction to Museology: The European
Approach, Munich, Vlg. Dr. C. Müller-Straten, pp.73-89.
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III. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԳԻՏԱՃՅՈՒՂ
Թանգարանագիտության պարբերացման տարբեր
մոտեցում ներ,
Թանգարանագիտության տարընկալում ները,
Տեսական-սինթետիկ փուլի սկիզբը,
Թանգարանագիտությունը՝ գիտություն թե՞
գործնական ոլորտ,
ԻԿՕՖՕՄ-ը՝ որպես թանգարանագիտության տեսության կայացման հարթակ,
Տարբեր մոտեցում ների համախմբման փորձեր,
Թանգարանագիտության արդի 5 իմաստները:
Թանգարանագիտության պարբերացման տարբեր մոտեցում ներ։ Թանգարանագետ-գիտնականները տարբեր կերպ
են պարբերացրել թանգարանագիտության զարգացման փուլերը: Օրինակ, Իվո Մարոևիչը թանգարանագիտության փորձառական-նկարագրական փուլի սկիզբը համարում է 1934 թ., երբ
Մադրիդում հրավիրվեց առաջին միջազգային թանգարանագիտական համաժողովը, իսկ վերջը՝ ԻԿՕՄ-ի Թանգարանագիտության միջազգային կոմիտեյի (ԻԿՕՖՕՄ) հիմ նումը 1976 թ.:
Փոխարենը, Պիտեր վան Մենշը նախապատվություն է տալիս
Անտուան Բաուերի երկու «Թանգարանային հեղափոխություններին», որոնցից վերջինը 1960-ական թթ. Էր։ Այն մասնագիտական գրականության մեջ բնորոշվում է որպես «Թանգարանային
պայթյունի» շրջան: Հենց այս փուլում է նաև դրսևորվում թանգարանագիտության հասունության շրջանը կամ, ըստ Զ. Ստրանսկու՝ տեսական-սինթետիկ փուլի անցումը: Ըստ Պ. վ. Մենշի
դիպուկ տարանջատման՝ թանգարանագիտության պատմական
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զարգացումը դիտարկվում է «հատուկ թանգարանագիտությունից» (պրոֆիլային գիտակարգերի շրջանակներում դիտարկվող
թանգարանագիտություն) անցում դեպի «կիրառական թանգարանագիտության» (թանգարանագիտությունը՝ որպես զուտ տեխնիկական գիտակարգ), ապա՝ «տեսական թանգարանագիտության» (թանգարանագիտությունը՝ ինքնուրույն ակադեմիական
գիտակարգի կարգավիճակում):
Թանգարանագիտության տարընկալում ները։ Պետք է ասել
սակայն, որ թանգարանագիտությունը՝ որպես ուրույն գիտական ոլորտ, սկզբնապես զարգացավ Արևել յան և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում, նախկին խորհրդային երկրներում
և մինչև այժմ էլ դեռ համարվում է զարգացման փուլում գտնվող
գիտակարգ: Արևմտյան մի շարք երկրներում այն դիտարկվում է
առավելապես գործնական ոլորտ՝ զուրկ ուրույն տեսական հիմքերից: Օրինակ, ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում թանգարանագիտության փոխարեն կիրառելի են «թանգարանային ուսում նասիրություններ» (Museum Studies) ձևակերպումը, Ֆրանսիայում
հազվադեպ չէ հին «մուզեոգրաֆիա» եզրի զուգահեռ կիրառումը,
վերջին տարիներին նաև ռուսական իրականության մեջ միտում
կա տարանջատ կիրառել «մուզեեվեդենիա» («музееведение») և
«մուզեոլոգիա» («музеология») եզրերը: Վերջինս կարելի է պայմանականորեն թարգմանել՝ որպես «թանգարանաբանություն»:
Այսօր մեկ այլ միտում է նկատվում՝ եզրի համադրությունը տարբեր
ուղղվածությունների հետ, օրինակ, «համայնքային», «քննադատական թանգարանագիտություններ» և նույնիսկ «կիբերթանգարանագիտություն»: Սակայն այս եզրաբանական խառնաշփոթը
նոր չէ, և ԻԿՕՄ-ի նպատակներից մեկն էլ աշխարհի տարբեր
երկրների մասնագետներին համախմբելն է՝ այս խնդիրը լուծելու
և այն հիմնական օրինաչափություններն ու տարբերությունները
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քննարկելու համար, որոնք միտված են թանգարանագիտությունը վերածելու ուրույն գիտակարգի:
Տեսական-սինթետիկ փուլի սկիզբը։ 1960-ական թթ. սկսած՝
փորձ է արվել թանգարանագիտությունը սահմանել որպես ինքնուրույն գիտություն և ակտիվորեն ներառել համալսարանական
դասընթացների ու ակադեմիական գիտությունների շարքում: Սա
կապված էր թանգարանի հանդեպ նոր հանրային պահանջմունքների, դրա սոցիալական և հանրակրթական դերակատարության հատուկ շեշտման և ընդունման հետ: Այս առումով, վճռորոշ
էր 1971 թ. ԻԿՕՄ-ի վեհաժողովի (Գրենբոլ, Փարիզ) ընթացքում
ձևավորված կարծիքն, ըստ որի, պետք է վերանայվեն թանգարանի ավանդական գործառույթները՝ հօգուտ մշտապես փոփոխվող
հանրության շահերին ծառայելու: Իսկ դրան նախորդող՝ ԻԿՕՄ-ի
7-րդ վեհաժողովի (Նյու Յորք, 1965 թ.) հիմնական թեման թանգարանային անձնակազմի պատրաստումն էր։ Վեհաժողովը որոշեց,
որ պետք է համալսարաններում զարգացնել տեսական թանգարանագիտության դասընթացները: Այս գիտաժողովի արդյունքում
Բռնոյում 1967 թ. կազմակերպվեց փորձագետների համաժողով և
1968 թ. ստեղծվեց ԻԿՕՄ-ի Անձնակազմի վերապատրաստման
միջազգային կոմիտեն (ICOM/ICTOP): Սակայն 1965 թ. գիտաժողովի զեկուցումներում տեսական թանգարանագիտության ներքո
շարունակվում էին գերակա մնալ փորձառական-նկարագրական
բնույթի տեքստերը: Այլ էր 1974 թ. ԻԿՕՄ-ի վեհաժողովի արդյունքները, որոնց հիման վրա Պ. վ. Մենշը հանգեց նրան, որ թանգարանագիտության հայեցակարգի ներքո կիրառական գիտակարգից անցում էր կատարվել դեպի ինքնուրույն իմացության ոլորտի
քննարկմանը: Թանգարանը հետազոտական ինստիտուտից սկսել
էր վերափոխվել սոցիալ-մշակութային հաստատության՝ կրթական
գործառույթներով:
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1955 թ. Խորհրդային Միությունում տպագրվեց «Սովետական թանգարանագիտության հիմունքներ» ուսում նական ձեռնարկը, որի մեջ հատուկ վերնագրված գլուխ կար. «Թանգարանագիտությունը՝ որպես գիտական դիսցիպլին»։ Մարքս-լենինյան
գաղափարաբանական հենքի վրա փորձ էր արվում հիմ նավորել
թանգարանի նոր ինստիտուցոնալ դերը՝ որպես գիտահետազոտական և գիտալուսավորական հաստատություն:
Թանգարանագիտությունը՝ գիտություն, թե՞ գործնական ոլորտ։
Թեև թանգարանագիտության տեսական քննարկումների սկիզբ
համարվում է 1970-ական թթ., տևական ժամանակ և այսօր էլ
շատ մասնագետներ ուղղակի հերքում են նման ուրույն գիտության գոյությունը՝ ելնելով պրոֆիլային գիտությունների հենքով
թանգարանային գործնական ոլորտում ծավալվող սեփական
փորձից: Այսպես, 1967 թ. ամերիկացի ուսում նասիրող Է. Ուոշբորնն իր հոդվածում հեգնական տոնով փորձում էր հերքել
ընդհանրապես թանգարանագիտությունը՝ որպես ինքնուրույն
իմացության ոլորտը: Նա նույնիսկ բացառում էր առանձին թանգարանային մասնագետի պատրաստման անհրաժեշտությունը
և հնարավորությունը՝ համարելով, որ թանգարանային մասնագիտությունը զարգանում է պրոֆիլային գիտությունների շրջանակներում և ինքնուրույն չի կարող լինել: Նման բացասական
արձագանքը պայմանավորված էր «թանգարան» հաստատության ներքին կառուցվածքում թանգարանային մասնագետների
վարչարարական և կրթական գործառույթների իրականացմամբ,
ասել է թե, պրոֆիլային գիտությունների հենքով կրթություն ստացած «կուրատորների» հետ որոշակի համահավասար իրավունքների ձեռք բերմամբ:
Սակայն, չեխ գիտնական Իրժի Նեուստուպնին, որը արևելաեվրոպական թանգարանագիտական դպրոցի ակունքներում էր
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կանգնած, ի տարբերություն արևմտյան պրագմատիկ մոտեցումներով մասնագետների, որոնք ծանոթ չէին՝ ի՞նչ է կատարվում
«սոցիալիստական ճամբարի» երկրներում, այլ կերպ դրեց թանգարանագիտության խնդիրը: Ի. Նեուստուպնին առաջիններից
էր, որ իր 1950 թ. հեղինակած «Արդի թանգարանագիտության
խնդիրները» վերնագրով ատենախոսության, ապա գրքերի և
գիտական հոդվածների մեջ փորձեց հիմ նավորել թանգարանագիտության՝ որպես ակադեմիական գիտակարգի կարգավիճակը: Ըստ նրա՝ թանգարանագիտությունը թանգարանային գործի
տեսությունն ու մեթոդաբանությունն էր, այլ ոչ թե գիտություն և
ըստ այդմ՝ այն ուներ իր ինքնուրույնությունը, սակայն որպես գիտություն չուներ իր յուրահատուկ հետազոտական մեթոդը: Հեղինակի կարծիքով թանգարանագիտությունը համախմբում էր
տարբեր գիտակարգեր, որոնցից յուրաքանչյուրն իր սեփական
ուսումնասիրման առարկան ուներ: Նա ներմուծեց «թանգարանագիտական դիսցիպլիններ» հասկացությունը, որով, օրինակ,
«պատմական թանգարանագիտությունը» այն նույն մեթոդներն
էր կիրառում, ինչ պատմագիտությունը: Այդպիսով Ի. Նեուստուպնին թանգարանագիտությունը տարանջատեց որպես գիտակարգ, սակայն չկարողացավ որոշարկել դրա իմացաբանական հիմքերը:
ԻԿՕՖՕՄ-ը՝ որպես թանգարանագիտության տեսության կայացման հարթակ։ ԻԿՕՄ-ի Թանգարանագիտության միջազգային կոմիտեի (ԻԿՕՖՕՄ) հիմ նումը (1976 թ., առաջին գիտական
նիստը՝ 1977 թ., Մոսկվա-Լենինգրադ) էական դեր ունեցավ թանգարանագիտության ուրույն գիտական կարգավիճակի ճանաչման հարցում: Չնայած ԻԿՕՖՕՄ-ի անդամ ների մեծամասնությունը ընդունեց թանգարանագիտության տեսական-սինթետիկ
կարգավիճակը որպես այդպիսին, այսուհանդերձ, տեղի չունե-
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ցավ դրա վերջնական անցումը փորձառական-նկարագրական
թանգարանագիտությունից: Օրինակ, լեհ գիտնական Վոյչեգ
Գլուզինսկին 1983 թ. առանձնացնում էր «իրական» և «պոստուլատային» թանգարանագիտություններ, եթե առաջինը դեռ չէր
կարելի համարել ուրույն տեսություն, ապա երկրորդը դեռ պիտի
ձևավորվեր քննարկում ների արդյունքում, որի խոչնդոտներից էին
ոլորտի հատվածային և բազմակողմ մասնագիտացում ները: Վ.
Գլուզինսկին նաև առաջարկեց «թանգարանագիտություն» հասկացությունը կիրառել միայն տեսական հիմնահարցերի առընչությամբ:
1978 թ. սկսած ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից սկսեց հրատարակվել
տարբեր թանգարանագետների մոտեցում ները, որոնք ամփոփվեցին առաջին մի քանի պարբերականների մեջ: Վերջիններս
կրում էին «Թանգարանագիտական աշխատանքային թղթեր»
խորագիրը և ընդհանուր թեմայի ներքո միտված էին պատասխանելու. «թանգարանագիտությունը գիտություն է, թե՞ պարզապես գործնական ոլորտ»: Հետագայում ԻԿՕՖՕՄ-ը սկսեց
հրատարակել «Հետազոտական սերիաները» (http://network.icom.
museum/icofom/publications/our-publications/), որոնք այսօր էլ, առանձին
թեմաների շրջանակներում, արտացոլում են կոմիտեի տարեկան գիտաժողովների նյութերը: Դեռ «Թանգարանագիտական
աշխատանքային թղթերում»՝ տարբեր երկրների ներկայացուցիչները հիմ նականում արտահայտվում էին թանգարանագիտության՝ որպես ուրույն գիտակարգի օգտին, սակայն հետագա
քննարկում ները ծավալվեցին այդ գիտակարգի ուսում նասիրման
առարկայի, նպատակների և մեթոդաբանության հարցերի շուրջ:
Արտահայտված տարբեր մոտեցում ները և կարծիքները անհրաժեշտ էր վերլուծել և համակարգել: Իսկ համակարծության բացակայությունը Ժոզեֆ Բենեշի կարծիքով, պայմանավորված էր
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նրանով, որ առաջին հերթին թանգարանային գործը կապված
էր տարբեր տեսակի փաստաթղթերի (առարկաներ) հետ, որոնք
մոտ 20 տարբեր գիտական ոլորտներում ուսում նասիրվում էին:
Թանգարանային աշխատակիցների մեծ մասն հիմ նականում
կենտրոնացած էր իր որոշակի հետազոտական աշխատանքի
վրա, ժխտում էր թանգարանային գործի մյուս ոլորտների գիտական բնույթը: Թանգարանում աշխատանքի ընդունվելիս՝ հաճախ
հիմք էր ընդունվում միայն պրոֆիլային գիտությունների հիմքով
ստացած կրթությունը: Ի վերջո, թանգարանային աշխատողների հետաքրքրությունները հիմնականում սահմանափակվում էին
հենց այն թանգարանի տիպով, որտեղ նրանք աշխատում էին:
Տարբեր մոտեցում ների համախմբման փորձեր։ 1965 թ. մեկ
այլ հայտնի չեխ թանգարանագետ՝ Զայբնեկ Ստրանսկին, առաջին անգամ փորձեց համախմբել թանգարանային մասնագետների շրջանում առկա տարբեր տեսակետներն այն հարցի շուրջ, թե
արդյո՞ք թանգարանագիտությունը համարվում է ակադեմիական
գիտակարգ։ 1975 թ. Թոֆթ Յենսենը ևս նմանատիպ մի հարցում
անցկացրեց: Երկու հարցում ների արդյունքում արտահայտված
հիմ նական մոտեցում ները խմբավորվեցին հետևյալ կերպ.
 Թանգարանագիտությունը ինքնուրույն գիտություն է:
 Թանգարանագիտությունը կիրառական գիտություն է, որն
օգտագործում է պրոֆիլային գիտությունների տեսությունը և
մեթոդաբանությունը:
 Թանգարանագիտությունը ուրույն գիտակարգ չէ:
1990 թ. նման հարցախույզ անցկացվեց Լեյսթերի համալսարանում ընթացող գիտաժողովի ժամանակ. հարցվածների 90
տոկոսը գտնում էր, որ թանգարանագիտությունն ինքնուրույն
գիտակարգ է: Ինքը՝ Զ. Ստրանսկին, թանգարանագիտությունը
համարում էր ինքնուրույն գիտություն, որը, ինչպես յուրաքանչ-
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յուր ինքնուրույն գիտություն, պետք է դեռ պատասխանի հետևյալ հարցերին.
 Թանգարանագիտությունն ունի՞ յուրահատուկ ուսում նասիրման առարկա:
 Թանգարանագիտությունն ունի՞ սեփական գիտական լեզու:
 Թանգարանագիտությունն ունի՞ սեփական մեթոդներ:
 Թանգարանագիտությունն ունի՞ սեփական գիտական համակարգ:
 Թանգարանագիտությունը կարո՞ղ է ներառվել գիտությունների համակարգում:
Թանգարանագիտության տեսության ձևավորման վերջին
փուլը հիմ նականում ծավալվեց վերոնշյալ հարցերի շուրջ քննարկում ներով, ձևավորված տարբեր մոտեցում ներով և դրանց շուրջ
մասնագիտական, գիտական քննարկում ների, համաժողովների
կազմակերպմամբ, զգալի գրականության հրատարակմամբ:
Թանգարանագիտության արդի 5 իմաստները։ Այնուհանդերձ,
չնայած ԻԿՕՖՕՄ-ի արդեն մի քանի սերնդի գիտնականների
ջանքերին և ծավալված գիտահետազոտական գործունեությանը՝
դեռևս արևմտյան թանգարանագիտությունն առավել պտտվում է
թանգարանային գործնական խնդիրների լուծման շուրջը: Այսուհանդերձ, թանգարանագիտությունը տարբեր համատեքստում
դասավանդվում է բարձրագույն կրթական հաստատություններում: Արևել յան Եվրոպայում հիմ նադրված թանգարանագիտական դպրոցի ավանդույթները շարունակում են ԻԿՕՖՕՄ-ի
կազմում տարբեր երկրներ ներկայացնող գիտնականներ: Նման
համատեղ գործունեության արդյունք էր 2010 թ. Անդրե Դեշվալի
և ԻԿՕՖՕՄԻ-ի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Մեղեսի խմբագրությամբ տարբեր լեզուներով լույս տեսած «Թանգարանագիտության հիմ նական հասկացություններ» խորագրով համառոտ
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եզրաբանական բառարանը, որին նախորդել էին 1986 թ. նմանատիպ ձեռնարկը, ապա նաև ֆրանսերենով առավել ընդարձակ
տարբերակները: Սույն աշխատանքում թանգարանագիտությունն իր ծագում նաբանական իմաստով ենթադրում է «թանգարանի ուսում նասիրումը», դրա տեսությունը և ոչ թե պրակտիկան,
որը մուզեոգրաֆիայի (թանգարանագրության) տիրույթում է: Սակայն թանգարանաբանությունը (մեզանում դեռ չի տարանջատվում թանգարանագիտությունից), որը լայն շրջանառության մեջ է
մտել 1950-ական թթ., այսօր ունի 5 տարբեր նշանակություններ.
1. Առաջին և առավել ընդունված իմաստով թանգարանաբանությունը վերագրվում է այն ամենին, ինչ վերաբերվում է թանգարանին կամ թանգարանայնությանը (museal)։ Վերջինս
առավել լայն ընդգրկում ունի, քան «թանգարան» հաստատությունը: Հաճախ այս մոտեցումն է կիրառվում արևմտյան
երկրներում:
2. Երկրորդ իմաստն առավել ընդունված է արևմտյան համալսարանական հանրության շրջանում և առավել մոտ թանգարանագիտության ծագում նաբանական տարբերակին: Այն
որոշակիորեն սահմանել է ֆրանսիացի հայտնի թանգարանագետ Ժորժ Անրի Ռիվիեռը, որի համաձայն թանգարանաբանությունը կիրառական գիտություն է, գիտություն թանգարանի մասին: Թանգարանաբանությունն ուսում նասիրում
է թանգարանի պատմությունը, դրա հասարակական դերը,
դրա գործունեությունը, կառուցվածքն ու գործառույթները և
այլն:
3. 1960-ական թթ. Կենտրոնական և Արևել յան Եվրոպայում թանգարանաբանությունը աստիճանաբար դարձավ գիտական
հետազոտությունների ոլորտ (թեև դեռ համարվում է զարգացող գիտություն) և ինքնուրույն գիտակարգ: Նման տեսակե-
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տը մեծ ազդեցություն ունեցավ ԻԿՕՖՕՄ-ի 1980-1990-ական
թթ. գործունեության վրա: Ըստ այդմ՝ թանգարանաբանությունը համարվում է գիտություն, որն ուսում նասիրում է մարդու
և իրականության այն յուրահատուկ հարաբերությունները,
որոնց շրջանակներում թանգարանն ուսում նասիրվող հարթակներից մեկն է: Այս տեսակետի հիմքերը դրեցին հայտնի
չեխ գիտնականներ Զ. Ստրանսկին և Ա. Գրեգորովան:
Զ. Ստրանսկին կարծում էր, որ թանգարանաբանությունն
ինքնատարբերակվող, անկախ գիտակարգ է, որի ուսում նասիրման առարկան համարվում էր մարդու՝ պատմության
ընթացքում թանգարանների տարբեր եղանակներով օբյեկտիվորեն արտահայտված և հիշողության համակարգերով
չափվող որոշակի դիքորոշումն իրականության հանդեպ:
Թանգարանաբանությունն իր էությամբ հասարակական գիտություն էր համարվում, որն առնչվում էր հիշողության և փաստաթղթային գիտություններին: Այս մոտեցումը թեև քննադատվում էր, սակայն արդյունավետ էր հասկանալու «մարդու
յուրահատուկ վերաբերմունքն իրականության հանդեպ», որը
նաև անվանվում էր «թանգարանայնություն» կամ «թանգարանային պահանջմունք»: Ա. Գրեգորովան, շարունակելով
Բռնոյի դպրոցից սկիզբ առած այս մոտեցումը, թանգարանագիտությունը կամ թանգարանաբանությունը սահմանեց որպես մարդու յուրօրինակ հարաբերությունն իրականությանը,
որը կայանում էր ընտրված անկենդան, նյութական, շարժական, հիմ նականում եռաչափ, բնության և հասարակության
զարգացումը փաստող առարկաների նպատակաուղղված,
պարբերական հավաքման ու պահպանման մեջ: Սակայն այս
մոտեցման շրջանակներում ևս յուրօրինակ ուսումնասիրման
առարկայի ու մեթոդի հարցերը չլուծվեցին:
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4. «Նոր թանգարանագիտություն» հասկացությունն ի հայտ եկավ
Ֆրանսիայում և 1980-ական թթ. մեծ ազդեցություն ունեցավ՝
իր շուրջը համախմբելով մի շարք տեսաբանների, իսկ 1984
թ. սկսած միջազգային տարածում ունեցավ: Այս ուղղությամբ
ընդգծվեց թանգարանի սոցիալական դերակատարությունը, դրա միջգիտակարգային բնույթը և այլն: Նոր թանգարանագիտության հետաքրքրության ոլորտում էին նոր տիպի
թանգարանները, այդ շարքում էին էկոթանգարանները, համայնքային թանգարանները, գիտության ու մշակույթի կենտրոնները և ընդհանրապես այն նախագծերը, որոնք ուղղված
էին համայնքի ուժերով որոշակի տարածքի զարգացմանը
նպաստելուն: Անգլալեզու գրականության մեջ «նոր թանգարանագիտություն» հասկացությունն ի հայտ եկավ 1980-ական թթ. վերջից (Պ. Վերգո) և վերաբերվում էր առավելապես
գործող թանգարանների սոցիալական և քաղաքական դերակատարության փոփոխմանը:
5. Հինգերորդ իմաստով, որին նախապատվություն էին տալիս
հասկացությունները մեկնաբանող հեղինակները, թանգարանաբանությունը համախմբում էր վերոհիշյալ մոտեցումները և
ընդհանրապես թանգարանների ամենատարբեր դրսևորումները՝ մինչև իսկ «կիբեռթանգարանը»: Այս մոտեցումը համարվում էր ոչ ժխտողական, այլ բաց բոլոր փորձարկում ների
համար, դրանք ներառող: Այն նաև չէր սահմանափակվում
այն մարդկանցով, ովքեր իրենց համարում էին թանգարանագետներ: Այս մոտեցման շրջանակներում Բեռնար Դելոշն
առաջարկեց թանգարանաբանությունը սահմանել որպես
«թանգարանային փիլիսոփայություն»:
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Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 ԻԿՕՖՕՄ-ի պաշտոնական ցանցակայքում ուսում նասիրել «Հետազոտական սերիաները» և մեկ էջի սահմաններում պատրաստել հաղորդում ներ դրանցում տեղ գտած թանգարանագիտական
տեսությանը վերաբերող խնդիրներից որևէ մեկի վերաբերյալ։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ինչպե՞ս բնութագրել թանգարանագիտության տեսական-սինթետիկ փուլը:
 Թանգարանագիտությունը գիտությու՞ն է, թե՞ գործնական ոլորտ:
 Ըստ Զ.Ստրանսկու՝ թանգարանագիտությունը դեռևս ո՞ր հարցերի պատասխանները պետք է տար։
 Որո՞նք են թանգարանագիտության արդի 5 իմաստները:
 Ի՞նչ առաջարկեց Բեռնար Դելոշը։

Գրականություն և նյութեր
 Ананьев В. Г. (2014) История зарубежной музеологии: Учебнометодическое пособие. – СПб., ст. 66-101.
 Менш П. В. (2014) Дискурс музеологии// Вопросы музеологии,
1(9) 2014, cт. 21-37.
 Основы музееведения: Т. В. Абанкина и др.; отв. ред. Э. А.
Шулепова. – М., 2005, cт. 13-20.
 Музееведение. Музеи исторического профиля/ под ред. К. Г.
Левыкина, В. Хербста. – М.:1988, cт. 7-9.
 Юренева Т.Ю. (2003) Музееведение: учебник для высш. шк./.
– М., 2003, cт. 3-6.
 Key Concepts of Museology. Edited by André Desvallées and
Franois Mairesse, ICOM, 2010, pp. 53-56.
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IV. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԸ, ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԸ
Թանգարանագիտության եռամաս, հնգամաս կառուցվածքները,
Թանգարանագիտության կառուցվածքը խորհրդային և հետխորհրդային մասնագիտական գրականության մեջ,
Թանգարանագիտության ուսում նասիրման օբյեկտը,
Թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկայի շուրջ առկա մոտեցում ները,
Թանգարանագիտության մեթոդի հարցը:
Թանգարանագիտության եռամաս, հնգամաս կառուցվածքները: Յուրաքանչյուր գիտական դիսցիպլին (գիտակարգ) յուրահատուկ գիտելիքների համակարգ է, հետևաբար՝ որոշակի
կառուցվածք: Թանգարանագիտության կառուցվածքի հարցում
կարծիքները միանշանակ չեն, այլ խնդիրը լուծվում է տարբեր մոտեցումների շրջանակներում:
Ավանդաբար առանձնացվել են ընդհանուր և կիրառական
թանգարանագիտություններ, որոնցից վերջինը նաև անվանվում է մուզեոգրաֆիա (թանգարանագրություն): 1950-ական թթ.
Ի. Նեուստուպնին ևս տվել է երկմասյա բաժանում՝ ընդհանուր
և հատուկ թանգարանագիտությունների տեսքով: Այնուհանդերձ
լայն տարածում է ստացել, այսպես կոչված, «թանգարանագիտության եռամաս սխեման»՝ ընդհանուր, կիրառական և հատուկ
թանգարանագիտությունների տարանջատմամբ:
Ընդհանուր թանգարանագիտության համատեքստում սովորաբար քննվում են մարդու և նրա շրջակա նյութական, ոչ նյու-
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թական վկայությունների պահպանության, ուսում նասիրման և
հաղորդակցման սկզբունքները, ինչպես նաև դրանց համակարգման եղանակները: Կիրառական թանգարանագիտության ուշադրության կենտրոնում են գործնական ոլորտում այդ սկզբունքների օգտագործման հարցերը: Հատուկ թանգարանագիտությամբ
ընդհանուր թանգարանագիտությունը կապվում է պրոֆիլային
համարվող գիտություններին (տե՛ս գծապատկեր № 1):

Գծապատկեր № 1. Թանգարանագիտ7թյան եռամաս կառուցվածքը:

1983 թ. ԻԿՕՖՕՄ-ի լոնդոնյան գիտաժողովի ընթացքում
առաջարկվեց հատուկ առանձնացնել տեսական թանգարանագիտությունը, որի հիման վրա Դ. Շփիլբաուերը վերոնշյալ եռամաս կառուցվածքին ավելացրեց նաև տեսական թանգարանագիտությունը: Զ. Ստրանսկին և մի շարք այլ հետազոտողներ նաև
տարանջատում էին պատմական թանգարանագիտությունը:
Արդյունքում, ձևավորվեց հնգամաս կառուցվածքային բաժանում,
որը ներդրվեց Ամստերդամում գործող Ռեյնվարդի ակադեմիայի
թանգարանագիտական դասընթացում:
Այսպիսով, հնգամաս տարաբաժանմամբ առանձնացվում
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են ընդհանուր, կիրառական, հատուկ, տեսական և պատմական
թանգարանագիտություններ: Թեև օգտագործված եզրերի հետ
կապված տարաձայնություններ կան, այդուհանդերձ հնգամաս
կառուցվածքը տարածված է հատկապես համալսարանական
թանգարանագիտական դասընթացներում: Այս կառուցվածքով
ընդհանուր թանգարանագիտությունը միտված է արժեքների
պահպանության, հետազոտման և հաղորդակցման սկզբունքների մշակմանը: Տեսական թանգարանագիտությունը քննում է
նշված սկզբունքների իմացաբանական հիմքերը: Կիրառական
թանգարանագիտության ներքո լուծվում են թանգարանային
գործի մեթոդաբանական հիմ նահարցերը: Հատուկ թանգարանագիտությունն ընդհանուր թանգարանագիտությունը կապում է
պրոֆիլային գիտությունների հետ, նաև զբաղվում թանգարանների դասակարգման խնդիրներով: Պատմական թանգարանագիտության ուշադրության կենտրոնում է թանգարանագիտական
մտքի զարգացման գործընթացը (տե՛ս գծապատկեր № 2):

Գծապատկեր № 2. Թանգարանագիտ7թյան հնգամաս կառ7ցվածքը:

Այսուհանդերձ ներկայացված կառուցվածքները միանշանակ
չեն ընդունվել, և տարբեր ժամանակներում տարբեր մասնագետներ (Դ. Բարկոու, Ս. Փիրս, Ս. Ցուրուտա) իրենց տարբերակներն
են առաջարկել: Ավելին, առավել տարածված հնգամաս կառուց-
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վածքի յուրաքանչյուր հատված իր բաժանում ներն ունի, որոնց Ի.
Նեուստուպնին տվել է «թանգարանագիտական դիսցիպլիններ»,
իսկ Զ. Ստրանսկին՝ «էվրիստիկ դաշտեր» անվանում ները:
Թանգարանագիտության կառուցվածքը խորհրդային և հետխորհրդային մասնագիտական գրականության մեջ։ Խորհրդային թանգարանագիտության հայտնի ներկայացուցիչներից
Աբրահամ Ռագոնն առաջարկեց թանգարանագիտության կառուցվածքում նաև հատուկ առանձնացնել թանգարանային աղբյուրագիտությունը: 1980-ական թթ. սոցիալիստական հատվածի գերմանացի գիտնականների հետ կազմված թանգարանագիտության դասագրքում առաջարկվում էր Զ. Ստրանսկու կառուցվածքին ավելացնել թանգարանային աղբյուրագիտությունը: Թանգարանագիտության սույն կառուցվածքը շարունակվեց կիրառվել
հետխորհրդային ռուսական մասնագիտական դասագրքերում և
ուսումնական նյութերում: Ըստ այդմ՝ թանգարանագիտությունն
ունի հետևյալ կառուցվածքը՝ 1. պատմություն, որն ունի պատմագրություն ենթաբաժինը, 2. տեսություն, որից տարանջատվում են՝
ընդհանուր տեսության, փաստաթղթավորման տեսության, թեզավորման կամ գիտաֆոնդային աշխատանքի ու հաղորդակցության
տեսության ենթաբաժինները, 3. թանգարանային աղբյուրագիտություն և 4. կիրառական թանգարանագիտություն, որն ունի
գիտամեթոդական, տեխնիկական, կազմակերպման ու ղեկավարման ենթաբաժինները (տե՛ս գծապատկեր № 3):
Թանգարանագիտության պատմությունը և պատմագրությունն ուսումնասիրում են թանգարանների պատմությունը, դրանց
գործունեությունը, թանգարանային ցանցի ձևավորումը տարբեր
պատմական իրողություններում, թանգարանագիտության պատմությունը և այլն:
Տեսության չորս ենթաբաժիններն ուսումնասիրում են. 1. Թան-
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գարանագիտության օբյեկտը, առարկան, մեթոդը, կառուցվածքը,
տեղը գիտությունների համակարգում, գիտական հասկացությունները, «թանգարան» և «թանգարանային առարկա» երևույթները,
թանգարանի հասարակական գործառույթները, թանգարանների
տիպաբանությունը և այլն: 2. Թանգարանային հավաքածուների
համալրման խնդիրները կամ առարկաների ընտրության մեթոդաբանությունը: 3. Թանգարանային առարկաների արժևորումը՝
հաշվառման ու պահպանման, գիտական մշակման գործընթացները: 4. Թանգարանը՝ որպես հաղորդակցական հաստատություն, թանգարանի կրթամշակութային գործունեությունը։

Գծապատկեր № 3. Թանգարանագիտ7թյան կառ7ցվածքն՝ ըստ խորհրդային և
հետխորհրդային թանգարանագիտական գրականության:

Թանգարանային աղբյուրագիտությունը զբաղվում է թանգարանային առարկաների ուսում նասիրմամբ, մշակում թանգարանային առարկաների ու հավաքածուների բացահայտման, ուսումնասիրման և օգտագործման մեթոդաբանությունը:
Կիրառական թանգարանագիտությունն ընդգրկում է. 1. թան-
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գարանային գործունեության բոլոր ձևերը, օրինակ, ցուցադրության կազմակերպման գործընթացը, թանգարանային հավաքածուների պահպանության սկզբունքների մշակումը և այլն, ինչպես
նաև որոշակի տիպի և բնույթի (պրոֆիլ) հետ կապված հատուկ
մեթոդական աշխատանքը: 2. Թանգարանային աշխատանքի
տեխնիկան ելնում է գիտամեթոդական աշխատանքից և ներառում այնպիսի խնդիրների լուծում, ինչպիսիք են թանգարանային
կառույցի նախագծումը, տարբեր տիպի թանգարանային առարկաների ցուցադրման տեխնիկան, թանգարանային տեղեկատվության մատուցման տեխնիկական միջոցները, թանգարանային
առարկաների ֆիզիկական վիճակի հետազոտումը, ամրակայումը, վերականգնումը և այլն: 3. «Կազմակերպումը և ղեկավարումը թանգարանում» ենթաբաժինն ընդգրկում է այն հիմնական
առանձնահատկությունները, որոնք հատուկ են թանգարանի կառավարմանը և դրա զարգացմանը։
Թանգարանագիտության ուսում նասիրման օբյեկտը։ Թանգարանագիտության ուսում նասիրման օբյեկտի հետ կապված հետազոտողները գրեթե հակադիր կարծիքներ չունեն: Ընդունված
է թանգարանագիտության ուսում նասիրման օբյեկտը համարել
թանգարանն ու թանգարանային գործը՝ որպես հասարակական
երևույթ, իր բոլոր դրսևորում ներով: Այս առումով գիտության օբյեկտն այն իրողությունների ամբող ջությունն է, որին ուղղված են
գիտության իմացական ջանքերը և որը կարող է ուսում նասիրվել
տարբեր գիտությունների կողմից, տարբեր տեսանկյուններով:
Թանգարանագիտության ուսումնասիրման առարկայի շուրջ
առկա մոտեցում ները։ Սակայն, այլ է խնդիրը գիտության ուսումնասիրման առարկայի ու մեթոդի հետ կապված, որոնք պետք է
յուրահատուկ լինեն տվյալ գիտության համար: Այս հարթակում
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են տեսական թանգարանագիտության հիմ նական քննարկումներն ու տարակարծությունները: Թանգարանագիտության ուրույն ուսում նասիրման առարկայի որոշարկումը կապվում է տարբեր գիտական մոտեցում ներ հետ:
Խնդրի առաջին ուսում նասիրողն էր Ի. Նեուստուպնին 1950ական թթ., որին շարունակեցին 1965 թ. Բռնոյում ընթացող մասնագիտական սեմինարի, ապա՝ 1986 թ. ԻԿՕՖՕՄ-ի թեմատիկ
քննարկման մասնակիցները, սակայն, միասնական տեսակետի
գալու ուղղությամբ բոլոր փորձերը ձախողվեցին: Մի շարք գիտնականներ (Վ. Յենսեն, Յո. Բենեշ, Վ. Գլուզինսկի, Կ. Շրայներ,
Է. Հոֆման, Ա. Ռազգոն, Զ. Ստրանսկի) փորձեցին խնդրի շուրջ
առկա հիմնական մոտեցում ները խմբավորել: Օրինակ, Վ. Յենսենի 1975 թ. հետազոտությամբ նախանշվում էր երկու հիմ նական մոտեցում. 1. թանգարանագիտությունը որպես գիտություն,
որն ուսում նասիրում է տարբեր տիպի թանգարանների գործառույթները և ինստիտուցիոնալ դերը: 2. Թանգարանագիտությունը որպես գիտություն թանգարանայնության վերաբերյալ: Յո.
Բենեշը 1981 թ. նշում էր ուսում նասիրման առարկայի շուրջ առկա
չորս հիմնական մոտեցում. 1. թանգարանը, 2. թանգարանային
առարկան, 3. թանգարանայնությունը և 4. պրոֆիլային գիտությունները: Նշվածներին հետագայում ավելացավ Զ. Սրտանսկու
կողմից առաջադրված մոտեցումը՝ կապված առարկայի հանդեպ
մարդու յուրահատուկ վերաբերմունքի հետ: Է. Հոֆմանն առանձնացնում էր երեք հիմնական ուղղություն. 1. թանգարանային
հաստատությունը; 2. թանգարանային առարկաները; 3. մարդու
յուրահատուկ վերաբերմունքը իրականության հանդեպ՝ արտահայտված «թանգարանայնություն» եզրով: Ա. Ռազգոնը թանգարանագիտության ուսումնասիրման առարկայի շուրջ եղած տարբեր մոտեցում ները խմբավորեց հետևյալ կերպ.
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1. Ինստիտուցիոնալ,
2. Առարկայական,
3. Համալիր:
Վերջին բաժանումն առավել տարածված է մասնագիտական
դասագրքերում: Ինստիտուցիոնալ մոտեցմամբ` ուսում նասիրման առարկա է դիտվում թանգարանը՝ որպես հասարակական
ինստիտուտ, իր գործառույթներով: Ելակետը թանգարանի բուն
առաքելությունն է` հավաքել, ուսում նասիրել, պահպանել և մասսայականացնել հասարակության համար արժեք ներկայացնող
օբյեկտները: Սակայն, եթե հետազոտողների մի մասը (Ի. Նեուստուպնի, Յո. Բենեշ և այլք) հակված են ուսում նասիրման առարկա համարել թանգարանն իր հասարակական գործառույթներով,
ապա մյուսները (Ժ. Ա. Ռիվիեր, Թ. Բեննեթ և այլք)՝ թանգարանային գործունեությունն ամբող ջությամբ: Ինստիտուցիոնալ մոտեցումը լայն արձագանք գտավ հատկապես խորհրդային թանգարանագիտության մեջ, որտեղ համատեղվեցին թանգարանի
սոցիալական գործառույթների վերաբերյալ Ի. Նեուստուպնու և
Յո. Բենեշի տեսակետները` թանգարանը դիտարկելով միաժամանակ որպես գիտահետազոտական և գիտալուսավորական
հաստատություն: Վերջինս փորձում էր տեսականորեն խմբավորել տարաբնույթ թանգարանային հաստատություններին բնորոշ գործառութային օրինաչափությունները: Նշված հարացույցը հատկապես տարածում ստացավ հանրագիտարաններում,
ուղեցույցներում և այլ զանգվածային հրատարակություններում,
օրենսդրական ակտերում: Ըստ այդմ՝ «թանգարանը գիտական,
գիտալուսավորական հիմնարկություն է, որը կոմպլեկտավորում, պահպանում, ուսում նասիրում, մասսայականացնում է բնապատմական, նյութական և հոգևոր մշակույթի հուշարձանները».
Խորհրդային մեծ հանրագիտարանում տեղ գտած այս սահմա-
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նումը գրեթե նույնությամբ առկա է «Հայաստանի սովետական
հանրագիտարանում», «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում», «Հայկական համառոտ հանրագիտարանում» և այլուր:
Թանգարանի ինստիտուցիոնալ մեկնաբանումը քննադատության ենթարկվեց առարկայական մոտեցման ներկայացուցիչների (Ի. Յան, Վ. Էնենբախ, Ս. Փիրս և այլք) կողմից: Վերջիններս թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկան
համարում էին ոչ թե թանգարանը, այլ դրա առաջացման պատճառները, թանգարանային առարկան` իր տարբեր գործառույթներով: Այս մոտեցումն առաջնային էր համարում հավաքածուների համալրման գործառույթը` թանգարանային առարկայի
ընտրման հիմքում դնելով որոշակի յուրահատկություններ (տեղեկատվական, արտահայտչական և այլն), որոնցով էլ պայմանավորվում էր առարկայի թանգարանայնությունը: Առարկայական տեսության շրջանակներում իր արժեբանական մոտեցումը
զարգացրեց Զ. Ստրանսկին: Վերջինս առարկայի թանգարանայնությունը պայմանավորեց իրականության հանդեպ մարդու հատուկ վերաբերմունքով կամ թանգարանային պահանջմունքով,
որն արտահայտվում էր որոշ իրերին հատուկ արժեքային յուրահատկություններ վերագրելու, դրանք ընտրելու, պահպանելու,
ուսումնասիրելու թանգարանային գործունեությամբ: Հեղինակը
թանգարանի հայեցակարգային հարացույցի հիմքում դնում էր
մարդ-առարկա յուրահատուկ հարաբերությունը:
Այնուամենայնիվ, թե´ «ինստիտուցիոնալ» և թե´ «առարկայական» մոտեցումները սպառիչ պատասխան չէին տալիս մի շարք
հարցերի` կապված թանգարանագիտության ուսումնասիրման յուրահատուկ առարկայի հիմնավորման հետ: Այսպես, Կ. Շրայները գտնում էր, որ ինչպես մանկավարժության ուսումնասիրման
առարկան չի կարող լինել սոսկ դպրոցն, այնպես էլ թանգարա-

49

նագիտության ուսումնասիրման առարկան չի կարող լինել միայն
թանգարան հաստատությունը: Առարկայական մոտեցումը, թեև
լավագույնս արտահայտում էր թանգարանային առարկաների
ընտրության, համալրման գործընթացները, սակայն չէր կարող
ուսումնասիրման յուրահատուկ առարկա լինել, քանի որ ինքը՝
թանգարանային առարկան կարող է հետազոտման օբյեկտ դառնալ նաև գիտության այլ ոլորտների՝ աղբյուրագիտության, ազգագրության, արվեստաբանության և այլ գիտությունների համար:
Մ. Բ. Գնեդովսկին նկատում էր, որ նախքան հաղորդակցական
մոտեցման ձևավորումը թանգարանագիտական ուսումնասիրությունների առարկա էին առավելապես թանգարանային հավաքածուները և թանգարանային գործի ինստիտուցիոնալ կազմակերպումը: Դ. Ֆ. Քամերոնն առաջադրեց թանգարանի՝ որպես
հաղորդակցության համակարգի հայեցակարգային հարացույցը,
որով թանգարանագիտական հետազոտությունների կենտրոնը
տեղափոխեց դեպի թանգարանային այցելուն: Դ. Ֆ. Քամերոնի
առաջադրած դրույթներով զարգացավ նաև թանգարանային հաղորդակցության տեսությունը: Վերջինս, ուսումնասիրման առարկա դարձնելով թանգարան-հասարակություն հարաբերությունները, առավելապես արտահայտվեց հաղորդակցության տարբեր
հայեցակարգային հարացույցների զարգացմամբ:
Կոմպլեքսային կամ համալիր մոտեցման (Կ. Շրայներ, Ա. Մ.
Ռազգոն և այլք) հետևորդները հանդես են գալիս հիշատակված
տեսական մոտեցումների համախմբման և առավելապես որոշակի օրինաչափությունների սահմանման դիրքորոշմամբ: Այս մոտեցմամբ թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկա է
համարվում այն «օբյեկտիվ օրինաչափությունների ամբող ջությունը, որն արտահայտվում է թանգարանային օբյեկտների միջոցով
հասարակական նշանակության տեղեկատվության, ավանդույթ-
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ների և զգայական կերպարների պահպանության, փոխհաղորդման և վերարտադրման գործընթացներում»:
Պիտեր վան Մենշը կարծիք է հայտնում, որ թանգարանագիտական մոտեցում ներն առավելապես ոչ թե ուղղություններով և
դպրոցներով են ձևավորվում, այլ՝ անհատ գիտնականների կողմից: Այնուհանդերձ նա թանգարանագիտության ուսում նասիրման առակայի շուրջ առկա հիմ նական մոտեցում ները խմբավորել է հետևյալ կերպ. առարկայամետ մոտեցում, գործառութամետ
մոտեցում, թանգարանամետ մոտեցում: Վերջիններս այս կամ
այն կերպ համընկնում են վերոհիշյալ առարկայական, ինստիտուցիոնալ և կոմպլեքսային մոտեցումներին (տե՛ս գծապատկեր
№ 4):

Գծապատկեր № 4 . Թանգարանագիտ7թյան ուսումնասիրման առարկայի շուրջ
առկա հիմնական մոտեցումները:

Թանգարանագիտության մեթոդի հարցը։ Թանգարանագիտության կարևոր խնդիրներից է նաև ուրույն ուսում նասիրման
մեթոդի և մեթոդաբանության որոշարկումը: Այս առումով թանգարանագիտությանը բնորոշ են տարաբնույթ հետազոտական
գործունեության ուղղություններ, որոնց շրջանակներում ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կիրառվում են այլ գիտություններից
փոխառված մեթոդներ: Օրինակ, պատմական ուղղվածության
թանգարաններում մեծ կիրառություն ունեն պատմագիտական
հիմ նական հետազոտական մեթոդները, նույնը կարելի է ասել
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գեղարվեստական բնույթի թանգարաններում՝ արվեստաբանական մեթոդների մասին: Թանգարանային առարկայի ուսումնասիրման ժամանակ լայնորեն կիրառվում են հնագիտության,
ազգագրության, դրամագիտության, արվեստաբանության և այլ
գիտությունների մեթոդները: Վերականգնման և պահպանության
գործընթացում կիրառվում են բնագիտական ոլորտի մեթոդները:
Մանկավարժության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի մեթոդները կիրառվում են թանգարանային հաղորդակցության, ցուցադրությունների կազմակերպման, թանգարանում կրթամշակութային գործունեության կազմակերպման աշխատանքներում:
Նման իրավիճակը մի շարք հետազոտողների հիմք է տալիս
ասելու, որ թանգարանագիտությունը չունի իր ինքնուրույն մեթոդը, այլ փոխառում է այլ գիտություններից։ Նրանց հակադրվող
գիտնականները պնդում են, որ թանգարանագիտությունը դեռևս
գտնվում է այն փուլում, երբ մշակվում է նման ինքնուրույն մեթոդ
և որպես այդպիսին կիրառում է ամենատարբեր գիտություններից փոխառնված մեթոդների համակազմ, որն ինքնին հատուկ է
միայն իրեն:

Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Մեկ էջի սահմաններում կարճ ակնարկ պատրաստել թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկայի վերաբերյալ սեփական ընկալման և մոտեցման շուրջը։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ի՞նչ մասերից են բաղկացած թանգարանագիտության եռամաս
և հնգամաս կառուցվածքները:
 Ո՞րն է թանգարանագիտության ուսում նասիրման օբյեկտը:

52

 Ինչպիսի՞ մոտեցում ներ կան թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկայի շուրջը:
 Ինչպե՞ս բնութագրել թանգարանագիտության ուսում նասիրման
ուրույն մեթոդը:

Գրականություն և նյութեր
 Менш П. В. (2014) Предмет музеологии// Вопросы музеологии,
1(9), cт. 64-78.
 Музееведение. Музеи исторического профиля/ под ред. К. Г.
Левыкина, В. Хербста. -М.:1988, cт. 7-9.
 Основы музееведения: Т. В. Абанкина и др.; отв. ред. Э. А.
Шулепова. – М., 2005, cт. 20-25.
 Юренева Т.Ю. (2003) Музееведение: учебник для высш. шк..
– М., cт. 6-11.
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V. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
(ՄՈՒԶԵՈԳՐԱՖԻԱ)
Մուզեոգրաֆիա հասկացությունը,
Թանգարանագրության և կիրառական թանգարանագիտության զուգահեռ կիրառումը և տարընկալումները,
Թանգարանագրության արդի երեք իմաստները,
Թանգարանագրական հրատարակությունների բնու թագիրը:
«Մուզեոգրաֆիա» հասկացությունը: Մասնագիտական գրականության մեջ այսօր էլ մի շարք դեպքերում թանգարանագիտությանը զուգահեռ օգտագործվում է «մուզեոգրաֆիա» կամ
«թանգարանագրություն» եզրը, որը շրջանառության մեջ է մտել
դեռ 17-րդ դարից` ի տարբերություն թանգարանագիտության,
որը կիրառելի է 19-րդ դարից: 1969 թ. ԻԿՕՄ-ն առանձնացրել է
այդ երկու եզրերը: Ըստ այդմ՝ թանգարանագիտությունը համարվում է թանգարանային գործն ուսում նասիրող գիտություն, իսկ
թանգարանագրությունը՝ թանգարանային մեթոդների ու պրակտիկաների համակազմ: Հետևելով այս տարաբաժանմանը՝ մի
շարք հեղինակներ թանգարանագրությունը կիրառում են որպես
կիրառական թանգարանագիտության հոմանիշ:
Թանգարանագրության և կիրառական թանգարանագիտության զուգահեռ կիրառումը և տարընկալումները։ Վ. Կլաուզեվինցը փորձել է տարբերակել այդ երկու եզրերը: Ըստ նրա՝ կիրառական թանգարանագիտությունը մեծամասամբ ներառում է
հավաքածուների ձևավորման, փաստաթղթավորման, կրթական
գործունեության տեսական հարցերը, իսկ թանգարանագրությունը գործ ունի առօրյա գործունեության մեթոդների և տեխնիկայի,
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օրինակ, ցուցադրական տեխնիկայի անվտանգության հարցերի
հետ: Իսկ Ի. Յանն առաջարկում էր թանգարանագրությանը վերաբերվել զուտ նկարագրական տեսանկյունով, սակայն այս մոտեցումը չընդունվեց ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից: Պ. վ. Մենշը ևս հակված էր հետևել Վ. Կլաուզեվինցի տարաբաժանմանը, քանի որ
հնգամաս կառուցվածքի դեպքում կիրառական թանգարանագիտությունն առավել մեթոդական խնդիրներ էր լուծում, քան տեխնիկական: Հետաքրքիր է, որ մուզեոգրաֆիա հասկացությունը
սկզբնապես ի հայտ է եկել որպես տեսություն և մեթոդաբանություն, և ոչ՝ պրակտիկ գործունեություն: Այսուհանդերձ այն դեռևս
շարունակվում է տարբեր կերպ կիրառվել, օրինակ, Ֆրանսիայում եզրի ներքո հաճախ հասկանում են թանգարանային ցուցադրության ստեղծման աշխատանքը: 1988 թ. ռուս և գերմանացի
գիտնականների կազմած թանգարանագիտական դասագրքում,
ըստ Ա. Ռազգոնի ներկայացրած կառուցվածքի՝ թանգարանագրությունն ուղղակի ներառված է կիրառական թանգարանագիտության երեք հիմնական ուղղություններում՝ մեթոդաբանություն,
տեխնիկա, կազմակերպում: Ու թեև այդ դասագիրքը կազմված է
մարքս-լենինյան գաղափարաբանությամբ և խարսխված պատմական թանգարանների վրա, սակայն, հետխորհրդային շրջանում ևս ռուսալեզու մասնագիտական դասագրքերը նույն հայեցակարգով շարժվեցին:
Թանգարանագրության արդի երեք իմաստները։ ԻԿՕՖՕՄ-ի
կողմից 2010 թ. մշակված թանգարանագիտական հասկացություններում անգլերեն՝ «մուզեոգրաֆի», ռուսերեն «մուզեոգրաֆիա» (թանգարանային պրակտիկա)» վերնագրի ներքո թվարկվում են երեք հատուկ իմաստներ.
1. Ըստ էության, ներկա փուլում ևս թանգարանագրությունը
սահմանվում է որպես թանգարանագիտության գործնական
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կամ կիրառական ասպեկտ, այսինքն՝ այն մեթոդների ամբողջությունը, որը մշակվել է թանգարանային գործունեություն
իրականացնելու համար: Մասնավորապես՝ թանգարանային կառույցի, կոնսերվացիայի, վերականգնման, անվտանգության և ցուցադրության նախագծումը և կահավորումը:
Թանգարանագրությունը երկար ժամանակ օգտագործվել է
որոշարկելու թանգարանի հետ կապված պրակտիկ գործունեությունը: Այս եզրը պարբերաբար օգտագործվել է ֆրանկոֆոն աշխարհում, հազվադեպ՝ անգլալեզու երկրներում,
որտեղ նախապատվությունը տրվում է «թանգարանային
պրակտիկա» եզրին: Կենտրոնական և Արևել յան Եվրոպայի շատ թանգարանագետներ օգտագործել են «կիրառական
թանգարանագիտություն» հասկացությունը, այսինքն՝ մեթոդների պրակտիկ կիրառումը, որոնք մշակվել են թանգարանագիտության կողմից և որը գտնվում է զարգացման փուլում:
2. Ֆրանսերենում մուզեոգրաֆիան սահմանվում է որպես ցուցադրության արվեստ (կամ մեթոդների և տեխնիկաների
ամբող ջություն): Ընդհանուր գծերով այն, ինչ անվանում ենք
«մուզեոգրաֆիկ ծրագիր», ներառում է ցուցադրության կամ
ցուցահանդեսի որոշակի կազմը և դրան ներկայացվող պահանջները, նաև ցուցադրության տարածքի և թանգարանի
այլ հարթակների գործառութային կապերը: Սակայն, դա չի
նշանակում, որ թանգարանագրությունը (թանգարանային
պրակտիկան) սահմանափակվում է միայն թանգարանի մի
հատվածով, որը տեսանելի է այցելուին: Մուզեոգրաֆները՝
(«թանգարանային դիզայներ կամ ցուցահանդեսային դիզայներ) որպես թանգարանային մասնագետներ, հաշվի են
առնում հավաքածուների գիտական ծրագիրը և կառավարման սխեման, ձգտում են ֆոնդապահների կողմից ընտրված
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առարկաները ցուցադրել համապատասխան եղանակով:
Նրանք պարտավոր են իմանալ կոնսերվացիայի (ամրակայման/պահպանման) մեթոդները և թանգարանային առարկաների հաշվառման գործընթացը: Նրանք ստեղծում են
ցուցադրության սցենարը, օգտագործում հաղորդակցության
համապատասխան մեթոդներ՝ ցուցադրության պարունակած հաղորդագրությունը փոխանցելու համար: Մուզեոգրաֆները՝ հաճախ ծրագրերի ղեկավարների կարգավիճակում,
թանգարանում աշխատող բոլոր գիտական ու տեխնիկական
աշխատակիցների գործունեության համակարգման դերակատարություն ունեն: Մուզեոգրաֆիան տարբերվում է «ցուցադրության դիզայնից», որն ընկալվում է որպես ցուցադրական տարածքի կահավորման ողջ տեխնիկան, ինչպես նաև
տարբերվում է ներսույթի ձևավորումից: Անկասկած, «ցուցադրական դիզայնը» և թանգարանի ներքին ձևավորումը
մուզեոգրաֆիայի բաղադրիչներն են համարվում, որոնցով
թանգարանը մոտենում է «վիզուալիզացման» այլ մեթոդներին:
Սակայն, մյուս տարրերը, ինչպիսին է լսարանը, նրան հասկանալը, հաղորդագրությունը, ժառանգության ցուցադրումը
և պահպանությունը, պետք է ևս հաշվի առնել: Այդ ասպեկտները մուզեոգրաֆներին դարձնում են միջնորդներ՝ հավաքածուների պահապանների, ճարտարապետների և հանրության
միջև: Նրանց դերակատարությունը տատանվում է կախված
նրանից, թե արդյոք թանգարանը կամ ցուցադրությունն ունե՞ն
նախագծի «առաջատար համակարգող» (կուրատոր):
3. Իր ծագում նաբանությամբ թանգարանագրությունը նախկինում կապված է եղել թանգարանի՝ որպես համակարգի
նկարագրման հետ: Այնպես ինչպես մատենագիտությունն է
հանդիսանում գիտական հետազոտության հիմնարար շրջա-
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փուլերից մեկը, թանգարանագրությունը մշակվել էր որպես
առարկաների վերաբերյալ փաստական աղբյուրների որոնման դյուրին միջոց՝ դրանց իսկ համակարգային ուսում նասիրման նպատակով: Եզրի այս իմաստը պահպանվեց 19-րդ
դարի ողջ ընթացքում և մինչ այսօր կիրառվում է մի քանի
լեզուներում, մասնավորապես ռուսերենում:
Թանգարանագրական հրատարակությունների բնութագիրը:
Թանգարանային եզրերի ռուսական բառարանում «մուզեոգրաֆիան» բացատրվում է որպես թանգարանի, թանգարանային
ողջ գործունեության կամ դրա մի ուղղության կամ ամբողջ թանգարանի վերաբերյալ հրատարակչությունը: Այս կամ այն հրատարակության թանգարանագրական բնույթը պայմանավորվում
է այն հանգամանքով, թե թանգարանի վերաբերյալ որքան նկարագրական տեղեկատվություն է պարունակում: Սակայն հստակ
սահմանված հրատարակման ժանր կամ գրականության ձևաչափ չի առանձնացվում: Թանգարանագրական հրատարակություններին են վերաբերվում՝ ուղեցույցերը, տեղեկատուները, հաշվետվությունները և այլն:
Այսպիսով, ի սկզբանե «թանգարան» հաստատությանը նվիրված ողջ գրականությունը, դրա իմաստավորման փորձերը և
գործունեության մեթոդները ներառվել են «մուզեոգրաֆիա» հասկացության ներքո, որն այսօր այլ կերպ է մեկնաբանվում:
Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Գրադարանում, համացանցում առկա թանգարանագրականնկարագրական բնույթի գրականության օրինակների հիման
վրա պատրաստել կարճ բանավոր հաղորդում ներ, վերլուծել
դրանց բովանդակությունը։
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Ինքնաստուգման հարցեր
 Ո՞րն է մուզեոգրաֆիայի կամ թանգարանագրության սկզբնական նշանակությունը:
 Թանգարանագրության արդի մեկնաբանում ներն ի՞նչ կապ ունեն
կիրառական թանգարանագիտության հետ։
 Ինչպե՞ս կարելի է բնութագրել արդի թանգարանագրական հրատարակությունները։

Գրականություն և նյութեր
 Менш П. В. (2014) Структура музологии // Вопросы музеологии,
1(9), cт. 89-95.
 Музееведение, Словарь актуальных музейных терминов. Авторысоставители Каулен М. Е. и др., Музей, 2009, № 5, cт. 57.
 Музееведение. Музеи исторического профиля/ под ред. К. Г.
Левыкина, В. Хербста. -М.1988, cт. 28-32.
 Key Concepts of Museology. Edited by André Desvallées and
Franois Mairesse, ICOM, Armand Colin, 2010, pp. 52-53.
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VI. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԱՅԻՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Թանգարանի վերափոխման խնդիրը և տարընկալումը,
«Թանգարան» հասկացության սահմանում ները,
Թանգարանի ավանդական հասարակական երկու գործառույթները և ավելացման խնդիրը,
Թանգարանի հասարակական գործառույթների «PRC» և
«CC» կառուցվածքները:
Թանգարանի վերափոխման խնդիրը և տարընկալումը: Թանգարանագիտության հիմքային հասկացություններից թերևս
ամենակարևորը «թանգարան» երևույթի մեկնաբանումն է, որը
տարբեր ընկալում ներ ունի՝ սկսած իր ծագում նաբանական շրջանից մինչ այսօր: Այն տարբեր է իր կողմից պահպանվող մարդկության և բնության զարգացմանը վերաբերվող վկայությունների նման: Անվանի թանգարանագետ Զ. Ստրանսկին նշում
է, որ թանգարանի կառուցվածքային հավերժ դրսևորում չկա.
այն ենթակա է փոփոխման: Ըստ նրա` ժամանակակից թանգարանն իրականության հանդեպ մարդու հատուկ վերաբերմունքի
դրսևորում է: Վերջինս հիմ նավորվում է մարդու հիշողությամբ և
արտահայտվում սկզբնական գործառույթները կորցրած, բայց
աշխարհի ճանաչման տեսանկյունից արժեքավոր իրերի ձեռք
բերման և պահպանման ձգտումներով, այսինքն` թանգարանայնությամբ: Վերջիններս բնորոշվում են նաև «թանգարանային պահանջմունքներ» եզրով: Այս առումով հետաքրքրական է
Գ. Բազենի թանգարանների պատմական զարգացման փուլերի
վերլուծությունը: Ըստ այդմ՝ հասարակական պահանջմունքների
փոփոխություններով և անցողիկ իրադրություններով պայմանավորված` թանգարանների գոյություն ունեցող ձևերը մշտապես
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ենթակա են վերափոխման: Օ. Մ. Լոմակոն թանգարանի նախատիպ է համարում նույնիսկ նախնադարյան տաճար-քարանձավները` իբրև ծիսական, խորհրդանշանային կենտրոններ, որոնց
մեջ ստեղծված ժայռապատկերների, հավաքածուների միջոցով
տեղի է ունեցել փորձի, պատկերացում ների փոխանցում: Հեղինակի համոզմամբ թանգարանները կապված են հնացածի, անցողիկի, բայց հավերժի վերակենդանացման և փոխակերպության
հոգևոր պահանջմունքի հետ: ԻԿՕՖՕՄ-ի նախկին նախագահ
Ֆրանսուա Մեղեսը թանգարանագիտության կամ թանգարանաբանության ապագայի հետ կապված կարծիք է հայտնում, թե
թանգարանները կարող են անհետանալ, սակայն մարդուն հատուկ թանգարանագիտական մտածողությունը կշարունակվի:
Ինչպես թանգարանագիտության ուսումնասիրման առարկայի դեպքում, այնպես էլ թանգարանների սահմանման կամ
դրանց վերափոխում ների ընթացքի հարցում մասնագետները
միակարծիք չեն: Այնուհանդերձ գրեթե բոլորը դրանց հետևում
տեսնում են հասարակության կողմից հատուկ վերաբերմունքի, պահանջմունքների դրսևորումը: Լեյսթերի համալսարանի
պրոֆեսոր Ջանեթ Մերիսթայնը «Ի՞նչ է թանգարանը» խորագրի
ներքո առանձնացնում է հաճախ քննարկվող հիմնական կառուցվածքային մեկնաբանությունները. դրանք են՝ «թանգարանը
որպես սրբավայր (shrine)», «թանգարանը՝ շուկայի օրենքներով
գործող արդյունաբերություն (market-driven industry)», «թանգարանը՝ գաղութացնող տարածք (colonizing space)» և «հետթանգարան (postmuseum)»:
«Թանգարան» հասկացության սահմանում ները։ ԻԿՕՄ-ի թանգարանագիտական հիմ նական հասկացություններին նվիրված
գրքույկում (2010 թ.) «թանգարան» (հունարեն՝ mouseion-մուսաների տաճար, համարժեքները. անգլերեն՝ museum, ֆրանսերեն՝
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musée, իսպաներեն՝ museo; գերմաներեն՝ museum; իտալերեն՝
museo; պորտուգալերեն՝ museu; ռուսերեն՝ музей) երևույթի վերաբերյալ հետևյալ իմաստներն են հավաքված.
«Թանգարան» եզրը կարող է նշանակել. ինստիտուտ, հաստատություն, տարածություն, որը հիմ նականում նախագծվում
է մարդու և նրա շրջակա միջավայրի նյութական և ոչ նյութական վկայությունների ընտրության, ուսում նասիրության և ցուցադրության համար: Թանգարանների կերպը և գործառույթները
տարբեր դարաշրջաններում զգալիորեն տարբեր են եղել: Դրանց
բովանդակությունը, ինչպես նաև առաքելությունը, գործունեությունն ու կազմակերպումը ևս բազմազան են եղել ու տարբերվել.
1. Երկրների մեծ մասում թանգարանի սահմանումը տրվել է
օրենսդրությամբ կամ ազգային կառույցների կողմից: Իսկ
թանգարանի առավել ընդունված մասնագիտական սահմանումն առ այսօր շարունակում է մնալ Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) կանոնադրության մեջ 2007 թ.
տրված տարբերակը, ըստ որի. «Թանգարանը մշտական,
ոչ առևտրային կամ շահույթ չհետապնդող հաստատություն է, որը ծառայում է հասարակությանը և նրա զարգացմանը, մատչելի է լայն հանրությանը և նրա համար բաց:
Այն կրթության, ուսումնասիրության, վայելքի հոգևոր պահանջմունքների բավարարման նպատակով ձեռք է բերում,
պահպանում, հետազոտում, հաղորդում և ցուցադրում է
մարդկության ու նրա շրջակա միջավայրի նյութական ու ոչ
նյութական ժառանգությունը»: Այս սահմանումը փոխարինում է այն մեկին, որը կիրառվում էր 30 տարի և որով. «Թանգարանը մշտական, ոչ առևտրային կամ շահույթ չհետապընդող հաստատություն է, որը ծառայում է հասարակությանը և
նրա զարգացմանը, մատչելի է լայն հանրությանը և նրա հա-
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մար բաց: Այն կրթության, ուսում նասիրության, վայելքի հոգեվոր պահանջմունքների բավարարման նպատակով ձեռք է
բերում, պահպանում, հետազոտում, հաղորդում և ցուցադրում
է մարդկության ու նրա շրջակա միջավայրի վերաբերյալ նյութական վկայությունները» (ԻԿՕՄ-ի կանոնադրություն, 1974
թ.): Սահմանում ներն առաջին հայացքից հազիվ թե տարբեր
են թվում։ Վերջին տարբերակին ավելացվել է «ոչ նյութական
ժառանգություն» հասկացությունը և փոքր կառուցվածքային
փոփոխում ներ։ Այնուհանդերձ, դրանք վկայում են մի կողմից
ԻԿՕՄ-ի շրջանակներում անգլո-ամերիկյան տրամաբանության գերակայությունը, մյուս կողմից՝ հաստատության գործունեության մեջ հետազոտական գործընթացի դերակատարության նվազեցումը: Նախապես, 1974 թ. սահմանումը, որը
տրված էր ֆրանսերենով, միանգամայն ազատ թարգմանվեց
անգլերեն, որպեսզի ավելի լավ արտահայտի թանգարանի գործառութային անգլո-ամերիկյան տրամաբանությունը,
որոնցից մեկը ժառանգության փոխանցման (transmission)
գաղափարն էր: 1974 թ. ֆրանսերեն սահմանման կառուցվածքում շեշտվում էր թանգարանների հետազոտական գործառույթը՝ որպես հաստատության շարժիչ ուժը, սակայն անգլերեն տարբերակում այն ուղղակի հավասարեցվեց մյուս գործառույթներին:
2. Շատ թանգարանագետների համար, մասնավորապես
նրանց, ովքեր պնդում են, որ հավատարիմ են մնացել 19601990-ական թթ. չեխական դպրոցի (նկատի ունի Բռնոյի
Թանգարանագիտության միջազգային ամառային դպրոցը)
ընդունած հայեցակարգերին, թանգարանը համարվում է
«մարդու և իրականության միջև յուրահատուկ հարաբերության» տարբերակներից: Մի հարաբերություն, որը սահման-
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վում է «բնության և հասարակության զարգացումը փաստող,
ընտրված անկենդան և նյութական, շարժական և գլխավորապես եռաչափ առարկաների նպատակային ու սիստեմատիկ հավաքմամբ ու պահպանմամբ»: 18-րդ դարից սկսած,
երբ թանգարանը՝ հունական անտիկ ժամանակաշրջանից և
դրա հետագա արևմտյան վերածննդից փոխառնված հայեցակարգերին համապատասխան, որպես այդպիսին է բնորոշվել, յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն ունեցել է իր վայրերի, ինստիտուտների և հաստատությունների այն կազմը,
որոնք այս կամ այն չափով նման են այն ամենին, ինչն այսօր
խմբավորում ենք «թանգարան» հասկացության ներքո: Այս
առումով համարվում է, որ ԻԿՕՄ-ի սահմանումը, անկասկած, իր ժամանակի համատեքստում է, սակայն նաև չափազանց կարգադրողական՝ սկսած այն պահից, երբ ԻԿՕՄ-ի
նպատակները, ըստ էության, «կորպորատիվ» դարձան:
Թանգարանի «գիտական սահմանումն» այս տեսանկյունից
պետք է ինքն իրեն ազատի իր որոշ բաղադրատարրերից,
որոնք ԻԿՕՄ-ի կողմից են ներառվել: Օրինակ, այնպիսին,
ինչպիսին է թանգարանի ոչ առևտրային լինելու տեսակետը. շահույթ հետապնդող թանգարանը (ինչպիսին Գրավեն
թանգարանն է (Musee Grevin) Փարիզում), այնուհանդերձ,
շարունակում է մնալ թանգարան, նույնիսկ այն դեպքում, եթե
դա չի ընդունվում ԻԿՕՄ-ի կողմից: Այս տեսանկյունով կարող
ենք ավելի լայն և ավելի օբյեկտիվ սահմանել թանգարանը՝
որպես «մշտապես գործող թանգարանագիտական ինստիտուտ, որը պահպանում է «ֆիզիկական վկայություններ կամ
փաստաթղթերի» հավաքածուներ և ստեղծում դրանց վերաբերյալ գիտելիք»: Մ. Շյորերն իր կողմից թանգարանը սահմանում է. «վայր, որտեղ առարկաները և առնչվող արժեքնե-
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րը պահպանվում, ուսում նասիրվում և փոխանցվում են որպես
բացակա փաստերի մեկնաբանման նշաններ» կամ այն, որն
առաջին հայացքից նույնաբանություն է թվում, որպես մի
վայր, որտեղ տեղի է ունենում թանգարանացում: Ավելի լայն
իմաստով թանգարանը նույնիսկ կարող է ընկալվել որպես
«հիշողության տարածք», «երևույթ», որը ներառում է ինստիտուտներ, տարաբնույթ վայրեր ու տարածքներ, փորձառություններ և նույնիսկ ոչ նյութական իրականություն:
3. Ավանդական թանգարանի սահմանափակ բնույթից բխող
տեսակետով թանգարանը համարվում է արխիվացման, ընկալման և փոխանցման նպատակով հայտնագործված գործիք: Յ. Սփեյլբաուերին հետևելով կարելի է ասել, որ թանգարանը հանդիսանում է մի գործիք, որը խթանում է «անհատի
և սոցիալական, գեղագիտական աշխարհների, բնության
փոխկախավածության ընկալումը, որոնց մեջ մարդն ապրում է, ստեղծում տեղեկատվություն և փորձառություն՝ սույն
լայն համատեքստում խթանելով ինքնաճանաչմանը»: Թանգարանները կարող են նաև «հատուկ գործառույթ ունենալ և
ձեռք բերել ինստիտուտին բնորոշ առանձնահատկություններ, կամ՝ ոչ: Դրա նպատակն է զգայական փորձի, մշակույթի պահպանման ու փոխանցման միջոցով ապահովել այն
ամենի ընկալումն, ինչը մարդուն փոխակերպում է»: Սույն
սահմանում ներն ընդգրկում են ինչպես այն թանգարանները,
որոնք սխալմամբ անվանում են «վիրտուալ թանգարաններ»
(մասնավորապես, թանգարանները թղթի, խտասկավառակի
վրա կամ ցանցակայքում), այնպես էլ առավել ավանդական
ինստիտուցիոնալ տիպի թանգարանները՝ այդ թվում նույնիսկ անտիկ ժամանակաշրջանի թանգարանները, որոնք
առավելապես փիլիսոփայական դպրոցներ էին, քան հավա-
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քածուներ՝ եզրի ընդունված նշանակությամբ:
4. «Թանգարան» եզրի օգտագործումն էկոթանգարանի
սկզբունքների համաձայն ենթադրում է մի թանգարանային
կամ «մուզեալ» (museal) ինստիտուտ, որի նպատակն է համայնքի զարգացումը՝ իր իսկ մշակութային և բնության ժառանգության պահպանման, ցուցադրման և բացատրման
գործունեության համատեղմամբ: Էկոթանգարանն իրենից
ներկայացնում է որոշակի տարածքում կենդանի և գործող միջավայր և դրան առնչվող հետազոտական գործընթաց: Էկոթանգարանն արտահայտում է մարդու և բնության միջև փոխհարաբերությունները որոշակի տարածքում: Այն կազմված է
գիտական և մշակութային հետաքրքրություն ներկայացնող
սեփականությունից, որը կերպարանավորում է այն համայնքին, որին և ծառայում է. օրինակ, անձեռակերտ անշարժ
ունեցվածք, բնության վայրի տարածություններ, մարդու կողմից զբաղեցված միջավայր, մարդու կողմից ստեղծված անշարժ ունեցվածք, ժառանգական ունեցվածք: Այն ներառում է
վարչական կենտրոն և առաջնային նշանակության կառույցների կառավարման կենտրոն, որն ունի համալրման, հետազոտման, պահպանման, ցուցադրման, մշակութային միջոց
առումների, վարչական բաժիններ, մասնավորապես՝ մեկ
կամ մի քանի դաշտային լաբորատորիաներ, բնապահպանական կենտրոններ, նիստերի դահլիճներ, սոցիալ-մշակութային արհեստանոցներ, տարածքի ուսում նասիրման արահետներ և դիտակետեր, զանազան ճարտարապետական և
հնագիտական բաղադրիչներ … և այլն, որոնք պատշաճ ցուցանակներով կահավորված և մեկնաբանված են:
5. Համակարգիչների և թվային աշխարհի զարգացմամբ աստի-
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ճանաբար ընդունված դարձավ «կիբերթանգարան» հասկացությունը, որը հաճախ սխալմամբ անվանվում է «վիրտուալ»:
Վերջինս սովորաբար սահմանվում է՝ որպես «տարբեր
եղանակներով ստեղծված, տրամաբանորեն կապակցված
թվային հավաքածու, որը դուրս է ավանդական հաղորդակցության և այցելուների հետ փոխազդեցության մեթոդների
շրջանակներից՝ շնորհիվ իր փոխազդեցության և բազմակողմ մատչելիության հնարավորությունների: Այն չունի իրական տեղակայում կամ տարածություն, դրա առարկաներն ու
դրանց հետ կապված տեղեկատվությունը կարող են տարածվել ամբողջ աշխարհով: Հավանաբար «վիրտուալ» սահմանումը ծագել է համեմատաբար ոչ վաղ ի հայտ եկած «համակարգչային վիրտուալ հիշողություն» հասկացությունից,
որը սխալ մեկնաբանություն է: Պետք է հիշել, որ «վիրտուալը» «իրականին» չի հակասում, որին մենք հակված ենք, այլ
ավելի շուտ հակադրվում է «գոյություն ունեցողին, փաստացիին» իր նախնական նշանակությամբ, «գոյություն ունեցողին որոշակի ժամանակում»: Ձուն համարվում է վիրտուալ
հավի ճուտ, այն նախագծված է վերածվելու ճտի և պետք է
վերածվի դրան, եթե ոչինչ չպատահի զարգացման գործընթացում: Այս տեսանկյունից՝ վիրտուալ թանգարան կարող են
դիտվել բոլոր մտացածին թանգարանները կամ ավանդական թանգարանների առջև դրված խնդիրների հետ կապված բոլոր հնարավոր լուծումները: Նման դեպքում վիրտուալ
թանգարանը կարելի է սահմանել՝ որպես «հասկացություն,
որը աշխարհի մասշտաբով համարվում է թանգարանային
կամ «մուզեալ» ոլորտի խնդիրների դաշտում, այսինքն՝ համատեքստից անջատման կամ վերաստեղծման գործընթացի
հետևանք: Բնօրինակ առարկաների վերարտադրված հավա-
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քածուները կարող են այնքանով վիրտուալ թանգարան լինել,
որքանով, ասենք, համակարգչայնացված տեղեկատվական
բազան. դա թանգարանն է և իր գործունեության դաշտը:
Վիրտուալ թանգարանը հանդիսանում է լուծում ների փաթեթ,
որը կարող է կիրառվել թանգարանային խնդիրների լուծման
համար և, բնականաբար, այն ներառում է «կիբերթանգարանը», սակայն դրանով չի սահմանափակվում կամ նույնանում:
ԻԿՕՄ-ի կողմից թանգարանային սահմանումն այսօր կրկին
փոփոխման է ենթարկվում, սակայն ոչ թե մասնակի ձևակերպում ների մակարդակով, այլ՝ բովանդակային։ Դեռ 2016 թ.
ստեղծված ԻԿՕՄ-ի «Թանգարանային սահմանման, հեռանկարների և հնարավորությունների» կոմիտեն 2019 թ. բազմաշերտ
ուսումնասիրությունների, մասնագիտական քննարկում ների,
առցանց հարցում ների արդյունքում ԻԿՕՄ-ի 25-րդ վեհաժողովի
ընթացքում (Կիոտո) ներկաների հաստատմանը ներկայացրեց
հետևյալ սահմանում ները.
1.
«Թանգարանները ժողովրդավարացման, ներառական և
բազմաձայն տարածքներ են՝ անցյալի և ապագայի վերաբերյալ քննադատական երկխոսության համար: Ծանոթանալով
և անդրադառնալով արդի հակամարտություններին ու մարտահրավերներին՝ թանգարանները ապագա սերունդների
համար հասարակության կողմից իրենց վստահված արտեֆակտեր և նմուշներ, բազմազան հիշողություններ են պահպանում և բոլորի համար հավասար իրավունքներ ու ժառանգության մատչելիություն են երաշխավորում»:
2. «Թանգարանները շահույթ չեն հետապնդում: Դրանք մասնակցային են և թափանցիկ, ակտիվ համագործակցությամբ
են աշխատում տարբեր համայնքների հետ և նրանց համար։
Նպատակ ունենալով նպաստել մարդկային արժանապատ-
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վությանը ու սոցիալական արդարությանը, գլոբալ հավասարության հաստատմանը և մոլորակի բարեկեցությանը՝
թանգարանները հավաքում են, պահպանում, հետազոտում,
մեկնաբանում, ցուցադրում, ընդլայնում են աշխարհընկալումները»։
Ներկայացված սահմանում ները չընդունվեցին վեհաժողովի
պատվիրակների կողմից։ Վեհաժողովը առաջարկեց շարունակել
սահմանման հստակեցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են։
Թանգարանի ավանդական հասարակական երկու գործառույթները և ավելացման խնդիրը։ Թանգարանագիտության
հիմնարար հասկացությունների շրջանակում է նաև թանգարանի
հասարակական կամ սոցիալ-մշակութային գործառույթների որոշարկումը, որի շուրջ ևս գիտական մոտեցում ները տարբեր են:
Ջ. Նոբլը 1970 թ. հստակ առանձնացրեց այն խնդիրների շարքը, որոնք թանգարանի ինստիտուցիոնալ մեկնաբանման հիմքում են: Ըստ նրա՝ յուրաքանչյուր թանգարանի առջև հիմ նական
5 պարտականություն կա՝ հավաքել, պահպանել, ուսում նասիրել,
ներկայացնել և ցուցադրել: Վերջիններս Ջ. Նոբլը համարում էր
մի ամբող ջություն, ինչպես ձեռքի հինգ մատները, որոնցից յուրաքանչյուրն առանձին է, սակայն միավորվում են մեկ նպատակի համար։ Եթե թանգարանը թվարկվածներից մեկը չի օգտագործում կամ մեկի վրա է կենտրոնանում, կարող է իրեն վնասել:
Այս հիմ նական խնդիրների խմբավորումն է ընկած թանգարանի հասարակական գործառույթների քննարկման առանցքում:
Այս առումով սովորաբար առանձնացվում է երկու գործառույթ՝
փաստաթղթագրման և կրթադաստիարակչական: Թանգարանն
առաջին գործառույթն իրականացնելիս նպատակաուղղված
թանգարանային առարկաներ է հավաքում և կազմում հավաքա-
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ծուներ, կատարում հետազոտություն հասարակության և բնության իրական պատկերը բացահայտելու և արտացոլելու նպատակով: Այս գործառույթն իրականացվում է թանգարանային
հավաքածուների համալրման, պահպանման և հետազոտման
աշխատանքներով: Երկրորդ գործառույթն ուղղված է բավարարելու հանրության ճանաչողական և մշակութային պահանջմունքները, և իրականացվում է հիմ նականում թանգարանային ցուցադրության և տարաբնույթ կրթամշակութային գործունեության
ձևերի կազմակերպմամբ (տե՛ս գծապատկեր 1):

Գծապատկեր № 1. Թանգարանի ավանդական սոցիալական
գործառույթները:

Խորհրդային թանգարանագիտական դպրոցի հայտնի ներկայացուցիչ Դ. Ռավիկովիչն առանձնացնում էր նաև թանգարանային ժամանցի կազմակերպման գործառույթը: Մեկ այլ
հայտնի խորհրդային շրջանի թանգարանագետ՝ Ա. Ռազգոնը,
առաջարկեց վերոհիշյալ երկու գործառույթներից առանձնացնել
պահպանության և գիտահետազոտական գործառույթները: Ի.
Իկսանովան նաև թանգարանի հաղորդակցական գործառույթն
էր կարևորում։ 1980-ական թթ. խորհրդային թանգարանագիտական դպրոցին բնորոշ էր այս գործառույթների թվի անընդհատ ավելացումը: Որոշ թանգարանագետ-գիտնականներ (Մ.
Գնեդովսկի) նաև ուղղակի դեմ էին թանգարանի գործառութային
մեկնաբանությանը:
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Թանգարանի հասարակական գործառույթների «PRC» և
«CC» կառուցվածքներ: Արևմտաեվրոպական թանգարանագիտության մեջ քննարկվում է երկու հիմ նական հարացույց, որոնց
Պ. վ. Մենշը պայմանականորեն կոչում է «ՊԻ ԱՐ ՍԻ (PRC)» և
«ՍԻ ՍԻ (CC)»: Առաջինն իրենից ներկայացնում է երեք հասարակական գործառույթների շղթա. պահպանություն, հետազոտություն և հաղորդակցություն (անգլերեն՝ Preservation-ResearchCommunication/PRC) (տե՛ս գծապատկեր 2): Իսկ երկրորդ
հարացույցը հիմնվում է երկու գործառույթի վրա. հավաքածուների կազմակերպում (մենեջմենթ) և հաղորդակցություն (անգլերեն՝
Collection Management-Communication/CC) (տե՛ս գծապատկեր 3):

Գծապատկեր № 2. Թանգարանի սոցիալական գործառույթների «PRC»
կառուցվածքն՝ ըստ Պ.վ.Մենշի:

Գծապատկեր № 3. Թանգարանի սոցիալական գործառույթների «CC»
կառուցվածքն՝ ըստ Պ.վ.Մենշի:

1956 թ. «PRC» հարացույցն ընդունվեց նաև Չինական թանգարանային ասոցիացիայի կողմից՝ որպես թանգարանների
համար բազային կառուցվածք: Այն 1983 թ. կիրառվեց Ռեյնվարդի ակադեմիայի հրատարակություններում և թանգարանագիտական դասընթացներում: Որոշ գիտնականներ այնու-
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հանդերձ առաջարկում են դրան ավելացնել նաև «հավաքման»
գործառույթը:
«CC» հարացույցն ընդունվեց բրիտանական թանգարանային
ասոցիացիայի կողմից և ներառվեց առավելապես գործնական
ոլորտի վրա կենտրոնացած բրիտանական և ամերիկյան մասնագիտական գրականության, «կուրատորական ձեռնարկներում»
և ուսում նական նյութերում: Այն, ի լրումն «օպերատիվ գործունեության» ոլորտի (թանգարանային ռեսուրսների կառավարում՝
ներառյալ շինությունը, ծառայությունները, ֆինանսները և հաստիքները), ընդգրկում է նաև, այսպես կոչված, «կուրատորական»
(հավաքածուների ձեռք բերումը, պահպանությունը, փաստաթըղթավորումը, նաև դրանց և թանգարանի առաքելության հետազոտումը և գիտական արդյունքների արձանագրումը) և հաղորդակցական (հավաքածուների ներկայացումը հանրությանը՝
կրթական, ցուցադրական, տեղեկատվական, հրատարակչական
ծառայությունների միջոցով) բաղադրիչները: Այս հարացույցի
ներքո հետազոտությունը չի դիտարկվում որպես թանգարանային գործառույթ, որը պրոֆիլային գիտությունների շրջանակներում է քննարկվում, քան՝ թանգարանային պրակտիկայի, և որը
անգլալեզու գրականության մեջ «թանգարանային ուսումնասիրությունների» (Museum Studies) հիմ նական առարկան է:
Թանգարանային գործառույթների բաղդատումը և ավելացումը
շարունակվում է, որը Պ. վ. Մենշը կապում է թանգարանային գործի ներքին մասնագիտացման և թանգարաններում աշխատանքների շարունակական տարանջատման հետ: Հեղինակը մասնագիտացման հետ կապված հետևյալ պարբերացումն է նշում.
1. Առաջին փուլ` բոլոր գործառույթները միասնաբար են արտահայտվել:
2. Երկրորդ փուլ՝ առանձնանում են թանգարանի վարչական
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աշխատանքները:
3. Երրորդ փուլ՝ առանձնանում է հաղորդակցությունը՝ սկզբում
միայն կրթական գործառույթով, ապա՝ ցուցադրական գործունեությամբ:
4. Չորրորդ փուլում առանձնանում են պահպանությունը և փաստաթղթավորումը:
5. Հինգերորդ փուլ՝ շարունակվում են հետագա տարբերակումները գործառութային ենթահամակարգերի շրջանակներում:
Մասնագիտացում ների փուլը հատկապես սկսվում է 20-րդ
դարի երկրորդ կեսից, երբ թանգարանները գնալով ընդլայնում
են իրենց գործունեության ոլորտները: Հաճախ նաև մասնագիտացումը և աշխատանքների բաժանումը բերում է վիճահարույց
իրավիճակի թանգարանի ներքին կառուցվածքում, օրինակ,
պահպանության և հաղորդակցության գործառույթները միշտ չէ,
որ հավասարակշռվում են, սովորաբար, դրանք հանդես են գալիս հակադրության մեջ կամ՝ հիերարխիկ կառուցվածքով: Սակայն, վերևում ներկայացված «PRC» հարացույցի հիմքում ոչ թե
տարաբաժանումն է, այլ միասնությունը և գործառույթների շարունակականությունը, ինչը Պ. վ. Մենշը բնութագրում է որպես
«թանգարանագիտական համակարգ»:
Թանգարանագիտության հիմնարար հասկացություններից
առավել քննարկելի են նաև «թանգարանային առարկան», «թանգարանայնությունը», որոնց կանդրադառնանք հետագա թեմաներում:
Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Մի քանի տեսասահիկների (սլայդեր) սահմաններում պատրաստել կարճ հաղորդում ներ, որոնց մեջ պետք է ներկայացնել այն
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երեք ամենակարևոր առանձնահատկությունները (բառեր, երեվույթներ, գործառույթներ և այլն), որոնք կարևոր են «թանգարան» երևույթի սահմանման համար։
 Մեկ էջի սահմանում, ձեր ուսում նասիրած և տեսած թանգարանների հիման վրա կազմել դրանց իրական գործառույթների
ցանկը՝ հնարավորինս շատ և բազմազան գործառույթներ դուրս
բերելով։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Որո՞նք են թանգարանի վերափոխման և տարընկալման հիմ նական պատճառները։
 Ինչպե՞ս է ԻԿՕՄ-ը սահմանում «թանգարան» հասկացությունը:
 Որո՞նք են ավանդական թանգարանի հասարակական գործառույթներն ու դրանց հետ կապված գործնական ուղղությունները:
 Ո՞րն է թանգարանի հասարակական գործառույթների ավելացման հիմ նական պատճառը։
 Ինչպե՞ս բնութագրել «PRC» և «CC» թանգարանի գործառութային
կառուցվածքները:

Գրականություն և նյութեր
 Менш П. В. (2014) Музеологические функции // Вопросы
музеологии, 1(9), cт. 193-201.
 Основы музееведения: Т. В. Абанкина и др.; отв. ред. Э. А.
Шулепова. – М., 2005, cт. 25-27.
 Музейное дело России. Под ред. Каулена М. Е., Коссовой И. М.,
Сундиевой А. А.. –М., 2010. ст. 225-226.
 Юренева Т.Ю. (2003) Музееведение: учебник для высш. шк. –
М., cт. 326-329.
 Key Concepts of Museology. Edited by André Desvallées and
Franois Mairesse, ICOM, Armand Colin, 2010, pp. 56-60.
 Marstine Janet (2006) Introduction, New Museum Theory and
Practice. An Introduction. Edited by J. Marstine. First published by
Blackwell Publishing, Malden, Oxford, pp. 8-21.
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VII. «ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՑՈՒՄ» ԵՎ
«ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱ»
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
«Թանգարանացում» հասկացությունը,
Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական որակը
և դրա կառուցվածքային մոդելը,
Թանգարանային առարկայի որակական այլ հատկությունները,
Թանգարանային առարկայի դասակարգումը,
Թանգարանային հավաքածուների ընդհանուր
բնութագիրն ու տիպերը։
«Թանգարանացում» հասկացությունը։ ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից
կազմված թանգարանագիտական հիմ նական հասկացությունների շարքում «թանգարանային առարկան», որը հաճախ տեսական գրականության մեջ բնորոշվում է «մուզեալիա» (լատիներեն`
musealium, musealia, անգլերեն` musealia, ֆրանսերեն` muséalie
և այլն) անվամբ, համարվում է այն, ինչ «թանգարանացված» է
և կարող է լինել իրականության ցանկացած իրային դրսևորում:
Այս առումով կարևորվում է երկու հասկացություն՝ «թանգարանայնությունը» (անգլերեն՝ museal, ռուսերեն՝ музеальность, ֆրանսերեն՝ muséal) և «թանգարանացումը» (անգլերեն՝ musealisation,
ռուսերեն՝ музеефикация, ֆրանսերեն՝ muséalisation): Թանգարանայնությունը «մարդու հատուկ վերաբերմունքը» կամ «թանգարանային պահանջմունքն» է, որի հիման վրա առարկան
հայտնվում է թանգարանային գործունեության ոլորտում: Երկրորդ հասկացությունն անմիջականորեն առնչվում է այդ գործընթացին: Մասնավորապես «թանգարանացումն» ընդհանուր
առմամբ ընդունված է համարել թանգարանում տեղակայելը կամ
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ավելի լայն իմաստով՝ կյանքի էական պահերի, բնության յուրահատուկ վայրերի վերածումը թանգարանի տարատեսակներից
մեկին: Խիստ թանգարանագիտական տեսանկյունով՝ թանգարանացմամբ փորձ է կատարվում ֆիզիկապես կամ հայեցակարգային կերպով ինչ-որ բան դուրս բերել իր բնական կամ մշակութային միջավայրից և դրան տալ թանգարանային (մուզեալ)
կարգավիճակ, վերածել այն «թանգարանային առարկայի» կամ
«մուզեալիայի», բերել թանգարանային (մուզեալ) ոլորտ: Թանգարանացման գործընթացը, ինչպես Զ. Ստրանսկին է բացատրում, չի ենթադրում պարզապես առարկայի դուրս բերումն իր
բնական միջավայրից և տեղակայումը թանգարանի ֆիզիկական
տարածքում, այլ՝ համատեքստի փոփոխության, ընտրության և
ցուցադրության գործընթացների միջոցով առարկայի նոր կարգավիճակի սահմանումը: Անկախ իր հիմ նական կիրառությունից՝
թանգարանում առարկան վերափոխվում է մարդու և նրա շրջակա
միջավայրի նյութական և ոչ նյութական վկայության, սկզբնաղբյուրի, այդկերպ՝ արդեն նոր, յուրահատուկ մշակութային իրողության: Նման փոփոխությունն է հիմք տվել Զ. Ստրանսկուն 1970 թ.
առաջարկել «մուզեալիա» (musealia) եզրը, որով բնորոշվում են
թանգարանացման գործընթացով անցած և «թանգարանային
առարկայի կարգավիճակ» ստացած արժեքները:
Թանգարանացումը սկսվում է անջատման կամ դուրս բերման
փուլով: Առարկաները՝ որպես իրենց ստեղծման կամ կիրառման
իրականության փաստեր, անջատվում են իրենց բնական միջավայրից կամ համատեքստից: Այս առումով թանգարանային
առարկան այլևս կիրառման կամ փոխանակման առարկա չէ,
բայց արդեն՝ իրականության արժանահավատ վկայություն և դրա
վերաբերյալ տվյալների, զգացողությունների փոխանցման միջոց: Սակայն անջատումը նաև ենթադրում է որոշակի բովանդա-
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կության կորուստ: Այդ պատճառով թանգարանացումը ներառում
է գիտական հիմքերի վրա դրված պահպանություն (ընտրություն,
ձեռք բերում, հավաքածուների կազմակերպում, կոնսերվացիա /
ամրակայում/), հետազոտություն (ներառյալ կատալոգների ստեղծումը) և հաղորդակցություն (ցուցադրության, հրատարակման և
այլ միջոցներով):
Կ. Շրայները, ինչպես նաև Զ. Ստրանսկին, Ա. Գրեգորովան
հակված են թանգարանագիտության շրջանակներում քննարկել
միայն թանգարանային հավաքածուները: Ի. Մարոեվիչը, Պ.վ.
Մենշն առավել ընդլայնված են դիտարկում «մուզեալիան»՝ դրա
ներքո ներառելով բնության և մշակութային ցանկացած տարր,
որն արժեքավոր է պահպանության (in situ, ex situ, document)
համար: Ի. Մարոեվիչը թանգարանային առարկան համարում է
որոշակի իրականության վավերագիր, վկայություն, ինքնության
հիմք, հմտության արդյունք, որն ընդհանուր իմացության հիմքում
ընկած տեղեկատվության մի մասն է:
Ռուսական մասնագիտական գրականության մեջ միտում կա
տարանջատելու «թանգարանային առարկա» և «թանգարանային
օբյեկտ» հասկացությունները: Ըստ այդմ՝ առաջինները շարժական մշակութային արժեքներն են, իսկ երկրորդները՝ պատմամշակութային անշարժ ժառանգությունը։ Վերջինիս հետ կապված
թանգարանացումն այլ գործընթաց է ենթադրում՝ ի տարբերություն ավանդական անջատմանը, արժևորմանը և ցուցադրմանը:
Նման թանգարանացմամբ արժեքը չի անջատվում իր ավանդական ֆիզիկական տարածքից, այլ թանգարանային համատեքստ
է բերվում իր միջավայրով, ինչպես օրինակ, «in situ» (իր տեղում)
կազմակերպված բացօթյա թանգարաններում, արգելոց-թանգարաններում, էկոթանգարաններում և այլն: Անդրադառնալով
ավանդական, հավաքածուների հիման վրա խարսխված թանգա-
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րանային գործունեությանը՝ գործնական ոլորտի պահանջմունքներին առավել համապատասխանում է թանգարանագիտության
առարկայական մոտեցումը, որի համաձայն` իրերի թանգարանայնությունը կապվում է դրանց որոշակի որակական հատկանիշների հետ:
Ռուսական մասնագիտական դասագրքերում շրջանառվում
է դեռ 1988 թ. Ա. Ռազգոնի կողմից տրված թանգարանային
առարկայի սահմանումը: Ըստ այդմ՝ «թանգարանային առարկան
իրականությունից վերցված թանգարանային նշանակության
առարկան է, որը ներառվել է թանգարանային հավաքածուի մեջ
և ունակ է երկարատև պահպանվելու»: Հեղինակների մեծ մասը շեշտում են հատկապես թանգարանային առարկայի բնօրինակության, դրա՝ գիտելիքի և զգացմունքի արժանահավատ
սկզբնաղբյուրի բաղադրիչը: Թանգարանների և թանգարանային ֆոնդի մասին ՀՀ օրենքի շրջանառվող վերջին նախագծերից
մեկում ևս նույն մոտեցումն է, ըստ որի՝ «թանգարանային առարկան հասարակության կենսագործունեության նյութական արգասիք կամ երկրաբանական նմուշ կամ հնէաբանական գտածո
կամ բուսական և կենդանական աշխարհի նմուշ է, ինչը հանդիսանում է գիտելիքի սկզբնաղբյուր, ունի պատմական, հուշային,
գեղարվեստական կամ գեղագիտական արժեք, որի որակական
կամ հատուկ հատկանիշներն անհրաժեշտ են դարձնում վերջինի
պահպանումը, ուսումնասիրումը, հետազոտումն ու հրապարակումը հասարակության համար»:
Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական որակը և դրա
կառուցվածքային մոդելը։ Գործնական ոլորտում առարկայի
թանգարանայնությունը կամ Պ. վ. Մենշի կողմից տրված «առարկայի պահպանության կարգավիճակը» արժևորվում է դրա մի
շարք հատկանիշների հիման վրա, որոնց վերաբերյալ նույնպես
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դեռ որոշակի միակարծություն չկա: Առավել քննարկվում են թանգարանային առարկայի տեղեկատվական, արտահայտչական,
գրավչության, ձգողական, ներկայացուցչական և զուգադրման
որակները, որոնց շնորհիվ է թանգարանային նշանակության
օբյեկտը հատուկ գիտական գործունեության (համալրում, հաշվառում, ուսում նասիրում, վերականգնում և այլն) արդյունքում
ընդգրկվում թանգարանային միջավայր: Հայտնի է, որ թանգարանային առարկայի ձեռք բերումը, հետազոտումն ու արժևորումը թանգարանային գործի առանցքային ուղղություններն են`
հիմնված թանգարանային աղբյուրագիտության և այլ համալիր
հետազոտությունների վրա: Իրը որոշակի բովանդակությամբ
է փոխակերպվում թանգարանային առարկայի՝ գիտելիքների
և զգացմունքների աղբյուրի: Նշված բովանդակությունն արդի
աղբյուրագիտության մեջ արտահայտվում է «տեքստ» եզրով:
«Աղբյուրը տեքստ է, որն արտահայտում կամ արձանագրում է
սոցիո-մշակութային նշանակության տեղեկատվությունը և սուբյեկտների (անհատական կամ խմբային) գործունեության արդյունքը»:
Թանգարանային առարկայի տեքստը պայմանավորվում է այնպիսի որակական հատկանիշներով, որոնց բացահայտմանը, արձանագրմանը, համակարգմանը, պահպանմանն ու օգտագործմանն է
ուղղված թանգարանային գործունեությունը: Հատկանշական է, որ
վերջինս արտահայտվում է ոչ միայն տեքստի բացահայտման և փոխանցման, այլև վերաիմաստավորման, նոր ամբողջական մշակութային տեքստերի ստեղծման գործընթացներում:
Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական ներուժն արտաքին բնորոշիչների (չափս, քաշ, գույն, նյութ և այլն), դրա վրա
պահպանված արձանագրությունների, պատկերների և դրա շուրջը եղած տեղեկատվության (ծագում, միջավայր, նշանակություն,
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պատկանելիություն) ամբող ջությունն է: Յուրաքանչյուր առարկայի բացահայտված տեքստն ինքնին տեղեկատվական դաշտ
է, որը տեղեկատվական ամբողջ ներուժի միայն մի հատվածն է:
Տեղեկատվական դաշտն արտահայտվում է ներքին և արտաքին
դրսևորում ներով: Եթե առաջինը ենթադրում է առարկայի արտաքին տվյալների, գրավոր կամ այլ բնույթի տեղեկատվության
բացահայտումը, ապա երկրորդը` առարկայի վերաբերյալ եղած
այլ աղբյուրների պարունակած վկայությունները: Նշված ներքին
և արտաքին դաշտերը փոխկապակցված են միմյանց և անքակտելի են: Դրանք թանգարանային միջավայրում կարող են նաև
փոխադրվել ու պահպանվել այլ կրիչների վրա (օրինակ, միևնույն
երաժշտական ստեղծագործությունը կարող է պահվել նոտային
հրատարակության, ձեռագրի, ձայնագրության կամ տեսաֆիլմի
տեսքով) (տե՛ս գծապատկեր 1):

Գծապատկեր № 1. Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական դաշտը։

Թանգարանային առարկայի, հատկապես ոչ նյութական ժառանգության տարրերի հավաքման, հաշվառման, հետազոտման
արդյունքում ստացված տեղեկատվությունն արձանագրվում է
դաշտային օրագրերում, տարբեր մատյաններում, քարտարաններում, լուսանկարների, տեսաժապավենների, թվային կրիչների
վրա: Այս նոր կրիչները, որոնք թանգարանային տեղեկատվա-
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կան ենթահամակարգեր են, առարկայի տեքստային բովանդակության պահպանման և արդյունավետ օգտագործման նպատակով են ստեղծվում: Դրանք այն փաստաթղթերն են, որոնց
միջոցով արձանագրվում է առարկայի արժեքը, նշանակությունը,
տեղեկատվական դաշտը և այլն: Թանգարանային առարկայի ոչնչացման դեպքում այս ենթահամակարգերը վերածվում են
սկզբնաղբյուրի, իսկ թանգարանում դրանք առարկայի կամ հավաքածուի անբաժան մասն են և կարևոր բաղադրատարրը։
Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական որակի բացահայտումը և օգտագործումն արդի թանգարանի հիմնական
առաքելությունն է: Ուստի, այս որակը կարելի է առաջնային համարել մյուսների նկատմամբ, քանի որ դրանով է պայմանավորվում առարկայի թանգարանայնությունը: Այդ իսկ պատճառով
Պ. վ. Մենշը թանգարանային առարկայի որակական հատկանիշները հենց դրա տեղեկատվական որակի շուրջն է համախմբում: Հեղինակն առարկայի պարունակած տվյալների
որակական կառուցվածքը հակված է ուսումնասիրել՝ նաև այլ
հետազոտողների կողմից ընդունելություն ստացած ինտեգրացիոն մեթոդաբանությամբ: Ըստ որի՝ առարկայի տեղեկատվությունը միակողմանի չէ, ինչպես պրոֆիլային գիտությունների կողմից է այն դիտարկվում, այլ՝ բազմակողմ, որի հիմքում
ընկած է հիմնականում դրա երկվությունը. «առարկան որպես
աղբյուր և որպես մեդիում (միջնորդ)»: Թանգարանագիտական
մոտեցումը ենթադրում է առարկայի բազմակողմ և բացահայտման անսահման հնարավորություններ կամ, այսպես կոչված,
«բաց» կառուցվածք: Վերջինս արտահայտվում է արտեֆակտի
երեք որակական հատկանիշներով՝ ֆիզիկական, գործառութային և առարկայի ու նրա համատեքստի կապերը: Նման կերպով
Պ. վ. Մենշն ամբող ջացնում է առարկայի տեղեկատվական արժե-
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քը երեք հիմնական բաղադրատարրով. առարկայի կոնցեպտուալ
(մտահղացումը), փաստացի (իրացումը) և ակտուալ (օգտագործումը) ինքնություններով: Ըստ «կոնցեպտուալ ինքնության»՝ առարկայի կյանքը սկսվում է որոշակի գաղափարից, որը հենց ստեղծողի ներաշխարհի ու պահանջմունքների արտացոլումն է: Սակայն
«փաստացի ինքնությունը» դրա իրական ձևի ու կերպարանքի,
նյութի և տեխնոլոգիաների համադրությունն է: Այսինքն՝ փաստացի ինքնությունն արդեն կապված է իրացված առարկայի հետ՝ իր
կառուցվածով, գործառութային ու հայեցողական ասպեկտներով:
«Ակտուալ ինքնությունը» կապված է առարկայի հետագա գործածությամբ ձեռք բերված տեղեկատվության հետ և այն արդեն մեզ
հասած առարկան է՝ իր բազմաշերտությամբ: Վերջինս նաև կապված է առարկայի արտաքին ու ներքին տեղեկատվական դաշտերի վերլուծության հետ (տե՛ս գծապատկեր 2):

Գծապատկեր № 2. Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական որակի
կառուցվածքն՝ ըստ Պ. Վ. Մենշի ինտեգրացիոն
մեթոդաբանության։
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Ռուսական թանգարանագիտական գրականության մեջ
առավել տարածված է առարկայի տեղեկատվական որակի բացահայտման արժեքային մոտեցումը, որը ինչպես տեսանք, նաև
արտահայտելի է մեզանում: Ըստ այդմ՝ առանձնացվում են առարկայի գիտական, պատմական, հուշային և գեղարվեստական արժեքները: Առարկան տեղեկատվության աղբյուր է այս կամ այն
պրոֆիլային գիտության համար (գիտական արժեք), այն կապված է որևէ պատմական ժամանակաշրջանի հետ (պատմական
արժեք) կամ անմիջականորեն առնչվում է որևէ հայտնի անձի
կամ նշանավոր պատմական իրադարձությանը (հուշային արժեք)
կամ դրա միջոցով փոխանցվում են ապրումներ և զգայություններ
(գեղարվեստական արժեք): Այս առումով առարկայի արժեքայնությունը պայմանավորված է դրա որակական հատկանիշներով:
Թանգարանային առարկայի որակական այլ հատկությունները։ Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական որակը սերտորեն աղերսվում է դրա արտահայտչականությանը: Վերջինս
առարկայի զգացմունքային ներգործության` ապրումներ առաջացնելու հնարավորությունն է, որն արտահայտվում է հնությամբ,
մասունքային նշանակությամբ, եզակիությամբ, գեղագիտական
արտահայտչամիջոցներով և այլն: Այս որակը գերակայում է հուշային առարկաներում: Օրինակ, Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում պահվող Սայաթ-Նովայի
ձեռագիր դավթարը, Կոմիտասի, Ե. Չարենցի և մյուս մեծերի ձեռագրերի փրկված մասունքները, Ա. Խաչատրյանի դաշնամուրը`
Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարանում, զորավար Անդրանիկի
սուրը` Հայաստանի պատմության թանգարանում: Արտահայտչական հզոր ներուժ են պարունակում հատկապես գեղարվեստական ստեղծագործությունները՝ անկախ տարածքային, ժամանակային ու էթնիկ պատկանելիությունից, որոնք թանգարաններում
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ու պատկերասրահներում հաճախ ներկայացվում են անմիջական զգայական ներգործություն առաջացնելու և գեղագիտական
կրթության ու դաստիարակության նպատակներով: Կարելի է
բազմաթիվ օրինակներ բերել անցյալում ու մեր ժամանակներում
գործող արվեստագետների ստեղծագործություններից, օրինակ,
Ե. Քոչարի թանգարանում ցուցադրված «Պատերազմի արհավիրքները» կտավը (1962թ., կտավ, յուղաներկ, 290 X 210 սմ):
Չափերով, ներկայացվածությամբ (առանձին պատի երկայնքով
է ցուցադրվում) կենդանի գույներով, վերացարկված կերպարներով ու կոմպոզիցիայով այն այցելուի զգանցմունքային դաշտի
վրա ներգործելու խտացված ներուժ ունի:
Թանգարանային առարկայի հաջորդ՝ ձգողական որակը,
առնչվում է արտաքին տվյալներին, որոնց շնորհիվ այն առաջնահերթ ուշադրություն է գրավում (արտասովոր չափ, ձև, գույն,
լուծում և այլն): Հրաշալի օրինակ է ՀՀ ԳԱԱ պրոֆ. Հ.Տ. Կարապետյանի անվան երկրաբանության թանգարանում ներկայացված բրածո փղի մնացորդների վերակազմությունը (մեզանից 7-6
մլն տարի առաջ, վերականգնող` Ա. Պողոսյան), որն իր հսկայական չափերով ու արտառոց կերպարով անմիջապես առանձնանում է սրահի մյուս ցուցանմուշներից: Նմանատիպ օրինակներ
են «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում
ցուցադրված ուրարտական 750 լ տարողությամբ գինու կարասը կամ Հայաստանի պատմության թանգարանում ներկայացվող Լճաշենի պեղածո փայտյա կառքերի վերակազմությունները
(Ք.ա. 15-14 –րդ. դդ.) և այլն:
Ներկայացուցչական որակով թանգարանային առարկան
նմանօրինակ բազմաթիվ իրերի գոյության վավերագիրն է կամ
բնորոշ ներկայացուցիչը: Այս որակը հատուկ է ազգագրական,
հնագիտական բնույթի թանգարաններին, որտեղ ներկայացվում
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են ժողովրդի կենցաղը, նյութական մշակույթը, արտադրական
գործընթացներն ու ստեղծած արժեքները (աշխատանքային գործիքներ, արհեստագործական, արդյունաբերական արտադրանք
և այլն): Բազմաթիվ օրինակներից կարելի է հիշել Սարդարապատի հուշահամալիրի տարածքում գործող Հայոց ազգագրության
և ազգային ազատագրական պայքարի պատմության ազգային
թանգարանում երկրագործության, անասնապահության, արհեստների և նյութական մշակույթի ցուցադրության համալիրները կամ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում ցուցադրված Շուստովի գործարանի արտադրության կոնյակները:
Զուգադրման որակի շնորհիվ առարկան նոր միջավայրում
(թանգարան) փոխկապակցվում է թանգարանային այլ օբյեկտների հետ, հանդես գալիս որպես ընդհանուր մշակութային տեքստի (հավաքածու, ցուցադրություն) բաղադրիչ: Այս որակը խիստ
կարևոր է թանգարանային հավաքածուի ստեղծման և ներկայացման համար, քանզի թանգարանում իրերը համակարգվում
են բնորոշ հատկանիշների նմանությամբ և տարբերությամբ`
թեմայի մասին ամբող ջական պատկերացում կազմելու հնարավորություն ընձեռելով: Օրինակ, Միջին Արևելքի թանգարանում
ըստ ժամանակագրության՝ զուգադիր ցուցադրված արդուկները,
կարի մեքենաները, բռնակները տվյալ առարկայի զարգացման
օրինաչափություններն են ներկայացնում:
Նշված որակներին համապատասխանող ցանկացած իր կարելի է համարել թանգարանային նշանակության առարկա: Վերջինիս բացահայտման, դասակարգման, պահպանման և օգտագործման արդյունքում է ձևավորվում թանգարանային առարկան:
Սակայն, տարբեր տիպի թանգարաններում առարկայի արժեքայնությունն արտահայտվում է այս կամ այն որակի առավելությամբ,
քանի որ ըստ թանգարանի տիպի՝ կարող են փոխվել և հասա-
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րակական պահանջմունքները: Օրինաչափ է, որ առարկան միշտ
պետք է կրի տվյալ թանգարանի հասարակական նշանակությանը բնորոշ որակները: Պատմական բնույթի թանգարաններում
առաջնայնությունը տրվում է առարկայի տեղեկատվական, ներկայացուցչական որակներին: Գեղարվեստական բնույթի թանգարաններում, գեղագիտական ընկալման խնդիրներից ելնելով,
նախընտրելի են արտահայտչական հատկանիշները: Այսուհանդերձ, որակական հատկությունները փոխկապակցված են ու հաճախ համատեղ են արտահայտվում, և արդի թանգարանները
փորձում են հնարավորինս տարբեր որակների բացահայտմամբ
և մեկնաբանմամբ իրացնել առարկաների պատմամշակութային
բովանդակությունը (տե՛ս գծապատկեր № 3)։
Այսպիսով, թանգարանային միջավայրում հայտնված առարկայի համար նոր գործառույթներ են նախանշվում: Թանգարանային նշանակության առարկան, բնականոն կյանքից տեղափոխվելով թանգարան, կորցնում է իր հիմ նական գործառույթները
(կենսական, հոգևոր պահանջմունքների բավարարում), ապա`
մասնագիտական ուսումնասիրությունից հետո, ներկայացվում է
որպես այդպիսին: Օրինակ, ձեռքով հացահատիկ աղալու համար
նախատեսված երկանքը` թանգարան բերվելով, դադարում է աշխատանքային գործիքի դեր կատարելուց և մասնագետի քննությունից հետո տեղափոխվում է երկրագործական մշակույթի ցուցասրահ` ներկայացնելու 19-րդ դարում հայոց կենցաղին բնորոշ
հացահատիկ աղալու գործընթացը: Իր որակներին համապատասխան` առարկան թանգարանային միջավայրում վերածվում
է գիտելիքի և զգացմունքի աղբյուրի, տեղեկատվական միջոցի,
որոնք էլ պայմանավորում են նրա ճանաչողական, կրթական արժեքները:
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Գծապատկեր № 3. Թանգարանային առարկայի հիմնական որակական
հատկանիշները։

Թանգարանային առարկայի դասակարգումը։ Թանգարանագիտության մեջ ի սկզբանե առանձնացվում էր առարկաների երկու
կատեգորիա՝ «արտեֆակտ» և «նատուրալիա»: Առաջինը համարվում էր նյութական մշակույթի, իսկ «նատուրալիան» կամ «բիոֆակտը»՝ բնության օրգանական և ոչ օրգանական բաղադրատարր:
Նման բաժանումը (naturalia և artificialia) կարելի էր հանդիպել
17-րդ դ. կաբինետների նկարագրություններում, օրինակ, Օլ Ուորմի (Museum Wormianum, 1655 թ.) կամ Ջոն Թրեյդեսքանթի հրատարակած կատալոգներում (Musaeum Tradescantinum, 1656 թ.) և
այլն: Այս բաժանումը բխում էր Սամուել ֆոն Քվիքեբերգի Մյունխենում դեռ 1565 թ. հրատարակած հայտնի «Նկարագրություններից
...», որով հավաքածուների կազմակերպման որոշակի մեթոդաբանություն մշակելու առաջին փորձն էր արվում: Այսուհանդերձ հա-
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ճախ «արտեֆակտերի» և «բիոֆակտերի» միջև տարաբաժանումը
բավականին դժվար էր, քանի որ դրանք միասնաբար էին հանդես
գալիս, օրինակ, կենդանիների խրթվիլակները թեև բիոֆակտեր
են, բայց պատրաստվել են մարդու կողմից և որոշակի մշակույթի
արդյունք են դարձել:
Թանգարանային առարկաների նշված երկու կատեգորիաներին Զ. Ստրանսկին ավելացրեց ևս մեկը՝ «մետաֆակտը», որը
մարդու զգայարաններին անմիջականորեն հասանելի չէ, այլ վերաբերվում է վերացարկված տվյալներին՝ անկախ իրենց ֆիզիկական կրիչներից, օրինակ, տեքստը, գրաֆիկան, էլեկտրոնային
տվյալների շտեմարանը և այլն (տե՛ս գծապատկեր № 4):

Գծապատկեր № 4. Թանգարանային առարկաների դասակարգման հիմնական
եղանակը։

1986 թ. Օ. Ս. Յուհարի և Վ. Ռուսսոյի կողմից առաջարկվեց բաժանել «նյութական մշակույթի օբյեկտները» (նյութական
վկայություններ) և «սոցիալական օբյեկտները» (ոչ նյութական
վկայությունները): Մինչ այդ՝ 1979 թ., փորձ էր արվել նաև արտեֆակտերը բաժանել շարժականի և ոչ շարժականի: Իսկ 1990 թ.
առաջարկվել էր արտեֆակտերը դասակարգել՝ ըստ նախնական
կիրառական և հաղորդակցության նշանակության։ Ըստ այդմ՝
թանգարանացման գործընթացում առարկաները հանդես են գալիս որպես «հաղորդակցական արտեֆակտեր»՝ կորցնելով իրենց
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կիրառական նշանակությունը կամ ուղղակի ստեղծվելով հաղորդակցության համար:
Այս առումով թանգարանային առարկաների դասակարգումը
և դրանց պահպանության միավորները ևս թանգարանագիտության հիմ նարար հասկացությունների շարքում են: Թանգարաններում առարկաները խմբավորվում են այս կամ այն նշանակությամբ, տիպերով՝ կազմակերպվում հավաքածուների մեջ:
Թանգարանային հավաքածուների ընդհանուր բնութագիրն ու
տիպերը։ Թանգարանային հավաքածուն գիտականորեն կազմակերպված, համակարգված մեկ կամ մի քանի նշանների հիմքով ընտրված թանգարանային առարկաների ամբող ջությունն է,
որը պատմական, գեղարվեստական կամ այլ արժեք է ներկայացնում՝ որպես մեկ ամբող ջություն:
Առանձնացվում են թանգարանային հավաքածուների հետևյալ
հիմ նական տիպերը.
 Սիստեմատիկ (տիպաբանական) հավաքածու, որի մեջ
առարկաները խմբավորվում են միատիպության սկզբունքով,
որոշակի դասակարգմամբ:
 Թեմատիկ հավաքածու, որի մեջ խմբավորվում են տվյալ թեմային առնչվող տարատիպ առարկաները:
 Անձնական հավաքածուներ, տարաբնույթ առարկաների համախումբ, որը պատկանում է որևէ անձի կամ առնչվում նրա
կենսագրությանը։ Այն հաճախ բնութագրվում է իբրև հուշային կամ մեմորիալ հավաքածու (տե՛ս գծապատկեր № 5):
Կրթական թանգարաններում կամ կրթական հաստատություններին կից թանգարաններում ձևավորվում են հիմ նականում
ուսում նական հավաքածուներ, որոնք կարող են պարունակել նաև
գիտաօժանդակ նյութեր և օգտագործվել ուսում նական գործընթացում:
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Սակայն, այսօր թանգարանագիտության մեջ գնալով տիրապետող է դառնում նաև այն պատկերացումը, որ «ժառանգության
բոլոր օբյեկտները կարող են թանգարանացվել»։ Այս շարքում են
նաև պատմամշակութային անշարժ հուշարձանները, ոչ նյութական ժառանգության ամենատարբեր դրսևորում ները և այլն:

Գծապատկեր № 5. Թանգարանային հավաքածուների հիմնական տիպերը։

Թանգարանային հավաքածուների հիմ նական դասակարգումն ընդունված է կատարել նաև՝ ըստ առարկաների արժեքայնության, տեղեկատվության կրիչների (աղբյուրագիտական
դասակարգում՝ իրային, գրավոր, գեղարվեստական, կինո-ֆոտո-ֆոնո) և այլն: Յուրաքանչյուր թանգարան, սեփական մասնագիտացումից ելնելով, ձգտում է իր հավաքածուների միջոցով
առավել ամփոփ գիտական բովանդակություն արտահայտել:
Վերջինս հիմք է, որ հավաքածուի մեջ առանձնացվեն թանգարանի թեմատիկան ընդգրկող բնօրինակ թանգարանային առարկաները (հիմնական ֆոնդ) և գիտաօժանդակ նյութերը: Հիմ նական
ֆոնդը բաժանվում է նաև հիմ նական և փոխանակման ֆոնդերի,
ապա նաև`հիմ նական և ավելորդ օրինակների ֆոնդերի: Ընդունված է նաև թանգարանային հավաքածուների կազմում ներառված առարկաները դասակարգել՝ ըստ նյութի, բնագավառի,
ծագման վայրի և այլ սկզբունքներով:
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Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Ընտրել պատմամշակութային ժառանգության երեք տարբեր
օբյեկտներ (նյութական, ոչ նյութական, շարժական կամ անշարժ)
և դրանց շուրջ բանավոր հաղորդում պատրաստել՝ ներկայացնելով ու վերլուծելով դրանց թանգարանացման գործընթացը և
որակական հատկանիշների օգտագործման առկա վիճակն ու
հնարավորությունները։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ի՞նչ են նշանակում «թանգարանայնություն» և «թանգարանացում» հասկացությունները:
 Որո՞նք են թանգարանային առարկայի հիմ նական որակական
հատկանիշները:
 Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական հատկության
ինչպիսի՞ կառուցվածքային վերլուծություններ կան։
 Որո՞նք են թանգարանային առարկայի հիմ նական տիպերը։
 Ինչպե՞ս սահմանել «թանգարանային հավաքածու» հասկացությունը։
 Ինչպե՞ս են դասակարգվում թանգարանային հավաքածուների
կազմում ներառված առարկաները:

Գրականություն և նյութեր
 Պողոսյան Դ. (2008) Թանգարանը մշակÂթային հաղորդակցÂթյան ﬕջավայր, Եր., էջ 98-109:
 Менш П. В. (2014) Предмет как носитель данных// Вопросы
музеологии, 1(9), cт. 193-201.
 Музееведение, Словарь актуальных музейных терминов. Авторысоставители Каулен М. Е. и др., Музей, 2009, № 5, cт. 56.
 Основы музееведения: отв. ред. Э. А. Шулепова, М., 2005, cт.
38-66.
 Key Concepts of Museology. Edited by André Desvallées and
Franois Mairesse, ICOM, Armand Colin, 2010, pp. 48-52; 61-64.
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VIII. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Թանգարանագիտությունը գիտությունների համակարգում,
 Թանգարանների «պրոֆիլավորումը» և դասակարգման
հիմ նական եղանակները,
Ընդհանուր թանգարանագիտության կապն այլ գիտությունների հետ,
«Թանգարանագիտական հետազոտություն» հասկացությունն ու ուղղությունները,
Հետազոտությունները թանգարանային գործունեության
հիմ նական ուղղությունների շրջանակներում,
Թանգարանագիտության միջգիտակարգային և բազմագիտակարգային բնույթը:
Թանգարանագիտությունը գիտությունների համակարգում։
Թանգարանագիտության ուսումնասիրման առարկայի, մեթոդի, հիմ նական հասկացությունների քննարկում ները միտված
են նաև որոշարկելու դրա տեղը գիտությունների համակարգում:
Այս հարցում ևս մասնագետները դժվարությունների են հանդիպում, քանի որ հաճախ դյուրին չէ թանգարանագիտությունը
միանշանակ դասակարգել հասարակական, բնագիտական կամ
տեխնիկական գիտություններից որևէ մեկի շրջանակներում:
Թանգարանային գործունուեությունն առնչվում է բնության և հասարակության զարգացումը վկայող ամենատարբեր նյութական
և ոչ նյութական ժառանգության դրսևորումներին, որոնց ուսումնասիրումը կարող է միաժամանակ վերաբերվել տարաբնույթ
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գիտակարգերի: Այս առումով թանգարանագիտությունը հաճախ
հավասարապես կապված է հասարակագիտական, բնագիտական և տեխնիկական գիտությունների հետ: Ավելին, հատուկ
թանգարանագիտությունը հիմ նականում հանդես է գալիս «պրոֆիլային գիտությունների» հովանու ներքո, քանի որ, սովորաբար,
թանգարանային առարկաները դրանց աղբյուրագիտական հենք
են կազմում: Ի. Նեուստուպնու առաջարկած կառուցվածքային
դասակարգման շրջանակներում՝ հատուկ թանգարանագիտությունը նաև ավանդական թանգարանագիտական գիտելիքների և
թանգարանների դասակարգման պատճառներից մեկն է։ Վերջինիս հիմքում կարելի է տեսնել հենց թանգարանների մասնագիտացումը կամ ըստ մասնագիտական ոլորտում ընդունված եզրի՝
«պրոֆիլավորումը»:
Թանգարանների «պրոֆիլավորումը» և դասակարգման հիմնական եղանակները։ «Թանգարանների դասակարգումը»՝ որպես հիմնարար թանգարանագիտական հասկացություն, հաճախ պայմանավորվում է հենց «պրոֆիլավորմամբ», քանի որ
գիտությունների համակարգում թանգարանները որոշակիորեն
խմբավորվում են՝ ելնելով իրենց համակազմից կամ գործունեությունից: Մի խնդիր, որն առաջին թանգարանագիտական պատկերացում ների հետ է կապված, քանի որ արդեն իսկ առաջին
«մուզեոգրաֆիկ» աշխատություններում փորձ էր արվում գտնելու
այն առանձնահատկությունները, որոնք միավորում են տարբեր
հավաքածուներ կամ տարանջատում դրանք։
Թանգարանների մասնագիտացման կամ «պրոֆիլային գիտությունների» հիմքով դասակարգումն, այնուհանդերձ, առավել
հատուկ է խորհրդային և հետխորհրդային թանգարանագիտությանը: Ըստ այդմ՝ թանգարանների դասակարգումը տեղի է ու-

93

նենում երկու մոտեցմամբ՝ մասնագիտացմամբ և ինտեգրմամբ:
Առաջինը ենթադրում է թանգարանների մասնագիտացումը
մինչև մեկ տիպի առարկաների մակարդակին (օրինակ, ադամանդի, հեծանիվների, արդուկների թանգարաններ և այլն): Երկրորդ մոտեցմամբ՝ թանգարանների որոշ խմբեր դասակարգվում
են ըստ առանձին գիտական ոլորտների (օրինակ, պատմական,
բնագիտական, գեղարվեստական): Վերջին մոտեցումը գերակշռում է նաև մեզանում, որի համաձայն՝ թանգարանների մեծ մասը
դասակարգվում են ըստ բնագիտական և հումանիտար գիտությունների: Բնագիտական թանգարաններին բնորոշ է կապը որևէ
բնագիտական գիտակարգի կամ դրա հետ կապված գիտաճյուղի, իսկ հումանիտար ուղղվածության թանգարանները կապված
են հասարակագիտական գիտակարգերի հետ: Հնարավոր է նաև
նշված երկու տիպերի միաժամանակյա դրսևորումը, օրինակ,
երկրագիտական, հուշային թանգարանների, արգելոց-թանգարանների դեպքում և այլն:
Բնագիտական թանգարանները, որոնք ծնունդ առան
«կունստկամերաներից» ու «նատուրալ կաբինետներից», նվիրված են բնության անշունչ և կենդանի վկայություններին և դրանց
ուսումնասիրմանը՝ ընդհուպ մինչև կենդանաբանական, բուսաբանական այգիները, ակվարիում ները և այլն:
Թանգարանների մեկ այլ համալիր խմբում են գիտատեխնիկական թանգարանները, որոնք բաժանվում են ընդհանուր
գիտության և տեխնիկայի թանգարանների և ճուղային տեխնոլոգիական ու արտադրական ոլորտներին նվիրված թանգարանների:
Հումանիտար գիտական ուղղվածության թանգարանների
առավել տարածված տիպերն են պատմության, հնագիտության,
գեղարվեստական, գրականության, մանկավարժական, ազգա-
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գրական և այլ թանգարանները:
Պրոֆիլային տարաբաժանումից զատ՝ թանգարանների դասակարգումն ընդունված է կատարել նաև ըստ պատկանելիության (պետական, գերատեսչական, մունիցիպալ, հասարակական,
մասնավոր, եկեղեցական), ըստ գործունեության մասշտաբների
կամ նշանակության (պետական կամ ազգային, տարածաշրջանային, մարզային, տեղական), ըստ կարգավիճակի (գլխամասային, մասնաճուղային), ըստ պահպանության հանձնված ժառանգության (հավաքածուների կամ շարժական ժառանգության
և անշարժ ժառանգության օբյեկտների հիման վրա գործող կամ
անսամբլային, միջավայրային թանգարաններ), ըստ հիմնական
ուղղվածության (գիտահետազոտական, գիտալուսավորական և
ուսում նական) և այլն: Սակայն, դասակարգման հստակ սխեմաներ չկան և շատ դեպքերում թանգարանների դասակարգումը
ելնում է դրանց բազմաբնույթ հավաքածուներից և բազմակողմ
գործունեությունից: Թիմոթի Ամբրոսի և Քրիսփին Փեյնի կողմից կազմված մասնագիտական դասագրքում փորձ է կատարվել
համակարգել թանգարանների դասակարգման եղանակներն՝
ըստ հավաքածուների, կազմակերպման ձևի, աշխարհագրական
ընդգրկման, լսարանի, ցուցադրման մեթոդի: Այս դասակարգման հիմնական եղանակների ներքո՝ հեղինակները թվարկում
են թանգարանային տիպերի ցանկեր և վերջում առաջարկում ընթերցողին ավելացնել իրենց հայտնի այլ տիպեր (տե՛ս գծապատկեր № 1):
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Գծապատկեր № 1. Թանգարանների դասակարգման հիմնական եղանակներն՝
ըստ Թ. Ամբրոսի և Ք. Փեյնի։

Ընդհանուր թանգարանագիտության կապն այլ գիտությունների հետ։ Ընդհանուր թանգարանագիտությունն ուսում նասիրում է
«թանգարանային պահանջմունքի» ծագման և զարգացման հիմնահարցերը, թանգարանային առարկայի միջոցով գիտելիքի և
զգայությունների փոխանցման գործընթացները, թանգարանների գործունեությունը և գործառույթները տարբեր պատմական
ժամանակաշրջաններում: Այդ պատճառով հետազոտողներն
առավել հակված են այն քննարկել հասարակական կամ մշակութաբանական գիտությունների շրջանակներում: Օրինակ, Ա. Մ.
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Ռազգոնն այլ գիտությունների հետ կապերը համարում է միջգիտական բնույթի և համադրական, որոնք արդեն նոր որակ են հաղորդում դրանց, սակայն նա թանգարանագիտությունը կամ այս
դեպքում «թանգարանաբանությունը» դիտարկում է հասարակական գիտությունների շրջանակում:
Պատմականորեն թանգարանագիտությունը կապված է
եղել փիլիսոփայության հետ: Թանգարանային գործունեության
զարգացման ընթացքում թանգարանների սերտ առնչությունը
մանկավարժության, սոցիոլոգիայի և աղբյուրագիտության հետ
բերել է նոր համադրական ու հատուկ մասնագիտական բնագավառների զարգացմանը՝ ինչպիսիք են թանգարանային մանկավարժությունը, թանգարանային սոցիոլոգիան, թանգարանային
աղբյուրագիտությունը և այլն: Փաստաթղթային ժառանգության
հետ թանգարանագիտության սերտ կապվածությունը մոտեցնում
է դրան նաև փաստաթղթագիտական գիտությունների շրջանակին, որոնց շարքին են պատկանում օրինակ, հենց փաստաթղթագիտությունը, արխիվագիտությունը, գրադարանագիտությունը:
Ինչպես թանգարանագիտության, վերջիններիս առջև ևս դրված
են թանգարանային առարկայի միջոցով գիտական տեղեկատվության բացահայտման տարաբնույթը խնդիրները:
Վերջին շրջանում ռուսական մասնագիտական գրականության մեջ հակվածություն կա թանգարանագիտությունը դիտարկել
մշակութաբանության ոլորտում: Օրինակ, Ա. Ա. Սունդիևան թանգարանի ծագումը դիտարկում է «մշակութային կերպ» հասկացության շրջանակներում: Թանգարանի զարգացման վերլուծությունը՝ որպես մշակութային փորձի հավաքման, մեկնաբանման
և պահպանման «մշակութային կերպ», օրինակ հիմք է դիտվում
պարբերացնելու Ռուսաստանում թանգարանային գործի պատմությունը: Ն. Ա. Տոմիլովը թանգարանագիտությունը սահմանում
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է որպես մշակութաբանական գիտակարգ:
Այսօր թանգարանագիտությունն առավել լայն իմաստով
դիտարկվում է որպես հումանիտար ուղղվածությամբ գիտություն, որը սերտ կապերի մեջ է ինչպես հասարակական, այնպես էլ բնագիտական ու տեխնիկական գիտությունների հետ:
Դրանցից թանգարանը փոխառում է որոշ մեթոդներ, գիտական
ապարատի տարրեր՝ իր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար: Այսկերպ թանգարանագիտությունը ներկայանում է որպես
միջգիտակարգային կամ միջդիսցիպլինար, զարգացման փուլում
գտնվող գիտություն: Ռուսական թանգարանային հանրագիտարանի մեջ սահմանվում է. «թանգարանագիտությունը (թանգարանաբանություն) գիտական դիսցիպլին կամ գիտակարգ է, որն
ուսումնասիրում է իրականության հանդեպ մարդու յուրահատուկ
թանգարանային վերաբերմունքը և դրանից ծնված թանգարան
երևույթը, թանգարանային առարկաների միջոցով հասարակական տեղեկատվության պահպանության և փոխանցման գործընթացները, ինչպես նաև թանգարանային գործի զարգացումն ու
թանգարանային գործունեության ուղղությունները»:
«Թանգարանագիտական հետազոտություն» հասկացությունն ու ուղղությունները։ Թանգարանագիտության նման
ընդգրկուն մեկնաբանման համատեքստում է ծավալվում թանգարանի գիտահետազոտական գործունեությունը, որը տարանջատվում է հատուկ և ընդհանրական ուղղվածություններով:
Թանգարանի հատուկ հետազոտական գործունեությունն ավանդաբար կապված է եղել թանգարանային օբյեկտների (առարկաներ, հավաքածուներ, հուշարձաններ, պատմական միջավայր, ոչ
նյութական մշակութային ժառանգության տարրեր և այլն) հետազոտման, դրանց՝ այս կամ այն պրոֆիլային գիտության շրջանակ-
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ներում բացահայտման հետ: Նման պրոֆիլային գիտությունների
շարքին կարելի է դասել պատմագիտությունը, հնագիտությունը,
ազգագրությունը, աշխարհագրությունը, կենսաբանությունը, արվեստաբանությունը և այլն, որոնց համար թանգարանը և մասնավորապես թանգարանային օբյեկտներն աղբյուրագիտական
նշանակություն ունեն: Այս առումով թանգարանում հետազոտական գործունեությունը տարվում է մյուս գիտահետազոտական
ինստիտուտների նմանությամբ՝ ելնելով որոշակի պրոֆիլային
գիտության առանձնահատկություններից, զարգացման մակարդակից: Պրոֆիլային գիտությունների շրջանակներում ծավալված
գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքներն օգտագործվում են թանգարանի առաքելությունն ու սոցիալական գործառույթներն իրականացնելիս։
Թանգարանի ընդհանրական գիտահետազոտական ուղղությունները բնորոշ են բոլոր թանգարաններին՝ անկախ դասակարգումից և հավաքածուների համակազմից: Սույն ուղղությունները
փաստորեն թանգարանային առանձնահատկությունների տարանջատման հիմքում են և դարձել են թանգարանագիտական
մտքի զարգացման նախապայման:
Պ. վ. Մենշը խոսում է «թանգարանագիտական հետազոտությունների» մասին՝ նշելով որ դրանք միակերպ չեն ընկալվում: Օրինակ, դեռ 1978 թ. ԻԿՕՖՕՄ-ի գիտաժողովի ընթացքում Վ. Կլաուզեվիցը նշյալ հասկացությունը կիրառեց առավել
լայն համատեքստում՝ ներառելով թանգարաններում կատարվող հետազոտություններն ընդհանրապես: Ա. Ռազգոնն ու Վ.
Սոֆկան տարանջատեցին պրոֆիլով պայմանավորված և թանգարանագիտական հետազոտությունները, որոնցից առաջինը
վերաբերվում էր հավաքածուների ուսումնասիրմամբ զբաղվող
բոլոր գիտություններին, որոնք «թանգարանային հետազոտութ-
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յուններ» կամ հատուկ ուսում նասիրություններ են կատարում, իսկ
երկրորդը՝ առավելապես զբաղվում է թանգարանային հաստատությունների պատմության, սոցիալական գործառույթների և
նշանակության հարցերով: Այդպիսով, ընդհանրական թանգարանագիտական հետազոտություններն առնչվում են ոչ թե պրոֆիլային, այլ օժանդակ գիտությունների (օրինակ, սոցիոլոգիա,
մանկավարժություն, քիմիա, աղբյուրագիտություն և այլն) օգնությամբ ուսում նասիրությունների կատարմանը, որոնք խմբավորվում են հետևյալ կերպ.
 Թանգարանային հայեցակարգի (կոնցեպտ, հղացք) և գործնական ուղղությունների մշակման հետազոտություններ:
 Ցուցադրությունների և ցուցահանդեսների գիտական նախագծում:
 Թանգարանային այցելուների սոցիոլոգիական հետազոտություն:
 Կրթամշակութային գործունեության եղանակների և մեթոդների մշակում:
 Թանգարանային հավաքածուների ֆիզիկական պահպանության ապահովման խնդիրների մշակում:
 Թանգարանային գործի, տարբեր տիպերի, խմբերի թանգարանների, տարածքների, առանձին թանգարանների պատմության հետազոտություն:
 Ընդհանուր տեսական թանգարանագիտական ուսումնասիրություններ (տե՛ս գծապատկեր № 2):

100

Գծապատկեր №2. Թանգարանագիտական հետազոտությունների հիմնական
ուղղությունները:

Հետազոտությունները թանգարանային գործունեության հիմնական ուղղությունների շրջանակներում։ Գործնական ոլորտում ընդհանուր թանգարանագիտական ուսում նասիրությունները հաճախ տարվում են՝ ըստ թանգարանի հիմ նական գործունեության ուղղությունների, որոնք են.
 Հավաքածուների համալրումը,
 Գիտաֆոնդային աշխատանքները,
 Ցուցադրական-ցուցահանդեսային գործունեությունը,
 Կրթամշակութային գործունեությունը:
Հավաքածուների համալրումը թանգարանային հավաքածու-

101

ների ձևավորման հիմքն է և երկու հետազոտական ուղղություն է
ենթադրում. 1) գիտական համալրման հայեցակարգի մշակում և
2) hավաքածուի մեջ առարկաների ընդգրկման և ընտրման չափորոշիչների մշակում:
Գիտաֆոնդային գործուենության շրջանակներում իրականացվող հետազոտություններն ունեն երեք ուղղվածություն. 1)
հավաքածուների գիտական, գեղարվեստական, պատմական
արժեքի բացահայտումը՝ թանգարանային առարկայի ուսում նասիրման և փաստաթղթավորման, դասակարգման և համակարգման գործընթացով: 2) Հավաքածուների ֆիզիկական պահպանության ապահովման ուղղությամբ հետազոտությունները և 3)
գիտաֆոնդային աշխատանքի հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակումը:
Ցուցադրական և ցուցահանդեսային գործունեության շրջանակներում հետազոտություններն ուղղված են ցուցադրության
գիտական նախագծման փաստաթղթերի (գիտական հայեցակարգ, թեմատիկ կառուցվածք, թեմատիկ-ցուցադրական պլան,
սցենար և այլն) կազմմանը:
Կրթամշակութային գործունեության համատեքստում հետազոտությունները տարվում են հետևյալ հիմ նական ուղղություններով. 1) թանգարանի կրթական հայեցակարգի կազմում, 2)
թանգարանային լսարանի բազմակողմ ուսում նասիրություն, 3)
որոշակի լսարանի համար երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ
կրթական ծրագրերի ու նախագծերի մշակում, 4) տարբեր լսարանների հետ աշխատանքային մեթոդների մշակում և փորձարկում, 5) կրթամշակութային գործունեության տարբեր եղանակների համար մեթոդական փաստաթղթերի պատրաստում (տե՛ս
գծապատկեր № 3):
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Գծապատկեր № 3. Ընդհանուր թանգարանագիտական
ուսումնասիրությունների շրջանակը:

Թանգարանային գործառույթներից զատ՝ կարևորվում է նաև
թանգարանի գիտական հայեցակարգի մշակումը, որը ներառում է ինչպես սույն տարբեր գործունեության ուղղությունների
հայեցակարգերը, այնպես էլ թանգարանի հիմ նական առաքելությունը, զարգացման հեռանկարները: Հայեցակարգը սովորաբար կազմման երեք փուլերով է անցնում մինչև վերջնական տարբերակով քննարկվում է թանգարանի գիտական խորհրդում և
հաստատվում վերադաս մարմ նի կողմից: 1-ին փուլում կազմվում
է վերլուծական տեղեկանք, որը պարունակում է տարածաշրջանի պատմական, բնական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային
առանձնահատկությունների վերլուծությունը, տարածաշրջանում
թանգարանային գործի զարգացման մակարդակը և տարծաշրջանի ներկայացվածության մակարդակը թանգարանային հավա-
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քածուներում, շրջակա բնակչության սոցիալ-ժողովրդագրական
պատկերը, թանգարանի թեմատիկայի մշակվածության աստիճանը, մատենագիտական քարտարանի կազմումը: 2-րդ փուլում
մշակվում է թանգարանի գաղափարական մտահղացումը, որը
պարունակում է տարբեր թանգարանային գործունեության ուղղությունների փոխկապակցման գիտական հիմ նավորումը, ինչպես նաև թանգարանի զարգացման հեռանկարները: 3-րդ փուլում կազմվում է թանգարանի զարգացման գլխավոր ծրագիրը,
որը ենթադրում է գաղափարական մտահղացման իրականացման ուղղությամբ որոշակի գործնական միջոցառումներ, գիտական փաստաթղթերի մշակում և այլն:
Թանգարանագիտության միջգիտակարգային և բազմագիտակարգային բնույթը։ Այսպիսով, թանգարանային գործը՝ որպես
միաժամանակ բազմագիտակարգային (մուլտիդիսցիպլինար)
և միջգիտակարգային (միջդիսցիպլինար) գիտամասնագիտական ոլորտ, սերտորեն կապված է տարբեր գիտությունների հետ:
Թանգարանը բազմակողմ հետազոտական գործունեության ընթացքում տարբեր հարաբերությունների մեջ է հասարակական,
բնագիտական և տեխնիկական ամենատարբեր ոլորտների հետ:
«Պրոֆիլային գիտությունների» անմիջական ներառվածությունը թանգարանային ոլորտում խոսում է թանգարանագիտության բազմագիտակարգային բնույթի մասին: Իսկ զուտ թանգարանագիտական ուսումնասիրությունների ժամանակ տարբեր
օժանդակ գիտությունների հետ համադրությունը թույլ է տալիս
միջգիտակարգային համատեքստում մեկնաբանել թանգարանագիտությունը: Վերջին հանգամանքը նպատակային է համարվում
թանգարանագիտության հետագա կայացման համար, քանի որ
դրա օգտին է նաև լուծվում թանգարանագիտության ուրույն տեսության և մտածողության հիմնավորում ները:
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Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Համացանցում առկա տեղեկատվության հիման վրա թանգարանների դասակարգման եղանակներով վերլուծել նախընտրած
երկրի թանգարանային համակարգը՝ մեկ էջի սահմաններում
ներկայացնելով բանավոր զեկույց թանգարանների հիմ նական
դասակարգման և դրանց դասակարգման եղանակների մասին։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Որո՞նք են թանգարանագիտության մեջ պրոֆիլային և օժանդակ
գիտությունները:
 Որո՞նք են թանգարանների դասակարգման հիմ նական եղանակները:
 Ինչպե՞ս սահմանել ընդհանուր թանգարանագիտության և դրա
կապը այլ գիտությունների հետ:
 Որո՞նք են թանգարանագիտական հետազոտությունների հիմ նական ուղղությունները:
 Որո՞նք են թանգարանային գործունեության հիմ նական ուղղությունները:
 Ինչպե՞ս բացատրել թանգարանագիտության միջգիտակարգային բնույթը:

Գրականություն և նյութեր
 Менш П. В. (2014) Музеологические исследование // Вопросы
музеологии, 1(9), cт. 96-108.
 Музееведение. Музеи исторического профиля/ под ред. К. Г.
Левыкина, В. Хербста. – М.:1988, cт. 49-52.
 Основы музееведения: отв. ред. Э. А. Шулепова, – М.: 2005,
cт. 421-437, 27-32.
 Музейное дело России. Под ред. Каулена М. Е., Коссовой И. М.,
Сундиевой А. А.. –М.: ВК, 2010, ст. 255-265.
 Ambrose T., Paine C. (2012) Museum Basics. 3rd Ed., Routledge,
London, pp. 8-10.
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IX. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հաղորդակցության վերաբերյալ պատկերացում ները
և մոդելները,
Թանգարանային հաղորդակցության տեսական
դրույթների ի հայտ գալը,
Թանգարանային հաղորդակցության մոդելները,
Թանգարանային հաղորդակցության հիմ նական
սկզբունքները,
Թանգարանագիտական հաղորդակցական մոտեցման
էությունը:
Հաղորդակցության վերաբերյալ պատկերացում ները և մոդելները։ Թանգարանային հաղորդակցության տեսական պատկերացումները հիմ նականում թանգարանագիտության ոլորտում
տեղեկատվության փոխանցման վերաբերյալ գիտելիքների ներդրման արդյունք էին: Վերջիններս զարգացան 20-րդ դ. սկզբներից և հաջողությամբ ներդրվեցին տարբեր գիտական բնագավառներում: 1949 թ. Կ. Է. Շենոնը մշակեց տեղեկատվության
փոխանցման պարզ մոդելը (տե՛ս գծապատկեր № 1):

Գծապատկեր № 1. Տեղեկատվության փոխանցման պարզ մոդելն՝
ըստ Կ. Է. Շենոնի:

Կ. Է. Շենոնի մշակած մոդելը հետագայում վերանայվեց:
Մասնավորապես, մոդելին բնորոշ «գծային հաղորդակցությանն»
ավելացվեց «հետադարձ տեղեկատվություն» հասկացությունը:
Առաջադրվեց տեղեկատվության շրջանաձև փոխանցման հարա-

106

ցույցը (տե՛ս գծապատկեր № 2):

Գծապատկեր № 2. Շրջանաձև հաղորդակցման մոդել։

Վերոհիշյալ կապի մաթեմատիկական գիտելիքների հիման
վրա իր արժեբանությունը զարգացրեց կանադացի հայտնի փիլիսոփա Մ. Մաքլուենը: Նա, հետևելով ստրուկտուրիալիստական
փիլիսոփայությանը, զարգացնում էր այն միտքը, որ ցանկացած
լեզու հաղորդակցության միջոց է, իսկ բոլոր հաղորդակցության
միջոցները` լեզու: Նա ընդգծում էր, որ հաղորդակցության միջոցները մարդուն թույլ են տալիս ոչ միայն հասկանալ իրականությունը, այլև ստեղծել այն, քանի որ «լայնացնում» են օրգաններն
ու զգայարանները: Հաղորդակցության միջոցներ համարելով ոչ
միայն լեզուն` լայն խորհրդանշանային իմաստով, այլև անիվը,
ճանապարհը, մեքենան, դրամը, հեռուստացույցը, համակարգիչը, Մ. Մաքլուենը դրանց զարգացման հետ էր կապում պատմության հիմ նական շրջափուլերը: Հեղինակի մշակութային հաղորդակցության հայեցակարգում որոշակիորեն շոշափվում էր նաև
թանգարանի կրթական գործունեությունը:
Թանգարանային հաղորդակցության տեսական դրույթների ի
հայտ գալը։ Մ. Մաքլուենը թանգարանային տարածությունը համարում էր «գրքային», որտեղ կարևորվում էր սյուժեն, իսկ թանգա-
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րանային առարկաներն իրականացնում էին «նկարազարդման»
խնդիր: Մինչդեռ, ըստ նրա` թանգարանային ցուցադրությունը
պետք է այն վայրը լիներ, որտեղ ոչ միայն կփոխանցվեին, այլև
ամեն անգամ նորովի կստեղծվեին մտքեր, պատկերացումներ:
Հեղինակն առանձնացնում էր այցելուի` ազատ տեղեկատվության
ընտրությունը, բացահայտումը, նրա պահանջմունքների ուսումնասիրությունը` առավելություն տալով վիզուալ (տեսողական),
տակտիլ (շոշափողական) շփմանը, քան՝ «նկարազարդ գրքային», «գծային» հաղորդակցության ձևերին:
Հիմնվելով Կ. Է. Շենոնի և Մ. Մաքլուենի տեսական հիմ նադրույթների վրա` կանադացի հայտնի թանգարանագետ Դ. Ֆ.
Քամերոնը զարգացրեց թանգարանային հաղորդակցության իր
տեսությունը: Ըստ Դ. Ֆ. Քամերոնի` թանգարանային հաղորդակցությունն այցելուի շփումն էր իրական առարկաների հետ,
որը պայմանավորված էր մի կողմից այցելուի առարկաների լեզուն հասկանալու ունակությամբ, մյուս կողմից` ցուցադրության
հեղինակների` ցուցանմուշների միջոցով տարածական պատմություն ստեղծելու կարողությամբ: Հեղինակը Կ. Է. Շենոնի
հարացույցը փոփոխեց և ներմուծեց թանգարանագիտության
բնագավառ` ընդգծելով, որ թանգարանում հնարավոր է ինչպես
միակողմանի, այնպես էլ երկկողմանի հաղորդակցություն (տե՛ս
գծապատկեր № 3): Դ. Ֆ. Քամերոնը մեծ տեղ էր հատկացնում
թանգարանում տեսողական-տարածական հաղորդակցությանը`
չժխտելով բանավոր հաղորդակցության նշանակությունը: Վերջինս նպատակահարմար էր դիտարկվում ոչ թե անպատրաստ
այցելուների համար տեսողական տեղեկատվությունը մեկնաբանելու, այլև նրանց առարկաների լեզուն սովորեցնելու առումով:
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Գծապատկեր № 3. Թանգարանային հաղորդակցության պարզ մոդելն՝
ըստ Դ. Ֆ. Քամերոնի։

Նախքան թանգարանային հաղորդակցության վերաբերյալ տեսական դրույթների մշակումը՝ թանգարանագիտության
ուշադրության կենտրոնում գլխավորապես թանգարանային
առարկան էր: Մ. Մաքլուենի, Դ. Ֆ. Քամերոնի աշխատություններով շեշտադրվեցին թանգարանային այցելուի ուսում նասիրման,
նրա դերի բարձրացման խնդիրները։ Այցելուն սկսեց դիտվել
իբրև հաղորդակցության լիիրավ մասնակից` իր պահանջմունքներով, հետաքրքրություններով: Դ. Ֆ. Քամերոնը թանգարանի
գործունեության արդյունավետության բարձրացումը տեսնում էր
թանգարան-այցելու երկխոսության մեջ: Նա առաջարկեց ցուցադրության կազմակերպման ոլորտ ներգրավել նկարիչ-ձևավորողին, որը տիրապետում էր տեսողական-տարածական «հաղորդակցության լեզվին», թանգարանային գործում ընդգրկել
նոր մասնագետների` սոցիոլոգների, հոգեբանների: Վերջիններս
այցելուի պահանջմունքները, հաղորդակցման ընթացքում հետադարձ տեղեկատվությունը, ազդեցությունն ուսումնասիրելու
ճանապարհով՝ կբարձրացնեին թանգարանային հաղորդակցության արդյունավետությունը: Առաջ քաշված դրույթներն եկան
ցրելու թյուր կարծիքը, որ թանգարանը գիտական, սահմանափակ, դիդակտիկ կրթական հաստատություն է, որի խնդիրն էր
ցուցադրությամբ որոշ գիտելիքներ մատուցել այցելուին` նրան
դիտելով որպես ուսուցման, դաստիարակման օբյեկտ: Դ. Ֆ. Քա-
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մերոնը թանգարանային այցելուին դիտարկում էր որպես հաղորդակցության լիիրավ սուբյեկտ` իր նախասիրություններով ու
տեսակետներով: Հետագայում, Է. Հուպեր-Գրինհիլը նշում էր, որ
Դ. Ֆ. Քամերոնի ներկայացրած հաղորդակցության գործընթացում այցելուն ինքնուրույն նոր մտքեր չի կառուցում, այլև միայն
ընկալում է նախօրոք պատրաստված հաղորդագրությունը: Նա
թանգարանային հաղորդակցությունը համարում էր երկկողմանի
մտքերի ստեղծման գործընթաց, որտեղ ոչ միայն թանգարանային աշխատողն էր առարկաները համակարգված իմաստավորում, այլև յուրաքանչյուր այցելու իր անձնական փորձի հիման
վրա ցուցանմուշների սեփական մեկնաբանությունն ուներ: Է.
Հուպեր-Գրինհիլի կարծիքով՝ թանգարանային ցուցադրությունը հատուկ նշանային համակարգ էր, որն արտահայտվում էր`
կախված հաղորդակցվող կողմերի նպատակներից, ինչպես նաև
գաղտնագրված նշանային լեզվին տիրապետելու մակարդակից:
Այնուհանդերձ, թանգարանային գործում հաղորդակցության
տեսական պատկերացումների ձևավորումը սոցիալական հաղորդակցության դրույթների ուղղակի ներմուծություն չէին, այլապես, թանգարանագիտության մեջ դրանց արագ ներդրումն ու
տարածումն անհնար կլիներ: Թանգարանի` որպես կրթական
հաստատության և թանգարանային մանկավարժության զարգացման հետ կապված` հաղորդակցության հիմ նական գաղափարներն այս կամ այն չափով արծարծվում էին դեռ 19-րդ դ. վերջից սկսած: Վերջիններս հիմ նականում առնչվում էին ընդհանուր
կրթական բարեփոխում ներին, թանգարան-դպրոց հարաբերությունների ակտիվացմանը:
Նախքան Դ. Ֆ. Քամերոնը, թանգարանը յուրօրինակ հաղորդակցման համակարգ էր դիտարկվում նաև Ս. Դե Բորհեգինի և
Հ. Պարկերի աշխատանքներում: Ս. Դ. Բորհեգինն, իր «վիզուալ
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հաղորդակցության թանգարանային մոդելում» առանցքային էր
համարում այցելուին: Հեղինակը գտնում էր, եթե թանգարանային
աշխատողն ուզում էր հաղորդակցվել այցելուի հետ, ապա նրա
ուշադրությունը գրավելու խնդիր ունի։ Իսկ հաղորդակցության
կայացման համար՝ Ս. Դ. Բորհեգինը կարևորում էր ցուցադրական պիտակների, բացատրագրերի, լուսավորության, ձայնային,
շոշափողական հնարավորությունների ընձեռման արդյունավետությունը և այլն: Հ. Պարկերն հաղորդակցության ընթացքում
առանձնացնում էր հատկապես ցուցադրվող առարկաներով արտահայտված մտքերի և այցելուների աշխարհընկալման հնարավորությունների գնահատումը, այցելուի պատկերացում ների և
ընկալման պահանջմունքների հիման վրա ցուցադրության կառուցումը:
Թանգարանային հաղորդակցության վերաբերյալ հիմ նարար
մոտեցում ները կապված էին 1960-1970 ական թթ. դրսևորվող
«թանգարանային պայթյունի» երևույթի հետ: Նոր սոցիալ-մշակութային պայմաններում կարիք կար վերանայելու թանգարանի
հասարակական դերի և նշանակության հարցերը, որոնք նպաստեցին թանգարանագիտական քննարկում ների ակտիվացմանը,
նոր գիտական մոտեցում ների առաջացմանը: Նոր թանգարանային պահանջմունքների արդյունքում՝ 20-րդ դ. երկրորդ կեսից
զարգացող հաղորդակցության բնագավառի տեսական քննարկում ներն այն խարիսխն էին, որոնց վրա հենվելով` թանգարանը
փորձում էր իրականացնել իր կրթական առաքելությունը:
Թանգարանային հաղորդակցության մոդելները։ Թանգարանային հաղորդակցության տեսական պատկերացումների հետագա զարգացումը 1980-ական թթ. կապված էր յուրահատուկ
թանգարանագիտական մոտեցման առաջացման հետ: Վերջինս,
ուսում նասիրման գլխավոր խնդիր համարելով թանգարան-հա-
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սարակություն հարաբերությունները, այլընտրանքային դիրք
գրավեց թանգարանագիտական այլ մոտեցում ների հանդեպ
կամ ինտեգրվեց դրանց:
Մ. Բ. Գնեդովսկին նկատում է, որ նախքան հաղորդակցական
մոտեցման ձևավորումն առավելապես թանգարանագիտական
ուսում նասիրությունների առարկա էին թանգարանային հավաքածուները և թանգարանային գործի ինստիտուցիոնալ կազմակերպումը: Դ. Ֆ. Քամերոնն առաջադրեց թանգարանային հաղորդակցության հայեցակարգը, որով թանգարանագիտական
հետազոտությունների կենտրոնը տեղափոխվեց դեպի թանգարանային այցելուն: Վերջինս առիթ է տալիս Օ. Վ. Բեզզուբովային
նշելու, որ Դ. Ֆ. Քամերոնի հետազոտությունները հիմնականում
վերաբերում էին թանգարանային գործի արդյունավետության
վերլուծությանը և տեսական հիմք հանդիսանում թանգարանային սոցիոլոգիայի համար: Այնումենայնիվ, Դ. Ֆ. Քամերոնի առաջադրած տեսական դրույթների հիման վրա վերոհիշյալ
թանգարանագիտական մոտեցումներին զուգահեռ զարգացավ
թանգարանային հաղորդակցության տեսությունը: Այն առավելապես արտահայտվեց հայեցակարգային մոդելների զարգացմամբ: Անվանի թանգարանային մանկավարժ Բ. Ա. Ստոլ յարովը
փորձել է առանձնացնել առավել քննարկվող մոդելները.
Ճանաչողական հաղորդակցության համաձայն՝ այցելուն
շփվում է թանգարանային աշխատողի հետ (էքսկուրսավար, նկարիչ-ձևավորող և այլն), իսկ ցուցանմուշները ծառայում են որպես
հաղորդակցության միջոցը: Այս հաղորդակցության հիմնական
խնդիրը որոշակի գիտելիքների միջնորդավորված (էքսկուրսավարի միջոցով) և անմիջական (ցուցադրություն-այցելու զգայական շփում) ներկայացումն է: Այս մոդելը, որն ավանդական է
թանգարանների մեծամասնության համար, կարող է լինել միա-
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կողմանի (հաղորդվում է տեղեկատվություն, իսկ այցելուն պասսիվ ընդունողի դերում է) և երկկողմանի (երկխոսության ձևով):
Գեղագիտական (էսթետիկական) հաղորդակցության մոդելը ենթադրում է այցելու-ցուցանմուշ անմիջական հաղորդակցություն, որի ընթացքում թանգարանային առարկան ձեռք է
բերում ինքնարժեքի կարգավիճակ: Այն առավել բնորոշ է գեղարվեստական թանգարաններին և նպատակ ունի ստեղծել գեղագիտական ապրում ների միջավայր, որտեղ այցելուն կստանա ոչ
թե արվեստաբանական գիտելիքներ, այլ կսովորի գեղագիտորեն
ընկալել իրականությունը: Ժ. Պ. Վանդեն Բրանդենի կարծիքով՝
մոդելը կիրառելի է նաև պատմական և այլ տիպի թանգարաններում, քանի որ կոչված է նպաստելու այցելուի զգայական աշխարհի զարգացմանը, նրա մոտ «դիտելու, վերլուծելու և հիանալու ունակությունների դաստիարակմանը»:
Նշանային հաղորդակցության կողմ նակիցները (Յու. Ռոմեդեր, Հ. Հելենքեմփեր), հակադրվելով ինքնարժեքության գաղափարին, գտնում են, որ թանգարանային առարկան «նշան»
է, որոշ հասարակական-պատմական բովանդակության հետ
շփման միջոց: Հայեցակարգի կողմնակիցները համարում են,
որ ցուցադրությունն անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև կապող օղակ է, որն ուղղված է հատուկ «նշանային լեզվի» միջոցով
պատմամշակութային տարածության ընկալմանը:
Երկխոսական հաղորդակցության մոդելով ենթադրվում
է թանգարանը վերածել ակտիվ հասարակական կենտրոնի (Ե.
Ալեքսանդեր, Ռ. Սթրոնգ): Կարևորվում է թանգարանային տարածությունում տարբեր տարիքային, սոցիալական, ազգային
պատկանելիության խմբերի երկխոսությունը, փոխազդեցությունը:
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Միջդիսցիպլինար հաղորդակցության ենթատեքստում
թանգարանը դիտարկվում է որպես միջմասնագիտական հաղորդակցման կենտրոն, ուր գիտական խնդիրները լուծվում են տարբեր մասնագետների համատեղ ջանքերով, համագործակցությամբ: Մ. Բ. Գնեդովսկին, հիմնվելով նաև այլ հետազոտողների
տեսակետների վրա, նշում է, որ «թանգարանն այսօր հազվադեպ
է դիտվում որպես նեղ մասնագիտական, գիտալուսավորական
հաստատություն և ավելի հաճախ` տարբեր մասնագետների համագործակցության ասպարեզ»:
Տեղեկատվական-հաղորդակցական մոդելով փորձ է արվում համակարգային դիտարկել թանգարան-այցելու հաղորդակցությունը (Ս. Պշենիչնայա): Վերջինիս շրջանակներում այցելուները դիտվում են իբրև «սոցիալ-մշակութային տարածությունում
գործող, հատուկ թանգարան-այցելու կենսահամակարգի բաղադրատարրեր»:
Նյու Մեքսիկոյի համալսարանի պրոֆեսոր Ուիտլ Քրիստոֆերը, թանգարանը համարելով հաղորդակցության համակարգ,
անդրադարձել է վերջինիս վերաբերյալ տարբեր հայեցակարգային մոտեցումների զարգացմանը, որոնք արտահայտվել են տարբեր հեղինակների (Ս. Դե Բորհեգի, Հ. Պարկեր, Դ. Ֆ. Քամերոն,
Ե. Քենզ, Գ. Ուրայթ, Ռ. Մայլս, Պ. Մակմանուս, Է. Հուպեր-Գրինհիլ) կողմից` սկսած 1960-ական թթ. առաջադրված մոդելներով:
Ընդհանրացնելով տարբեր թանգարանային հայեցակարգային
մոդելները՝ հեղինակն առաջարկում է դրանք համադրել` ելնելով
արդի թանգարանի ակտիվ սոցիալ-մշակութային դերակատարությունից: Այսպես, Ու. Քրիստոֆերի «բազմակողմանի թանգարանային հաղորդակցության մոդելում» կիզակետային է թանգարանային այցելուի դերը (Ս. Դե Բորհեգի), հաշվի են առնված
առարկա-հայեցակարգ համապատասխանությունը և այցելուի
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իմացական հնարավորությունները (Հ. Պարկեր), պայմաններ է
ընձեռնված նոր գաղափարների ստեղծման համար (Դ. Քամերոն), օգտագործված են գիտական և գեղարվեստական ձևավորման բոլոր արդյունավետ միջոցները (Ե. Քենզ և Գ. Ուրայթ),
հաշվի են առնված այցելուների պահանջմունքները` ընդհուպ
ձևավորման առնչությամբ (Ռ. Մայլս) և այլն:
Թանգարանային հաղորդակցության հիմ նական սկզբունքները։ Թեև հայեցակարգային մոդելների միջև կան որոշ հակասություններ և համադրություններ, այնուհանդերձ դրանք միտված են ձևավորելու այն հիմ նական սկզբունքները, որոնց վրա
կառուցվում է հաղորդակցության տեսությունը` որպես թանգարանագիտական տեսական մոտեցում: Թանգարանային հաղորդակցության սկզբունքներից առավել հիմնարար են չորսը (տե՛ս
գծապատկեր № 4).
Հումանիստական սկզբունքով թանգարանագիտական ուսում նասիրությունների կենտրոնն առարկայից տեղափոխվում է
դեպի մարդը:
Ըստ մշակութաբանական սկզբունքի` թանգարանային
հաղորդակցության գործընթացում արտահայտվող նշաններն
ու խորհրդանշանները, անկախ իրենց նյութական կրիչներից,
գոյություն ունեն որոշակի իմաստավորման դեպքում: Ըստ այդմ`
թանգարանային հաղորդակցության սուբյեկտները ևս ունեն
մշակութային կողմնորոշում ներ, իսկ թանգարանում ստեղծված
առարկայական-տարածական
հաղորդագրությունը
(ցուցադրություն) հանդես է գալիս որպես մշակութային տեքստ:
Երկխոսության սկզբունքի համաձայն` թանգարանային հաղորդակցության կայացման համար անհրաժեշտ է նվազագույնը
երկու լիիրավ սուբյեկտների (ցուցադրության հեղինակ և այցելու)
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երկխոսությունը, փոխազդեցությունը:
Աքսիոլոգիական սկզբունքով թանգարանային հաղորդակցությունը հիմնվում է արժեքների համակարգային փոխանցման
վրա: Վերջինս առաջնային է համարվում, իսկ մյուս կողմերը` (դիդակտիկ ուսուցում, տեղեկատվության, գիտելիքի պասսիվ փոխանցում) երկրորդային:

Գծապատկեր № 4. Թանգարանային հաղորդակցության հիմնական
սկզբունքները։

Թանգարանագիտական հաղորդակցական մոտեցման էությունը: Հաղորդակցության տեսական դրույթներն առկա են
թանգարանագիտական բոլոր մոտեցում ներում, քանի որ թանգարանը չի կարող մեկուսացված լինել հասարակությունից, սակայն, ուսում նասիրման առարկայի ձևակերպման հետ կապված
մոտեցում ները տարբեր են։ Եթե ինստիտուցիոնալ մոտեցմամբ
հաղորդակցությունը համարում է գիտալուսավորական, կրթական գործառույթի իրականացման միջոց, ապա առարկայական
մոտեցումն այն կապում է առարկայի տեղեկատվական, արտահայտչական որակների հետ: Հաղորդակցության մոտեցումը
հիմնվում է վերոհիշյալ սկզբունքների վրա, որով փորձ է արվում
թանգարանագիտության ուսում նասիրման առարկա դարձնել
թանգարանին յուրահատուկ հաղորդակցության դրսևորում ները:
Սույն հանգամանքը թույլ է տալիս նորովի իմաստավորել «թան-
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գարան» երևույթը` որպես միջգիտական, միջմասնագիտական
փոխազդեցությունների, համագործակցության միջավայր` միտված յուրահատուկ մշակութային տեքստի միջոցով հաղորդակցության (տարաժամանակյա և համաժամանակյա) կայացմանը:
Ըստ այդմ` թանգարանային գործի բոլոր կողմերը կարելի է բացատրել թանգարանային միջավայրում արտահայտվող հաղորդակցական գործընթացներով՝ որպես միասնական տեսության
նախապայման: Այնուամենայնիվ, ինչպես թանգարանագիտությունը, այնպես էլ թանգարանային հաղորդակցության թե´ գործնական, թե´ տեսական ոլորտները գտնվում են դինամիկ զարգացման փուլում:
Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Սեփական փորձառության կամ համացանցում ներկայացված
թանգարանային կրթամշակութային ծրագրերի հիման վրա կատարել հաղորդակցության մոդելների և սկզբունքների հակիրճ
վերլուծություն։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ո՞րն է շրջանաձև հաղորդակցության մոդելի առավելությունը։
 Դ.Ֆ. Քամերոնի առաջադրած դրույթներով ի՞նչը փոխվեց թանգարանագիտության մեջ։
 Որո՞նք են թանգարանային հաղորդակցության առավել շատ
շրջանառվող մոդելները:
 Որո՞նք են թանգարանային հաղորդակցության հիմ նական
սկզբունքները:
 Ի՞նչն է կարևորվում թանգարանագիտության հաղորդակցական
մոտեցման շրջանակներում որպես ինքնուրույն տեսության ձևավորման հիմք:

117

Գրականություն և նյութեր
 Պողոսյան Դ. (2008) Թանգարանը մշակÂթային հաղորդակցÂթյան ﬕջավայր, Եր., էջ 40-65:
 Гнедовский М. Б. (1989) Современные тенденции развития
музейной коммуникации // Музееведения: Проблемы
культурной коммуникации в музейной деятельности: Сб. науч.
тр. НИИ культуры. -М., ст.16-34.
 Столяров Б.А. (2004) Музейная Педагогоика. История, теория,
практика: Уч. Пособ.– М., ст. 65-83.
 Основы музееведения: отв. ред. Э. А. Шулепова, М., 2005, cт.
421-437.
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X. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
«Թանգարանային մասնագետի» տարորոշման խնդիրը,
Թանգարանագիտական կրթությունը և մասնագիտացման խնդիրը,
Մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգ,
ԻԿՕՄ-ի մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգի
հիմ նական սկզբունքները:
«Թանգարանային մասնագետի» տարորոշման խնդիրը։ Թանգարանագիտության կարևոր խնդիրներից է «թանգարանային
մասնագետի» կամ «թանգարանագետի» տարորոշումը: Օրինակ, ամերիկյան մասնագիտական ոլորտում խնդիրը լայնորեն
քննարկվել է հետևյալ հարցադրմամբ. արդյո՞ք թանգարանային
գործը կարող է համարվել ուրույն ոլորտ: Դեռ 1925 թ. Ամերիկյան թանգարանային ասոցիացիան ընդունեց «Թանգարանային
աշխատողի վարքագծի կանոնագիրք» խորագիրը կրող փաստաթուղթը, որի մեջ որևէ կերպ չէր հիշատակվում «մասնագետ»
կամ «թանգարանային մասնագետ» հասկացությունները: Եվ
ահա, 1960-1970-ական թթ. թանգարանային ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների շնորհիվ՝ թանգարանի հանդեպ ձևավորվեցին հանրային նոր պահանջմունքներ, որի արդյունքում՝
1978 թ. թանգարանային աշխատողների համար նախատեսված
նոր վարքականոնների մեջ բազմիցս շրջանառվեց «մասնագետ»
բառը։ Այսուհանդերձ, թանգարանային ոլորտում հատուկ մասնագիտացման վերաբերյալ իր հոդվածում (1960 թ.) Ա. Է. Պառը
հանգեց այն մտքին, որ թանգարանային միասնական մասնագիտություն գոյություն չունի: Սակայն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թանգարաններին նվիրված մասնագիտական ձեռնարկում Հ. Դայֆուկը նշում
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էր, որ թանգարանային գործի՝ որպես ուրույն մասնագիտական
ոլորտի վերաբերյալ գաղափարներն աստիճանաբար համընդհանուր ընդունելություն էին գտնում:
1965 թ. ԻԿՕՄ-ի վեհաժողովի ընթացքում «թանգարանային
մասնագիտություն» հասկացությունը շրջանառվում էր, սակայն
դրա ներքո նկատի էին առնվում «կուրատորները» (մեր թանգարաններում՝ հավաքածուների պահպանության, հետազոտման
և ցուցադրման պատասխանատուները) կամ այն մասնագետները, որոնք «պրոֆիլային գիտությունների» շրջանակներում
համալսարանական կրթություն էին ստացել և աշխատում էին
թանգարաններում: Թանգարանային գործի հետագա մասնագիտացման գործընթացում թանգարանում աշխատանքը դարձավ
ավելի տարատեսակ ու բազմազան: Վերջինս նաև նոր բարդ
խնդրի առջև կանգնեցրեց նրանց, ովքեր փորձում էին հստակեցնել թանգարանային մասնագիտության ուրույնությունը և
բնորոշիչ կողմերը: Թանգարանային գործի մասնագիտացումը
հանգեցրեց գործնական նոր ոլորտների, աշխատանքի բաժանումների, նեղ մասնագիտացման իմացության նոր դաշտերի
առանձնացմանը: Վերջիններս աստիճանաբար տարանջատվեցին ընդհանուր «կուրատորական» գործառույթներից և անմիջական պատասխանատվությունից, նպաստեցին թանգարաններում «դեպարտամենտացման» կամ նոր ստորաբաժանումների,
կառուցվածքների ստեղծմանը: Այս գործընթացում կուրատորները զրկվեցին մի շարք գործառույթներից և ազդեցության ոլորտներից (օրինակ, այցելուների հետ իրականացվող աշխատանքից,
հրատարակչական, կառավարման գործերից և այլն), որի պատճառով ավանդական թանգարանային կուրատորների և նոր մասնագիտացման ներկայացուցիչների միջև որոշ հակասություններ
առաջացան։ Ամերիկյան մասնագիտական ոլորտում նման բա-
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խում ները նախ առաջացան կուրատորների և վարչարարների,
ապա կուրատորների և կրթության, ապա զուտ հավաքածուների
կազմակերպման (collection manаgement) ոլորտի մասնագետների միջև և այլն: 1980-ական թթ. իրավիճակն ավելի բարդացավ,
քանի որ լրացուցիչ ծախսերի պատճառով՝ թանգարանները հաճախ սկսեցին դիմել տարբեր մասնագետների ու ծառայությունների օգնությանը: Հատկապես թանգարանների համար բաց շուկայում գործնական օգնություն, խորհրդատվություն մատուցող
նման մասնագետները սկզբում միայն օգնում էին թանգարանային խանութների կայացմանը կամ թանգարանում տարբեր ժամանցային միջոցառումների կազմակերպմանը, իսկ հետագայում
նաև ստանձնեցին թանգարանային մարքեթինգին ու մենեջմենթին վերաբերվող բազմակողմ գործառույթները: Թանգարանային գործի ներկայիս փուլում մասնագիտացում ների նման բազմազանությունը շատ հեղինակների հիմք է տալիս համոզվելու,
որ հնարավոր չէ տարանջատել թանգարանային որևէ ուրույն
մասնագիտություն, այլ փաստելու, որ թանգարանում բոլոր մասնագիտություններն ունեն իրենց սեփական հմտությունների ու
մեթոդների համակազմը, ինչպես նաև առանձին գիտական հիմնահենքը: Եվ հաճախ, քննադատության են ենթարկվում թանգարանագիտության ինքնուրույնացման փորձերը:
Թանգարանային մասնագիտության տարանջատման օգտին
խոսող հեղինակները խնդրի լուծմանը մոտենում են այլ տեսանկյունից: Առավել տարածված է մասնագիտության ներքո տարբեր
պրոֆիլային ոլորտներից թանգարան ներգրավված աշխատակիցների միավորումը, որը թանգարանային հանրության հիմնական մասն է: Այս մոտեցումը հիմնականում պաշտպանում են
նրանք, ովքեր բարձրագույն կրթական հաստատություններում
պատրաստում են զուտ թանգարանային գործնական ոլորտի
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ապագա մասնագետներ:
Վոյչեգ Գլուզինսկին հստակ տարանջատել է թանգարանագետներին և հետազոտողներին, որոնք թանգարաններում տարբեր գործառույթներ են կատարում: Թանգարանագետ է համարվում այն մասնագետը, որը զբաղված է հավաքածուների կամ
հաղորդակցության գործընթացների կազմակերպմամբ, նաև
թանգարանի հետ կապված ընդհանուր հարցերով, թանգարանային քաղաքականության մշակման ու իրականացման ոլորտներով: Նման տարբերակումը հետազոտողից, որն առավելապես
առարկաների հիման վրա պրոֆիլային գիտությունների շրջանակներում ուսումնասիրություններ է իրականացնում, կապված
է թանգարանագիտությունն առանձին բնագավառ դիտելու և այն
թանգարանագետի մասնագիտացման տեսական-փիլիսոփայական հիմքը դարձնելու ձգտում ներով:
Մարիա դե Լուրդենս Հորդան, համալսարանում ստանալով
«մաքուր թանգարանագետի» որակավորում, բավականին իրական է նկարագրում այն պատկերը, որին, սովորաբար, հանդիպում են այս մասնագետները տարբեր երկրներում (օրինակ,
Բրազիլիայում պաշտոնապես ընդունվել է «թանգարանագետի»
մասնագիտացումը): Հեղինակը նշում է, որ արդեն թանգարանում աշխատելիս, ինքը ոչ պատմաբան էր, ոչ՝ արվեստաբան,
առավել ևս՝ մարդաբան-մշակութաբան կամ կենդանաբան,
նույնիսկ՝ հնագետ կամ հնէաբան, այլ՝ թանգարանի գործնական
ոլորտը լավ իմացող պրակտիկ մասնագետ, որի կարքին ուներ
թանգարանը: Մ. Լ. Հորդան իր հետագա աշխատանքի ընթացքում մշտապես ստիպված էր եղել գործընկերներին ապացուցել
թանգարանագիտության և թանգարանագետի ուրույնությունը,
այլ ոչ թե դրա զուտ տեխնիկական կամ օժանդակ բնույթը: Պետք
է նշել սակայն, որ թանգարանագիտությունը դեռ չի ապահովում

122

այն ակադեմիական տեսափիլիսոփայական համակարգը, որով
թանգարանագետի մասնագիտացումն այլ մասնագիտությունների շարքում համահավասար կդիտվի և ընդունելի կլինի թե՛ թանգարանային, և թե՛ ակադեմիական ոլորտներում: Չնայած գնալով
ավելացող թանգարանագիտական դասընթացներին, թանգարանագետ-կադրերի պատրաստման կրթական ծրագրերին՝ թանգարանային մասնագետների հիմ նական մասը շարունակում է
աշխատանքի ընդունվել կամ աշխատել՝ առանց թանգարանագիտական որակավորման: Մեծ մասը հիմնականում ունի արվեստաբանի, պատմաբանի, մարդաբանի, կենդանաբանի կամ
այլ ոլորտի դիպլոմ և թանգարանային աշխատանքի վերաբերյալ
գիտելիքներ է ձեռք բերում գործնական ոլորտում, երկարատև
աշխատանքի ընթացքում, կամ լավագույն դեպքում՝ վերապատրաստման կամ համալսարանական լրացուցիչ դասընթացների
միջոցով: Հաճախ թանգարանային ոլորտում աշխատանքի ընդունվելիս՝ զուտ թանգարանագիտական որակավորում ներ չեն
պահանջվում: Սրանով է նաև մեծապես պայմանավորվում թանգարանային մասնագիտական ոլորտում ներգրավված բազմազան մասնագիտությունների տարանջատվածությունը՝ ի տարբերություն մեկ ինքնուրույն մասնագիտական ոլորտի կայացմանը:
1984 թ. մասնագիտացման հարցերին նվիրված կլոր սեղաններից
մեկին մասնակից կանադական թանգարաններից մեկի տնօրենը կարծիք հայտնեց, որ գլխավոր պատճառը, որ ինքը հաճախ
աշխատանքի չի ընդունում թանգարանագիտական կրթությամբ
մասնագետներին այն է, որ նրանք գործնական փորձ չունեն և
նրանց գիտելիքներն ընդհանրական են: Մի հանգամանք, որ այսօր գնալով մերժվում է թանգարանների մեծ մասի կողմից՝ որպես
թանգարանների գործնական ոլորտի նեղացման, միակողմանի
ու զուտ նեղ հետազոտական նպատակներով սահմանափակման
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նախապայման: Իսկ թանգարանագիտական դասընթացները և
դրանց հանդեպ հետաքրքրությունը թե´ թանգարանների և թե´
հանրության շրջանում շարունակում է աճել:
Թանգարանագիտական կրթությունը և մասնագիտացման
խնդիրը։ Թանգարանագիտական կրթության ակունքները կապվում են դեռ 1882 թ. Լուվրում հիմնված հատուկ դպրոցի գործունեության հետ, սակայն թանգարանագիտական դասընթացների
իսկական աճն ու կայացումը 20-րդ դարի իրողություն է։ Հատկապես նախորդ դարի 60-70–ական թթ. բարձրագույն կրթության
ոլորտում թանգարանագիտական դասընթացներ ներդրվեցին:
1966 թ. հիմնվեց Լեյսթերի համալսարանի թանգարանային հետազոտությունների կամ թանգարանագիտական դպրոցը, որն
այսօր հայտնի է իր կայացած գիտակրթական ծրագրերով և միջազգային վարկանիշով: Մեկ այլ կարևոր թանգարանագիտական
կրթության կենտրոն է այսօր Ռեյնվարդի ակադեմիայի համապատասխան մագիստրոսական ծրագիրը, որը գոյություն ունի
դեռ 1980 թ.-ից ի վեր: Եվրոպական և ամերիկյան համալսարաններում առկա տարբեր տևողությամբ դասընթացները մեծամասամբ կենտրոնացած են կիրառական ոլորտի կամ պրոֆիլային
գիտություններին օժանդակող մասնագետների պատրաստման
վրա: Հաճախ նաև այդ դասընթացներին ընդունվելու պայմաններից մեկն էլ դիմորդի որոշակի մասնագիտություն ունենալն է:
Որպես կանոն, նման թանգարանագիտական օժանդակ դասընթացներում սովորողները գիտելիքներ են ձեռք բերում թանգարանների պատմության և գործառույթների վերաբերյալ: Ս. Վեյլն,
ընդհանրապես, ժխտում է թանգարանային աշխատողի առանձնահատուկ մասնագիտացումը, համարելով, որ հնարավոր չէ այն
դնել այնպիսի մասնագետի կողքին, ինչպիսին բժիշկն է կամ
իրավաբանը: Այս մասնագիտացումն առավելապես կապակցվում
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է «թանգարան» հաստատության և նրա գործառույթների հետ,
առանց որի այն ընդունելի չէ: Այդ իսկ պատճառով, սույն մասնագիտական ոլորտի հետ կապված գործընթացները հաճախ
լուծվում են «ստանդարտացման», «հավատարմագրման» մեխանիզմ ներով: Այսուհանդերձ, թանգարանագիտական կրթությունը
դեռևս թանգարանում աշխատանք ստանալու նախապայման չէ,
որոշ դեպքերում նաև, ինչպես վերևում նշվեց, կարող է խոչընդոտել: Որոշ երկրներում կան մշակված չափանիշներ, սակայն թանգարանային միությունները հազվադեպ են կարողանում մշակել
բոլոր կողմերին ընդունելի փաստաթղթեր:
Այսուհանդերձ, նկատելի է թանգարանային մասնագիտացման որոշարկման միտում, որը և հենվում է թանգարանագիտության տեսության հանդեպ հետաքրքրության վրա: Պ. վ. Մենշը
կարծում է, որ թանգարանագիտությունը՝ որպես ակադեմիական
գիտություն, կկարողանա հիմք դառնալ թանգարանային մասնագիտացումների ինտեգրման համար, այնպես որ կարողանանք
խոսել առավելապես թանգարանագետի մասնագիտության, քան
թանգարանային մասնագիտության վերաբերյալ: Այս դեպքում
թանգարանային աշխատողը կլինի թանգարանագետ և այլ թանգարանագետների հետ կկիսի նույն սոցիալական պատասխանատվությունը՝ հիմնված համընդհանուր գիտական սկզբունքների վրա: Այլ խոսքով, թանգարանագետը թանգարանային
ոլորտի պրակտիկ մասնագետ է, որի ինքնությունը բխում է այն
ընդհանուր գիտելիքներից, որոնք վերաբերում են թանգարանագիտությանը: Թանգարանագետը տարբերվում է թանգարանում
աշխատող այլ մասնագետներից, որոնց մասնագիտական ինքնությունը բխում է այլ գիտակարգերից:
ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից կազմված թանգարանագիտական հասկացությունների մեջ նշվում է, որ թանգարանագետի մասնագիտա-
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ցումն առավելապես սոցիալական բնորոշում է, քան կապված է
մասնագիտական որոշակի պարտականությունների հետ: Այս
մասնագիտացումը չի հիմնվում որոշակի տեսության վրա, այլ
նույն կերպ իրեն թանգարանագետ կարող է համարել և հանրության կողմից ընդունվել որպես այդպիսին և´ արվեստաբանը,
և´ բնագետը: Ուրույն մասնագիտության դեպքում այն պետք է ունենա որոշակի սահմանում և ընդունված լինի այլ մասնագիտությունների կողմից և շարքում, որը թանգարանագետ-մասնագետի
դեպքում միանշանակ այդպես չէ: Գոյություն չունի մեկ, այլ մի
քանի թանգարանային մասնագիտություններ, որոնք առնչվում
են թանգարանին: ԻԿՕՄ-ի անձնակազմի հարցերով միջազգային կոմիտեն (ԻՔԹՕՓ) 2008 թ. կազմել է եվրոպական թանգարաններում ընդունված նման մասնագիտական պաշտոնների
ցանկեր: Դրանք թվարկվում են երեք հիմ նական ոլորտի ներքո
(հավաքածուներ և հետազոտություն, այցելուներ, վարչարարություն, կազմակերպում և սպասարկում) (տե՛ս գծապատկեր № 1)։
Թանգարանում աշխատողների մեծամասնությունն այդքան
էլ առնչություն չունի թանգարանի գործունեության հիմ նական
սկզբունքների հետ, սակայն հանրության աչքում հենց այդ անձնակազմն է կերպարանավորում թանգարանի մասնագիտական
ոլորտը: Խոսքը վերաբերվում է առաջին հերթին անվտանգության աշխատակիցներին և հսկիչներին, որոնց հանրությունը հանդիպում է թանգարանային տարածքում: Թանգարանային հսկիչի
կամ տեսչական գործունեության ոլորտի մասնագիտացում ներն
աստիճանաբար կայացան 19-րդ դարում, թեև թանգարանային
պահապանը կամ պահպանական գործունեությունը փաստորեն
առաջին թանգարանային մասնագիտությունն էր, որի շրջանակում երկար ժամանակ իրականացվում էին այսօր արդեն տարանջատ համարվող թանգարանի հիմնական գործառույթնե-
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րը՝ պահպանությունը, հետազոտությունը, հաղորդակցությունը
(«PRC մոդել»):

Գծապատկեր № 1. Եվրոպական թանգարաններում հաճախ հանդիպող
թանգարանային մասնագիտությունների ցանկն՝ ըստ
ԻՔԹՕՓ-ի։

Թանգարանային «կուրատորի» (ֆոնդապահ, հետազոտող,
ցուցադրող) պատրաստումն առաջնահերթորեն ենթադրում է
հավաքածուների ուսում նասիրություն (արվեստի պատմություն,
բնական գիտություններ և այլն), նույնիսկ, եթե վերջին տարիներին նման կադրերի պատրաստումը երկրորդ պլան է մղվել,
քանի որ շատ համալսարաններ առաջարկում են թանգարանագիտական նեղ ուղղվածությամբ մասնագիտացում ներ: Շատ կուրատորներ շարունակում են մասնագիտանալ հավաքածուների
ուսում նասիրման մեջ, որն անվիճելիորեն կապված են համարում
իրենց բուն գործունեության հետ։ Այնուհանդերձ, նրանց չի կարելի համարել թանգարանագետներ, նույնիսկ «մուզեոգրաֆներ»,
թեև գործնական ոլորտում կարող են դյուրությամբ համադրել
թանգարանային գործունեության տարբեր ուղղությունները:
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«Թանգարանագետ» համարվում են այն հետազոտողները, որոնք ուսում նասիրում են մարդու և իրականության թանգարանային պահանջմունքներով արտահայտվող յուրահատուկ
հարաբերությունները: Նրանց գործունեությունը հիմ նականում
վերաբերվում է թանգարանային գործի տեսությանն ու քննադատաբար վերլուծությանը, այնպես որ, նրանք կարող են աշխատել
ամենուր, բայց ոչ թանգարանում, օրինակ՝ համալսարանում կամ
այլ հետազոտական ինստիտուտներում: Եզրը լայն իմաստով
նաև վերաբերվում է ցանկացած անձի, որն աշխատում է թանգարանի համար կամ իրականացնում կուրատորի գործառույթներ:
Այդպիսով, թանգարանագետը տարբերվում է կուրատորից,
նաև մուզեոգրաֆից, որոնք պատասխանատու են թանգարանի
կազմակերպման, անվտանգության, հավաքածուների պահպանության, վերականգնման և ցուցադրության համար: Տեխնիկական հմտությունների շնորհիվ՝ մուզեոգրաֆը փորձագետ կարող
է համարվել թանգարանային գործունեության բոլոր ոլորտներում
(պահպանություն, հետազոտություն, հաղորդակցություն):
Մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգ։ Մասնագիտացման, կամ առավել որոշակի, թանգարանային մասնագետի պարտականությունների կատարումը սերտորեն կապված է էթիկայի
կամ մասնագիտական վարքագծի հետ: Մասնագիտական վարքագծի խնդիրներն այսօր էլ թանգարանագիտության առավել
քննարկելի հարցերից են։ Ամերիկյան մասնագիտական ոլորտում
միասնական վարքագծի կանոնակարգի մշակումը դեռ 1980-ական թթ. համարվում էր թանգարանային մասնագետների կայացման հիմնական նախապայմանը: Թանգարանը, դիտարկելով որպես հանրային ինստիտուտ, նրա աշխատակիցների առջև
ևս դրվում է հանրային պատասխանատվություն ունենալու խնդիրը: Նման պատասխանատվության և մասնագիտական պարտա-
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կանությունների կատարման կարգավորման մեխանիզմ ներից է
համարվում հատուկ վարքականոնների մշակումը։ Ու թեև դրանք
հաճախ պարտադիր կիրառման ենթակա չեն, սակայն կարևորվում են՝ թանգարանային ոլորտում մասնագիտական միասնական սկզբունքների կիրառության նպատակով: Մասնագիտական
վարքագծի կանոնակարգումը ենթադրում է նաև այն ընդհանուր
հարցերի փնտրտուքը, որին առօրյա գործունեության ընթացքում բախվում է թանգարանի յուրաքանչյուր աշխատող: Թանգարանային աշխատակիցները հստակ պարտավորություններ
ունեն իրենց երկրներում գործող կամ միջազգային օրենսդրության առջև: Սակայն, ինչպես հայտնի է, նաև թանգարաններին
առնչվող օրենքներն են տարբեր, և թանգարանային աշխարհն
այդքան էլ միատարր չէ: Ուստի տրամաբանական է, որ թանգարանային հանրությունն իր ուսերին է վերցնում այն ընդհանուր
կանոնների մշակման պատասխանատվությունը, որոնց միջոցով հնարավոր է կարգավորել թանգարանային մասնագետների գործունեությունը: Ըստ այդմ՝ վարքագծի կանոնակարգը կամ
«էթիկայի կոդեքսը».
1) ներկայացնում է համախմբման գաղափարատիպեր ու բարոյական նորմեր,
2) տալիս է որոշակի մասնագիտական ուղղորդումներ և գործունեության ցուցում ներ՝ հատկապես երկիմաստ թվացող իրավիճակներում,
3) պարզաբանում է հաստատության վարքագծային պատասխանատվությունը,
4) պաշտպանում է թանգարանային մասնագիտությունը,
5) անկախ տեսակետի հնարավորություն է տալիս այն դեպքում, երբ թանգարանում աշխատող անձին ստիպում են կատարել անընդունելի գործունեություն:
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Ու թեև այն իրավական փաստաթուղթ չէ, սակայն, դրա նշանակությունը պարզապես ցուցումներ տալով չի սահմանափակվում:
Այդպիսով, վարքագծի կանոնները համարվում են այն հիմնարար արժեքների ու սկզբունքների համակազմը, որոնց վրա
պետք է իրենց գործունեությունը կառուցեն թանգարանները:
ԻԿՕՄ-ի մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգի հիմ նական սկզբունքները: ԻԿՕՄ-ի վարաքագծի կանոնակարգում (ընդունված՝ 1986 թ., վերջին վերանայված տարբերակը՝ 2016 թ.)
նշվում է, որ այն համարվում է ԻԿՕՄ-ի գործունեության անկյունաքարը, քանի որ սահմանում է թանգարանների և դրանց անձնակազմի գործունեության նվազագույն չափանիշները, իսկ ԻԿՕՄին անդամակցող թանգարաններն ու աշխատակիցները (ավելի
քան 40 հազար մասնագետ՝ աշխարհի 140-ից ավելի երկրներից)
ինքստինքյան ստանձնում են այս վարքականոնների կատարման պարտավորությունը: Եթե համառոտ անդրադառնանք այդ
վարքականոններին, ապա դրանք պարունակում են հետևյալ
hիմնական 8 դրույթները և սկզբունքները.
1. Թանգարանները պահպանում, մեկնաբանում և հանրահռչակում են բնության և մշակութային ժառանգությունը:
Սկզբունք. Թանգարանները պատասխանատվություն են
ստանձնում բնության և մշակութային, նյութական և ոչ նյութական ժառանգության պահպանման համար: Թանգարանի կառավարման մարմինները և կազմակերպությունները,
որոնք իրականացնում են թանգարանների վերահսկողությունը և ռազմավարական ղեկավարումը, ժառանգության պաշտպանության և հանրահռչակման, ինչպես նաև՝ այս նպատակով հատկացված նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների
տնօրինման հիմնական պատասխանատուներն են:
2. Թանգարանները պահպանում են հավաքածուները՝ ի
նպաստ հասարակության շահերի և զարգացման:
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Սկզբունք. Թանգարանների պարտքն է համալրել, պահպանել և հանրահռչակել հավաքածուները՝ ելնելով բնության,
մշակութային և գիտական ժառանգության պահպանման
նպատակից: Թանգարանային հավաքածուները կարևոր
հանրային ժառանգություն են, ունեն հատուկ իրավական
կարգավիճակ ու պաշտպանված են միջազգային օրենսդրությամբ: Հասարակական վստահության անբաժանելի մասն է
կառավարումը, որը ներառում է հավաքածուների օրինական
տնօրինումը, շարունակական համալրումը, փաստաթղթավորումը, մատչելիության ապահովումը, պատասխանատվությամբ օգտագործումը։
3. Թանգարաններում պահպանվող վկայությունները գիտելիքների զարգացման և տարածման սկզբնաղբյուրներ են։
Սկզբունք. Թանգարանները որոշակի պատասխանատվություն են կրում իրենց հավաքածուներում ընդգրկված և պահպանվող սկզբնաղբյուրների խնամքի, մատչելիության ապահովման և մեկնաբանման համար:
4. Թանգարանը բնության և մշակութային ժառանգության
արժևորման, ընկալման և կիրառման հնարավորություն է
ապահովում։
Սկզբունք. Թանգարաններն իրենց կրթական դերն ընդլայնելու, առավել լայն լսարաններ ներգրավելու կարևոր պարտականություն ունեն այն համայնքից, բնակավայրից կամ
խմբից, որին ծառայում են։ Փոխներգործությունն այն համայնքի հետ, որի մասն է կազմում թանգարանը և այդ համայնքի ժառանգության առաջմղումը թանգարանի կրթական
դերակատարության անբաժանելի մասն է։
5. Թանգարանները տնօրինում են ռեսուրսներ, որոնք այլ
հանրային ծառայությունների մատուցման և հանրօգուտ
գործունեության իրականացման հնարավորություններ են
ապահովում:
Սկզբունք. Թանգարանները կիրառում են զանազան մասնագիտացում ներ, հմտություններ և ֆիզիկական ռեսուրսներ,
որոնք կարող են հանգեցնել թանգարանի ծառայությունների
զարգացմանը՝ որպես դրա գործունեության ընդլայնում և հա-
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մագործակցված կազմակերպում: Վերջիններս չպետք է փոխարինեն թանգարանի հիմ նական առաքելության իրականացմանը:
6. Թանգարանները սերտորեն համագործակցում են այն
համայնքների հետ, որոնցից իրենց հավաքածուներն են
ծագել և որոնց ծառայում են։
Սկզբունք. Թանգարանային հավաքածուներն արտացոլում
են այն համայնքների մշակութային և բնության ժառանգությունը, որոնց դրանք պատկանում են: Այդ հավաքածուները
սովորական գույքից տարբերվում են՝ ներառելով նաև ազգային, տարածքային, տեղական, էթնիկ, կրոնական կամ քաղաքական ինքնության հատկանիշներ: Հետևաբար շատ կարեվոր է, որ թանգարանը նկատի ունենա այս հանգամանքն իր
քաղաքականությունը մշակելիս ու իրականացնելիս:
7. Թանգարանները գործում են օրենսդրության համաձայն։
Սկզբունք. Թանգարանների գործունեությունը պետք է լիովին համապատասխանի միջազգային, տարածաշրջանային,
ազգային և տեղական օրենսդրությանն ու պայմանագրերին:
Բացի այդ թանգարանի ղեկավար մարմինը պետք է կատարի պայմանագրով և օրենքով ամրագրված, թանգարանի
գործունեության տարբեր բնագավառներին կամ հավաքածուներին վերաբերվող պարտավորությունները:
8. Թանգարանները գործում են արհեստավարժորեն։
Սկզբունք. Թանգարանային մասնագետները պետք է պահպանեն ընդունված չափանիշներն ու օրենքները և պատվով
ու արժանապատվությամբ վերաբերվեն իրենց մասնագիտությանը: Նրանք պետք է հասարակությանը զերծ պահեն
այնպիսի գործունեությունից, որն ապօրինի է կամ դեմ մասնագիտական վարքին: Յուրաքանչյուր առիթ պետք է օգտագործել՝ հանրությանն այս մասնագիտության նպատակներին, խնդիրներին և ձգտում ներին իրազեկ դարձնելու համար
և դրանով կրթել այնպիսի հասարակություն, որը կգիտակցի
թանգարանի հանրօգուտ դերակատարությունը:
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Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Անձամբ կամ համացանցային կապի, հեռախոսակապի միջոցներով Հայաստանի կամ արտերկրյա թանգարաններում աշխատող մասնագետների շրջանում կարճ հարցում անցկացնել՝
պարզելու նրանց վերաբերմունքը «թանգարանագետի» մասնագիտության և վարքագծի կանոնակարգի կիրառման վերաբերյալ
և հարցման արդյունքների վերլուծության հիման վրա բանավոր
հաղորդում ներ պատրաստել՝ հնարավորության դեպքում հարցման ձայնագրությունը ներկայացնելով։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ո՞րն է «թանգարանագետի» մասնագիտության հստակ տարորոշման բարդությունը:
 Ինչպե՞ս բնութագրել «թանգարանագետ» մասնագետին։
 Ինչպիսի՞ հաճախ հանդիպող թանգարանային մասնագիտություններ կան։
 Ո՞րն է մասնագիտական վարքագծի կանոնների նշանակությունը։
 Ի՞նչ հիմ նական սկզբունքների հիման վրա է կառուցված ԻԿՕՄ-ի
մասնագիտական վարքագծի կանոնագիրքը։

Գրականություն և նյութեր
 Պողոսյան Դ. (2008) Թանգարանը մշակÂթային հաղորդակցÂթյան ﬕջավայր, Եր., էջ 162-185:
 Менш П. В. (2014) Профессионализм и музеология // Вопросы
музеологии, 1(9), cт. 115-127.
 Key Concepts of Museology. Edited by André Desvallées and
Franois Mairesse, ICOM, Armand Colin, 2010, pp. 32-34; 67-70.
 ICOM Code of Ethics for Museums, ICOM, 2017, oﬁcial web site
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.
pdf.

 Museum Professions – A European Frame of Reference. Ed. by
A. Ruge. Berlin, 2009. http://ictop.org/wp-content/uploads/2019/06/
ICTOP-Museum-Profession_frame_of_reference_2008.pdf
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XI. ՆՈՐ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՆՈՐ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
«Նոր թանգարանագիտության» էությունը և «համայնքային թանգարանների» մոդելները,
Էկոթանգարան,
Նոր և ավանդական թանգարանների ու թանգարանագիտությունների տարբերությունները,
«Նոր թանգարանագիտական շարժում»,
«Լատինական և անգլոսաքսոնական նոր թանգարանագիտություններ»,
ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից առաջարկված նոր թանգարանագիտական միտում ները,
Պ. վ. Մենշի և Լ.Մ.-վ. Մենշի առաջարկած թանգարանների զարգացման նոր միտում ները և դրանց վերափոխման գործոնները։
«Նոր թանգարանագիտության» էությունը և «համայնքային թանգարանների» մոդելները։ ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից կազմված «թանգարանագիտության գլխավոր հասկացություններում»
նշվում է, որ 1950 թ. ի վեր լայնորեն կիրառվող «թանգարանագիտություն» եզրն ունի հինգ իմաստ: «Նոր թանգարանագիտությունը» (ֆրանսերեն՝ la nouvelle muséologie, անգլերեն՝ new
museology) դրանցից մեկն է, որի ուշադրության առանցքում են
դասական, հավաքածուների վրա կենտրոնացած թանգարաններից անցումը նոր տիպի թանգարաններին՝ էկոթանգարաններին, համայնքային թանգարաններին և բոլոր այն տեսակներին, որոնց միջոցով նպատակ է հետապնդվում ժառանգությունը
գործադրել՝ ի նպաստ տեղային զարգացմանը: 1960-ական թթ.
սկսած տարբեր երկրներում թանգարանային առաջադեմ մաս-
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նագետները՝ դժգոհ թանգարանների բարեփոխման անհաջող
փորձերից, փնտրում են թանգարանային գործունեության մեթոդների, բովանդակության և կառուցվածքի հիմ նարար վերափոխման ուղիներ: Փնտրտուքի նպատակն է օգնել թանգարաններին լիարժեք իրացնելու իրենց սոցիալական գործառույթները՝
ոչ թե հաճախում ների բարձրացմամբ, այլ մարդկանց առօրյայի վրա որոշակի ազդեցությամբ: Այս գործընթացների արդյունքում սկսեցին փորձարկվել նոր թանգարանային մոդելներ։ Նման
երեք զուգահեռներ ի հայտ եկան տարբեր երկրներում. «դրացիական» կամ «համայնքային» /neighborhood/ թանգարանը՝ ԱՄՆում, «ինտեգրվող» /integral/ թանգարանը՝ Լատինական Ամերիկայի երկրներում, էկոթանգարանը՝ /ecomuseum/ Ֆրանսիայում,
Կանադայում: Այս նոր տիպի թանգարանների գործունեությունը
հիմք էր 1970-1980–ական թթ.՝ «նոր թանգարանագիտություն»
հասկացությունը ձևակերպելու, թանգարանների զարգացման
նոր սկզբունքներ նախանշելու: Հատկապես թանգարանի միջոցով սոցիալապես անապահով, ցածր կենսամակարդակով, քայքայված բնակավայրերի զարգացումը դարձավ նոր տիպի թանգարանների հիմնական առաքելությունը:
Առաջինը Սմիթսոնյան թանգարանների համակարգում 1967
թ. Վաշինգթոնի սևամորթներով բնակեցված արվարձաններից
մեկում ստեղծված «Անակոստիան» էր՝ որպես տվյալ թաղամասի
թանգարան (հիմ նադիր՝ Ջ. Կինարդ): Այս թանգարանը վերածվեց թաղամասի բնակիչների կրթական մակարդակի բարձրացմանը, անգրագիտության վերացմանը, սեփական ապրելակերպի արժևորմանը նպաստող բաց հանրային տարածքի, որտեղ
նույնիսկ ցուցանմուշները վերցված էին առօրյա կյանքից:
1972 թ. Սանտիագո դե Չիլիում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած «Թանգարանի դերն արդի Լատինա-
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կան Ամերիկայում» խորագով կլոր սեղանն առաջին քայլերից էր՝
մշակելու նոր թանգարանագիտության հիմ նարար սկզբունքները:
Մասնավորապես, սեմինարի ընթացքում զարգացված «ինտեգրվող թանգարանի» հայեցակարգը ենթադրում էր Լատինական
Ամերիկայի գյուղական, քաղաքային բնակավայրերում առկա
հիմ նախնդիրների լուծման գործընթացներին համայնքների ինտեգրումը` դրանք հասկանալու և այլընտրանքային լուծում ներ
առաջադրելու եղանակով: 11-օրյա գիտագործնական քննարկումների ընթացքում մշակվեցին և ընդունվեցին բանաձևեր, որոնց
համաձայն պետք է լատինաամերիկյան թանգարանը փոխվեր,
վերածվեր համայնքներում առկա տարբեր հիմնախնդիրների
լուծման ինտեգրացիոն մեխանիզմի: Բանաձևերից մեկում նշվում
էր, որ «աշխարհում, մասնավորապես թերզարգացած տարածքներում ընթացող սոցիալ-տնտեսական, մշակութային փոփոխությունները թանգարանագիտության հիմ նախնդիրներից են
համարվում»:
Էկոթանգարան։ Սակայն համայնքային թանգարանների առավել հաջողված հայեցակարգը, որը հիմ նաքարային դարձավ «նոր
թանգարանագիտության» համար, «էկոթանգարանի» գաղափարն էր: Այն մշակվեց ու ներդրվեց Ֆրանսիայում 1960-1970ական թթ.: 1971 թ. Հյուգ դը Վարինի կողմից ստեղծված հասկացության տեսական հիմքերը զարգացրեց Ժորժ Անրի Ռիվիեռը՝
իր հայտնի «Էկոթանգարանի հեղափոխիչ սահմանմամբ»: Ըստ
այդմ՝ «էկոթանգարանը` որպես գործիք, մտահղացվում, ձևավորվում և գործում է տեղաբնակների ու պետական կառավարման
մարմինների հետ համատեղ.

Այն «հայելի» է, որի մեջ տեղաբնակներն իրենց են տեսնում, բացահայտում իրենց իսկ կերպարը, որն արտահայտվում է սեփական բնակավայրի մեկնաբանման փնտրտուքով՝
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անկախ ժամանակից և սերունդների շարունակականությունից:
Էկոթանգարանը մարդու և բնության ներդաշնակության արտացոլումն է:
Էկոթանգարանն իր ժամանակի արտահայտությունն է, քանի
որ առաջարկում է պատմության լայն մեկնաբանություն:
Էկոթանգարանը տարածության մեկնաբանություն է. յուրահատուկ մի տարածության, որտեղ կարելի է հանգրվանել կամ
զբոսնել:
Էկոթանգարանը լաբորատորիա է, քանի որ համագործակցությամբ նպաստում է որոշակի բնակավայրի՝ բնակչության,
շրջակա միջավայրի անցյալի ու ներկայի ուսումնասիրմանը և

այս ոլորտում մասնագետների պատրաստմանը:
 Էկոթանգարանը «կոնսերվացիոն կենտրոն» է, քանի որ օգնում է պահպանել և արժևորել տեղի բնության ու մշակութային ժառանգությունը:
 Էկոթանգարանը «դպրոց» է, քանի որ տեղաբնակներին
ներգրավում է հետազոտական և պահպանական գործընթացներում:
Ժ. Ա. Ռիվիեռը նշում էր, որ «մշակութային բազմազանությունն անսպառ է, ուստի էկոթանգարանները չեն ինքնամփոփվում, այլ ակտիվորեն փոխազդեցության մեջ են մտնում շրջակա միջավայրի հետ»: էկոթանգարանի հայեցակարգով խնդիր
էր դրվում նպաստել անհատի զարգացմանը և իր համայնքում
ձևավորմանը՝ մշակութային ինքնանույնացման միջոցով: 1976
թ. հոդվածներից մեկում Հ. դը.Վարինը նշում էր, որ «այս գաղափարի (էկոթանգարան) հիմքում ընկած են ոչ թե առարկաները, այլ՝ մարդիկ»: Ի տարբերություն դասական թանգարանային
հաստատությունների, որոնց գործունեության հիմքում գիտակա-
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նորեն համակարգված հավաքածուներն են, հատուկ շենքային,
ցուցադրական տարածքները՝ էկոթանգարանի դեպքում դրանք
պարտադիր չեն: Էկոթանգարանի հավաքածուներ կարող են
դառնալ նույնիսկ առօրյա իրերը, որոնք հաճախ կիրառական
նշանակություն ունեն, իսկ պահպանական ամբողջ միջավայրը
համարվում է թանգարանային տարածք:
Այսպիսով «նոր թանգարանագիտության» ուսում նասիրման
առարկան ոչ թե թանգարանի բնույթից բխող հարացույցն է, այլ
կազմակերպման սկզբունքներն ու օրինաչափությունները, քանի
որ համայնքային թանգարանների դասակարգումը կախված է
այդ շրջանի առանձնահատկություններից: Ավելի հակիրճ կարելի
է ասել, որ «նոր թանգարանագիտության» ուսումնասիրությունները ծավալվում են ոչ միայն թանգարանային հավաքածուների,
այլև բնության և մշակութային ժառանգության հիման վրա` համայնքի ինքնությունը պահպանելու, զարգացման հեռանկարներ
որոնելու նպատակով:
Էկոթանգարանն իր գործնական արտահայտությունը ստացավ 1960-1970-ական թթ. Ֆրանսիայում, ռեգիոնալ զարգացման ծրագրերի շրջանակներում: Հատկապես ազդեցիկ էր 1974
թ. բացված Լե-Կրեզո շրջանի Մարդու և արդյունաբերության
թանգարանը: Սույն հայեցակարգը լայն տարածում ստացավ
Կանադայում 1980-ական թթ. և եվրոպական երկրներում, վերջին տասնամյակներում լայն կիրառություն ունի նաև արևելաասիական երկրներում: Մասնավորապես հետաքրքրական է չինական փորձառությունը, որտեղ առաջին էկոթանգարանը հիմնվել է 1995 թ. չինանորվեգական համագործակցության արդյունքում: Հիմնումից տաս տարի անց ստեծվել է արդեն չինական
էկոթանգարանների ցանց, որոնց գործունեության հիման վրա
2005 թ. կազմակերպված միջազգային ֆորումի շրջանակներում
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հրապարակվեց, այսպես կոչված, «Լիուզհիի սկզբունքները»։ Այս
փաստաթղթում կարևորվում էին տեղական բնակչության իրավունքները, ժառանգության առնչությամբ գիտելիքների ու ունակությունների զարգացումը, բնակչության մասնակցությունն էկոթանգարանի կազմակերպման գործընթացում, ժառանգության
պահպանության գերակայությունը զբոսաշրջության հետ հակադրության դեպքում, երկարաժամկետ պլանավորումը և զարգացումը, այցելուների հատուկ վարքը միջավայրում ու հարգանքը
յուրօրինակությունների հանդեպ, առկա սոցիալական իրավիճակի և յուրահատուկ մշակույթի հիմնարար նշանակությունը, բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը ոչ ի հաշիվ ավանդական
արժեքների կորստի և այլն: Մասնավորապես 8-րդ սկզբունքով
ասվում էր, որ «չկա էկոթանգարանների Աստվածշունչ, դրանք
տարբեր կլինեն՝ համաձայն մշակութային յուրօրինակությունների և սոցիալական այն իրավիճակի, որի մեջ առկա են»:
Նոր և ավանդական թանգարանների ու թանգարանագիտությունների տարբերությունները։ Էկոթանգարանները և նմանատիպ համայնքային թանգարանները կարող են հանդես գալ
տարբեր անուններով, նույնիսկ դրանց հստակ սահմանում ները
չկան: Իտալացի մասնագետներ Մ. Մագին և Վ. Ֆալետին փորձել են որոշակիորեն համակարգել առկա մոտեցում ները: Վերջիններիցս է Հ. դը. Վարինի ձևակերպած ավանդական և նոր
թանգարանների տարբերությունները. հավաքածուից անցումը
ժառանգության, կառույցից՝ տարածության, լսարանից՝ բնակչության: Պ. Բոյլանն ավելի ընդլայնում է այս տարբերությունների
ցանկը՝ ըստ հետևյալ չափանիշների. ընդգրկումը՝ շենքից - տարածության, մեկնաբանությունը՝ հավաքածուից - ամբող ջական
ժառանգության, կազմակերպման առավելությունները՝ գիտակարգայինից - միջգիտակարգայինի, հիմ նական լսարանը՝ այ-
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ցելուից – համայնքի, վերահսկողության քաղաքականությունը՝
թանգարանի ղեկավար մարմիններից – համայնքային ղեկավար մարմինների: Պ. Դավիսը տալիս է հետյալ բնորոշիչները.
թանգարանային տարածքների ընդլայնում, շրջանակված վայր,
համագործակցություն, տեղաբնակների ակտիվ ներգրավվածություն, «in situ», ամբող ջական և միջգիտակարգային մեկնաբանություն և այլն (տե՛ս գծապատկեր № 1):

Գծապատկեր № 1. Ավանդական և նոր թանգարանագիտության մոտեցումների
հիմնական տարբերությունները։

Առավել պարզ է ներկայացնում Ռենե Ռիվառը՝ «շինություն +
հավաքածուներ + մասնագետներ/փորձագետներ + հասարակություն» թանգարանի և հատկապես բնագիտական թանգարանի հարացույցից անցում դեպի «տարածություն + ժառանգություն
+ հիշողություն + բնակչություն/համայնք» էկոթանգարանի հարացույցին (տե՛ս գծապատկեր № 2)։
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Գծապատկեր № 2. Ռ. Ռիվառի՝ «ավանդական» և «նոր թանգարանների»
տարբերությունների գծանկարային մեկնաբանությունը
(1984 թ.)։

«Նոր թանգարանագիտական շարժում»։ 1980-ական թթ.
նշված «նոր թանգարանային հայեցակարգերը» ծնունդ տվեցին
«նոր թանգարանագիտական շարժմանը»: Ըստ շարժման ակտիվ մասնակից, կանադացի հայտնի թանգարանագետ Պիեռ
Մեյրանդի` «նոր թանգարանագիտությունը պարզապես մշտական նորարարությունների խրախուսման նախաձեռնություն չէր,
այլ մոբլիզացիա՝ թանգարանագիտության նպատակների հիմնարար ձևափոխության ջատագովների և ի պաշտպանություն
թանգարանագետների մտածողության ու գործելաոճի խորքային
փոփոխությունների»: 1984 թ. Քվեբեկում կազմակերպվեց «Էկոթանգարանները և նոր թանգարանագիտությունը» խորագրով
առաջին միջազգային աշխատաժողովը, որի ընթացքում ձևակերպվեց «նոր թանգարանագիտական շարժման» հռչակագիրը: Քվեբեկյան հռչակագրում հիմ նակնում հետևյալ խնդիրներն
էին դրվում. Սանտիագոյի բանաձևերի hետևողական իրականացումը և թանգարանագիտության վերափոխումը՝ ի նպաստ
դրա միջոցով սոցիալ-տնտեսական հիմ նախնդիրների լուծմանը,
զարգացմանը, նոր տիպի թանգարանների՝ էկոթանգարաննե-
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րի, համայնքային թանգարանների համախմբմանը և կատարելագործմանը, դրանց փորձառության շարունակմանը: Հռչակագրում նշվում էր, որ միջազգային թանգարանային հանրությանը
առաջարկվում է ճանաչել այս շարժումը, հաստատել և ընդունել
թանգարանագիտական բոլոր ակտիվ եղանակներն՝ իրենց թանգարանային տիպերով: Քվեբեկի հռչակագրին նախորդել էր (1984
թ.) Oաքսթեփեքի (Մեքսիկա) հռչակագիրը, որով ընդունվել էր
«տարածք-ժառանգություն-համայնք» համամիասնությունը, իսկ
արդեն Կարակասի հռչակագրում (1992 թ.) այն տեսակետն էր
պնդվում, որ թանգարանը պետք է սոցիալական կազմակերպչի
պարտականություններ կրի՝ արտացոլելով համայնքի հետաքրքրությունները:
«Լատինական և անգլոսաքսոնական նոր թանգարանագիտություններ»։ «Նոր թանգարանագիտական շարժումը» վերածվեց ավանդական թանգարանային գործի քննադատման և նոր
տիպի փորձարարական թանգարանի պաշտպանության միջազգային հարթակի: Այնուհանդերձ, «նոր թանգարանագիտություն»
եզրը 1989 թ. Պետեր Վերգոն այլ կերպ մեկնաբանեց: Նա ընդգծում էր, որ «ավանդական թանգարանագիտությունն» առավելապես նվիրված էր իր մեթոդներին, քան նպատակներին ու
սոցիալական նշանակությանը և նախկինում հազվադեպ էր դիտարկվել՝ որպես տեսական, հումանիտար գիտակարգ:
Պ. Վերգոյի քննադատական մոտեցումն այսօր լայն տարածում
ունի անգլախոս երկրներում: Ուստի, մասնագիտական շրջանակներում ընդունված է տարանջատել «լատինական և անգլոսաքսոնական նոր թանգարանագիտություններ», որոնք թեև նույնը չեն,
սակայն երկուսն էլ թանգարանների, թանգարանագիտության
«դեմոկրատացման» փորձեր են: Պ. Վերգոյի տեսությունն առավելապես ուղղված է թանգարանի սոցիալականացմանը և դրա
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նոր տեսական հիմքերի մշակմանը. այնինչ՝ ռոմանոլատինականը տարված է ժառանգության միջոցով տարածքների զարգացման գաղափարով: Եթե առաջին դեպքում թանգարանը հաճախ
իր կառուցվածքով նույնն է մնում, ապա մյուս դեպքում վերածվում
է նոր թանգարանային մոդելի: Վերջինս 2007թ. սկսած նոր զարգացման ուղով է ընթանում՝ հաշվի առնելով վերջին տասնամյակներում տեղի ունեցող գլոբալ սոցիալական փոփոխությունները:
Մասնավորապես, «Նոր թանգարանգիտության» միջազգային
շարժման 2007 թ. Լիսաբոնի 12-րդ աշխատաժողովի ընթացքում
վերափոխվելու խնդիր առաջադրվեց՝ հաշվի առնելով հասարակական փոփոխությունները, կայուն զարգացման հիմնախնդիրները և թանգարանային համապատասխան փորձառությունը:
Էկոթանգարանների գիտակ, Նյու Քասլ համալսարանի պրոֆեսոր Պիտեր Դավիսն արդի էկոթանգարանները համարում է
«համայնքի ուժերով կազմակերպվող թանգարան կամ ժառանգության նախագիծ /heritage project/, որը կայուն զարգացման
նպատակ է հետապնդում» (տե՛ս գծապատկեր № 3):
2016 թ. Միլանում ընթացող ԻԿՕՄ-ի 24 -րդ վեհաժողովի ընթացքում կազմակերպված «Էկոթանգարանները և համայնքային
թանգարանները» թեմայով ֆորումի ժամանակ ընդունված փաստաթղթում (խարտիա) նշվում էր, որ «էկոթանգարանագիտությունը» զարգացող հայեցակարգ է, որի պրակտիկան տարբեր է
նախագծից նախագիծ, ուստի անհնար է տալ մեկ լիարժեք սահմանում, սակայն նկատի էր առնվում իտալական էկոթանգարանների ռազմավարական «մանիֆեստը»։ Ըստ այդմ՝ սահմանվում
էր.
 էկոթանգարանների ստեղծումը համարվում է «մասնակցային գործընթաց», որով ճանաչվում, կազմակերպվում և պահպանվում է տեղային ժառանգությունը՝ սոցիալական, միջա-
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վայրային և տնտեսական կայուն զարգացում ապահովելու
նպատակով։
 Դրանք հատուկ նախագծեր են, որոնց միջոցով կապակցվում
են տեղի մշակութային ժառանգությանն առնչվող տեխնիկական միջոցները, մշակույթները և համասեռ տարածքների ռեսուրսները։
 Դրանք զարգացնում են ստեղծարար և ներառական պրակտիկաներ, որոնք նպատակ ունեն նպաստելու տեղի ուրույն
մշակույթների զարգացմանը՝ հիմնված ակտիվ մասնակցության ու համագործակցության վրա։

Գծապատկեր № 3. Պիտեր Դավիսի առաջարկած էկոթանգարանի
գծապատկերային մոդելները (1999 թ.)։

ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից առաջարկված նոր թանգարանագիտական միտում ները։ 2014 թ. հունիսի 5-9-ը Փարիզում ընթացող ԻԿՕՄ-ի Թանգարանագիտության միջազգային կոմիտեյի/
ԻԿՕՖՕՄ/ 37-րդ գիտաժողովի թեման էր «Նոր միտում ները
թանգարանագիտության մեջ», որը հիմ նավորվում էր թանգարանային ոլորտին առնչվող մի շարք տեսություններով և քննադա-
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տական մեկնություններով։ Վերջիններս վերաբերվում էին. թանգարանային ոլորտի մաքուր տեսական մեկնությանը, հանրային
քննադատությանը, «թանգարան» երևույթի պատմությանը, թանգարանների քաղաքականացմանը, թանգարանում գենդերային,
հետգաղութային խնդիրներին, նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությանը, ակադեմիական աշխարհում թանգարանագիտության տեղին, թանգարանային ներառման, մասնակցային պրակտիկաների զարգացմանը և այլ գործոններին։
Թվարկվածները և ոչ միայն դրանք արդի թանգարանագիտությունը փորձում է քննարկել իր գիտական-մասնագիտականհետազոտական ոլորտում՝ ապահովելով բոլոր «ձայների» հավասարությունը և յուրաքանչյուրի կարևորությունը:
Նշված գիտաժողովի օրակարգում քննարկվում էին վերջին
տասնամյակներում թանգարանային վերափոխումների արդյունքում ձևավորված թանգարանագիտական հետազոտական ուղղությունները, որոնցից էին.
1. Թանգարանները աշխարհաքաղաքականության համատեքստում: Բացատրվում էր, որ «թանգարանագիտություն»
հասկացությունն աշխարհի տարբեր հատվածներում տարբեր կերպ է կիրառվում, և նույնիսկ որոշ տարածաշրջաններ առավելություն են տալիս այլ եզրերի (թանգարանային
ուսումնասիրություններ, թանգարանային տեսություն և այլն):
Թանգարանային ոլորտի վերաբերյալ պատկերացում ները
տարբերվում են մի աշխարհամասից մյուսը: Մինչդեռ որոշ
երկրներում՝ գերկա են քաղաքական և փիլիսոփայական
մեկնությունները, կամ դրանք ժխտվում են, և թանգարանը
հիմնականում դիտարկվում է որպես մասնագետներին տեղեկացնելուն և վերապատրաստելուն կոչված պրակտիկաների շարք: Նաև պարզորեն առանձնացվում են «լատինական»,
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«միջերկրածով յան» կամ «անգլոսաքսոնական» և այլ թանգարանագիտությունները՝ նոր աշխարհաքաղաքական խմբավորում ներում հնարավոր համարելով նաև նոր թանգարանագիտությունների ի հայտ գալը:
2. Թագարանագիտության էպիստոմոլոգիան կամ ի՞նչ է թանգարանագիտությունը: Ո՞րն է արդի թանգարանագիտության սոցիալական դերակատարությունը կամ քաղաքական
ազդեցությունը: Թանգարանագիտությունը գիտություն է, թէ՞
պրակտիկ գործունեություն. այս հարցերն արդեն ավանդական կարելի է համարել և վերաիմաստավորվում է սերնդեսերունդ: Թանգարանագիտության ներառումը տարբեր համալսարանական ծրագրերում (պատմական, մարդաբանական, արվեստաբանական ուսումնական առարկաներ, տեղեկատվության և հաղորդակացության գիտություններ և այլն) ի
հայտ են բերում տարակարծություններ: Արդյո՞ք թանգարանագիտությունը ձգտում է և գործիքներ ունի՞ ազդելու արդի
ժառանգության կառավարման քաղաքականության, թանգարանային դաշտի փոխակերպման, ապագա թանգարանային
մասնագետների պատրաստման վրա, թե՞ պարզապես ուզում
է իր տեղը որոշարկել համալսարանական-ակադեմիական
աշխարհում:
3. Նոր վերաբերմու՞նք ժառանգությանը. հավաքածուների հիմնախնդիրը: Վերջին տարիներին ժառանգության պահպանության և ամրակայման տեխնիկան կատարելագործվել է,
նաև զարգացել են պահպանության և վերականգնման տեսական մոտեցում ները: Արդյո՞ք նոր միտում ներ կան այս ոլորտում կամ ժառանգության վերաբերյալ ներկա «արևմտյան»
պատկերացում ները կարո՞ղ են քննարկվել: Մշակութային ժառանգության արժեքայնությունը կապվում է նաև առևտրային
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բնույթի գործունեության հետ, հավաքածուների զարգացումը
պայմանավորվում է դրանց արդյունավետ կառավարմամբ:
Նույն կերպ բազմաթիվ հարցեր կան հավաքածուների ընտրության, փաստաթղթավորման և տարածման հետ կապված:
Համատեղ կառավարման, կոլեկտիվ փաստաթղթավորման,
օտարման, հավաքածուների վերադարձի հարցերն են, որոնք
հաճախ քննարկվում են, որոնց լուծում ները կարող են նաև
պայմանավորել ապագայի թանգարանի կերպը:
4. Լսարանի հետազոտությունը, կրթությունը և հաղորդակցությունը: Վերջին տարիներին զգալիորեն զարգացել է այցելուների հետազոտության ոլորտը. այն աստիճան, որ հաճախ
ինքնուրույնություն է հանդես բերում: Տեղեկատվական և
հաղորդակցական գիտությունների շրջանակներում մշակվող մասնագիտացված հետազոտական մեթոդները և գործող ընթացակարգերը՝ հարուստ գրականության ստեղծման
առիթ են դարձել: Դրանք վերաբերվում են այն հարցերին,
թե այցելուն ինչպե՞ս է սովորում թանգարանում, ցուցադրության տարածքում և տարբեր միջոցներով (տեքստ, մուլտիմեդիա, բանավոր մեդիացիա …) և այլն: Նույնը կարելի է ասել
կրթության զարգացման մասին, որը, հատկապես լատինական երկրներում, տեղեկատվության և հաղորդակցության
ոլորտի գիտությունների նման, ճանաչում է ստացել որպես
ակադեմիական գիտակարգ: Ինչպե՞ս են այս գիտակարգերը մոտենում թանգարանային ոլորտին և ինչպիսի՞ն կլինեն
նման կապերն ապագայում:
5. Գիտություններ, արվեստ, ազգագրություն …հայացք արդի
աշխարհին: Թանգարանները հստակորեն տարբերվում են
իրենց գործունեությամբ. օրինակ, գիտության թանգարանն
ու ժամանակակից արվեստի թանգարանը: Ինչպե՞ս կարելի
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է որոշարկել նման թանգարանների հետ կապված թանգարանագիտությունը: Թանգարանների զարգացումը պայմանավորված է հանրային վերափոխում ներով, պատմության
հանդեպ վերաբերմունքով. անցած տարիներին ստեղծված
թանգարանների մեծ մասն այլևս կոչվում են.ժամանակակից
արվեստի թանգարաններ, գիտության կենտրոններ կամ ազգագրական թանգարաններ: Արդյո՞ք այս միտումը շարունակվելու է:
6. Կիբերթանգարանագիտության սահմանները: Թվային տեխնոլոգիաններն արագորեն ինտեգրվում են թանգարանային
գործին և, արդեն իսկ, ոլորտի հետ կապված բավականին
մասնագիտացված դասընթացներ են կազմակերպվում: Համացանցում կիբերթանգարանների ստեղծումը փոխում է մեր
վերաբերմունքը հավաքածուների և ընդհանրապես թանգարանային գործունեության վերաբերյալ: Տեխնոլոգիաները շարունակում են զարգանալ, և վիրտուալ իրականության կամ
եռաչափ տպիչների հետ կապված մի ժամանակ ապագայապաշտական համարվող պատկերացում ները վերափոխում
են մեր ներկա փորձառությունն այնպես, ինչպես մեր մոբայլ
թվային միջոցների մեջ առկա ծրագրային հավելվածները:
Որո՞նք են նման վերափոխում ների հետագա փուլերը և ինչպիսի՞ն կլինի դրանց ազդեցությունը թանգարանների ու մեզ
վրա:
7. Մասնակցային թանգարանագիտություն, նոր մոտեցումներ:
Թվային տեխնոլոգիաների վրա հիմնված («քրաուդֆանդինգ»,
«քրաուդսոուրսինգ») կամ ավելի ավանդական եղանակներով
աշխատող մասնակցային թանգարանը հաճախ ներկայացվում է որպես թանգարանային գործի արդի մոտեցում: Այն հարաբերությունը, որ նման թանգարանն ունի հանրության հետ,
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փոխում է թանգարանային փորձագիտական ոլորտի հավասարակշռությունը: Ինչպե՞ս է նման թանգարանային մոդելը
(համայնքային թանգարան) վերափոխում ավանդական թանգարանային գործունեության եղանակները և ընտրության,
ներկայացման գործընթացները, մասնագիտացված անձնակազմից կախվածությունը. հարցեր, որոնք թանգարանագիտության շրջանակներում դեռ պետք է լուծվեն:
8. Թանգարանային վարքականոնները 21-րդ դարում: Հաճախ
թանգարանագիտությունը նույնացվում է թանգարանային
վարքականոնների հետ, այսինքն՝ այն արժեքների հանդեպ
ունեցած պատկերացում ների, որոնք կանխորոշում են դրանց
ընտրույթը, փաստաթղթավորումը կամ ներկայացումը: Թանգարանային ոլորտում որոշակի վարքագծային զարգացումներ են ի հայտ եկել վերջին տարիներին, օրինակ, «ռեստիտուցիոն պնդում ները» (արժեքների վերդարձը հայրենիք), այլընտրանքային ֆինանսավորումը, հավաքածուների ստեղծման նոր մեթոդները և այլն: Որո՞նք կլինեն թանգարանային
մասնագիտական վարքագծային ապագա դրսևորում ները:
9. Թանգարանագիտության պատմությունը և ապագան: Գիտական բնագավառի ձևավորումը: 1970-ական թթ. սկսած և
հատկապես Վ. Սոֆկայի ու Յ. Յելենեկի կողմից ԻԿՕՖՕՄ-ի
ստեղծումով թանգարանագիտությունն առաջընթաց ապրեց,
զարգացավ՝ որպես գիտելիքների ուրույն բնագավառ, առանձին գիտակարգ: Ո՞վքեր են այս համալիր գիտակարգի գործող անձինք և որո՞նք են այն մտավոր հոսանքները, որոնցով
կառուցվում են դրանք: Ինչպես արդեն նշել ենք, մինչև հիմա
թանգարանագիտության միասնական հստակ սահմանում
չկա: Նաև չեն հստակեցվել այս ոլորտի գործող անձինք և
նրանց զբաղեցրած պաշտոնները: Որո՞նք են արդի թանգա
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րանագետների առջև ծառացած հիմ նախնդիրները, նրանց
ընդհանուր տեսակետները կամ անհամաձայնությունները։
Նմանատիպ բազմակողմ զարգացման միտում ների առկայությունը, բնականաբար, թանգարանագիտության զարգացման
հեռանկարում թերևս նոր փորձառությունների ու գիտական մոտեցում ների առաջացման հիմ նահենք է, սակայն նաև՝ միասնական գիտակարգի ձևավորման համար նոր հիմ նախնդիրների
լուծման գործընթացի սկիզբը:
Պ. վ. Մենշի և Լ.Մ.-վ. Մենշի առաջարկած թանգարանների
զարգացման նոր միտումները և դրանց վերափոխման գործոնները։ Թանգարանագիտության մեջ զարգացման միտումներն
առավել գործնական ուղղություններով են տարաբաժանվում Պետեր վան Մենշի և Լեոնտին Մեյեր-վան Մենշի հեղինակությամբ
2015 թ. լույս տեսած հետազոտության մեջ։ Հեղինակները թանգարանագիտության զարգացման միտումները քննարկում են ըստ.
1. Հավաքածուների զարգացման, համալրման և «դինամիկ
հավաքածուների» հայեցակարգի։ Վերջինիս շրջանակներում հավաքածուները թանգարանի նպատակից կամ վերջնարդյունքից վերածվում են առավելապես թանգարանի համար միջոցի կամ ռեսուրսի։
2. Ուսումնառության և փորձառության կազմակերպման,
ձևավորման։ Ըստ որի՝ թանգարանները սկսում են նախապատվություն տալ առավել որոշակի սովորելու փորձառություններին, քան ընդհանուր կրթությանը։ Հատկապես կարեվորվում է այցելուի՝ որպես անհատ օգտվողի, սովորողի հանդեպ թանգարանի վերաբերմունքի փոփոխությունը և նախապատվությունը փորձառության հենքով սովորելու գործընթացներին։
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3. Մասնակցության։ Վերջինս հատկապես արտահայտելի է
«նոր թանգարանագիտական» մոտեցում ների շրջանակում,
որը խնդիր է դնում թանգարանը վերափոխել, դարձնել «սոցիալ-ներառական»։ Տարբեր հեղինակների մոտ տարբեր
հասկացությունների ներքո՝ («դեմոկրատական թանգարան»
(Դ. Ֆլեմինգ), «ներառող կամ ինքլուզիվ թանգարան» (Ռ.
Սանդել), «արձագանքող թանգարան» (Ք. Լանգ, Ջ. Ռիվ, Վ.
Վուլարդ), «ներգրավող թանգարան» (Գ. Բլեք) առաջնային
են դառնում թանգարանային ցուցադրության և կրթության
գործառույթների՝ ներառմամբ, մատչելի կերպով, մասնակցության ապահովմամբ իրականացումը։
4. Որակի գնահատման։ Համաձայն որի՝ արդի թանգարանները փորձում են նաև գտնել իրենց արդյունավետության գնահատման մոդելներ և մեխանիզմ ներ։
5. Ինտեգրված ժառանգության հեռանկարաների։ Ըստ այդմ՝
արդի թանգարաններն իրենց շրջակա մշակութային լանդշաֆտի ակտիվ բաղադրատարրերից են և ինտեգրված
տարբեր տիպի այլ ժառանգության ինստիտուտների (Եվրոպական Միության բնորոշմամբ՝ մշակութային հիշողության
կազմակերպություններ) հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Նման ցանցային համագործակցությունը ինտեգրացիոն հեռանկարներ է ստեղծում թանգարանների հետագա
գործունեության վերաիմաստավորման համար։
6. Թանգարանային վարքականոնների կամ էթիկայի։ Որոշակի փորձեր ու միտումներն են, որոնք ենթադրում են թանգարանային մասնագիտական վարքագծի, որակների հարմարեցումը նոր թանգարանային իրողություններին, համայնքների
ու թանգարանների հարաբերություններին։
Թանգարանագիտության զարգացման արդի միտումների
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առանցքում շարունակում է մնալ «թանգարան» հասկացության
նորովի սահմանումը՝ հաշվի առնելով թանգարանի ակտիվ հանրային դերակատարությունը կամ դրա հանրային ընկալումները։
ԻԿՕՄ-ի շրջանակներում դեռ 2016 թ. սկսված և այսօր էլ շարունակվող «թանգարանի» սահմանման մասնագիտական քննարկումները նաև ուղղված են բացահայտելու այն գլոբալ մարտահրավերները, որոնք վերափոխել կամ վերափոխում են այս սոցիալմշակութային ինստիտուտը։ Անգլիացի թանգարանային հայտնի
փորձագետ Դեյվիդ Ֆլեմինգը թվարկում է այն գլոբալ միտումները, որոնք ազդում են ու ազդելու են թանգարանների վրա և որոնց
թանգարանները պետք է կարողանան արձագանքել և ծավալել
իրենց մասնագիտական և հանրային պարտականությունները։
Ըստ այդմ՝ թանգարանների վրա գնալով առավել մեծ ազդեցություն են ունենում այնպիսի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական
գործոններ, ինչպիսիք են. գլոբալիզացիան, տեղական ինքնություններն ու ազգայնականությունը, ապագաղութացումը, ուրբանիզացիան, թվայնացումը, գիտելիքի դեմոկրատացումը, անհավասարությունը, կլիմայի փոփոխությունը, մարդու իրավունքների
պաշտպանությունը, քաղաքական միջամտությունը, հանրային
ֆինանսավորման նվազումը, թափանցիկ գործունեության հանդեպ աճող պահանջմունքը, ժողովրդավարությունը և այլն։
Առաջադրանքներ
 Ուսում նասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Նոր թանգարանագիտական մոտեցում ների հիման վրա պատրաստել ՀՀ թանգարանների վերափոխման կամ պատմամշակութային ժառանգության թանգարանացման առաջարկներ՝ տեսասահիկների տեսքով։
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Ինքնաստուգման հարցեր
 Ինչո՞ւմ է կայանում «նոր թանգարանագիտության» էությունը։
 Որո՞նք են էկոթանգարանի «հեղափոխիչ սահմանման» դրույթները։
 Ի՞նչ տարբերություններ կան ավանդական և նոր թանգարանագիտությունների միջև։
 Իտալական էկոթանգարանների ռազմավարական «մանիֆեստում» ի՞նչ դրույթներ են առանձնացվում։
 Որո՞նք են ԻԿՕՖՕՄ-ի կողմից առանձնացված թանգարանագիտության զարգացման միտում ները։
 Ըստ Դեյվիդ Ֆլեմինգի՝ ո՞ր գլոբալ միտում ներն են ազդում և ազդելու թանգարանների վրա։
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XII. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Նախաթանգարանային հավաքածուները հին Հայաստանում,
Նախաթանգարանային հավաքածուները միջնադարյան Հայաստանում,
Հայկական թանգարանների ստեղծման գործընթացը
19-րդ դարում և 20-րդ դ. սկզբին,
Անիի հնադարանը,
Պետական թանգարանային համակարգի հիմ նումը
1920-1940 –ական թթ.,
Հայաստանում թանգարանների ստեղծման գործընթացը 20-րդ դ. երկրորդ կեսին,
ՀՀ թանգարանները հետխորհրդային տարիներին։
Նախաթանգարանային հավաքածուները Հայաստանում։ Ըստ
մեծանուն գիտնական Կարո Ղաֆադարյանի` «հին և հնագույն
Հայաստանի մեհյանները, սկսած ուրարտացիների ժամանակներից, բայց դրանից էլ առաջ, եղել են արվեստի, դպրության,
ճարտարության կենտրոններ»: Հայաստանում ևս եղել են նախաթանգարանային հավաքածուներ: «Կարմիր բլուր» հնավայրից հայտնաբերված տնտեսական նշանակության ուրարտական
կավե սեպագիր սալիկները հիմք են տվել Ի. Մ. Դյակոնովին ենթադրելու արխիվի և արխիվային հավաքածուի գոյության վերաբերյալ: Բացի այդ, հելլենիստական շրջանի հայկական արքունիքներում և իշխանական դղյակներում, որտեղ բեմականացվել
են թատերական ներկայացում ներ, ենթադրելի է բարձրարժեք
հավաքածուների գոյությունը: Բազմաթիվ են վկայությունները, որ հելլենիստական տաճարներում եղել են հեթանոսական
աստվածների կամ արքայական նախնիների պաշտամունքային
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բարձրարվեստ արձաններ ու այլ հոյակերտ նմուշներ: Հնագետ
Ս. Հմայակյանը վերլուծում է Վանի թագավորության նման հավաքածուները՝ բաժանելով դրանք տաճարական և արքունական
«թանգարան-գանձատների»։
Լուվրի թանգարանում պահվող Ասորեստանի Սարգոն 1-ին
(Ք.ա.721-705 թթ.) արքային պատկանող արձանագիր աղ յուսակներում մանրամասն նկարագրվում է այդ «թանգարան-գանձատների» պարունակությունը։ Համաձայն որի՝ իրերը պահվում էին
ըստ պատրաստման նյութի (ոսկյա, արծաթյա, բրոնզե և այլն)։
Պահպանման վայրերը հատուկ կնքվում էին, իսկ իրերի մեծ մասը կրում էին հատուկ բացատրական արձանագրություններ։ Նշվում էր՝ իրի անունը, ում էր նվիրված, ձոնված, ով էր նվիրել և
այլն։ Նույն Սարգոն 1-ինի Ք.ա. 714 թ. արշավանքի ժամանակ
ուրարտական գլխավոր սրբավայր Մուսասիրի տաճարի թալանը պատկերող Դուր-Շարուկինի (Իրաք) պեղում ներից հայտնաբերված հարթաքանդակներով պատկերացում ենք կազմում տաճարի կառուցվածքի, դրանում պահվող մեծաքանակ նմուշներից
որոշների մասին։ Մուսասիրի տաճարի նմանությունը Գառնիի
հեթանոսական տաճարին թույլ է տալիս նաև նշել, որ հետուրարտական շրջանում արդեն հայկական հեթանոսական մեհյանները շարունակել են նախկին ավանդույթները և ունեցել են իրենց
բարձրարվեստ հավաքածուներն ու դրանց պահպանման ու ներկայացման եղանակները՝ շաղկապված ժամանակի հոգևոր պահանջմունքների ու աշխարհայացքի հետ։
Ագաթանգեղոս պատմիչը Հայաստանում Քրիստոնեության
տարածման ընթացքը նկարագրելիս անդրադառնում է նաև այդ
տաճարներում առկա հավաքածուներին։ Վերջիններս ոչնչացվել են կամ որոշակի պահպանվածությամբ հայտնաբերվում են
հնագիտական պեղումների միջոցով։ Կ. Ղաֆադարյանը նշում
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է, որ հեթանոսական Տիր աստվածը եղել է հունական Մուսաների համարժեքը Հայաստանում, որի սրբավայրը եղել է ներկայիս
Զվարթնոցի տաճարի տեղում, որտեղ ևս ժամանակի ընթացքում
հավաքվել են մեծարժեք իրեր և նվիրաբերություններ։ Ցավոք,
դրանք հիմ նականում ոչնչացվել են Քրիստոնեության տարածմանը զուգահեռ և նույնիսկ շատ քրիստոնեական եկեղեցիներ
ուղղակի կառուցվել են հեթանոսական տաճարների հիմքերի
վրա կամ դրանք վերափոխվել են եկեղեցիների։
Նախաթանգարանային հավաքածուները միջնադարյան Հայաստանում։ Քրիստոնեության տարածմանը ներդաշնակ` Հայաստանում ևս ձևավորվեցին նախաթանգարանային հավաքածուների ստեղծման նոր սկզբունքները՝ եկեղեցիներին կից
ավանդատուն-գանձատների, գրադարան-մատենադարանների
տեսքով: Վկայակոչելով Հովհաննես Դրասխանակերտցուն՝ Կ.
Ղաֆադարյանը նշում է, որ միջնադարյան Հայաստանն արդեն
ունեցել է իր «իսկական թանգարանները», որոնք երեք տարբեր
կարգերի են բաժանվել` «արքունի, իշխանական տների և եկեղեցական թանգարաններ»: Նմանատիպ թանգարաններն արդի
պատկերացմամբ դեռևս իսկական թանգարաններ չեն կարող
համարվել: Հեղինակի հետազոտությունից ակնհայտ է, որ նշված
հավաքածուները` որպես նյութական արժեքներ, կարող էին նաև
նվիրատվության առարկաների վերածվել 10-11-րդ դդ. պետական-քաղաքական հարաբերություններում:
Եկեղեցական թանգարաններն առավելապես նպաստում
էին հոգևոր արժեքների փոխանցմանը` եկեղեցական-կանոնիկ
միջավայրի, արարողությունների, ինչպես նաև մատենադարանների ու հոգևոր կրթօջախների գործունեության միջոցով։ Իսկ
արքունի և իշխանական հավաքածուները գերազանցապես ձևավորվում էին սոցիալական բարձր դիրքն ընդգծելու, շքեղությամբ
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շրջապատվելու ազնվականության ձգտում ներով: Դրանք նաև
գանձատան գործառույթներ էին իրականացնում:
Ուշագրավ է Կ. Ղաֆադարյանի` Հովհաննես Դրասխանակերտցուց բերած մեկ այլ վկայությունը Զվարթնոցի տաճարի
կառուցման վերաբերյալ: Ըստ այդմ` տաճարի կառուցման ժամանակ Ներսես Տայեցի կաթողիկոսի հրամանով Գրիգոր Լուսավորչի գլուխը դրվում է մի գզրոցի մեջ և տեղադրվում գանձարանում, որպեսզի բոլորը «տեսնեն ու բժշկվեն հեթանոսական
ախտից»: Հեղինակը եզրակացնում է, որ եթե արքունական
թանգարանները մեծապատիվ հյուրերի ժամանցին են ծառայել,
ապա եկեղեցական գանձատուն-թանգարանները «կրոնական
պրոպագանդայի» միջոցներ են եղել: Այս առումով մշակութաբան
Լ. Աբրահամյանը, թանգարանների պատմությունը դիտարկելով հայ ժողովրդի ինքնության ձևավորման համատեքստում,
դրանց ստեղծման և գոյության հիմնական ընթացքը մեկնաբանում է տաճարից թանգարան և հակառակը փոխակերպում ներով։ Պատմական իրադարձություններով պայմանավորված՝ հետագայում առավելապես շարունակական գոյություն են ունեցել
եկեղեցական ավանդատները, քան արքունի ու իշխանական նախաթանգարանային հավաքածուները։
Թանգարանային հավաքածուների ստեղծումը 19-րդ դարում
և 20-րդ դ. սկզբին։ 19-րդ դարի կեսերից սկսած հայ մտավորականության շրջանում ակտիվանում են պատմամշակութային
ժառանգության հավաքման, պահպանման և ուսումնասիրման
ձգտում ները և այդ նպատակով եվրոպական ազդեցությամբ
թանգարանների ստեղծման փորձերը։
Հայաստանում թանգարան հիմ նելու առաջին մեզ հայտնի
փորձը կապված է հայ մեծանուն լուսավորիչ Խաչատուր Աբով յանի անվան հետ։ 1840-ական թթ. նրա ձեռամբ Երևանի գավառա-
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կան դպրոցին կից հիմնվում է «Հայկական հնությունների կաբինետ», որն առաջինն էր Այսրկովկասում:
Ուշագրավ էին նաև առաջադեմ հոգևոր գործիչների նախաձեռնությունները հենց եկեղեցիներին կից նոր տիպի՝ աշխարհիկ
թանգարանների ստեղծման առումով։ Մկրտիչ Խրիմյանը դեռ
1858 թ.Վարագավանքում հիմ նեց «աշխարհիկ և եկեղեցական
հնությունների» թանգարան, որտեղ նա հավաքել էր հին ձեռագրեր, դրամ ներ և այլ հնություններ, ինչպես նաև մեծ դժվարությամբ ձեռք էր բերել պատահաբար գտնված հեթանոսական աստվածներից մեկի մետաղ յա կիսարձանը։ Վերջինս ցուցադրում էր
թանգարանում, որը Խրիմյանի հակառակորդ վանականները օգտագործեցին նրա դեմ՝ համոզելով խավարամիտ ամբոխին, որ
նա կռապաշտ է և որ կուռքի արձան է դրել սուրբ ձեռագրերի
կողքին։ Սակայն Մ. Խրիմյանին հաջողվեց հանդարտեցնել մոլեգնած ամբոխին։
Մեկ այլ առաջադեմ հոգևորական՝ Կարապետ վարդապետ
Բաստամյանը, 1872 թ. Սուրբ Գայանե եկեղեցու առաջնորդարանում ազգագրական և հնագիտական հավաքածուի կազմման և
ցուցադրման գործունեություն է ծավալում։
Սակայն մեզ հասած ամենահին հայկական թանգարանը Էջմիածնի Մայր տաճարում հիմ նադրեց հայ եկեղեցու եռանդուն
գործիչներից մեկը՝ Գևորգ Դ. Կոստանդնուպոլիսեցի (Քերեստեճյան) կաթողիկոսը (1813-1882 թթ.)։ Այս լուսավորյալ կաթողիկոսի
ջանքերով բացվեցին հայկական դպրոցներ, Գևորգյան ճեմարանը, հիմ նադրվեց «Արարատ» ամսագիրը։ Կաթողիկոսը վերանորոգեց նաև Մայր տաճարը, որի ընթացքում հենց եկեղեցում
հիմնվեց (1869 թ.) ցայսօր գործող թանգարանը։ Ինչպես վկայում
են ժամանակակիցները, այդ ժամանակ Էջմիածնում թանգարան
չկար, եկեղեցու երկու փոքրիկ ավանդատներում պահվում էին
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եկեղեցական սպասք, խորհրդանիշներ, մասունքներ, զգեստ և
այլն։ Կաթողիկոսը նախ ցուցակագրել տվեց ձեռագրերը, ապա
Մայր տաճարի արևել յան պատը վերականգնելով՝ դրա ներքո
կառուցեց երեք նոր ցուցադրական-պահպանական սրահներ, որտեղ ցուցադրական պահարանների մեջ հավաքվեցին և ցայսօր
ցուցադրվում են Հայ եկեղեցու ամենանվիրական մասունքներ։
1894 թ. արդեն ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը (Խրիմյան Հայրիկ) Էջմիածնի հին սինոդի շենքի տեղում կառուցեց թանգարանի նոր շենք, որը նրա անունով ստացավ «Հայրիկյան թանգարան» անվանումը։ Այս թանգարանն արդեն ուներ
երկու բաժին՝ հնագիտական և ազգագրական։ Այն փաստորեն
վերածվեց արդեն աշխարհիկ թանգարանային կառույցի, որտեղ
տարբեր վայրերից սկսեցին հավաքվել արժեքավոր թանգարանային առարկաներ։ Թանգարանի հարստացման գործում մեծ
ավանդ ունեցող գործիչներից էր Նախիջևանի հոգևոր առաջնորդ Գրիգորիս վարդապետը, ով հին դրամներից, հնագիտական խեցեղենից զատ թանգարանին էր նվիրել նաև սողունների,
ձկների ու այլ կենդանիների բրածո, քարացած մնացորդների մի
ուշագրավ հավաքածու։ Բացի հավաքածուներից թանգարանի
պահպանության նպատակով տարբեր հայ համայնքներից կատարվում էին դրամական նվիրատվություններ, որով նպատակ
կար կառուցել նաև «նկարչական կաբինետ» կամ պատկերասրահ։ Այս թանգարանը նաև ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպում էր պեղում ներ և դրամ հատկացնում տարբեր ուսում նասիրողների։
19-րդ դարի կեսերից սկսած Հայաստանի տարածքում պեղում ներ կատարողները հնագիտական արժեքները հիմ նականում երկրից դուրս էին տանում։ Բացառություն էին կազմում
Էջմիածնի միաբանների և առանձին անհատների գործունեութ-
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յունը, որոնք հնագիտական նյութ էին հավաքում, կազմում իրենց
անձնական հավաքածուները։ Թանգարանային հարուստ հավաքածուներ ունեին Մ. վարդապետ Տեր-Մովսիսյանը, Նախիջևանի
հոգևոր առաջնորդ Գրիգորիս վարդապետը, Խաչիկ վարդապետ
Դադյանը և այլք։ Նրանք հաճախ հետագայում իրենց հավաքածուները նվիրում էին թանգարաններին կամ ստեղծում իրենց
հանրային թանգարանները։ Նման մեծարժեք հավաքածու ուներ
Ալեքսանդրապոլի վաճառական Հարություն Կարանյանը, որը
հավաքում էր զենքեր, դրամներ, ձեռագրեր, տարազ, հնագիտական պեղում ներից գտնված իրեր, որոնք իր տանն էր ցուցադրում։ Ծերության շեմին Հ. Կարանյանը ցանկություն հայտնեց
հավաքածուն նվիրել իր հայրենի քաղաքի բնակչությանը։ 1916 թ.
թանգարան այցելեց քաղաքագլուխը և որոշեց այն դարձնել քաղաքային թանգարան։ Սակայն թանգարանի ստեղծմանը հետագայում հավանաբար խանգարեցին 1917-1920 թթ. իրադարձությունները։ Սակայն, Հ.Կարանյանի տանը թանգարանը գործում
էր, ուր և այցելում էին ժամանակի խոշոր հայ մտավորականները՝
Թ. Թորամանյանը, Կոմիտասը և այք։ Թանգարանի արժեքավոր
նյութերի մի մասը հետագայում ներառվեց Շիրակի երկրագիտական թանգարանի հավաքածուների մեջ։
Անիի հնադարանը։ Հուշարձանների ամբող ջական, համալիր
պահպանման և թանգարանացման նկատմամբ գիտական մոտեցումը մեզանում սկզբնավորվեց անվանի արևելագետ Նիկողայոս Մառի ղեկավարությամբ և մի շարք ականավոր հայ
գիտնականների ու մշակութային գործիչների մասնակցությամբ
նախորդ դարասկզբին ծավալված Հայաստանի միջնադարյան նշանավոր մայրաքաղաք Անիի պեղումներով: Վերջիններս
սկսվեցին դեռ 1892-1893 թթ., սակայն պեղված նյութերը տեղում պահպանելու հնարավորություն չլինելու պատճառով Ն.
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Մառը դրանք տեղափոխեց Սանկտ Պետերբուրգ և դեռ 1893 թ.
առաջարկեց Էջմիածնում հիմ նել «թանգարան-հնադարան»: Սակայն, ինչպես պեղում ների մասնակից, նշանավոր արևելագետ
Հովսեփ Օրբելին էր 1911 թ. գրում, «միայն 1904 թ. երբ նիւթական միջոց գտնուեց Մանուչէի մզկիթը թանգարան դարձնելու,
պեղում ները վերսկսուեցին և այն ժամանակից սկսուած շարունակւում են ամեն տարի ամառները: Այս պեղում ները, գիտական
տեսակէտով տուին հարուստ գիւտեր, և այդ բոլորը պահւում են
տեղումը: 1908 թուին հարկ եղաւ նոր յատուկ թանգարան շինել,
այժմ այդ էլ լցուած է, և մտադրութիւն կայ նորը, աւելի ընդարձակը շինել»: Այսպիսով, 1904 թ. Անիում պեղումները վերսկսելով`
Ն. Մառը կրկին բարձրացրեց թանգարան հիմ նելու խնդիրը, որն
արդեն այլ արձագանք գտավ հայկական միջավայրում: Բաքվում
բնակվող բժիշկ, հասարակական գործիչ Հակոբ Զավրիյանը նախաձեռնեց դրամահավաք, որի արդյունքում ձեռք բերված 950
ռուբլի գումարը Ն. Մառն օգտագործեց Անիի հուշարձան-կառույցներից մեկը («Մանուչեի մզկիթ») նորոգելու, բարեկարգելու, տեղի
հնություններն այստեղ հավաքելու և պահպանելու նպատակով:
Սա փաստորեն հայ համայնքի միասնական ուժերով ստեղծված
առաջին գիտական թանգարանն էր, որը ստեղծվեց իր պատմական միջավայրում պահպանված կառույցի թանգարանացմամբ:
Ականավոր գիտնական Աշխարհբեկ Քալանթարը գրում էր, որ
պեղում ները և գտածոների պահպանությունը «կատարւում է այնպիսի մի ծրագրով, որը նոր դարագլուխ է կազմում, չափազանց
նշանակալից հայկական հնագիտութեան համար, միանգամայն
տարբերւելով ընդունված սիստէմից, այն է՝ չենթարկել հայկական
հնութիւններն ընդհանուր համապետական կենտրօնացման, այլ
հենց տեղում հաւաքել, արժանավայել կերպով պահել և տեղի
հետ միասին ուսում նասիրել»։ 1909 թ. Անիում գործող երկու թան-

162

գարաններից առաջինում ներկայացված էին որմ նազարդեր, շենքերի ներքին հարդարանքի բեկորներ, փորագիր փայտե առարկաներ, նկարազարդ որմ նամասեր, դամբարանային նյութեր,
հախճապակյա և ճենապակյա անոթներ, դրամ ների հավաքածու,
եկեղեցական անոթներ, խաչեր, բուրվառներ, արդուզարդի պարագաներ և այլ ցուցանմուշներ, ներառյալ պեղում ներով հայտնաբերված Գագիկ Ա Բագրատունու հայտնի արձանը` բոլորակ
Ս. Գրիգոր եկեղեցու կաղապարը ձեռքին: Նորակառույց թանգարանային շենքում, որը նաև «Քարեդարան» էր անվանվում,
հիմնականում կենտրոնացվեցին «ճարտարապետական մասեր,
քանդակաւոր քարեր, սրանց մեջ և խաչքարեր, նոյնպէս և արձանագրութիւններ»: Թանգարանների կազմավորմանը զուգահեռ,
դրանցում թերևս առաջին անգամ ծավալվեցին նպատակամետ
թանգարանային գիտավերականգնողական, հաշվառման, համակարգման, կատալոգների հրատարակման աշխատանքներ:
Կառուցված թանգարանային շենքը, ցուցասրահներից բացի, ուներ իրերի մաքրման, վերականգնման, ֆոտո լաբորատորիաներ,
գիտական աշխատանքների համար կաբինետներ, գրադարան և
այլ թանգարանային հետազոտական գործունեության հատվածներ:
1912 թ. վերանորոգվեց և թանգարանացվեց նաև Անիի բոլորակ Ս. Փրկիչ եկեղեցին, որի մեջ հավաքվեցին հիմնականում
քարաբեկորներ: Այնուհանդերձ, Ն. Մառը զուտ հնագիտական
հավաքածուների կազմման և դասական հնագիտական թանգարանների հիմնման խնդիր այդքան չէր հետապնդում, որքան
Անին ամբող ջական ուսում նասիրելու և պահպանելու հեռու գնացող նպատակներ ուներ: Սակայն 1918 թ. թուրքական ներխուժում ների հետևանքով Անիի հնադարանն ավերվեց, և հավաքածուների միայն մի փոքր մասը փրկվեց: Սակայն Անին հայության
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գիտակցության մեջ շարունակում էր մնալ որպես հնությունների
պահպանման կենտրոն:
Պետական թանգարանային համակարգի հիմ նումը 19201940 –ական թթ.։ Թանգարաններ ստեղծելու ուղղությամբ պետական ջանքեր գործադրվեցին Հայաստանի առաջին Հանրապետության կարճատև գոյության դժվարին տարիներին։ Մասնավորապես Հայաստանի առաջին Հանրապետության պառլամենտի
№ 439 (09.09.1919 թ.) օրենքով նախատեսվում էր հիմ նել «Ազգագրական-մարդաբանական թանգարան-գրադարան», որով նպատակ էր դրված հայրենիք տեղափոխել Թիֆլիսի նախկին Կովկասյան թանգարանի հայկական հավաքածուները։ Այս ուղղությամբ
պետական նպատակաուղղված գործունեություն իրականացվեց,
որին ակտիվորեն ներգրավված էր նշանավոր ազգագրագետ
Երվանդ Լալայանը, ով և վերոհիշյալ որոշմամբ նշանակվել էր
թանգարանի առաջին ղեկավարը։ Սակայն անբարենպաստ քաղաքական պայմանները, առաջին հանրապետության անկումը
հնարավորություն չտվեցին այդ որոշումը կյանքի կոչել, փոխարենը՝ այդ որոշումն իրականացրեց Հայաստանի խորհրդային
կառավարությունը։
Խորհրդային կարգերի հաստատվելուց հետո Հայաստանի
հեղափոխական կառավարությունը ընդունեց Լուսժողկոմի ներկայացրած դեկրետը՝ ՀԽՍՀ մեջ գտնվող բոլոր ազգությունների
հոգևոր հաստատություններին պատկանող «կուլտուր-կրթական
հիմ նարկները» (դպրոցները, հնագիտական և ազգագրական
թանգարանները, մատենադարանները և տպարանները) իրենց
ամբողջ շարժական և անշարժ գույքով պետական սեփականություն համարելու և Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի տնօրինությանը փոխանցելու մասին։ Հայաստանում այդ
ժամանակ գործում էր էջմիածնի «Հայրիկյան թանգարանը», որը
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և պետականացվեց։ Իսկ եկեղեցու մեջ գործող «Գևորգյան թանգարանը» մնաց եկեղեցու ենթակայության ներքո։ Այդ դեկրետով
պետականացվեց նաև Մատենադարանը։ Պետականացվելուց
հետո հիմնվեց «Կուլտուր-պատմական ինստիտուտը», որը գործեց մինչև 1920-ական թթ. վերջերը։ Խորհրդային իշխանությունները, շարունակելով առաջին հանրապետության կողմից
նախաձեռնված թանգարանային հավաքածուների նպատակային հավաքման և կենտրոնացման աշխատանքները, ձեռնամուխ
եղան թանգարանային ցանցի ստեղծման։ Թիֆլիսում, Մոսկվայում և այլ գաղթօջախներում, Հայաստանի տարբեր շրջաններում
ժամանակի ընթացքում հավաքված արժեքների տեղափոխումը
Երևան և նոր ձևավորվող ազգային թանգարանի հավաքածուների կազմակերպումը դարձավ նպատակային մշակութային քաղաքականություն։
1921 թ. հուլիսի 19-ին Երևանի բանվորական տան դահլիճում
(ներկայիս Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում) բացվեց հայ արվեստագետների ցուցահանդեսը, որը կազմակերպել էին Թիֆլիսի հայ նկարիչների միության
անդամները։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էին նաև Երևանից
նկարիչներ։ Ցուցադրված նկարների մի մասը պետությունը գնեց՝
Երևանում հիմ նադրվելիք թանգարանի համար։ 1921 թ. հոկտեմբերի 19-ին Լուսժողկոմատին կից ստեղծվեց Հնությունների և
գեղարվեստի պահպանման կոմիտե, որը զբաղվելու էր առաջին
հերթին թանգարանային առարկաների հավաքմամբ և ցուցադրմամբ։ Կոմիտեի նախագահ էր նշանակվել Մարտիրոս Սարյանը,
քարտուղար՝ Աշխարհբեկ Քալանթարը։ Կոմիտեյին հատկացվեց
այն ժամանակ դեռևս թերակառույց կուլտուրայի տան առաջին
հարկի սենյակներից մեկը։ Մարտիրոս Սարյանն ինքն էր հավաքում պետական հիմ նարկներում և հասարակական կազմակեր-
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պություններում գտնվող թանգարանային առարկաները՝ յուղաներկ նկարներ, ձեռագիր գրքեր, հին դրամ ներ, զարդեր և այլն,
ինչպես նաև մասնավոր մարդկանցից գնում էր թանգարանի համար անհրաժեշտ իրեր: Այսպիսով, Լուսժողկոմի 1921 թ. հոկտեմբերի 19-ի Հնությունների և գեղարվեստի պահպանման կոմիտե
ստեղծելու վերաբերյալ հրամանը հիմք ծառայեց պետական թանգարանի համար նյութեր հավաքելուն և թանգարանային արժեքները կենտրոնացնելուն։ 1921 թ. Ե. Լալայանը Թիֆլիսից Երևան
փոխադրեց Հայոց ազգագրական ընկերության թանգարանին
պատկանող մի քանի արկղ իրերը։ Նույն ձմռանը Ե. Լալայանը
Հայաստանի կառավարության միջնորդությամբ Թիֆլիսից բերեց Կովկասի հայոց ազգագրական ընկերության թանգարանն
իր ամբողջ գույքով ու կահույքով, ինչպես նաև նույն ընկերության
կովկասագիտական-մարդաբանական հարուստ գրադարանը։
Հայաստանի պետական թանգարանի պաշտոնական ճանաչումը տեղի ունեցավ 1922 թ. նոյեմբերի 7-ին, որով այն ստացավ
«Հայաստանի պետական կենտրոնական թանգարան» անվանումը։ 1929 թ. Վաղարշապատի պետական թանգարանը լուծարքի
ենթարկվեց և նրա ժողովածուները հանձնվեցին այս կենտրոնական թանգարանին։ Թանգարանում հավաքվեցին Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանից, Նոր Նախիջևանից բերված, ինչպես նաև
Անիի հնադարանից փրկված Սանահինում գտնվող հավաքածուները։
1930-ական թթ. բեկում նային էին թանգարանի համար, քանի որ հավաքածուների կենտրոնացումից այն փոխակերպվեց
երկրում թանգարանային ցանցի ստեղծման և, փաստորեն, մասնագիտացման, «պրոֆիլավորման» հիմնահենքի և թերևս այս
փուլից սկսեց համարվել «մայր թանգարան»։ 1935 թ. թանգարանի հավաքածուների տարանջատմամբ ստեղծվեցին ՀՍԽՀ
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Կերպարվեստի թանգարանը (այժմյան` Ազգային Պատկերասրահը), գրական բաժնի հիման վրա ձևավորվեց ՀՍԽՀ Գրական թանգարանը (այժմյան` Ե. Չարենցի անվ. գրականության և
արվեստի թանգարանը)։ 1930- ական թթ. ծավալված հնագիտական պեղում ները, գիտական հիմ նարկների ստեղծումը և թանգարանների ներառումը գիտական համակարգում հիմք դարձան
թանգարանի մշտական ցուցադրության կայացման, ինչպես նաև
հավաքածուների հետագա համալրման, մասնագիտացման համար։ Հատկապես Կ. Ղաֆադարյանի, Ս. Լիսիցյանի ջանքերով
նպատակաուղղված հնագիտական պեղումները ու ազգագրական գիտարշավները հիմք էին թանգարանի մշտական ցուցադրության ամբող ջացման և դրա ցուցադրման թեմատիկ-ժամանակագրական մեթոդի կիրառման համար, որը սովետական
թանգարանագիտության տրամաբանության շրջանակներում էր
և նաև լիովին արտացոլում էր ժամանակի գիտական պատկերացում ները։ Կարելի է ասել, որ այս փուլում թանգարանը կազմակերպվեց ակադեմիական գիտահետազոտական ինստիտուտի
մոդելով, սակայն նաև դարձավ խորհրդային «գիտալուսավորական» հիմնարկ։
1920-ական թթ. սկսած՝ թանգարանացման գործընթացներից էր «տեղային հնադարանների» ստեղծումը, որը հետագայում
վերածվեց երկրի բոլոր մարզերում «շրջանային հնագիտական»
կամ «գավառագիտական» թանգարանների ցանց ունենալու քաղաքականության։ Տեղային հնադարանների ստեղծման պրակտիկան, Անիի հնադարանի նմանությամբ ձևավորված, հնավայրերում թանգարանների կազմակերպման գործունեության
շարունակումն էր, որն արտահայտվեց Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցում
հնագիտական թանգարանի կազմակերպմամբ (1930-1940-ական թթ.), ինչպես նաև Զվարթնոցի տաճարի պեղված հատ-
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վածների հարևանությամբ՝ թանգարանի նոր շենքի կառուցմամբ (1937 թ.)։ Վերջիններս հետագայում նպաստեցին ինչպես
արգելոց-թանգարանների ցանցի ձևավորման, այնպես էլ դեռ
1920-ական թթ. նախատեսված շրջաններում երկրագիտական
բնույթի թանգարանների հիմ նադրմանը։ Դրանք որոշակի տարածաշրջանի, բնակավայրի պատմամշակութային արժեքների
հավաքման, պահպանման, ուսում նասիրման և ներկայացման
թանգարանային կարևոր կենտրոններ դարձան։ Այդ տարիներին կազմակերպվեցին Շիրակի երկրագիտական թանգարանը
(1930 թ.), Կոմունալ թանգարանը (1931 թ., 1936 թ.-ից՝ Երևան քաղաքի պատմության թանգարան), Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարանը (1938 թ.), Արցախի պատմաերկրագիտական
թանգարանը (1939 թ.), Գորիսի երկրագիտական թանգարանը
(1948 թ.)։ Վերջիններս բնութագրվում էին՝ որպես «գավառագիտական թանգարաններ»։
Խորհրդային առաջին շրջանում թերևս ռուսական ազդեցությամբ մեզանում սկսվեց ձևավորվել հուշային թանգարանների
ցանցը՝ հատկապես անվանի անձանց նվիրված տուն-թանգարանների ստեղծմամբ։ Նման առաջին տուն-թանգարանը 1934
թ. հիմնված Ստեփան Շահումյանի տուն-թանգարանն էր Ստեփանավանում՝ կազմակերպված նրա կնոջ հայրական տանը, որն
այսօր էլ գործում է։ Հետագայում հասարակական-քաղաքական
գործիչներից զատ տուն-թանգարաններ սկսեցին հիմնվել հայ
անվանի մտավորականների ժառանգության պահպանման և փոխանցման նպատակով։ 1939 թ. միաժամանակ ստեղծվեցին Խ.
Աբով յանի տուն-թանգարանը Քանաքեռում և Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը Դսեղում, իսկ 1948 թ.՝ Պ. Պռոշյանի
տուն-թանգարանը Աշտարակում և Հովհաննես Հովհաննիսյանի
տուն-թանգարանը Էջմիածնում։
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Թանգարաններն արժևորվեցին երկրում կազմավորվող գիտական, կրթական հաստատությունների գործունեության համակարգում, սկսվեց ձևավորվել նաև գիտական հաստատությունների, համալսարանական թանգարանների ցանցը։ 1920-1940-ական
թթ. հիմնվեցին Կենդանաբանական թանգարանը, Ագրարային
համալսարանի անատոմիայի թանգարանը, Երևանի բժշկական
համալսարանի անատոմիական թանգարանը, Հ. Տ. Կարապետյանի անվան երկրաբանության թանգարանը և այլն։
Որպես երկրում հանրակրթության զարգացման գործուն
մեխանիզմ, ինչպես նաև ինտերակտիվ կրթական թանգարանի մոդել՝ դրանց շարքում կարևորվում էր «Մանկավարժական
թանգարանի» 1920-ական թթ. ակտիվ գործունեությունը։ Այդ
տարիներին հիմնված և ակտիվ գործունեություն ծավալած թանգարաններից էին նաև Հայաստանի գավառագիտական թանգարանը, Հայաստանի բնապատմական թանգարանը, Հայաստանի
հեղափոխության թանգարանը, որոնք թեև հետագայում լուծարվեցին, բայց նպաստեցին թանգարանների ցանցի ձևավորմանն
ու ընդլայնմանը։
Հայաստանում թանգարանների ստեղծման գործընթացը
20-րդ դ. երկրորդ կեսին։ Դեռ 1920-ական թթ. նախաձեռնված
և հատկապես 1930-ական թթ. սկսված թանգարանային համակարգի ձևավորման աշխատանքները Խորհրդային Հայաստանում իրականացման ակտիվ փուլ մտան միայն 1950-ական թթ.
սկսած «ստալինյան բռնաճնշումների» ու հաջորդած երկրորդ
աշխարհամարտի հետևանքների վերացմանն ու տնտեսության
վերականգնմանը զուգընթաց։ Այնուհանդերձ պատերազմական տարիներին կազմավորված գիտությունների ակադեմիան
դարձավ նաև թանգարանների համախմբման և դրա գիտական
հիմքերի զարգացման կենտրոն։ Թանգարաններն այդ դժվա-
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րին ժամանակներում էլ, կարելի է ասել, կազմավորվեցին՝ որպես պրոֆիլային գիտահետազոտական կառույցներ։ Հատկապես 1960-ական թթ. սովետական թանգարանագիտության մեջ
ընդունված թանգարանի միաժամանակ գիտահետազոտական
և գիտալուսավորական մոդելով դրանց մեծ մասը վերածվեց
Կուլտուրայի մինիստրության ենթակայության «կուլտուր-լուսավորական» հիմ նարկների՝ որոշակի կայուն գործառույթներով և
քաղաքական-գաղափարական խնդիրներով։ 1962 թ. գործում
էին նման 22 թանգարաններ, որոնց բնորոշ էր ակտիվ, «պլակատային» ոճի ցուցադրական-քարոզ չական աշխատանքը և որով
հաճախ նաև ուղղորդվում էր հավաքածուների հավաքման և գիտական ուսում նասիրման գործունեությունը։
1950-1960-ական թթ. շարունակվեցին նախորդ տասնամյակներում սկսված պատմական-երկրագիտական թանգարանների
ցանցի ընդլայնումը և դրանց գործունեության զարգացումը։ Այս
տարիներին հիմ նադրվեցին Դիլիջանի, Գավառի (1952 թ.), Էջմիածնի (1964 թ.), Եղեգնաձորի (1968 թ.), Կապանի (1969 թ.)
երկրագիտական, ինչպես նաև նմանատիպ գյուղական և տեղային այլ թանգարաններ։
Հուշային տուն-թանգարանների ցանցի ընդլայնումը ևս շարունակվեց. այս տարիներին Երևանում հիմնվեցին Հովհ. Թումանյանի թանգարանը (1953 թ.), Ալ. Սպենդիարյանի, Ավ. Իսահակյանի ( 1963 թ.), Ե. Չարենցի (1964 թ.), Մ. Սարյանի (1967 թ.)
տուն-թանգարանները, Գորիսում՝ Ա. Բակունցի տուն-թանգարանը (1968 թ.), Կոմիտասի թանգարանը՝ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի շենքում (1969 թ.), ինչպես նաև մշակույթի և հասարակական-քաղաքական գործիչների այլ տուն-թանգարաններ։
Հուշային թանգարանների շարքում առանձնանում էին հիշարժան պատմական իրադարձություններին նվիրված թանգա-
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րանները։ Առաջիններից էր 1955 թ. ստեղծված «Խորհրդային
կարգերի հաստատումը Հայաստանում» անվանումը կրող Իջևանի թանգարանը, որը հետագայում վերածվեց երկրագիտական
թանգարանի։ Պատմական իրադարձություններին նվիրված հուշային թանգարանների հետագա զարգացումը պայմանավորված
էր հուշահամալիրների կառուցմամբ և դրանց շրջանակում թանգարանների կազմակերպմամբ։
1952 թ. Կապույտ մզկիթի տարածքում իր գործունեությունը
սկսեց Բնության պետական թանգարանը, որը խորհրդային տարիներին վերածվել էր բնագիտական կրթության և այս ուղղությամբ հարուստ հավաքածուների հավաքման, ուսումնասիրման
կենտրոնի։
1959 թ. բացվեց Հեղափոխության պետական թանգարանը,
որը կարևոր դերակատարություն ուներ խորհրդահայ թանգարանային գործում և աչքի էր ընկնում իր ակտիվ գործունեությամբ։
Այս թանգարանը հետխորհրդային տարիներին լուծարվեց և դրա
հավաքածուները հանձնվեցին Հայաստանի պատմության թանգարանին։
1959 թվականին Երևանի իր ներկայիս հուշարձան շենքում
սկսեց գործել Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը ժամանակի ընթացքում վերածվեց
նաև ակտիվ թանգարանային համալիրի և միջազգային խոշոր
գիտական կենտրոնի։ Միաժամանակ շարունակվեց համալսարանների և գիտակրթական հաստատությունների կազմում թանգարանների հիմ նումը։ Այս առումով նշանակալի էր 1959 թ. Երեվանի պետական համալսարանի թանգարանի բացումը։
1950-1960-ական թթ. նորովի շարունակվեց հուշարձանների
և պատմական միջավայրի հիմքով թանգարանների ստեղծման
գործընթացը։ Հատկապես արգելոց-թանգարանների կազմա-
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կերպման առումով մեծ կարևորություն ունեցավ Երևանի հիմնադրման պատմության թանգարանի ստեղծումը ուրարտական
Էրեբունի կամ Արին-բերդ հնագիտական հուշարձանին կից և դրա
երկու մասնաճյուղերը՝ Շենգավիթ և Կարմիր-Բլուր հնավայրերում։
1968 թ. մեծ շուքով նշվող Էրեբունի-Երևան 2750-ամյակի հոբելյանական միջոցառումների կիզակետում հայտնված թանգարանի
բացման արարողությունը և ամրակայված ամրոցի ստորոտին ներդաշնակված թանգարանն իր յուրահատուկ ճարտարապետական
ոճով (հեղինակներ՝ Շմավոն Ազատյան, Բաղդասար Արզումանյան,
Արա Հարությունյան), թեմատիկ թանգարանային ցուցադրությամբ (հեղինակ՝ Լավրենտի Բարսեղ յան) արդեն իսկ հիմնադրումից հետո դարձավ «արգելավայրերում» ստեղծված կամ հուշարձանների հիման վրա ստեղծված «մասնաճյուղ թանգարանների»
կառավարման կենտրոն կամ միացյալ տնօրինություն։ Այսուհանդերձ, 1967 թ. սկսվեց «Մեծամոր» հնավայրի թանգարանացման
գործընթացը, որով սկզբում՝ 1968 թ., թանգարանի վերածվեց Վերին Զեյվա գյուղի հին ջրաղացի շենքը: Սակայն 1970 թ. այցելուների առջև բացվեց Մեծամորի հնավայրի տարածքում կառուցված
նոր հնագիտական թանգարանի շենքը (ճարտարապետ՝ Մակաբե
Մանվել յան)։ Վերջինս, ինչպես նաև Հառիճի հուշարձանախմբի
հիման վրա կազմակերպված թանգարանը, դարձան Հայաստանի
պատմության պետական թանգարանի մասնաճյուղերը: Փաստորեն, Զվարթնոցից և Էրեբունուց հետո, Մեծամորի հնագիտական
թանգարանի շենքը հնագիտական հուշարձանին կից կառուցվող
երրորդ թանգարանն էր, որը շրջակա հնավայրի հետ մեկ ամբողջություն էր կազմում:
Խորհրդահայ թանգարանների ստեղծման և զարգացման համար շրջադարձային էին 1970-1980-ական թթ.։ Այս տարիներին
աշխարհում տարածված «թանգարանային բումի» կամ «թանգա-
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րանային պայթյունի» երևույթը, խորհրդային միջավայրում որոշակիորեն առանձնանում էր՝ պայմանավորված գաղափարական
ուղղվածությամբ, կենտրոնացված, «պլանային» կառավարմամբ
ու «վերից վար» գիտամեթոդական ուղղորդմամբ: Հաղորդակցական գործունեության գլխավոր ուղղություններից էին ցուցադրության և զանգվածային տարբեր գիտակրթական, ժամանցային
ծրագրերն ու միջոցառում ները: Մշտական և ժամանակավոր ցուցադրությունները գերազանցապես գիտական տեղեկատվության
փոխանցման բնույթ էին կրում՝ որպես կրթադաստիարակչական
գլխավոր միջոց: Գաղափարական ուղղվածությամբ թանգարանների հանդեպ հատուկ վերաբերմունքի օրինակներից էր Հայաստանի կոմերիտմիության պատմության թանգարանը (1970 թ.)։
Այսուհանդերձ, մեր երկրում ստեղծվում էին նաև խորհրդային
տարածքում եզակի համարվող նոր թանգարաններ, ինչպես օրինակ, Ժաննա Աղամիրյանի և Հենրիկ Իգիթյանի նախաձեռնած ու
հիմնած Հայաստանի մանկական պատկերասրահը (1970 թ.)։ Այն
գեղարվեստի դպրոցի և թանգարանի ինքնատիպ համադրություն
էր, ակտիվ փորձառական- կրթական տարածք, որը կարճ ժամանակում մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց։ Խորհրդային թանգարանային կյանքում բոլորովին նոր երևույթ էր նաև Հենրիկ Իգիթյանի հիմ նադրած ժամանակակից արվեստի թանգարանը (1972
թ.)։ Ընդհանրապես, գեղարվեստական թանգարանների ցանցն
այս տարիներին ընդլայնվեց՝ ինչպես առանձին թանգարանների, այնպես էլ գործող թանգարանների մասնաճյուղերի ստեղծմամբ։ Այս շարքում էին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Էջմիածնի (1970 թ.), Ջերմուկի (1972 թ.), Եղեգնաձորի (1978
թ.), Մարտունու (1978 թ.), Հրազդանի (1981 թ.) մասնաճյուղերը,
Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանը (1974 թ.), Հովհաննես
Շարամբեյանի հավաքածուի հիման վրա ստեղծված Երևանի ժո-
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ղովրդական արվեստի թանգարանը (1978 թ.) և Դիլիջանի մասնաճյուղը (1979 թ.), Փայտարվեստի թանգարանը (1977 թ.), Արամ
Աբրահամյանի հավաքածուի հիման վրա ստեղծված Ռուսական
արվեստի թանգարանը (1984 թ.), Գյումրիում՝ Ասլամազ յան քույրերի պատկերասրահը (1987 թ.) և այլն։ Շարունակվեց հուշային
տուն-թանգարանների կամ առանձին անձանց գործունեությանն
ու ժառանգությանը նվիրված թանգարանների հիմնման գործընթացը (Սանահին գյուղում՝ Միկոյան եղբայրների թանգարանը
(1971 թ.), Չանախչիում՝ Պարույր Սևակի տուն-թանգարանը (1972
թ.), Երևանում՝ Հակոբ Կոջոյանի, Արա Սարգսյանի (1973 թ.), Դերենիկ Դեմիրճյանի (1977 թ.) տուն-թանգարանները, Գևորգ Գրիգորյանի (Ջոտտո) արվեստանոց-թանգարանը (1977 թ), Արամ
Խաչատրյանի տուն-թանգարանը (1978 թ.), Ջաջուռում՝ Մինաս
Ավետիսյանի տուն-թանգարանը (1982 թ.), Ծաղկաձորում՝ Օրբելի եղբայրների թանգարանը (1982 թ.), Գյումրիում՝ Հովհաննես
Շիրազի (1983 թ.) և Սերգեյ Մերկուրովի (1984 թ.) տուն-թանգարանները, Երևանում՝ Երվանդ Քոչարի թանգարանը (1984 թ.)։
Հատկապես այս շրջանում դրսևորվեց պատմական իրադարձություններին նվիրված հուշահամալիրների և դրանց կազմում
թանգարանների ստեղծումը։ 1970 թ. հիմնադրվեց Հայրենական
պատերազմի պատմության թանգարանը՝ դեռ 1950 թ. կառուցված «Մայր Հայաստան» հուշահամալիրի ներսում՝ (նախկինում՝
Իոսիֆ Ստալինի մեծադիր արձանն էր): Այս եղանակով (թանգարան հուշարձանի մեջ) թանգարանն առավելապես վերածվում էր
պատմական նշանավոր իրադարձության նշանավորման, ապա
նաև լուսաբանման, հարգանքի մատուցման յուրօրինակ միջավայրի: Օրինակ, Հաղթանակի զբոսայգում կանգնեցված այդ հուշահամալիր-թանգարանը վերածվեց մայիսյան հաղթանակներին
նվիրված տոնակատարությունների ու հանդիսությունների միջա-
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վայրի և խորհրդանիշի: Թանգարանացման այս եղանակը հետագայում բազմիցս կիրառվեց, նման օրինակներից են՝ Մուսա
լեռան հերոսամարտի թանգարանը (1976 թ.), Սարդարապատի
հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազգային ազատագրական պայքարի պատմության պետական թանգարանը (1978 թ.),
Կիլիկիայի հայերի պատմության թանգարանը (1978 թ.), Հայ և
ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանը (1982 թ.) և
այլն։
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների հիման
վրա պատմամշակութային արգելոցների և արգելոց-թանգարանների ստեղծումը նորովի ծավալվեց հատկապես 1980-ական թթ.:
1980 թ. գործում էին 16, այսպես կոչված, «հուշարձան թանգարաններ», որոնք տարբեր փաստաթղթերում նաև անվանվում էին
«արգելավայրեր», «արգելանոցներ», «թանգարան-արգելավայրեր» և այլն: Վերջիններս նպատակ ունեին այցելուներին հնարավորություն տալ առավել համակողմանի ընկալելու հուշարձանի
ճարտարապետական, պատմագիտական արժեքը:
«Արգելոց-թանգարանի» կարգավիճակով անշարժ հուշարձանների և հուշարձանային համալիրների թանգարանացումն
առաջնահերթորեն ուղղված էին քաղաքային պատմաճարտարապետական կառույցների պահպանությանը, օրենսդրությամբ
քաղաքաշինական հետագա վերափոխում ների արգելմանը:
1980 թ. պետական որոշում կայացվեց Լենինական քաղաքում
«պատմաքաղաքաշինական արգելոց-թանգարան» ստեղծելու
մասին: Լենինականում (այժմ՝ Գյումրի) ստեղծված «Կումայրի»
պատմաքաղաքաշինական արգելոց-թանգարանը ընդգրկեց քաղաքի պատմական միջուկը, որտեղ պահպանվել էին ժողովըրդական ճարտարապետության մի շարք համալիրներ: Այս համալիրների հետ ուղղակիորեն կապ ունեին նաև իրենց տեղում
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հիմ նադրված հուշային թանգարանները: Հուշարձան-կառույցների հիման վրա ստեղծվեցին Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանը (1984 թ.), Ս.
Մերկուրովի տուն-թանգարանը (1984 թ.), Ասլամազ յան քույրերի
թանգարանը (1987 թ.), Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարանը
(1985 թ.) և այլն: Թեև այս թանգարաններն ինքնուրույն գործող
մշակութային հաստատություններ էին, սակայն գործում են արգելոց-թանգարանի ճարտարապետական համալիրներում: Թանգարանացման նմանատիպ եղանակը կիրառվեց նաև «Դիլիջան»
ժողովրդական ճարտարապետության արգելոց-թանգարանում
(1983 թ.): Այստեղ պահպանված և վերականգնված քաղաքային
ժողովրդական ճարտարապետության նմուշները թանգարանացվեցին և կառույցների ներսում քաղաքային կենցաղին և զբաղմունքներին նվիրված ցուցադրություններ կազմակերպվեցին:
Արգելոց-թանգարանների ստեղծման ավանդական եղանակը՝ կապված հնավայրերին կից, ճարտարապետական հուշարձանների ներսում տեղեկատվական բնույթի թանգարանների
ստեղծման հետ, առավել լայն տարածում ստացավ: 1980-ական
թթ. վերջում գոյություն ունեին շուրջ 30 արգելոց-թանգարաններ: Վերջիններս գործում էին Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների
խորհրդին առընթեր Պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման գլխավոր վարչության համակարգում: Նշված վարչության համակարգում 1988 թ. հիմնվեց
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական
միջավայրի պահպանության միացյալ դիրեկցիա»: Այն մասնաճյուղերի կարգավիճակով միավորեց Երևան և Էջմիածին քաղաքներում, Գորիսի, Թումանյանի, Իջևանի, Արարատի, Արտաշատի, Աբով յանի, Արթիկի, Ազիզբեկովի, Աշտարակի, Թալինի,
Եղեգնաձորի, Սիսիանի, Սևանի, Հրազդանի, Հոկտեմբերյանի,
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Նոյեմբերյանի, Ղափանի, Մեղրու շրջաններում կազմակերպված
շուրջ 33 պատմամշակութային արգելոցների և արգելոց-թանգարանների կառավարումը, ինչպես նաև գիտամեթոդական գործունեությունը: Առավել խոշոր արգելոց-թանգարաններից էին
Երևանի հիմ նադրման պատմության «Էրեբունի» թանգարանը՝
իր «Կարմիր բլուր» և «Շենգավիթ» մասնաճյուղերով, «Զվարթնոց» պատմաճարտարապետական թանգարանը, «Գառնի»,
«Դվին» պատմահնագիտական, «Գլաձոր», «Հաղբատ» պատմաճարտարապետական, «Հառիճ», «Տաթև», «Օձուն», «Սանահին»,
«Կեչառիս», «Սևան» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանները, «Մեծամոր» պատմահնագիտական թանգարանը, «Արփի»
բնապատմական արգելոցը և այլն:
1979 թ. Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի և ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի հունվարի 10-ի N 9-ը որոշումը վերնագրված էր
«Հանրապետությունում թանգարանային գործի հետագա բարելավման միջոցառումների մասին»։ Վերջինս նշում էր, որ թեև
վերջին տարիներին բավականին աշխատանքներ էին տարվել
թանգարանների ստեղծման և զարգացման ուղղությամբ, սակայն առկա էին մի շարք թերություններ, որոնք պետք լուծվեին
անկախ թանգարանների գերատեսչական պատկանելիությունից։ Այս հիմնարար փաստաթուղթը հիմք էր, որպեսզի Մշակույթի նախարարությունը թանգարանային գործի զարգացմանն
ուղղված մի շարք կարևոր որոշում ներ ընդուներ և իրականացներ։ Մասնավորապես նախարարության կազմում ստեղծվեցին
Թանգարանների և կերպարվեստի բաժինները, Հայաստանի
պատմության պետական թանգարանում՝ թանգարանագիտության գիտա-մեթոդական բաժինը, որի ուսերին դրվեց հանրապետության բոլոր թանգարաններին ցույց տրվող մեթոդական
օգնության պատասխանատվությունը։ Ստեղծվեց դպրոցական
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թանգարանների հանրապետական խորհուրդ, երկրում հատուկ
թանգարանային մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ
քայլեր ձեռնարկվեցին։ Հետաքրքրական են պրոֆեսոր Լ. Ա.
Բարսեղ յանի 1981-1987 թթ. վիճակագրական-վերլուծական հետազոտությունները թանգարանների գործունեության քանակական ցուցանիշների վերաբերյալ։ Վերջիններս խոսում են ինչպես
մեզանում թանգարանների քանակական աճի, այնպես էլ թանգարանային այցելությունների ամենաբարձր ցուցանիշի մասին,
որը, ցավոք, հետագայում նվազեց (տե՛ս աղ յուսակ 1 և 2):
Աղ յուսակ № 1-2. 1980-ական թթ. թանգարանների և թանգարանային այցելությունների քանակական տվ յալներն՝ ըստ Լ. Ա. Բարսեղ յանի կազմած աղյուսակի։
Թանգարանների ընդհանLր թիվը

Թանգարանների
պրոֆիլները

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Ընդաﬔնը, այդ թվpմ՝

42

43

47

49

65

61

Պատմական

7

7

10

11

ՀÂշային

21

22

23

23

Երկրագիտական

8

8

8

8

Գրական

1

1

1

1

Գեղարվեստական

4

4

4

5

Բնագիտական

1

1

1

1

Բոլոր Թանգարանները
ﬕասին

1987

1

Ըստ տարիների
1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Այցելpների
ընդհանpր
թիվը (հազար
մարդ)
այդ թվpմ

2239,9

2312,9

2280,1

2597,4

2442,5

2473,6

2196,8

Պատմական

1201,0

1293,6

1272,3

1484,3

ՀÂշային

555,4

501,9

528,1

590,9

Երկրագիտական

157,7

172,8

124,3

125,6

Գրական

-

-

-

-
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Գեղարվեստական
Բնագիտական

325,8

344,0

355,0

396,6

-

-

-

-

-

ՀՀ թանգարանները հետխորհրդային տարիներին։ 1980-ական թթ. վերջին Խորհրդային Միության անկման, այսպես կոչված
«Պերեստրոյկայի» քաղաքականության զուգահեռ՝ թանգարանները ևս հնարավորություն ստացան ազատվելու քաղաքական-գաղափարական կապանքներից։ «Արցախյան շարժման»,
ազգային խնդիրների բարձրացման շրջանում թանգարանների
ստեղծման և թանգարանային գործունեության վերաիմաստավորման նոր նախադրյալներ ստեղծվեցին։ Սակայն 1988 թ.
Սպիտակի աղետաբեր երկրաշարժը, 1990-ական թթ. սկզբին
Արցախում ծավալված ռազմական գործողությունները, շրջափակումը, «էներգետիկ ճգնաժամը», տնտեսական անկումը, ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը և կրճատումները
թանգարաններին նոր բարդ իրավիճակի առջև կանգնեցրեցին։
Այս շրջանում թեև առաջնահերթություն էր պահպանել եղած
թանգարանները և հավաքածուները, այսուհանդերձ նաև ստեղծվեցին նոր թանգարաններ և հավաքածուներ։ 1990-ական թթ.
ստեղծված թանգարաններից առավել նշանակալի էր 1995 թ.
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում բացված Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը, որը դժվարին պայմաններում
հիմք դարձավ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային
քաղաքականության ծավալման համար։ 1990-ական թթ. որոշակիորեն շարունակվեցին գեղարվեստական (Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ (1990 թ.), Մ. Աբեղյանի թանգարան (1990 թ.), Հ. Բունիաթյանի անվան Գավառի
պատկերասրահ (1991 թ.) և այլն), հուշային (Ս. Փարաջանովի
թանգարան (1991 թ.), Վ. Համբարձումյանի տուն-թանգարան
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(1997 թ.) և այլն) թանգարանների ցանցի ընդլայնումը, նոր պատմաերկրագիտական թանգարաններ ստեղծվեցին Արցախում
(Շուշիի պատմաերկրագիտական թանգարանը (1992 թ.), Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարանը (1996 թ.)։ Սակայն
թանգարանների ստեղծման գործընթացում աստիճանաբար
ակտիվացան մասնավոր, անհատական նախաձեռնությունները
(Միջին Արևելքի թանգարան (Մարկոս Գրիգորյանի հավաքածու)
(1993 թ.), Նորարար փորձառական արվեստի կենտրոն (19921994 թթ.), Հայկական ավիացիայի պատմության թանգարան
(1998 թ.), Հայ բժշկության թանգարան (Հարություն Մինասյանի
անհատական հավաքածու) (1999 թ.) և այլն): Պետք է նշել,
որ նոր թանգարանների հիմնմանը զուգահեռ տեղի ունեցավ
նախկին քաղաքական-գաղափարական հիմքով ստեղծված թանգարանների փակման գործընթաց. լուծարվեց Հայաստանի
հեղափոխության թանգարանը, որի հավաքածուները հանձնվեցին Հայաստանի պատմության թանգարանին, փակվեցին
նաև կոմերիտմիության և հեղափոխական գործիչներին նվիրված թանգարաններ (Բ. Ղարիբջանյանի, Գ. Սևունցի տունթանգարաններ և այլն)։ Տեղի ունեցավ նաև եկեղեցական համալիրների կազմում գործող հուշարձան-թանգարանների,
այսպես կոչված, «ապաթանգարանացումը»՝ այդ համալիրները
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տնօրինմանը
հանձնելու և դրանց սկզբնական գործառույթները վերականգնելու եղանակով (Հառիճավանք, Տաթևի վանական համալիր,
Սևանավանք, Գոշավանք և այլն)։ Փոխվեց նաև թանգարանների «կենտրոնացված» կառավարման համակարգ։ 1997 թ.
ծավալվեց «ապակենտրոնացման» մշակութային քաղաքականությունը, որով փորձ արվեց առավել բարձրացնել համայնքների դերը թանգարանների կառավարման գործում։ Սակայն,
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շատ տեղական, համայնքային և կրթական թանգարաններ
ուղղակի հայտնվեցին նյութական և մասնագիտական առումով դժվարին պայմաններում՝ պատրաստ չլինելով նման քաղաքականությանը։
1990-ական թթ. վերջից երկրում տնտեսական վիճակի աստիճանաբար կայունացման, թանգարանային ոլորտի պետական
ֆինանսավորման որոշակի ավելացման, միջազգային կազմակերպությունների և հայ բարերարների աջակցության շնորհիվ
թանգարանների գործունեությունը բարելավվեց և եղած ռեսուրսների պահպանությունից անցում կատարվեց փոփոխությունների, մասնագիտական զարգացմանը։ Հատկապես «Լինսի»
հիմնադրամի աջակցությամբ վերանորոգվեցին մի շարք թանգարաններ, թանգարանային ցուցադրությունները փոխվեցին
կամ նորովի կազմակերպվեցին, նոր մասնագիտական մոտեցումներ ու տեխնոլոգիաներ սկսվեցին տեղայնացվել և այլն։
2000-ական թթ. շարունակվեց նաև թանգարանների ստեղծման և թանգարանային ցանցի ընդլայնման գործընթացը։ Միջոցների սղության պատճառով այս տարիներին պետական
նախաձեռնությամբ առավել քիչ թանգարաններ են հիմնվել. առավելապես ընդլայնումը տեղի է ունեցել անհատական, մասնավոր
նախաձեռնությունների հաշվին։ Վերջիններս արտահայտվել են
առավելապես պետական, ռազմական, մշակույթի անվանի գործիչներին նվիրված հուշային թանգարանների ստեղծմամբ (Վ.
Սարգսյանի տուն-թանգարան (2001 թ.), Ա.Թամանյանի թանգարան-ինստիտուտ (2002 թ.), ԼՂՀ զոհված ազատամարտիկների թանգարան (2002 թ.), Մհեր Մկրտչյանի թանգարան (2006
թ.), Զորավար Անդրանիկի անվան ֆիդայական շարժման
թանգարան (2006 թ.), Ֆ. Նանսենի թանգարան (2007 թ.), Ս.
Կապուտիկյանի տուն-թանգարան (2009 թ.), Ռ. Սևակի թանգա-
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րան (2013 թ.), Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ (2015), Լ.
Զաքարյանի տուն-թանգարան (2019 թ.) և այլն)։ Մեկ այլ միտում
է եղել տարբեր հաստատություններին կից կամ դրանց կազմում
թանգարանների կազմակերպումը (Երևանի կոնյակի գործարանի «Արարատ թանգարան» (2000 թ.), Տիեզերքի թանգարան
(2001), Հայաստանի երկաթուղային թանգարան (2009 թ.), ՀՀ
կենտրոնական բանկի այցելուների կենտրոն (2011 թ.), Կապի
թանգարան (2002 թ.), Գրատպության թանգարան (2015 թ.) և
այլն)։ Մասնավոր հավաքածուների հիման վրա ստեղծված թանգարաններից առավել նշանակալի էր 2009 թ. Կասկադ համալիրում բացված «Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը», որը դարձավ
երկրի ակտիվ զբոսաշրջային վայրերից մեկը։ Վերջին տասնամյակում զբոսաշրջության զարգացմամբ պայմանավորված մասնավոր հավաքածուների և թանգարանների ստեղծումը նոր
միտման է վերածվում («Տեր-Ղազարյանների միկրո արվեստի»
թանգարան (2018 թ.), «Ագուլեցի» տուն-թանգարան և արտսրճարան (2019 թ.) և այլն):
2007 թ. կազմված «Մշակույթի զարգացման ռազմավարության (2008-2013 թթ.)» նախագծում նշվում էր, որ երկրում
գործում են մոտ 100 թանգարաններ, որից 50-ը ՝ Մշակույթի, 7-ը՝
այլ նախարարությունների, 4-ը՝ Երևանի քաղաքապետարանի,
9-ը՝ մարզպետարանների ենթակայության ներքո, 20 թանգարան համայնքային իշխանությունների ենթակայությամբ էին,
8-ը՝ հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր անձանց, 4-ը՝ եկեղեցու։ 2016 թ. կազմված «Հայաստանի և Արցախի թանգարանները» տեղեկագրքում նշվում էր, որ Հայաստանում գործում են 124, իսկ Արցախի Հանրապետությունում՝ 18
թանգարաններ։
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Առաջադրանքներ
 Ուսումնասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Կազմել Հայաստանում թանգարանային ցանցի ձևավորման
հիմ նական ուղղությունները և բերել օրինակներ։
 Գործող ՀՀ և ԱՀ թանգարանները ներկայացնել՝ ըստ ստեղծման
ժամանակահատվածի և համեմատական վերլուծություն կատարել։
 Պատրաստել ռեֆերատ հայկական թանգարանների ստեղծման
որոշակի ժամանակահատվածի վերաբերյալ։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Հին Հայաստանում նախաթանգարանային հավաքածուների
ստեղծման ի՞նչ օրինակներ են մեզ հայտնի։
 Ի՞նչ նախաթանգարանային հավաքածուների տիպեր են մեզ
հայտնի Հովհ. Դրասխանակերտցու վկայություններից։
 Ո՞վ Վարագավանքում թանգարան հիմնեց 19-րդ դ. կեսերին։
 Ինչպիսի՞ն էր 19-րդ դ. թանգարանների ստեղծման գործընթացը։
 Քանի՞ թանգարանային կառույց կար Անիում 20-րդ դ. սկզբին և
ի՞նչ սկզբունքով էին դրանք կազմակերպվել։
 Ե՞րբ ձևավորվեց Հայաստանում թանգարանների պետական
ցանցը և ի՞նչ քաղաքական համատեքստում։
 Որո՞նք էին հայկական թանգարանների ստեղծման հիմնական
ուղղությունները 20-րդ դարում։
 Ի՞նչ հիմնական առանձնահատկություններ կարելի է նշել հետխորհրդային շրջանում թանգարանների ստեղծման գործընթացի
հետ կապված։
 ՀՀ և ԱՀ տարածքում քանի՞ թանգարան էր գործում 2016 թ.
տվյալներով։

Գրականություն և նյութեր
 «Հայաստանի և Արցախի թանգարանները» տեղեկագիրք։
Կազմողներ՝ Մ. Մկրտչյան և այլք, Եր., 2016:
 Ղաֆադարյան Կ. (1972) Հայաստանի թանգարանների պատ-
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մÂթյÂնից, Լրաբեր հասարակական գիտÂթյÂնների, № 10,
էջ 20-35:
 Պողոսյան Դ. (2008) Թանգարանը մշակÂթային հաղորդակցÂթյան ﬕջավայր, Եր., էջ 26-28; 34-40:
 Պողոսյան Դ. (2018) ՀՀ պատմամշակÂթային արգելոց-թանգարանների ստեղծման գործընթացը և կազմակերպման
սկզբÂնքները, Եր., էջ 6-86:
 Սիմոնյան Ա. (1989) ՀԽՍՀ-Âմ թանգարանաշինÂթյան պատմÂթյÂնից, Բանբեր Հայաստանի արխիﬖերի, Եր., № 2, էջ
229-235:
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XIII. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Թանգարանագրական բնույթի աշխատանքները
19-րդ դ. երկրորդ կեսին և 20-րդ դ. սկզբին,
«Թանգարանագիտություն» եզրի ընկալումը և
կիրառումը խորհրդահայ իրականության մեջ,
Թանգարանագիտության տեսական-սինթետիկ
փուլին անցման քայլերը հետխորհրդային տարիներին,
Թանգարանագիտության տեսության զարգացման
խնդիրը:
Թանգարանագրական բնույթի աշխատանքները 19-րդ դ.
երկրորդ կեսին և 20-րդ դ. սկզբին։ Թեև Հայաստանում գործող
թանգարանների ամբող ջական համակարգը ձևավորվեց խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո, սակայն դեռևս Խաչատուր
Աբովյանի նախաձեռնած թանգարանաստեղծ աշխատանքներն ու
ոլորտի ուսումնասիրմանը միտված հետազոտությունները պատմամշակութային խոշոր նշանակություն ունեցան հայկական
թանգարանագիտության մտքի ձևավորման համար:
Դեռևս 1863 թ. օսմանյան կառավարության կողմից հաստատված «Հայոց ազգային կանոնադրության» մեջ, որը
ստացավ «Ազգային սահմանադրություն» անվանումը, նշվում
էր, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում գործող բոլոր եկեղեցիները պետք է նաև թանգարաններ ունենային։ Այս առումով թանգարանը՝ որպես ազգային արժեքների պահպանման
միջոց, գիտակցվում էր և կարևորվում մի փաստաթղթում, որով
առաջնորդվում էին Օսմանյան կայսրությունում հայոց հոգևոր
և աշխարհիկ կառույցները։ Այսուհանդերձ Վարագավանքում
1858 թ. Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից ստեղծված թանգարանն այն
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քչերից էր, որ կազմակերպվեց և ակտիվ գործունեություն ծավալեց։
Կովկասի հայոց ազգագրական ընկերության Ազգագրական-հնագիտական թանգարանի համար կազմված նյութերի հավաքման ծրագրում (Երվանդ Լալայան, 1907 թ.) նախանշվում էին
ազգագրական թանգարանի գիտահավաքչական գործունեության հիմնական սկզբունքները: Թանգարանային իրերի հաշվառման, ուսումնասիրման առումով կարևոր արժեք ունեցան Անիի
հնադարանի հավաքածուների հիման վրա տպագրված «Անվո
շարք» գրքույկները: Ընդհանրապես, «հնությունների» պահպանման և ուսումնասիրման, թանգարանների ստեղծման համար
այս աշխատանքները կարևոր «մուզեոգրաֆիկ» նշանակություն
ունեին, սակայն դրանց ուսումնասիրման և մեկնաբանման, համակարգման ուղղությամբ՝ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից և 20-րդ
դարի առաջին տասնամյակներից նյութեր դեռ մեզ հայտնի չեն։
«Թանգարանագիտություն» եզրի ընկալումը և կիրառումը
խորհրդահայ իրականության մեջ։ Խորհրդային իշխանությունների կողմից ձեռնարկված թանգարանների ստեղծման աշխատանքների համատեքստում դրսևորվեցին նաև որոշակի մեթոդական մոտեցումներ։ Այսուհանդերձ, հայ իրականության մեջ
«թանգարանագիտություն» հասկացությունը տարածում ստացավ առավելապես 1960-ական թթ.` թանգարանային համակարգի գործնական ոլորտը տեսականորեն հիմնավորելու խորհրդային գիտության ազդեցությամբ: Ռուսերենից թարգմանված
«Սովետական թանգարանագիտության հիմունքներ» գրքում
Մարքս-լենինյան գաղափարախոսությամբ հիմնավորված միասնական տեսություն մշակելու և թանգարաններին վերաբերող
մեթոդական գիտելիքները համակարգելու առաջին փորձն էր
արվում: Որպես գիտահետազոտական և գիտալուսավորական
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հիմ նարկներ` թանգարանների ծագման, առանձնահատկությունների, թանգարանային տեսության և գործնական ոլորտի հարցերը համարվում էին հատուկ գիտական դիսցիպլինի` սովետական
թանգարանագիտության ուսումնասիրման առարկան: Նշված
աշխատության մեջ տեղ գտած սկզբունքները կիրառվեցին նաև
Հայաստանի սովետական հանրագիտարանում զետեղված հոդվածում. «Թանգարանագիտություն-գիտական դիսցիպլին: Ուսումնասիրում է թանգարանների կազմակերպումը, դրանց հասարակական դերը, թանգարանային գործի տեսության և մեթոդիկայի
հարցերը»։ Թեև ինստիտուցիոնալ մոտեցմամբ փորձ էր արվում ընդհանուր տեսություն մշակել, այնուամենայնիվ թանգարանագիտությունն առավելապես ընդունված էր դիտարկել որպես
պատմական օժանդակ գիտաճյուղ: 1979 թ. Հայաստանի բուհերի
(պատմության ֆակուլտետների) ուսումնական ծրագրերում տեղ
գտավ նաև թանգարանագիտություն առարկան։ 1977-1979 թթ.
Երևանի պետական համալսարանում «թանգարանագիտություն» մասնագիտությամբ կադրեր պատրաստվեցին: Սակայն,
այդ առարկան գերազանցապես դասավանդվում էր որպես
պատմական գիտությունները համալրող գիտաօժանդակ դասընթաց: Եվ եթե այդ շրջանում թանգարանների հասարակական
դերի և մեթոդական խնդիրների շուրջ բավականին թվով նյութեր էին տպագրվում կամ թարգմանվում ռուսերենից, սակայն,
հայալեզու ուսումնասիրություններում թանգարանագիտության
տեսությունը գրեթե չէր քննարկվում։ «Թանգարանագիտություն» եզրույթի ենթատեքստում սովորաբար քննարկվում էին
մեթոդական հարցեր. առավելապես գործնական ոլորտում մեթոդական խնդիրների լուծմանն էին ուղղված նաև 1975-1982 թթ.
Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում ստեղծված Թանգարանագիտության գիտամեթոդական բաժինը, Մշա-

187

կույթի նախարարությունում՝ թանգարանային աշխատանքի գիտամեթոդական միջգերատեսչական խորհուրդը, դպրոցական
թանգարանների հանրապետական խորհուրդը և այլն:
Առաջնահերթ նյութերը կուսակցական-պետական որոշումներն էին, որոնք «իջեցվում էին վերևից» և որոշակիորեն մեթոդական հիմ նավորում ստանալով` սխեմաների վերածվում ու
տարածվում էին երկրով մեկ: Ռուսերենից թարգմանվեց մի քանի
մեթոդական ձեռնարկ: Բավականին նյութեր տպագրվեցին «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք» և «Գիտություն և տեխնիկա»
ամսագրերում, որտեղ հիմնականում քննության էին առնվում
խորհրդային երկրների թանգարանային առաջավոր փորձը, նոր
թանգարանային նախագծերը, ներկայացվում թանգարանների
նկարագրությունները և այլն: Տեսական թանգարանագիտության
վերաբերյալ հիմ նական գրականությունը ռուսալեզու էր։ Կարելի
է ասել, որ խորհրդային շրջանի հայալեզու թանգարանագիտական նյութերն առավել փորձառական-նկարագրման թանգարանագիտության տրամաբանության մեջ էին:
Թանգարանագիտության տեսական-սինթետիկ փուլին անցման քայլերը հետխորհրդային տարիներին։ Հայկական թանգարանային մասնագիտական ոլորտում տեսական-սինթետիկ
փուլն առավելապես կարելի է դիտարկել հետխորհրդային
շրջանում ձեռնարկված մի շարք քայլերի շրջանակներում։ Դրանցից էր հատուկ թանգարանագիտական մասնագիտական կրթության ներդրումը և թանգարանագետների պատրաստումը,
մասնագիտացված բուհական կրթության կազմակերպումը:
2001 թ. Խ. Աբով յանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում բացվեց Թանգարանային գործ
և հուշարձանների պահպանություն բաժինը, որի գործունեությունն ուղղված էր ոչ միայն արհեստավարժ կադրերի պատ-
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րաստմանը, այլև թանգարանագիտական ուսումնասիրությունների ակտիվացմանը։ Մասնավորպես, 2005 թ. նշված բաժնի
դասախոսների, ինչպես նաև Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի ջանքերով, կազմակերպվեց
թանգարանագիտության հարցերին նվիրված անդրանիկ գիտաժողովը: Վերջինս անդրադարձավ մի շարք հիմնարար հասկացությունների (թանգարան, թանգարանի տեղեկատվական դերը,
թանգարանային առարկա, առարկայի արժեբանությունը), որոնք
մեկնաբանվում էին նոր ժամանակների սոցիալ-մշակութային
հիմնահարցերին համահունչ: Նշված բաժնի հիման վրա 2010
թ. պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Լավրենտի Բարսեղ յանի
նախաձեռնությամբ հիմնվեց «Թանգարանագիտության և մշակութաբանության» ամբիոնը (2010 թ. վերանվանվեց «Թանգարանագիտության և հուշարձանագիտության» ամբիոն, այսօր՝
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության»): Դասավանդվող ուսումնական ծրագրերում
թանգարանագիտությունն առանձին առարկա դարձավ և սկսվեց
դիտարկվել որպես ինքնուրույն գիտական բնագավառ՝ ընդհանուր և մասնավոր տեսությամբ։
Թանգարանային գործի նորովի կազմակերպմանն ու աշխուժացմանը, ինչպես և թանգարանագիտական հետազոտությունների խթանմանն էր ուղղված 2003 թ. հիմնադրված Թանգարանային աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի (հիմնադիր նախագահ՝ Հ. Պիկիչյան, տնօրեն՝ Մ. Հարոյան) գործունեությունը: Վերջինիս նպատակային ուղղություններից էր նաև
մայրենի լեզվով մասնագիտական գրականության հրապարակման խթանումն ու տարածումը, երիտասարդ կադրերի վերապատրաստումը, մասնագիտական քննարկում ների ու գիտաժողովների կազմակերպումը, թանգարանային աշխատողների
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միջև համագործակցության ակտիվացումը և հանրության լայն
խավերի ներգրավումը թանգարանային ոլորտ։
2007 թ. նշված ամբիոնի և հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ՝ հրատարակվեց «Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ» ուսում նական ձեռնարկը (հեղինակներ՝ Հ. Պիկիչյան, Մ. Հարոյան, Ա. Գրիգորյան), որով նորովի սկսեց ընկալվել կիրառական թանգարանագիտության առանձին ոլորտների տարանջատ քննարկումը և դրանցում հատուկ
մասնագիտացումը։ Ասոցիացիայի գիտագործնական աշխատանքների արդյունքը կարելի է համարել 2009 թ. «Թանգարան»
թանգարանագիտական պարբերական հանդեսի անդրանիկ համարի հրատարակումը: Դրանով նախաձեռնվեց Հայաստանից
և արտերկրից թանգարանային մասնագետների, միջազգային
փորձագետների տասնյակից ավելի գիտամեթոդական հրապարակումների, տեղեկատվական հոդվածների (որոշ մասը երկլեզու)
ամբողջական հրապարակումը` քննարկման առարկա դարձնելով
թանգարանագիտության բնագավառի արդի տեսական և գործնական խնդիրներ, մասնագիտական առաջավոր փորձ, թանգարանային աշխատողների լրագրողական ակնարկներ ու
երախտավորներին նվիրված նյութեր։ Հանդեսը պարբերաբար
տպագրվեց 2009-2012 թթ., ընդ որում՝ վերջին համարում լույս
տեսան Հայաստանում առաջին միջազգային թանգարանագիտական գիտաժողովի նյութերը, որը կազմակերպվել էր ԻԿՕՄ-ի
Հայաստանի ազգային կոմիտեի կողմից և նվիրված էր թանգարանային հաղորդակցությանը։
Թանգարանային հաղորդակցության ոլորտը մյուս կիրառական և տեսական թանգարանագիտական բնագավառների
համեմատությամբ՝ առավել դինամիկ զարգացավ և դարձավ
ինչպես նորարարական թանգարանային կրթական ծրագրե-
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րի ու միջոցառում ների մեթոդական հենքը, այնպես էլ առանձին թանգարանագիտական համակարգային հետազոտության
հիմք։ Մասնավորապես, 2008 թ. լույս տեսավ «Թանգարանը՝
որպես մշակութային հաղորդակցության միջավայր» (հեղինակ՝
Դ. Պողոսյան) գիտական մենագրությունը, որտեղ առաջին անգամ քննարկվում էր թանգարանագիտությունը՝ որպես առանձին գիտատեսական ոլորտ և դրա կայացման հիմքում դրվում էր
հաղորդակցական մոտեցումը։
2008 թ. վերոնշյալ ասոցիացիայի ակտիվ գործունեությամբ՝
ստեղծվեց ԻԿՕՄ-ի (Թանգարանների միջազգային խորհուրդ)
Հայաստանի ազգային կոմիտեն (հիմնադիր նախագահ՝ Հ.
Հարությունյան, տնօրեն՝ Մ. Հարոյան), և բավականին աշխատանքներ տարվեցին միջազգային մասնագիտական, գիտագործնական ծրագրերին մեր երկրի պատշաճ մասնակցության
ուղղությամբ: Այս առումով թանգարանային կադրերի վերապատրաստման գործունեությունն առանցքային դարձավ Թանգարանային աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի և ԻԿՕՄ-ի
Հայաստանի ազգային կոմիտեի համատեղ գործունեության
համար: 2010 թ. նոյեմբերի 7-12-ը Շանհայ քաղաքում Թանգարանների միջազգային խորհրդի /ԻԿՕՄ/ 22-րդ գլխավոր կոնֆերանսին և 25-րդ վեհաժողովին առաջին անգամ մասնակցեց նաև
Հայաստանի պատվիրակությունը (Հ.Հարությունյան, Դ. Պողոսյան, Գ. Օրբելյան, Մ. Մկրտչյան): 2014 թ. ԻԿՕՄ-ի Հայաստանի
ազգային կոմիտեն նաև պաշտոնապես սկսեց մասնակցել
ԻԿOՖOՄ-ի, իսկ 2019-ից ՝ նաև Թանգարանային անձնակազմի
վերապատրաստման կոմիտեի (ԻԿՕՄ/ԻՔԹՈՓ) աշխատանքներին։
Թանգարանագիտության տեսության զարգացման խնդիրը:
Անկախության տարիներին թանգարանագիտական թեմանե-
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րով պաշտպանվել են թեկնածուական ատենախոսություններ,
կազմվել գիտամեթոդական, ուսում նամեթոդական ձեռնարկներ,
պարբերաբար անցկացվում են տարբեր ձևաչափերով տեղական և
միջազգային մասնագիտական միջոցառումներ, գիտաժողովներ,
վերապատրաստման, փորձի փոխանակման ծրագրեր, սակայն
դեռևս թանգարանագիտության տեսության վերաբերյալ գիտելիքների ամփոփ ներկայացման և հայալեզու թանգարանագիտական մոտեցումների համակարգումը համարվում է ապագայի
գործ: Հայաստանում թանգարանագիտական միտքը տևական
ժամանակ և այսօր էլ մեծամասամբ շարունակում են մնալ «հատուկ» և «կիրառական թանգարանագիտությունների» շրջանակներում: Թանգարանը և թանգարանագիտությունն առավելապես առկախված են որևէ պրոֆիլային գիտական ոլորտից
կամ դրա օժանդակման խնդիրներից ելնելով են մեկնաբանվում: Պատահական չէ, որ մեզանում հաճախ են «թանգարանագետ» համարվում նրանք, ովքեր երկար ժամանակ աշխատել են
թանգարանում, որոշ մուզեոգրաֆիկ-նկարագրական, աղբյուրագիտական հետազոտություններ են կատարել, թանգարաններ են
հիմնել և այլն: Այս առումով վերջին տարիներին նաև «թանգարանագիտություն» եզրի ներքո են քննարկվում թանգարանային
գործունեության որոշ ոլորտների մեթոդական-կիրառական խնդիրները, միջազգային փորձի տեղայնացումը և այլն:
Տեսական թանգարանագիտության կամ թանգարանաբանության զարգացման առաջնահերթ խնդիրներից է ոլորտում
առկա մասնագիտական տարընկալումների վերացումը, թանգարանագիտական մտքի զարգացումը, որով այն պարզապես
«թանգարանի վերաբերյալ գիտությունից» կվերածվի իրականության նորովի արժևորման ուրույն գիտատեսական ոլորտի:
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Առաջադրանքներ
 Ուսումնասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Ուսումնասիրել խորհրդային շրջանի պարբերական մամուլը և
դուրս բերել թանգարաններին առնչվող նյութեր, ապա դրանք
թանգարանագիտական վերլուծության ենթարկել։
 Այցելել ՀՀ կամ ԱՀ թանգարաններից մեկը, կարճ հարցազրույց
ունենալ մասնագետներից մեկի հետ թանգարանագիտության
տեսության վերաբերյալ, ապա վերլուծել և եզրահանգում կատարել։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ի՞նչ թանգարանագրական բնույթի աշխատանքներ և նախաձեռնություններ կային հայ իրականության մեջ 19-րդ դ.։
 Թանգարանի ո՞ր մոդելն էր դրվում խորհրդային թանգարանագիտության հիմքում։
 Ինչպե՞ս բնութագրել խորհրդահայ մամուլում լույս տեսած թանգարանագիտական բնույթի նյութերը։
 Ի՞նչ քայլեր կարելի է առանձնացնել հետխորհրդային տարիներին թանգարանագիտության տեսության զարգացման ուղղությամբ։

Գրականություն և նյութեր
 «Թանգարան» գիտատեսական և ﬔթոդական աﬔնամյա
հանդես, Եր., 2009-2012,
 Պողոսյան Դ., (2008) Թանգարանը մշակÂթային հաղորդակցÂթյան ﬕջավայր, Եր., էջ 178-186:
 Պողոսյան Դ., (2017) ԹանգարանագիտÂթյÂնը. գիտÂթյÂն
թանգարանի մասին, թե՞ ..., գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիﬓադիր տնօրեն Ռ.
Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակին (5-6 հոկտեմբերի, 2016 թ.):
ԶեկÂցÂﬓերի ժողովածÂ, Եր., էջ 104-113:
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XIV. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԸ ԵՎ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հայաստանում գործող թանգարանների հիմ նական
բնութագիրը,
Թանգարանների կառավարումը և կազմակերպման
եղանակները։
Հայաստանում գործող թանգարանների հիմ նական բնութագիրը։ Ըստ մեր հավաքած տվյալների՝ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են 151 տարաբնույթ թանգարաններ, պատմամշակութային արգելոց-թանգարաններ և
արգելոցներ (տե՛ս աղ յուսակ 1) և 20-ից ավելի թանգարաններ՝
Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Հայկական թանգարաններ են գործում նաև աշխարհի տարբեր երկրների հայկական գաղթօջախներում։ ՀՀ թանգարանների մեծ մասը (62
թանգարան) գործում է Երևան քաղաքում, իսկ ընդհանրապես
քաղաքային համայնքներում են տեղակայված թանգարանների
գերակշիռ մասը (118 թանգարան)։ ՀՀ մարզերում գործող թանգարանների քանակական պատկերը հետևյալն է. ՀՀ Արմավիրի
մարզում գործում է 13 թանգարան, Շիրակի մարզում՝ 13, Սյունիքի մարզում՝ 13, Արագածոտնի մարզում՝ 9, Լոռու մարզում՝ 9,
Տավուշի մարզում՝ 8, Վայոց ձորի մարզում՝ 7, Կոտայքի մարզում՝
7, Գեղարքունիքի մարզում՝ 7 և Արարատի մարզում 2 թանգարան։ Մայրաքաղաքի և մարզային համայնքների, ինչպես նաև
քաղաքային և գյուղական համայնքների միջև թանգարանների նման անհավասարակշիռ բաշխումն արդեն իսկ թանգարանային քաղաքականության խնդիրներից կարելի է համարել, քանի որ պատմամշակութային ժառանգության թանգարանացման
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արդի միտում ները ուղղված են հնարավորինս մշակութային ժառանգության տեղափոխում ների և մեկ վայրում կենտրոնացնելու
կանխմանը։
Հայաստանում թանգարանների դասակարգման հիմքում
առավելապես ընկած է եղել «գիտական պրոֆիլավորումը»։ Այդ
պատճառով այժմ էլ հայկական թանգարանների մեծ մասում
պրոֆիլային գիտահետազոտական գործունեությունը կամ հատուկ թանգարանագիտական ուսում նասիրությունները գերակա
են և կանխորոշում են թանգարանների հիմնական գործունեության ուղղություններն ու դասակարգման սկզբունքը։ Այս առումով
ՀՀ գործող թանգարանների գերակշիռ մասը պատմական բնույթի են, պատմական գիտությունների շրջանակներում են ծավալում իրենց գիտամասնագիտական գործունեությունը։ Հաջորդ
առավել մեծ խմբին են պատկանում գեղարվեստական բնույթի
թանգարանները, իսկ համեմատաբար ավելի քիչ են բնագիտական և գիտատեխնիկական թանգարանները։
Խորհրդային և հետխորհրդային թանգարանագիտության
մեջ ընդունված է առանձին թանգարանային տիպ համարել հուշային, երկրագիտական, ուսումնական թանգարանները, ինչպես
նաև պատմամշակութային արգելոց-թանգարաններն ու արգելոցները։ Այս մոտեցումը մեզանում ևս հաճախ կիրառելի դասակարգման եղանակ է։ Սակայն ընդհանուր առմամբ, այդ թանգարանների գիտական հենքը և գործունեությունը կառուցվում են
առավելապես պատմական, գեղարվեստական, բնագիտական
կամ գիտատեխնիկական տիպային դրսևորում ների շրջանակներում։ Ուստի, հակված ենք դրանք դիտարկել առավել մեծ խմբերի՝ պատմական, գեղարվեստական, բնագիտական, գիտատեխնիկական թանգարանների տարաբաժանմամբ։ Այս առումով
գործող 76 պատմական թանգարանից 11-ը պատմական-հու-
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շային բնույթի են, 7-ը՝ պատմական-ուսում նական։ Վերջիններս
գործում են բարձրագույն ուսում նական հաստատությունների
կամ այլ կազմակերպությունների կազմում։ Պատմական բնույթի թանգարանների խմբում է դիտարկվում նաև Հայաստանյայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կազմում գործող 5 թանգարան։
Պատմական թանգարանների համատեքստում ենք ներառել
նաև գործող պատմամշակութային արգելոց-թանգարանները (8)
և արգելոցները (9), որոնք մեծամասամբ ստեղծվել են հնավայրերի, հուշարձանախմբերի և պատմական միջավայրի հիմքով։
Գեղարվեստական ուղղվածության են 62 արվեստի, գրականության, ճարտարապետության և ստեղծագործական տարբեր
ոլորտներին առնչվող թանգարաններ, որոնցից 36-ը կամ կեսից
ավելին գեղարվեստական-հուշային բնույթի են։
Մեր երկրում անհամեմատ փոքրաթիվ են բնագիտական
թանգարանները (4 թանգարան), թեև դրանք արդի բնապահպանական խնդիրների լուծման և էկոկրթության իրականացման
համար անհրաժեշտ սոցիալ-մշակութային հաստատություններ
են։ Մի փոքր ավելի շատ են գործող գիտատեխնիկական ուղղվածության թանգարանները (8 թանգարան), որոնցից մի մասը (3
թանգարան) հուշային բնույթի են։ Նմանատիպ թանգարանների
կարիքը ևս կա մեր երկրում՝ ելնելով նորարարական տեխնոլոգիաների, ռազմարդյունաբերության և թվայնացման արդի գործընթացներում առկա գիտակրթական ռեսուրսների պահպանման և զարգացման խնդիրներից։
Այսպիսով, Հայաստանում գործող թանգարանները հիմնականում պատմական և գեղարվեստական ուղղվածության են,
որոնց մի զգալի մասը հուշային բնույթի հավաքածուների հիմքով
է ստեղծվել։ Թանգարանները հիմնականում անհավասարաչափ
են տեղաբաշխված և գործում են հատկապես մայրաքաղաքում
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և քաղաքային համայնքներում։ Բնագիտական և գիտատեխնիկական, ուսում նական և այլ բնույթի թանգարանների սակավությունը և այդ ուղղություններով դեռևս նպատակային քաղաքականության բացակայությունը՝ մեր թանգարանային գործի,
գիտության ու կրթության բացթողում ներից է։
Թանգարանների կառավարումը և կազմակերպման եղանակները։ Ներկայիս թանգարանային ցանցը և կառավարման համակարգն իր հիմ նական գծերով դեռ կրում է խորհրդային կենտրոնացված մշակութային քաղաքականության ազդեցությունը։
Այնուհանդերձ, 1990-ական թթ. երկրորդ կեսից սկսած մեզանում
կիրառվել է նաև «ապակենտրոնացման» քաղաքականությունը,
որը նպատակ ուներ առավել դեմոկրատական դարձնել թանգարանների կառավարման համակարգը՝ մարզային և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ենթակայությանը հանձնելով
տեղերում գործող թանգարանները և պահպանելով հավաքածուների հանդեպ պետական սեփականության իրավունքը։ Այս
առումով հատկապես նախկինում ստեղծված երկրագիտական
թանգարանները, որոնք նախապես Հայաստանի պատմության
թանգարանի մասնաճյուղերն էին, հանձնվեցին մարզային իշխանությունների կառավարմանը, իսկ մի շարք թանգարաններ
անցան քաղաքային, գյուղական համայնքների տնօրինման ներքո։
2000-ական թթ. սկզբին նաև ներդրվեց թանգարանների և
այլ ոչ առևտրային ոլորտների կառավարման նպատակով գործող
հիմնարկների վերակազմակերպման նոր եղանակը՝ «պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունների կամ ՊՈԱԿ-ների», իսկ
համայնքային ենթակայության նման կազմակերպությունների
համար՝ «համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների
կամ ՀՈԱԿ-ների» իրավակազմակերպման տեսքով։ Վերջիններս
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դարձան գործող պետական թանգարանների կառավարման
հիմ նական եղանակը, իսկ մասնավոր նախաձեռնությունների դեպքում թանգարանները սկսեցին ստեղծվել առավելապես
«հիմ նադրամի» կարգավիճակով։ Թեև վերջին տարիներին նման
միտում կա նաև մի շարք պետական թանգարաններում։ Այսօր
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակով Երևանում և ՀՀ մարզերում գործում են 31 թանգարաններ,
որոնք մեծամասամբ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարության ենթակայության են, իսկ առանձին
թանգարաններ՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի, պաշտպանության նախարարությունների, քաղաքաշինության կոմիտեի և մարզպետարանների կառավարման ներքո են։ Իբրև համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն է գրանցվել 21 թանգարան, որոնք
հիմնականում քաղաքային իշխանությունների ենթակայությամբ
են գործում։ Թանգարանների մի զգալի մասը, դեռ խորհրդային
կենտրոնացված համակարգի տարբերակով, գործում է որպես
այս ՊՈԱԿ-ների և ՀՈԱԿ-ների մասնաճյուղ։ Մասնաճյուղի կարգավիճակ ունի 37 թանգարան։ Առավել շատ մասնաճյուղեր ունեն Հայաստանի ազգային պատկերասրահը (12 պատկերասրահ
և տուն-թանգարան), Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը (6 տուն-թանգարան), Պատմամշակութային
արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը (13 պատմամշակութային արգելոց-թանգարան և արգելոց)։
Բավականին թանգարաններ գործում են տարբեր կառույցների կազմում` որպես դրանց առանձին ստորաբաժանում ները կամ
կառուցվածքային հատվածները (42 թանգարաններ)։ Նման թանգարանային համալիր է գործում Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու կազմում (4 թանգարաններ Վաղարշապատում,
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ինչպես նաև 3-ը՝ թեմերում), մեծ խումբ է նաև բուհերի, գիտական, մշակութային կառույցների կազմում գործող թանգարանները (14 թանգարաններ)։ Այս դեպքում չենք խոսում դպրոցական
թանգարանների մասին, որոնց թվաքանակի և գործունեության
վերաբերյալ անհրաժեշտ է հատուկ ուսում նասիրություն կատարել։ Մի շարք նման թանգարաններ էլ գործում են համայնքապետարանների կազմում (11 թանգարաններ)։ Վերջին շրջանում մի
շարք մասնավոր կազմակերպություններ ևս հակված են իրենց
կազմում և իրենց աշխատանքային տարածքներին կից բացել
թանգարաններ և ցուցասրահներ (9 թանգարաններ), որոնք ուսում նական կամ կազմակերպության վարկանիշի (բրենդ) բարձրացման նպատակներ ունեն։
Շուկայական տնտեսաձևին առավել հարմարվելու և ռեսուրսներ ներգրավելու նպատակով վերջին տարիներին թանգարանները իրենց կազմակերպման եղանակը «հիմ նադրամի» են վերափոխում, որը նաև կառավարման առավել համագործակցային
և մասնակցային եղանակ է։ Այս առումով եթե պետական թանգարանները ՊՈԱԿ-ից վերափոխվում են հիմ նադրամի, ապա
մասնավոր նախաձեռնությամբ կամ համագործակցությամբ
ստեղծված թանգարանները հենց հիմ նադրամի եղանակով են
հիմնվում (ըստ մեր հաշվարկի՝ հիմ նադրամի կարգավիճակով
այսօր գործում է 17 թանգարան)։
Գործող թանգարանների կեսը (ՊՈԱԿ-ներ և դրանց մասնաճյուղեր) իր հիմ նական ֆինանսավորումը ստանում է պետական
բյուջեից և նաև իրենց կանոնադրությամբ թույլատրելի ծառայությունների մատուցումից ստացած արտաբյուջետային միջոցներից,
ինչպես նաև այլ օրենքով չարգելված աղբյուրներից։ Համայնքային ենթակայությամբ գործող թանգարանների ֆինանսական
միջոցները հիմնականում գոյանում են համայնքի բյուջեից և այլ
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օրենքով չարգելված աղբյուրներից։ Այս առումով թանգարանային ֆինանսավորումը մեզանում դեռ անկախացման տարիներից
հիմ նականում միտված է թանգարանային համակարգի գործունեությունը բնականոն կազմակերպելուն, բարելավելուն, քան
թանգարանային ցանցը և դրա կառավարման մոդելները զարգացնելուն։ Վերջին տարիներին նաև պետությունը կիրառում է
նորարարական նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորում, սակայն դրանք այնքան էլ ուղղված չեն համակարգային
խնդիրների լուծմանը։
Թանգարանային կառավարման մասնագիտացման, իրավական նորմերի հետագա մշակման, ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման խնդիրները ևս կարևորվում են
անելիքների շարքում։ Կարևոր խնդիրների շարքում են միջազգային առաջավոր փորձի տեղայնացումը, պրակտիկ թանգարանագետ-մասնագետների պատրաստումը, թանգարաններում
մասնագիտական կառուցվածքային վերափոխումները և այլն։
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Գեղարվեստական-հLշային
Գեղարվեստական

Գեղարվեստական-հLշային

Պատմական
ՊատմականհLշային
Գեղարվեստական

Ե. Չարենցի անվան գրականLթյան և արվեստի թանգարան

Սիլվա ԿապLտիկյանի
տLն-թանգարան

Մատենադարան Մ. Մաշտոցի
անվան հին ձեռագրերի
ինստիտLտ

Հայոց ցեղասպանLթյան
թանգարան-ինստիտLտ

Հովհաննես Շարամբեյանի
անվան ժողովրդական
արվեստի թանգարան

5

6

7

8

9

Գեղարվեստական-հLշային

Գևորգ Գրիգորյանի (Ջոտտո)
արվեստանոց-թանգարան

Հակոբ Կոջոյանի և Արա
Սարգսյանի տLն-թանգարան

4

3

Գեղարվեստական

Հայաստանի ազգային
պատկերասրահ

2

Տիպը

Պատմական

Թանգարանի անվանLմը

Հայաստանի պատմLթյան
թանգարան

Երևան

Մարզ, համայնք

1

Հ/Հ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

Հիﬓադրամ

Հիﬓադրամ

Ե. Չարենցի անվան գրականLթյան և արվեստի թանգարանի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի
մասնաճյLղ

Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի
մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԵնթակայLթյLնը,
Կազմակերպման եղանակը

Աղյուսակ № 1 . ՀՀ տարածքում գործող թանգարանները, դրանց տարածական բաշխվածությունը, բնույթը,
գերատեսչական պատկանելիությունը և կազմակերպման եղանակը՝ 2020 թ. հուլիս ամսվա դրությամբ։
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Գեղարվեստական-հLշային
Գեղարվեստական-հLշային

Հովհ. ԹLմանյանի թանգարան

Ս. Փարաջանովի թանգարան

Ա. Իսահակյանի
տLն - թանգարան

Ե. Չարենցի տLն - թանգարան

12

13

14

15

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական-հLշային

Ա. Խաչատրյանի
տLն - թանգարան

Մ. Սարյանի տLն-թանգարան

Խ. Աբով յանի տLն - թանգարան

Դ. Դեﬕրճյանի
տLն-թանգարան

17

18

19

20

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական-հLշային

Ա. Սպենդիարյանի
տLն - թանգարան

16

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական

Երվանդ Քոչարի թանգարան

11

Գեղարվեստական

ՌLսական արվեստի թանգարան (պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի
հավաքածL)

10

Ե. Չարենցի անվան գրականLթյան և արվեստի թանգարանի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ
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Պատմական
Պատմական
Պատմական

Պատմական

Պատմական

«Մայր Հայաստան» ռազմական
պատմLթյան թանգարան

Երևան քաղաքի պատմLթյան
թանգարան

«ԷրեբLնի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

«Շենգավիթ» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

«Կարﬕր բլLր» պատմահանգիտական արգելոց-թանգարան

26

27

28

29

30

Գեղարվեստական-հLշային

Ալ. Թամանյանի անվան
ճարտարապետLթյան ազգային
թանգարան-ինստիտLտ

24

Բնագիտական

Գեղարվեստական

Հ. Իգիթյանի անվան գեղագիտական ազգային կենտրոն,
Մանկական ստեղծագործLթյան
թանգարան

23

Պրոֆեսոր Հ. Կարապետյանի
անվան երկրաբանական
թանգարան

Բնագիտական

Հայաստանի բնLթյան
պետական թանգարան

22

25

Գեղարվեստական-հLշային

Կոﬕտասի թանգարան-ինստիտLտ

21

«ԷրեբLնի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի
մասնաճյLղ

«ԷրեբLնի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի
մասնաճյLղ

Երևանի քաղաքապետարան,
ՀՈԱԿ

Երևանի քաղաքապետարան,
ՀՈԱԿ

ՊաշտպանLթյան նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ, ԵրկրաբանLթյան
ինստիտLտի կազմLմ

ՔաղաքաշինLթյան կոﬕտե,
ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
ՓԲԸ

Շրջակա ﬕջավայրի նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ
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Գեղարվեստական

«ՆՓԱԿ» նորարար փորձառական արվեստի կենտրոն

35

Գեղարվեստական-հLշային
Պատմական
Գիտատեխնիկական
Պատմական
Գիտատեխնիկական
Գեղարվեստական-հLշային
Գիտատեխնիկական

Կալենց թանգարան

Երևանի կոնյակի գործարանի
«Արարատ» թանգարան

Կապի թանգարան

ԳրատպLթյան թանգարան

Հայաստանի երկաթLղL
թանգարան

Լ. Զաքարյանի տLն-թանգարան

Հայկական ավիացիայի
պատմLթյան թանգարան

39

40

41

42

43

44

Պատմական- հLշային

38

37

Պատմական

Գեղարվեստական

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն

34

Հայ հեղափոխական դաշնակցLթյան պատմLթյան թանգարան
Ֆիդայական շարժման
«Զորավար Անդրանիկ» թանգարան

Պատմական

Երևանի պետական համալսարանի պատմLթյան թանգարան

33

36

Պատմական-հLշային

Կարեն Դեﬕրճյանի թանգարան

32

Գեղարվեստական

Երևանի ժամանակակից
արվեստի թանգարան

31

Քաղաքացիական ավիացիայի
կոﬕտեյի կազմLմ

Հիﬓադրամ

«Հարավկովկասյան երկաթLղի» ՓԲԸ-ի կազմLմ

«Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի կազմLմ

«Վենոն Արﬔնիա» ՍՊԸ-ի
կազմLմ

«Երևանի կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ-ի կազմLմ

«Կալենց» մշակLթային հիﬓադրամ

«Զորավար Անդրանիկ» բարեգործական հիﬓադրամ

Հիﬓադրամ

Հիﬓադրամ

«Գաֆէսճեան թանգարան»
հիﬓադրամ

ԵՊՀ-ի կազմLմ

Երևանի քաղաքապետարան,
ՀՈԱԿ

Երևանի քաղաքապետարան,
ՀՈԱԿ
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Պատմական-LսLﬓական
Պատմական

Պատմական-LսLﬓական

Պատմական-LսLﬓական
Պատմական-LսLﬓական
Բնագիտական

Պատմական-LսLﬓական

Պատմական-LսLﬓական
Գեղարվեստական-հLշային
Գեղարվեստական-հLշային
Գեղարվեստական-հLշային

ՀՀ կենտրոնական բանկի այցելLների կենտրոն

«Արարատ» կոնյակի-գինL-օղL
կոմբինատի թանգարան

Հայաստանի ֆիզիկական կLլտLրայի և սպորտի պետական
ինստիտLտի պատմLթյան
թանգարան

Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտLտի թանգարան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի պատմLթյան
թանգարան

Կենդանաբանական թանգարան

Խ. Աբով յանի անվան Հայկական
պետական մանկավարժական
համալսարանի պատմLթյան
թանգարան

Հայաստանի բժշկLթյան պատմLթյան թանգարան

«ԱրթLր Թարխանյան» կենտրոն

Ա. Քոչարյանի անվան լLսանկարչLթյան թանգարան

«ԱգLլեցի» տLն-թանգարան և
արտ-սրճարան

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

«ԱգLլեցի» հիﬓադրամ

Հիﬓադրամ

«ԱրթLր Թարխանյան» հիմնադրամ

Մ. ՀերացL անվ.ՊԲՀ- կազմLմ

Խ. Աբով յանի անվ. ՀՊՄՀ-ի
կազմLմ

ԳԱԱ ԿենդանաբանLթյան և
հիդրոէկոլոգիայի կենտրոնի
կազմLմ

ՀԱԱՀ-ի կազմLմ

Վ. Սարգսյանի անվ.ՌԻ-ի կազմLմ

ՀՖԿՍՊԻ-ի կազմLմ

«Երևանի Արարատ կոնյակիգինL-օղL կոմբինատ» ԲԲԸ-ի
կազմLմ

Կենտրոնական բանկի կազմLմ
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Գիտատեխնիկական

Գեղարվեստական
Գեղարվեստական

ԳիտLթյան և տեխնիկայի
թանգարան

Տիեզերքի թանգարան

Մեգերյան գորգերի թանգարան

Օպերայի և բալետի պետական ակադեﬕական թատրոնի
թանգարան

59

60

61

62

68

67

Հ. Շիրազի հLշատLնթանգարան

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական

«ԿLմայրի» պատմամշակLթային արգելոց-թանգարան

ՔանդակագործLթյան ազգային
պարկ-թանգարան»

Պատմական

Շիրակի երկրագիտական թանգարան

65

66

Պատմական

Ս.ՄերկLրովի տLն-թանգարան

64

ԳյLմրի ք.

Գեղարվեստական-հLշային

ԳյLմրL ժողովրդական ճարտարապետLթյան և քաղաքային
կենցաղի թանգարան
Պատմական

Գիտատեխնիկական

63

ՀՀ Շիրակի մարզ

Պատմական-հLշային

Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան

58

Գեղարվեստական

«Որդան Կարﬕր» Թանգարան

57

Գեղարվեստական-հLշային

«Տեր-Ղազարյանների ﬕկրո արվեստի» թանգարան

56

ԳյLմրL համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

«ԿLմայրի» պատմամշակLթային արգելոց-թանգարանի
մասնաճյLղ

ԳյLմրL համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան,
ՊՈԱԿ

ԳյLմրL ժողովրդական
ճարտարապետLթյան և քաղաքային կենցաղի թանգարանի
մասնաճյLղ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան,
ՊՈԱԿ

Օպերայի և բալետի պետական ակադեﬕական թատրոնի
կազմLմ

«Մեգերյան կարպետ» ԲԲԸ-ի
կազմLմ

Հիﬓադրամ

Հիﬓադրամ

Երևանի քաղաքապետարան,
ՀՈԱԿ

ԳիտամշակLթային հիﬓադրամ

Հիﬓադրամ
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76

Արաքս գ.

Սարդարապատի հերոսամարտի
հLշահամալիր, Հայոց ազգագրLթյան և ազատագրական
պայքարի պատմLթյան
ազգային թանգարան

Պատմական-հLշային

Պատմական

Պետրոս Նահապետյանի անվան
պատմLթյան թանգարան

Փանիկ գ.

75

ՀՀ Արմավիրի մարզ

Պատմական

«ԿLլիանի» պատմաերկրագիտական թանգարան

Սպանդարյան գ.

74

Պատմական-հLշային

Ազատամարտի Փառքի
թանգարան

Ազատան գ.

Գեղարվեստական-հLշային

Մ. Ավետիսյանի
թանգարան

73

Գեղարվեստական-հLշային

Մ. Մկրտչյանի թանգարան

71

ՋաջLռ գ.

Գեղարվեստական-հLշային

Մարիամ և ԵրանLհի Ասլամազյան քLյրերի պատկերասրահ

70

72

Գեղարվեստական-հLշային

Ավ. Իսահակյանի հLշատLնթանգարան

69

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
ՊՈԱԿ

Փանիկի հայ կաթողիկե սLրբ
Աստվածածին եկեղեցLն կից

Սպանդարյանի համայնքապետարանի կազմLմ

Ազատանի համայնքապետարանի կազմLմ

Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի մասնաճյLղ

ԳյLմրL համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

ԳյLմրL համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

ԳյLմրL համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

208
Պատմական-կրոնական

Գեղարվեստական-հLշային
Պատմական
Գեղարվեստական
Գեղարվեստական

Գեղարվեստական- հLշային

ՌLբեն Սևակի անվան
թանգարան

Էջﬕածնի պատմա-ազգագրական թանգարան

Էջﬕածնի պատկերասրահ

Մ. Աբեղ յանի թանգարան

Հ. Հովհաննիսյանի
տLն-թանգարան

81

82

83

84

85

79

«Ալեք և Մարի ՄանLկյան»
գանձատLն

Պատմական-կրոնական

Մայր տաճարի «Գևորգյան»
թանգարան

80

Պատմական-հLշային

ՄLսա Լեռան հերոսամարտի
պատմLթյան և մLսալեռցիների
ազգագրLթյան թանգարան

Պատմական-կրոնական

Վաղարշապատ ք.

Բաղրամյան գ.

«Հին Վեհարան» թանգարան

78

77

Վաղարշապատի համայնքապետարան, ՀՈԱԿ

Վաղարշապատի
համայնքապետարան, ՀՈԱԿ
Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի
մասնաճյLղ
Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի
մասնաճյLղ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ Աﬔնյան Հայոց
ԿաթողիկոսLթյան կազմLմ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ Աﬔնյան Հայոց
ԿաթողիկոսLթյան կազմLմ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ Աﬔնյան Հայոց
ԿաթողիկոսLթյան կազմLմ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ Աﬔնյան Հայոց
ԿաթողիկոսLթյան կազմLմ

Սարդարապատի հերոսամարտի
հLշահամալիր, Հայոց ազգագրLթյան և ազատագրական
պայքարի պատմLթյան
ազգային թանգարանի
մասնաճյLղ

209

88

ԲյLրական
գ.

Ապարան ք.

92

Աշտարակ
ք.

91

90

89

«Արաբոյի և ֆիդայինների
թանգարան»

Բաղրամյան
գ.

87

Պատմական

Ապարանի պատմLթյան
թանգարան

Ապարանի մշակLյթի
կենտրոնին կից

ԳԱԱ ԲյLրականի
աստղադիտարանի կազմLմ

Ե. Չարենցի անվան
գրականLթյան և արվեստի
թանգարանի մասնաճյLղ
Գիտատեխնիկական –
հLշային
ԳիտատեխնիկականհLշային

Ե. Չարենցի անվան գրականLթյան և արվեստի
թանգարանի մասնաճյLղ

«Արաբոյի և ֆիդայինների
հայրենասիրական» ՀԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների
և պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

Գեղարվեստական – հLշային

Վ. ՀամբարձLմյանի
տLն-թանգարան

Գ.Ղափանցյանի թանգարան

Պ. Պռոշյանի տLն-թանգարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

Պատմական

«Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոցթանգարան

Տարոնիկ գ.

86

Պատմական

Պատմական

«Զվարթնոց» պատմամշակLթային արգելոցթանգարան

210

Պատմական

Գեղարվեստական – հLշային

Պատմական, կրոնական

«Ամբերդ ամրոց»
պատմամշակLթային արգելոց

Գևորգ ՉաLշի թանգարան

ՄLշեղ Գալշոյանի
տLն-թանգարան

Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
դպրատLն

Աշնակ գ.

ԿաթնաղբյLր գ.

Օշական գ.

94

95

96

97

ԶանգակատLն գ.

Արարատ գ.

98

99

Գեղարվեստական – հLշային
Պատմական – հLշային

Պ.Սևակի տLն-թանգարան

Սպարապետ Վ. Սարգսյանի
տLն-թանգարան

ՀՀ Արարատի մարզ

Պատմական – հLշային

Պատմական

Ագարակ գ.

«Ագարակ» պատմամշակLթային արգելոց

93

ՀՀ Արարատի մարզպետարան,
ՊՈԱԿ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան,
ՊՈԱԿ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ Արագածոտնի
թեﬕ կազմLմ

«ՄLշեղ Գալշոյան»
մշակLթա-հասարակական
հիﬓադրամ

Աշնակի համայնքապետարանի
կազմLմ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

211

Մոﬕկի թանգարան

«Արենի 1» քարանձավ

107

Պատմական

Պատմական

Պատմական

«Արփի» բնապատմական
արգելոց

105

106

Պատմական

«Սմբատաբերդ»
պատմամշակLթային արգելոց

Պատմական

Գեղարվեստական

Գեղարվեստական

Պատմական

104

Արենի գ.

Վերնաշեն
գ.

103

«Գլաձորի համալսարան»
պատմամշակLթային արգելոցթանգարան

ՋերմLկի պատկերասրահ

ՋերմLկ ք.

102

Եղեգնաձորի երկրագիտական
թանգարան

Եղեգնաձորի պատկերասրահ

Եղեգնաձոր ք.

101

100

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

«Արենի 1» գիտահետազոտական հիﬓադրամ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ Վայոց ձորի
թեﬕ կազմLմ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների
և պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների
և պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյLղ

Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի մասնաճյLղ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան, ՊՈԱԿ

212

Պատմական

Գորիսի երկրագիտական
թանգարան

119

118

Կապան ք.

Տեղ գ.

116

117

Խնձորեսկ
գ.

Պատմական

Շ. Մովսիսյանի անվան
պատմLթյան թանգարան

Պատմական

Կապանի երկրագիտական
թանգարան

Գեղարվեստական

Պատմական

Հայրենական պատերազﬕն
նվիրված թանգարան

Կապանի ժամանակակից
արվեստի թանգարան

Պատմական

Խնձորեսկի պատմLթյան
թանգարան

Գեղարվեստական –հLշային

Ս. Խանզադյանի
տLն-թանգարան

114

115

Գեղարվեստական –հLշային

Ա. ԲակLնցի տLն-թանգարան

Գորիս ք.

113

112

Գեղարվեստական –հLշային

Հ. Սահյանի տLն-թանգարան

111

Լոր գ.

«Զորաց քարեր» բնակատեղի»
պատմամշակLթային արգելոց

110

Պատմական

Պատմական

Ն. Ադոնցի անվ. Սիսիանի
պատմLթյան թանգարան

109

Սիսիան ք.

Գեղարվեստական

Սիսիանի պատկերասրահ

108

ՀՀ ՍյLնիքի մարզ

ՍյLնիքի մարզպետարան,
ՊՈԱԿ
Երևանի ժամանակակից
արվեստի թանգարանի
մասնաճյLղ
Կապանի համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

Տեղի համայնքապետարանի
կազմLմ

Խնձորեսկի համայնքապետարանի կազմLմ

Գորիսի համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

Ե. Չարենցի անվան գրականLթյան և արվեստի թանգարանի մասնաճյLղ

Գորիսի համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

Լորի համայնքապետարանի
կազմLմ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային արգելոցթանգարանների և պատմական
ﬕջավայրի պահպանLթյան
ծառայLթյLն» ՊՈԱԿ-ի
մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյLղ

213

«Տաթև» վանական համալիրի
թանգարան

Ճամբարակ
ք.

Ծովասար
գ.

126

127

Ծովասարի պատմLթյան
թանգարան

Բորյան եղբայրների թանգարան
և մշակLթային կենտրոն

Աբովյան ք.

Գառնի գ.

128

129

Պատմական-հLշային

Պատմական

«Գառնի» պատմամշակLթային
արգելոց-թանգարան

Պատմական

Պատմական

Գեղարվեստական

Հայ և ռLս ժողովLրդների
բարեկամLթյան թանգարան

ՀՀ Կոտայքի մարզ

ՄարտLնի
ք.

125

ՄարտLնL պատկերասրահ

Բնագիտական- LսLﬓական

«Սևան» ազգային պարկի
այցելLների կենտրոն

124

Սևան ք.

Պատմական-LսLﬓական

Գեղարվեստական

Պատմական

Պատմական-կրոնական

Գավառի պետական համալսարանի՝ Վ. Ավետյանի անվ.
պատմագիտական թանգարան

Գավառ ք.

ԳեղարքLնիքի երկրագիտական
թանգարան
Հ. ԲLնիաթյանի անվան
Գավառի պատկերասրահ

ՀՀ ԳեղարքLնիքի մարզ

Տաթև գ.

123

122

121

120

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների
և պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

ԿԳՄԱ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

Ծովասարի համայնքապետարանի կազմLմ

Ճամբարակի համայնքապետարանի կազմLմ, ՀՈԱԿ

Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի մասնաճյLղ

«Սևան» ազգային պարկ»
ՊՈԱԿ-ի կազմLմ

ԳՊՀ-ի կազմLմ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյLղ

ԳեղարքLնիքի մարզպետարան,
ՊՈԱԿ

Հայաստանյայց Առաքելական
ՍLրբ Եկեղեցի՝ ՍյLնյաց թեﬕ
կազմLմ

214

137

136

135

134

133

Վանաձոր ք.

ՀՀ ԼոռL մարզ

Նոր Հաճն
ք.

Ծաղկաձոր
ք.

Հրազդան
ք.

131

132

Բջնի գ.

130

Ս. Զորյանի տLն-թանգարան

Վանաձորի կերպարվեստի
թանգարան

Լոռի-Փամբակ
երկրագիտական թանգարան

Կիլիկիայի հայերի պատմLթյան
թանգարան

Օրբելի եղբայրների
տLն-թանգարան

Գեղարվեստական-հLշային

Գեղարվեստական

Պատմական

Պատմական

ԳիտատեխնիկականհLշային

Գեղարվեստական

Պատմական

Հրազդանի երկրագիտական
թանգարան

Հրազդանի պատկերասրահ

Պատմական

«Բջնի ամրոց» պատմամշակLթային արգելոց

Վանաձորի համայնքապետարան, ՀՈԱԿ

Վանաձորի համայնքապետարան, ՀՈԱԿ

ԼոռL մարզպետարան, ՊՈԱԿ

Նոր Հաճնի համայնքապետարանի կազմLմ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն, ՊՈԱԿ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ
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145

144

143

142

Պատմական

Պատմական

Սպիտակի քաղաքային
գրադարան-թանգարան

Դիլիջան ք.

Պատմական-հLշային

«Լոռի բերդ» քաղաքատեղ»
պատմամշակLթային արգելոց

Պատմական

Գեղարվեստական

Դիլիջանի երկրագիտական
թանգարան-պատկերասրահ

Դիլիջանի ժողովրդական
արվեստի թանգարան

ՀՀ ՏավLշի մարզ

Սպիտակ ք.

Ստեփանավան ք.

Ս. ՇահLմյանի տLն-թանգարան

Գեղարվեստական-հLշային

Հովհ. ԹLմանյանի
տLն-թանգարան

140

141

Պատմական-հLշային

Միկոյան եղբայրների
թանգարան

139

Դսեղ գ.

Գեղարվեստական

Ալավերդի
ք.

ԱլավերդL պատկերասրահ

138

Հ. Շարամբեյանի անվ.
ժողովրդական արվեստների
թանգարանի
մասնաճյLղ

Դիլիջանի համայնքապետարան, ՀՈԱԿ

Սպիտակի
համայնքապետարանի կազմLմ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների
և պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

Ստեփանավանի մշակLյթի և
ժամանցի կենտրոնի կազմLմ

Ե. Չարենցի անվան գրականLթյան և արվեստի թանգարանի
մասնաճյLղ

ԱլավերդL համայնքապետարան, ՀՈԱԿ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյLղ
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«Բերդ» պատմամշակLթային
արգելոց

Պառավաքար գյLղի
պատմLթյան թանգարան

Պառավաքար գ.

151

Պատմական

Պատմական

Գոշ գ.

149

Բերդ ք.

Պատմական

«Գոշավանք»
պատմաճարտարապետական
արգելոց

150

Պատմական

Կողբի պատմLթյան թանգարան

Կողբ գ.

148

Գեղարվեստական

Պատմական

«ՎերնատLն» պատկերասրահ

Իջևան ք.

«Իջևան» պատմաերկրագիտական թանգարան

147

146

Պառավաքարի համայնքապետարանի կազմLմ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

ԿԳՄՍ նախարարLթյLն,
«ՊատմամշակLթային
արգելոց-թանգարանների
և պատմական ﬕջավայրի
պահպանLթյան ծառայLթյLն»
ՊՈԱԿ-ի մասնաճյLղ

Կողբի համայնքապետարանի
կազմLմ

ՓԲԸ

Իջևանի համայնքապետարան,
ՀՈԱԿ

Առաջադրանքներ
 Ուսումնասիրել թեմայի հետ կապված գրականությունը և անհասկանալի հարցերը դուրս գրել քննարկման նպատակով։
 Կազմել ՀՀ գործող թանգարանների տիպային կառուցվածքը և
ներկայացնել գծապատկերի տեսքով։
 Կազմել Երևանի կամ ՀՀ մարզերից մեկի թանգարանային
կառավարման վերաբերյալ կարճ հաղորդում՝ նշելով այն առանձնահատկությունները, որոնք ազդում են այդ մոդելի կայացման
վրա և զարգացման առաջարկներ ներկայացնել։

Ինքնաստուգման հարցեր
 Ի՞նչպես է այսօր ընդունված ՀՀ թանգարանների տիպային
դասակարգումը և ի՞նչ բնույթի թանգարաններ են սովորաբար
առանձնացվում։
 Ի՞նչ ընդհանուր ուղղվածությամբ են այսօր գործող թանգարանների հիմնական տիպերը Հայաստանում։
 Ինչպիսի՞ հիմնական կառավարման եղանակով են այսօր գործում ՀՀ պետական թանգարանները։
 Քանի՞ պետական թանգարան է այսօր գործում ՀՀ տարածքում և
քանի՞ մասնաճյուղ ունեն այդ թանգարանները։
 Քանի՞ մասնավոր նախաձեռնությամբ ստեղծված թանգարան
կարելի է հաշվել Հայաստանում և ի՞նչ կարգավիճակով են դրանք
կառավարվում։
 Որո՞նք են պետական թանգարանների ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները։

Գրականություն և նյութեր

 «Հայաստանի և Արցախի թանգարանները» տեղեկագիրք։
Կազմողներ՝ Մ. Մկրտչյան և այլք, Եր., 2016:
 Հարոյան Մ.(2010) Թանգարանների ֆինանսավորման նոր
հարացÂյցի անհրաժեշտÂթյÂնը, «Թանգարան» գիտատեսական և ﬔթոդական աﬔնամյա հանդես, Եր., էջ 9-14:
 Պողոսյան Դ. (2018) ՀՀ պատմամշակÂթային արգելոցթանգարանների ստեղծման գործընթացը և կազմակերպման
սկզբÂնքները, Եր., էջ 88-118:
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I
շաբաթ

Շաբաթ.
երկL
հանդիպLմ

Ներածական
դասախոսLթյLն

Թեմա

Տեսակը` Զրpյց, դասախոսpթյpն, քննարկpմ:
Նպատակը` ծանոթpթյpն,
արդի թանգարանի հանդեպ pնեցած պատկերացpﬓերի բացահայտpմ, թանգարանագիտpթյան վերաբերյալ ընդհանpր տեղեկpթյpնների հաղորդpմ։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան դերը 21-րդ դ.
թանգարանի համար:
 Թանգարանագիտpթյան շրջանակներpմ
քննարկվող հիﬓական հարցերը։

ԲովանդակLթյLնը,
ﬔթոդները

Ուսումնական շաբաթը և հանդիպումների քանակը,
Թեման,
Բովանդակությունը և մեթոդները,
Առաջադրանքները։

 Բակալավրի կրթական ծրագիր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ԳրականÂթյան ցանկÂմ
ներկայացված նյÂթերի հետ
նախնական ծանոթանալ,
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել և բանավոր ներկայացնել:

Առաջադրանքը
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II
շաբաթ

Թանգարանագիտական գիտելիքների
առաջացLմը

ՈւսLﬓական
առարկայի
նպատակները

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`առաջին թանգարանագիտական
բնpյթի աշխատանքների վերաբերյալ
գիտելիքների փոխանցpմը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագրpթյան վաղ օրինակները և
դրանց բնpյթը,
 «Թանգարանագրpթյpն» եզրի առաջին
շրջանառpﬓերը։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`Առաջին թանգարանագիտական
բնpյթի աշխատանքների վերաբերյալ
գիտելիքների փոխանցpմը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան պարբերացpմը,
 Թանգարանագիտpթյան նախագիտական
փpլ։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, քննարկpմ:
Նպատակը`Ուսpﬓական առարկայի ներկայացpմը (հիﬓական թեմատիկ կառpցվածքը,
գրականpթյան ցանկը, pսpﬓական գործընթացը և պայմանները):
Քննարկվող հարցեր՝
 Ուսpﬓական առարկայի նպատակը և
խնդիրները։
 Հանձնարարվող գրականpթյpնը։

ԱյցելÂթյան և համացանցային
նյÂթերի հիման վրա կազﬔլ արդի թանգարանների
ցանկեր և դրանցÂմ պահվող,
ցÂցադրվող հավաքածÂների
նկարագրÂթյÂններ։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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III
շաբաթ

ԹանգարանագիտLթյLնը` որպես LրLյն
մասնագիտական
ոլորտի հիմք

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`ներկայացնել, քննարկել թանգարանային ոլորտի տարանջատ մասնագիտացման,
ﬕասնականացման գործընթացը և թանգարանագիտpթյան փորձառական-նկարագրման
փpլը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանների մոդեռնիզացման շարժpմ,
 Թանգարանների վերափոխման
հայեցակարգեր,
 Փորձառական-նկարագրման փpլից
անցման նախադրյալները:

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`ներկայացնել, քննարկել թանգարանային ոլորտի տարանջատ մասնագիտացման, ﬕասնականացման գործընթացը և
թանգարանագիտpթյան փորձառականնկարագրման փpլը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան էմանսիպացիա,
 «Թանգարանագիտpթյpն» հասկացpթյան
նախնական բնpթագրpﬓերը,
 Թանգարանային ոլորտի աստիճանական
տարանջատման նախապայմանները և
ընթացքը։

Համացանցային ռեսÂրսներÂմ փնտրել և գտնել
տարբեր երկրների թանգարանային ասոցիացիաների
ցանցակայքեր, վերլÂծել այդ
մասնագիտական ﬕÂթյÂնների գործÂնեÂթյÂնը թանգարանային ոլորտի
զարգացման տեսանկյÂնից։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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IV
շաբաթ

ԹանգարանագիտLթյLնը՝ որպես LրLյն
գիտական բնագավառ

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ թանգարանագիտpթյան՝ որպես pրpյն գիտակարգի քննարկման ընթացքի վերաբերյալ, ներկայացնել
այն հիﬓական մոտեցpﬓերը, որոնք վճռորոշ
էին տեսական-սինթետիկ փpլին անցման
համար։
Քննարկվող հարցեր՝
 ԻԿՕՖՕՄ-ը՝ որպես թանգարանագիտpթյան
տեսpթյան կայացման հարթակ,
 Տարբեր մոտեցpﬓերի համախմբման
փորձեր,
 Թանգարանագիտpթյան արդի
5 իմաստները:

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ
թանգարանագիտpթյան՝ որպես pրpյն
գիտակարգի քննարկման ընթացքի վերաբերյալ, ներկայացնել այն հիﬓական մոտեցpմները, որոնք վճռորոշ էին տեսական-սինթետիկ
փpլին անցման համար։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան պարբերացման
տարբեր մոտեցpﬓեր,
 Թանգարանագիտpթյան տարընկալpﬓեր,
 Տեսական-սինթետիկ փpլի սկիզբը,
 Թանգարանագիտpթյpնը՝ գիտpթյpն, թե՞
գործնական ոլորտ։

ԻԿՕՖՕՄ-ի պաշտոնական
ցանցակայքÂմ ÂսÂﬓասիրել
«Հետազոտական սերիաները» և ﬔկ էջի սահմաններÂմ պատրաստել հաղորդÂմ
դրանցÂմ տեղ գտած թանգարանագիտական տեսÂթյանը վերաբերող խնդիրներից
որևէ ﬔկի վերաբերյալ։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։

222

V
շաբաթ

ԹանգարանագիտLթյան կառLցվածքը,
LսLﬓասիրման
օբյեկտը, առարկան և
ﬔթոդը
Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ
թանգարանագիտpթյան pսpﬓասիրման
pրpյն առարկայի, ﬔթոդի վերաբերյալ
հիﬓական քննարկվող մոտեցpﬓերի մասին և
քննարկել դրանք։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան pսpﬓասիրման
առարկայի շpրջ առկա տարբեր
մոտեցpﬓերը,
 Թանգարանագիտpթյան ﬔթոդի հարցը:

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ թանգարանագիտpթյան կառpցվածքի, pսpﬓասիրման
օբյեկտի քննարկման հիﬓական մոտեցpﬓերի
վերաբերյալ և քննարկել դրանք։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան եռամաս,
հնգամաս կառpցվածքները,
 Թանգարանագիտpթյան կառpցվածքը
խորհրդային և հետխորհրդային
մասնագիտական գրականpթյան ﬔջ,
 Թանգարանագիտpթյան pսpﬓասիրման
օբյեկտը։

Մեկ էջի սահմաններÂմ
կարճ ակնարկ պատրաստել
թանգարանագիտÂթյան
ÂսÂﬓասիրման առարկայի
վերաբերյալ սեփական
ընկալման և մոտեցման
շÂրջը։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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VI
շաբաթ

ԹանգարանագիտLթյան հիմքային
հասկացLթյLնները

ԹանգարանագրLթյLն
(մLզեոգրաֆիա)

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`քննարկել «թանգարան» երևpյթի
ընկալման փոփոխpթյpնները և ﬔկնաբանել
դրա արդի հիﬓական իմաստները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանի վերափոխման խնդիրը և
տարընկալpմը,
 «Թանգարան» հասկացpթյան
սահմանpﬓերը։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`ներկայացնել «թանգարանագրpթյpն» հասկացpթյpնը և
քննարկել դրա տարընկալpﬓերն p
նշանակpթյpնը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Մpզեոգրաֆիա հասկացpթյpնը,
 Թանգարանագրpթյան և կիրառական
թանգարանագիտpթյան զpգահեռ կիրառpմը և տարընկալpﬓերը,
 Թանգարանագրpթյան արդի երեք
իմաստներ,
 Թանգարանագրական հրատարակpթյpնների բնpթագիրը ռpսական
մասնագիտական ոլորտpմ:

Մի քանի տեսասահիկների
սահմաններÂմ պատրաստել
կարճ հաղորդÂﬓեր, որոնց
ﬔջ պետք է ներկայացնել այն
երեք առանձնահատկÂթյÂնները (բառեր, երևÂյթներ,
գործառÂյթներ և այլն), որոնք
կարևոր են «թանգարան»
երևÂյթի սահմանման համար։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։

ԳրադարանÂմ, համացանցÂմ առկա թանգարանագրական-նկարագրական բնÂյթի
գրականÂթյան օրինակների
հիման վրա պատրաստել
կարճ բանավոր
հաղորդÂﬓեր։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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VIII
շաբաթ

VII
շաբաթ

Միջանկյալ
ստLգLմ

Գործնական
աշխատանք

Տեսակը` սեﬕնար-քննարկpմ
Նպատակը`անդրադառնալ անցած նյpթին և
ամրապնդել գիտելիքները։
Թեմաներ՝
 Թանգարանագիտական գիտելիքների
առաջացpմը,
 Թանգարանագիտpթյpնը` որպես pրpյն
մասնագիտական ոլորտի հիմք,
 Թանգարանագիտpթյpն՝ որպես pրpյն
գիտական բնագավառ,
 Թանգարանագիտpթյան կառpցվածքը,
pսpﬓասիրման օբյեկտը, առարկան և
ﬔթոդը,
 Թանգարանագրpթյpն (մpզեոգրաֆիա),
 Թանգարանագիտpթյան հիմքային
հասկացpթյpնները։
Տեսակը` թեմատիկ գրավոր շարադրանք կամ
թեստ
Նպատակը`ստpգել անցած նյpթի իմացpթյpն։
Թեմաներ՝
 Թանգարանագիտական գիտելիքների
առաջացpմը
 Թանգարանագիտpթյpնը` որպես pրpյն
մասնագիտական ոլորտի հիմք
 Թանգարանագիտpթյpն՝ որպես pրpյն
գիտական բնագավառ
 Թանգարանագիտpթյան կառpցվածքը,
pսpﬓասիրման օբյեկտը, առարկան և
ﬔթոդը
 Թանգարանագրpթյpն (մpզեոգրաֆիա)
 Թանգարանագիտpթյան հիմքային
հասկացpթյpնները։

Նշված թեմաների և դրանց
շրջանակներÂմ հանձնարարվող գրականÂթյան հիման
վրա սահմանափակ ժամանակով շարադրել սեփական
գիտելիքները կամ լրացնել
նախապես կազմված թեստային առաջադրանքը։ Գրավոր
աշխատանքը գնահատվելÂ է։

Անցած նյÂթի շրջանակներÂմ
պատրաստել կատարված
առաջադրանքների փաթեթ
և կարճ ամփոփիչ զեկÂցÂմ
բանավոր ներկայացման
նպատակով։ Ներկայացվող
փաթեթը և զեկÂյցը գնահատվելÂ է։
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IX
շաբաթ

«ԹանգարանացLմ»
հասկացLթյLնը
և թանգարանային
առարկան

ԹանգարանագիտLթյան հիմքային
հասկացLթյLնները

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`ներկայացնել «թանգարանացpմ» և
«թանգարանային առարկա» հիմքային
հասկացpթյpնները և պատկերացpմ տալ
թանգարանային առարկայի առանձնահատկpթյpնների և դասակարգման վերաբերյալ։
Քննարկվող հարցեր՝
 «Թանգարանացpմ» հասկացpթյpնը,
 Թանգարանային առարկայի
տեղեկատվական որակը և դրա
կառpցվածքային մոդելը,
 Թանգարանային առարկայի այլ որակական
հատկpթյpնները,
 Թանգարանային առարկայի
դասակարգpմը
 Թանգարանային հավաքածpների
ընդհանpր բնpթագիրն p տիպերը։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`ﬔկնաբանել թանգարանների
հիﬓական հասարակական գործառpյթները և
տարբեր կառpցվածքները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանի հասարակական երկp
գործառpյթները և ավելացման խնդիրը,
 Թանգարանի հասարակական
գործառpյթների «PRC» և «CC» կառpցվածքներ:

Ընտրել պատմամշակÂթային ժառանգÂթյան
երեք տարբեր օբյեկտներ
(նյÂթական, ոչ նյÂթական,
շարժական կամ անշարժ)
և դրանց շÂրջ բանավոր
հաղորդÂմ պատրաստել՝
ներկայացնելով Â վերլÂծելով
դրանց թանգարանացման
գործընթացը և որակական
հատկանիշների օգտագործման առկա վիճակն Â
հնարավորÂթյÂնները։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։

Մեկ էջի սահմանÂմ
ÂսÂﬓասիրած և տեսած
թանգարանների հիման վրա
կազﬔլ դրանց կողﬕց
իրականացվող գործառÂյթների ցանկ՝ հնարավորինս
շատ և բազմազան գործառÂյթներ դÂրս բերելով։

226

X
շաբաթ

ԹանգարանագիտLթյLնը գիտLթյLնների
համակարգLմ,
թանգարանների
դասակարգLմը և
թանգարանագիտական
հետազոտLթյLնների ընդհանLր
բնLթագիրը
Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ:
Նպատակը`ﬔկնաբանել
թանգարանագիտական հետազոտpթյpնների
բնpյթը և դրա առանձնահատկpթյpնները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Ընդհանpր թանգարանագիտpթյան կապն
այլ գիտpթյpնների հետ,
 «Թանգարանագիտական հետազոտpթյpն»
հասկացpթյpնն p pղղpթյpնները,
 Հետազոտpթյpնները թանգարանային
գործpնեpթյան հիﬓական pղղpթյpնների
շրջանակներpմ,
 Թանգարանագիտpթյան ﬕջգիտակարգային և բազմագիտակարգային
բնpյթը:

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ այլ
գիտpթյpնների հետ թանգարանագիտpթյան
հարաբերpթյան և դրանով պայմանավորված
թանգարանների դասակարգման վերաբերյալ։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյpնը գիտpթյpնների
համակարգpմ,
 Թանգարանների «պրոֆիլավորpմը» և
դասակարգման հիﬓական եղանակները։

ՀամացանցÂմ առկա տեղեկատվÂթյան հիման վրա
թանգարանների դասակարգման եղանակներով
վերլÂծել նախընտրած երկրի
թանգարանային համակարգը՝
ﬔկ էջի սահմաններÂմ
ներկայացնելով բանավոր
զեկÂյց թանգարանների
հիﬓական դասակարգման և
դրանց դասակարգման
եղանակների մասին։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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Թանգարանային
հաղորդակցLթյLն

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`քննարկել թանգարանային
հաղորդակցpթյան տեսական հիմքերը և
ներկայացնել դրանց արտահայտման
հիﬓական սկզբpնքները և մոդելները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Հաղորդակցpթյան վերաբերյալ
պատկերացpﬓերը,
 Թանգարանային հաղորդակցpթյան
տեսական դրpյթների ի հայտ գալը,
 Թանգարանային հաղորդակցpթյան
մոդելները,
 Թանգարանային հաղորդակցpթյան
հիﬓական սկզբpնքները,
 Թանգարանագիտական հաղորդակցական
մոտեցման էpթյpնը:

Սեփական փորձառÂթյան
կամ համացանցÂմ ներկայացված թանգարանային
կրթամշակÂթային ծրագրերի
հիման վրա, երկÂ էջի
սահմաններÂմ կատարել
հաղորդակցÂթյան մոդելների
և սկզբÂնքների
վերլÂծÂթյÂն։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։

228

XI
շաբաթ

Թանգարանագիտական կրթLթյLնը և
մասնագիտական
վարքագծի
սկզբLնքները

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ:
Նպատակը`քննարկել թանգարանագետի
մասնագիտpթյpնը և նրան առաջադրվող
մասնագիտական վարքագծի հիﬓական
դրpյթները։
Քննարկվող հարցեր՝
 «Թանգարանային մասնագետի»
տարորոշման խնդիրը,
 Թանգարանագիտական կրթpթյpնը և
մասնագիտացման խնդիրը,
 Մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգ,
 ԻԿՕՄ-ի մասնագիտական վարքագծի
կանոնակարգի հիﬓական սկզբpնքները:

Անձամբ կամ համացանցային
կապի, հեռախոսակապի
ﬕջոցներով Հայաստանի կամ
արտերկրյա թանգարաններÂմ
աշխատող մասնագետների
շրջանÂմ կարճ հարցÂմ
անցկացնել՝ պարզելÂ
նրանց վերաբերմÂնքը
«թանգարանագետի»
մասնագիտÂթյան և
վարքագծի կանոնակարգի
կիրառման վերաբերյալ և
հարցման արդյÂնքների
վերլÂծÂթյան հիման վրա
բանավոր հաղորդÂﬓեր
պատրաստել՝ հնարավորÂթյան դեպքÂմ հարցման ձայնագրÂթյÂնը ներկայացնելով։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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Նոր թանգարանագիտLթյLն և նոր
թանգարանագիտական
ﬕտLﬓերը
Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ:
Նպատակը`ներկայացնել այն հիﬓական
ﬕտpﬓերը, որոնք քննարկվpմ են
հետագայpմ թանգարանագիտական հետազոտpթյpնների ծավալման համատեքստpմ։
Քննարկվող հարցեր՝
 ԻԿՕՖՕՄ-ի կողﬕց առաջարկված նոր
թանգարանագիտական ﬕտpﬓերը։
 Պ. վ. Մենշի և Լ.Մ.-վ. Մենշի
առաջարկած թանգարանների զարգացման
նոր ﬕտpﬓերը և դրանց վերափոխման
գործոնները։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ «նոր
թանգարանագիտpթյpն» հասկացpթյան և
դրա գործնական դրսևորpﬓերի վերաբերյալ։
Քննարկվող հարցեր՝
 «Նոր թանգարանագիտpթյան» էpթյpնը և
«համայնքային թանգարանների» մոդելները,
 Էկոթանգարան,
 Նոր և ավանդական թանգարանների p
թանգարանագիտpթյpնների
տարբերpթյpնները։
 «Նոր թանգարանագիտական շարժpմ»,
 «Լատինական և անգլոսաքսոնական նոր
թանգարանագիտpթյpններ»։

Նոր թանգարանագիտական
մոտեցÂﬓերի հիման վրա
պատրաստել ՀՀ թանգարանների վերափոխման կամ
պատմամշակÂթային
ժառանգÂթյան թանգարանացման առաջարկներ՝
տեսասահիկների տեսքով։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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Հայկական թանգարանների ստեղծման
գործընթացը

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ
Հայաստանpմ թանգարանների ստեղծման
հիﬓական շրջափpլերի վերաբերյալ խորհրդային և հետխորհրդային ժամանակաշրջանpմ։
Քննարկվող հարցեր՝
 Պետական թանգարանային համակարգի
հիﬓpմը 1920-1940 –ական թթ.։
 Հայաստանpմ թանգարանների ստեղծման
գործընթացը 20-րդ դ. երկրորդ կեսին։
 ՀՀ թանգարանների ստեղծման
գործընթացը հետխորհրդային տարիներին։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ
Հայաստանpմ թանգարանների ստեղծման
հիﬓական շրջափpլերի վերաբերյալ ﬕնչև
խորհրդային կարգերի հաստատpմը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Նախաթանգարանային հավաքածpները
հին Հայաստանpմ,
 Նախաթանգարանային հավաքածpները
ﬕջնադարյան Հայաստանpմ,
 Հայկական թանգարանների ստեղծման
գործընթացը 19-րդ դարpմ և 20-րդ դ.
սկզբին։
 Անիի հնադարանը։

Գործող ՀՀ և ԱՀ թանգարանները ներկայացնել՝
ըստ ստեղծման ժամանակահատվածի և հաﬔմատական վերլÂծÂթյÂն
կատարել։

Ձևակերպել ՀայաստանÂմ
թանգարանային ցանցի
ձևավորման հիﬓական
ÂղղÂթյÂնները և բերել
օրինակներ։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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Հայկական թանգարանների հիﬓական
տիպերը և
թանգարանային
քաղաքականLթյLնը
ՀայաստանLմ

Թանգարանագիտական ﬕտքը
ՀայաստանLմ

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ։
Նպատակը`ներկայացնել և ﬔկնաբանել
գործող ՀՀ թանգարանների հիﬓական
տիպաբանpթյpնը, համակարգը և
կառավարման եղանակները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Հայաստանpմ գործող թանգարանների
հիﬓական բնpթագիրը
 Թանգարանների կառավարpմը և
կազմակերպման եղանակները։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական
նյpթ, քննարկpմ։
Նպատակը`քննարկել ﬔզանpմ «թանգարանագիտpթյpն» հասկացpթյան ընկալpմը և
կիրառpմը տարբեր ժամանակաշրջաններpմ։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագրական բնpյթի աշխատանքները 19-րդ դ. երկրորդ կեսին և 20-րդ
դ.սկզբին,
 «Թանգարանագիտpթյpն» եզրի ընկալpմը
և կիրառpմը խորհրդահայ իրականpթյան
ﬔջ,
 Թանգարանագիտpթյան տեսականսինթետիկ փpլին անցման քայլերը հետխորհրդային տարիներին,
 Թանգարանագիտpթյան տեսpթյան
զարգացման խնդիրը:

Կազﬔլ Երևանի կամ ՀՀ մարզերից ﬔկի թանգարանային
կառավարման վերաբերյալ
կարճ հաղորդÂմ՝ նշելով այն
առանձնահատկÂթյÂնները,
որոնք ազդÂմ են այդ մոդելի
կայացման վրա և զարգացման
առաջարկներ ներկայացնել։

Կազﬔլ ՀՀ գործող
թանգարանների տիպային
կառÂցվածքը և ներկայացնել
գծապատկերի տեսքով։

Այցելել ՀՀ կամ ԱՀ թանգարաններից ﬔկը, կարճ
հարցազրÂյց Âնենալ մասնագետներից ﬔկի հետ թանգարանագիտÂթյան տեսÂթյան
վերաբերյալ, ապա վերլÂծել և
եզրահանգÂմ կատարել։

ՈւսÂﬓասիրել Խորհրդային
շրջանի պարբերական մամÂլը
և դÂրս բերել թանգարաններին առնչվող նյÂթեր, ապա
դրանք թանգարանագիտական
վերլÂծÂթյան ենթարկել։

ՈւսÂﬓասիրել թեմայի հետ
կապված գրականÂթյÂնը և
անհասկանալի հարցերը դÂրս
գրել քննարկման նպատակով։
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Գործնական
աշխատանք

Տեսակը` սեﬕնար-քննարկpմ
Նպատակը`անդրադառնալ անցած նյpթին և
ամրապնդել գիտելիքները։
Թեմաներ՝
 «Թանգարանացpմ» հասկացpթյpնը
և թանգարանային առարկան,
 Թանգարանագիտpթյpնը
գիտpթյpնների համակարգpմ, թանգարանների դասակարգpմը և թանգարանգիտական հետազոտpթյpնների
ընդհանpր բնpթագիրը,
 Թանգարանային հաղորդակցpթյpն,
 Թանգարանագիտական կրթpթյpնը և
մասնագիտական վարքագծի սկզբpնքները,
 Նոր թանգարանագիտpթյpն և նոր
թանգարանագիտական ﬕտpﬓերը,
 Հայկական թանգարանների ստեղծման
գործընթացը,
 Հայկական թանգարանագիտական
ﬕտքը և հեռանկարները,
 Հայկական թանգարանների հիﬓական
տիպերը և թանգարանային քաղաքականpթյpնը հայաստանpմ։

Անցած նյÂթի շրջանակներÂմ պատրաստել կատարված
առաջադրանքների փաթեթ և
կարճ ամփոփիչ զեկÂցÂմ բանավոր ներկայացման
նպատակով։ Ներկայացվող
փաթեթը և զեկÂյցը
գնահատվելÂ է։
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Միջանկյալ ստLգLմ

Տեսակը` թեմատիկ գրավոր շարադրանք կամ
թեստ
Նպատակը`ստpգել անցած նյpթի
իմացpթյpնը։
Թեմաներ՝
 «Թանգարանացpմ» հասկացpթյpնը
և թանգարանային առարկան,
 Թանգարանագիտpթյpնը գիտpթյpնների
համակարգpմ, թանգարանների
դասակարգpմը և թանգարանագիտական
հետազոտpթյpնների ընդհանpր
բնpթագիրը,
 Թանգարանային հաղորդակցpթյpն,
 Նոր թանգարանագիտpթյpն և նոր
թանգարանագիտական ﬕտpﬓերը,
 Հայկական թանգարանագիտական
ﬕտքը և հեռանկարները,
 Հայկական թանգարանների հիﬓական
տիպերը և թանգարանային քաղաքականpթյpնը Հայաստանpմ։

Նշված թեմաների և
դրանց շրջանակներÂմ
հանձնարարվող
գրականÂթյան հիման վրա
սահմանափակ ժամանակով
շարադրել սեփական
գիտելիքները կամ լրացնել
նախապես կազմված
թեստային առաջադրանքը։
Գրավոր աշխատանքը
գնահատվելÂ է։
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I
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Շաբաթ.
ﬔկ հանդիպLմ

Թանգարանագիտական
գիտելիքների առաջացLմը

Ներածական
դասախոսLթյLն։
ՈւսLﬓական
Առարկայի նպատակները

Թեմա

Առաջադրանքը

ԳրականÂթյան ցանկի ÂսÂﬓասիրÂմ,
անհասկանալի հարցերի դÂրս գրÂմ և
բանավոր
ներկայացÂմ:

Թեմային առնչվող
գրականÂթյան
ÂսÂﬓասիրÂմ
և վերածծնդյան
հավաքածÂներից
ընտրված օրինակների վերլÂծÂթյÂն։

ԲովանդակLթյLնը,
ﬔթոդները
Տեսակը` զրpյց, քննարկpմ:
Նպատակը` ծանոթpթյpն,
արդի թանգարանի հանդեպ pնեցած
պատկերացpﬓերի բացահայտpմը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան շրջանակներpմ քննարկվող հիﬓական հարցերը։
 Հանձնարարվող գրականpթյpնը։
Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`Առաջին թանգարանագիտական
բնpյթի աշխատանքների վերլpծpթյpնը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան պարբերացpմը,
 Թանգարանագիտpթյան նախագիտական
փpլի ընդհանpր բնpթագիրը։
 Թանգարանների առաջին օրինակները և
դրանց ﬔկնաբանման գիտական
ﬔթոդաբանpթյpնը։

Ուսումնական շաբաթը,
Թեման և հանդիպումների քանակը,
Բովանդակությունը և մեթոդները,
Առաջադրանքները։

 Մագիստրոսական կրթական ծրագիր
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ԹանգարանագիտLթյLնը`
որպես LրLյն
գիտական բնագավառ

ԹանգարանագիտLթյLնը`
որպես LրLյն
մասնագիտական ոլորտի
հիմք

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ
թանգարանագիտpթյան տեսականսինթետիկ փpլի վերաբերյալ, քննարկել
թանգարանագիտpթյան որպես pրpյն գիտpթյան կայացման հիﬓական մոտեցpﬓերը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան տարընկալpﬓեր,
 Տեսական-սինթետիկ փpլի սկիզբը,
 ԻԿՕՖՕՄ-ը՝ որպես թանգարանագիտpթյան
տեսpթյան կայացման հարթակ,
 Տարբեր մոտեցpﬓերի համախմբման
փորձեր։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը` քննարկել թանգարանագիտpթյան
փորձառական-նկարագրման փpլի
առանձնահատկpթյpնները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանային ոլորտի աստիճանական
տարանջատման նախապայմանները և
ընթացքը։
 Թանգարանների վերափոխման
հայեցակարգեր,
 Փորձառական-նկարագրման փpլից անցման
նախադրյալներ:

Թեմային առնչվող
գրականÂթյան
ÂսÂﬓասիրÂմ
և թանգարանագիտÂթյան արդի
հիﬓական իմաստների բանավոր
վերլÂծÂթյÂն։

Թեմային առնչվող
գրականÂթյան
ÂսÂﬓասիրÂմ և
տարբեր երկրների թանգարանային
ասոցիացիաների
գործÂնեÂթյան
վերլÂծÂթյÂն
թանգարանային
ոլորտի զարգացման
տեսանկյÂնից։
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ԹանգարանագիտLթյան
հիմքային
հասկացLթյLնները

ԹանգարանագիտLթյան
կառLցվածքը,
LսLﬓասիրման
օբյեկտը, առարկան և ﬔթոդը

Թեմային առնչվող
գրականÂթյան
ÂսÂﬓասիրÂմ
և թանգարանագիտÂթյան
ÂսÂﬓասիրման
ÂրÂյն առարկայի և
ﬔթոդի շÂրջ
սեփական դատողÂթյÂնների
ներկայացÂմ։

Թեմային առնչվող
գրականÂթյան
ÂսÂﬓասիրÂմ
և «թանգարան»,
«թանգարանի
հասարակական
գործառÂյթ» հասկացÂթյÂնների
ﬔկնաբանÂմ
օրինակների
ﬕջոցով։

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ
թանգարանագիտpթյան կառpցվածքի, pսpﬓասիրման օբյեկտի, առարկայի, ﬔթոդի քննարկման
հիﬓական մոտեցpﬓերի վերաբերյալ և վերլpծել
դրանք։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյան կառpցվածքը և
օբյեկտը,
 Թանգարանագիտpթյան pսpﬓասիրման
pրpյն առարկայի և ﬔթոդի փնտրտpքը։
Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`քննարկել «թանգարան» երևpյթի
ընկալման փոփոխpթյpնները և ﬔկնաբանել
դրա արդի հիﬓական իմաստները։
Քննարկվող հարցեր՝
 «Թանգարան» հասկացpթյան սահմանpﬓերը,
 Թանգարանի երկp ավանդական
հասարակական գործառpյթները և
ավելացման խնդիրը,
 Թանգարանի հասարակական գործառpյթների «PRC» և «CC» կառpցվածքներ:
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Տեսակը` գրավոր վերլpծpթյpն
Նպատակը`անդրադառնալ անցած նյpթին և
ամրապնդել գիտելիքները։
Թեմաներ՝
 Թանգարանագիտական գիտելիքների
առաջացpմը,
 Թանգարանագիտpթյpնը` որպես pրpյն
մասնագիտական ոլորտի հիմք,
 Թանգարանագիտpթյpնը՝ որպես pրpյն
գիտական բնագավառ,
 Թանգարանագիտpթյան կառpցվածքը,
pսpﬓասիրման օբյեկտը, առարկան և
ﬔթոդը,
 Թանգարանագրpթյpն (մpզեոգրաֆիա)
 Թանգարանագիտpթյան հիմքային
հասկացpթյpնները։
Տեսակը` թեմատիկ գրավոր շարադրանք կամ
թեստ
Նպատակը`ստpգել անցած նյpթի իմացpթյpնը։
Թեմաներ՝
 Թանգարանագիտական գիտելիքների
առաջացpմը,
 Թանգարանագիտpթյpնը` որպես pրpյն
մասնագիտական ոլորտի հիմք,
 Թանգարանագիտpթյpնը՝ որպես pրpյն
գիտական բնագավառ,
 Թանգարանագիտpթյան կառpցվածքը,
pսpﬓասիրման օբյեկտը, առարկան և
ﬔթոդը,
 Թանգարանագրpթյpն (մpզեոգրաֆիա)
 Թանգարանագիտpթյան հիմքային
հասկացpթյpնները։
Նշված թեմաների և
դրանց շրջանակներÂմ հանձնարարվող
գրականÂթյան
հիման վրա սահմանափակ ժամանակով շարադրել
սեփական գիտելիքները կամ
լրացնել նախապես
կազմված թեստային
առաջադրանքը։
Գրավոր աշխատանքը
գնահատվելÂ է։

Հինգ էջի սահմաններÂմ պատրաստել
ռեֆերատ նշված
թեմաներից ﬔկով,
որի փորձառական
հիմքը կապված կլինի
մագիստրոսական
ատենախոսÂթյան
թեմայի հետ։
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ԹանգարանագիտLթյLնը
գիտLթյLնների
համակարգLմ,
թանգարանների
դասակարգLմը և
թանգարանագիտական
հետազոտLթյLնների
ընդհանLր բնLթագիրը

«ԹանգարանացLմ»
հասկացLթյLնը
և թանգարանային
առարկան

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ:
Նպատակը`քննարկել այլ գիտpթյpնների հետ
թանգարանագիտpթյան հարաբերpթյpնը և
դրանով պայմանավորված թանգարանների
դասակարգpմը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագիտpթյpնը գիտpթյpնների
համակարգpմ,
 Թանգարանների «պրոֆիլավորpմը» և դասակարգման հիﬓական եղանակները,
 Հետազոտpթյpնները թանգարանային
գործpնեpթյան հիﬓական pղղpթյpնների
շրջանակներpմ,
 Թանգարանագիտpթյան ﬕջգիտակարգային
և բազմագիտակարգային բնpյթը:

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`«թանգարանացpմ» և «թանգարանային առարկա» հասկացpթյpնները վերլpծել՝
օրինակների հիման վրա:
Քննարկվող հարցեր՝
 «Թանգարանացpմ» հասկացpթյpնը,
 Թանգարանային առարկայի տեղեկատվական
որակը և դրա կառpցվածքային մոդելը,
 Թանգարանային առարկայի այլ որակական
հատկpթյpնները,
 Թանգարանային առարկայի դասակարգpմը
 Թանգարանային հավաքածpների ընդհանpր
բնpթագիրն p տիպերը։

ԹանգարանագիտÂթյան այլ
գիտÂթյÂնների հետ
կապերի ﬔկնաբանÂմ թանգարանների և դասակարգման վերաբերյալ սեփական
դատողÂթյÂնների
ներկայացÂմը։

ՊատմամշակÂթային
ժառանգÂթյան երեք
տարբեր օբյեկտների
(նյÂթական, ոչ
նյÂթական, շարժական կամ անշարժ)
շÂրջը բանավոր
հաղորդման պատրաստÂմ՝ ներկայացնելով Â վերլÂծելով դրանց թանգարանացման
գործընթացը և
որակական հատկանիշների օգտագործման առկա
վիճակն Â հնարավորÂթյÂնները։
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Թանգարանագիտական
կրթLթյLնը և
մասնագիտական
վարքագծի
սկզբLնքները

Թանգարանային
հաղորդակցLթյLն

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`քննարկել թանգարանագետի
մասնագիտpթյpնը և նրան առաջադրվող մասնագիտական վարքագծի հիﬓական
դրpյթները։
Քննարկվող հարցեր՝
 «Թանգարանային մասնագետի» տարորոշման
խնդիրը,
 Թանգարանագիտական կրթpթյpնը և
մասնագիտացման խնդիրը,
 Մասնագիտական վարքագծի կանոնակարգ,
 ԻԿՕՄ-ի մասնագիտական վարքագծի
կանոնակարգի հիﬓական սկզբpնքները:

Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ:
Նպատակը`քննարկել թանգարանային
հաղորդակցpթյան տեսական հիմքերը և
ներկայացնել դրանց արտահայտման հիﬓական
սկզբpնքները և մոդելները։
Քննարկվող հարցեր՝
 Հաղորդակցpթյան վերաբերյալ
պատկերացpﬓերը,
 Թանգարանային հաղորդակցpթյան
հիﬓական սկզբpնքները,
 Թանգարանագիտական հաղորդակցական
մոտեցման էpթյpնը:
Հայաստանի
թանգարաններÂմ
աշխատող մասնագետների շրջանÂմ
կարճ հարցÂմ՝
պարզելÂ նրանց
վերաբերմÂնքը
«թանգարանագետի»
մասնագիտÂթյան և
վարքագծի կանոնակարգի կիրառման
վերաբերյալ և հարցման արդյÂնքների
վերլÂծÂթյÂն։

Սեփական փորձառÂթյան կամ
համացանցÂմ
ներկայացված
թանգարանային
կրթամշակÂթային
ծրագրերի հիման
վրա հաղորդակցÂթյան մոդելների և
սկզբÂնքների գրավոր վերլÂծÂթյÂն։
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Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ:
Նպատակը`պատկերացpմ տալ «նոր թանգարանագիտpթյpն» հասկացpթյան և դրա
գործնական դրսևորpﬓերի վերաբերյալ։
Քննարկվող հարցեր՝
 Նոր թանգարանագիտpթյան էpթյpնը և
«համայնքային թանգարանների» մոդելները,
 «Նոր թանգարանագիտական շարժpմ»,
 «Լատինական և անգլոսաքսոնական նոր
թանգարանագիտpթյpններ»։
 ԻԿՕՖՕՄ-ի կողﬕց առաջարկված նոր
թանգարանագիտական ﬕտpﬓերը։
 Պ. վ. Մենշի և Լ.Մ.-վ. Մենշի առաջարկած
թանգարանների զարգացման նոր ﬕտpﬓերը
և դրանց վերափոխման գործոնները։
Տեսակը` դասախոսpթյpն, ցpցադրական նյpթ,
քննարկpմ։
Նպատակը`քննարկել ﬔզանpմ «թանգարանագիտpթյpն» հասկացpթյան ընկալpմը և
կիրառpմը։
Քննարկվող հարցեր՝
 Թանգարանագրական բնpյթի
աշխատանքները 19-րդ դ. երկրորդ կեսին և
20-րդ դ.սկզբին,
 «Թանգարանագիտpթյpն» եզրի ընկալpմը և
կիրառpմը խորհրդահայ իրականpթյան ﬔջ,
 Թանգարանագիտpթյան տեսական-սինթետիկ փpլին անցման քայլերը հետխորհրդային
տարիներին։

Նոր
թանգարանագիտLթյLն
և նոր
թանգարանագիտական
ﬕտLﬓերը

Թանգարանագիտական
ﬕտքը
ՀայաստանLմ

Խորհրդային շրջանի
պարբերական
մամÂլի ÂսÂﬓասիրÂթյÂն և թանգարաններին առնչվող
նյÂթերի վերլÂծÂթյÂն։

Նոր թանգարանագիտական
մոտեցÂﬓերի
հիման վրա ՀՀ
թանգարանների
վերափոխման կամ
պատմամշակÂթային
ժառանգÂթյան
թանգարանացման
առաջարկների
ներկայացÂմ։
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Թեմաներից որևէ
ﬔկի ներքո մշակել
թանգարանային
գաղափար, որը
կարող է փոխել
թանգարանային
աշխարհը և նպաստել իրականÂթյան
նորովի ընկալմանը։
Գաղափարի
իրագործելիÂթյÂնը,
նորÂյթը և
գիտականÂթյÂնը
գնահատվելÂ է։

Նշված թեմաների և
դրանց շրջանակներÂմ հանձնարարվող գրականÂթյան
հիման վրա սահմանափակ ժամանակով
շարադրել սեփական
գիտելիքները կամ
լրացնել նախապես
կազմված թեստային
առաջադրանքը։
Գրավոր
աշխատանքը
գնահատվելÂ է։

Տեսակը` «Գաղափարների շpկա»
Նպատակը`ամրապնդել գիտելիքները՝
սեփական գաղափարների p դատողpթյpնների
ներկայացման և քննարկման ﬕջոցով։
Թեմաներ՝
 «Թանգարանացpմ» հասկացpթյpնը
և թանգարանային առարկան,
 Թանգարանագիտpթյpնը գիտpթյpնների
համակարգpմ, թանգարանների
դասակարգpմը և թանգարանագիտական
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Պողոսյան

Դ ԱՎ Ի Թ
Պ Ո Ղ Ո Ս Յ ԱՆ

Դավիթ Ալբերտի

Հեղինակը Հայաստանի պատմٳթյան թանգարանի
տնօրենն է և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Թանգարանագիտٳթյան, գրադարանագիտٳթյան և մատենագիտٳթյան ամբիոնի դոցենտ։ Իր ավելի քան տաս
տարվա մասնագիտական գործٳնեٳթյան ընթացքٳմ
աշխատել է նաև ՀՀ մշակٳյթի նախարարٳթյան
Պատմամշակٳթային արգելոց-թանգարանների և
պատմական ﬕջավայրի պահպանٳթյան ծառայٳթյٳնٳմ, Սարդարապատի հերոսամարտի հٳշահամալիր, հայոց ազգագրٳթյան և ազատագրական պայքարի պատմٳթյան ազգային թանգարանٳմ։
Դեռ ٳսանողական տարիներց Դ. Ա. Պողոսյանն ակտիվորեն մասնակցել է և աշխատակցել Հայաստանٳմ
 ٳարտերկրٳմ անցկացված մասնագիտական դասընթացների, ծրագրերի, գիտաժողոﬖերի, խորհրդատվական - փորձագիտական գործٳնեٳթյան։ Նա Թանգարանների ﬕջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) Անձնակազﬕ վերապատրաստման կոﬕտեի կառավարման
խորհրդի և Հայաստանի ազգային կոﬕտեի կառավարման խորհրդի ընտրված անդամ է, ինչպես նաև
անդամակցٳմ է Թանգարանների աշխատողների և
բարեկաﬓերի ասոցիացիային։
Դ. Ա. Պողոսյանը թանգարանագիտٳթյան տեսական
և գործնական ոլորտի վերաբերյալ երկ ٳգրքերի և
երկ ٳտասնյակից ավելի գիտական հոդվածների
հեղինակ է, մանկավարժական գիտٳթյٳնների
թեկնած ٳև տաս տարի շարٳնակ դասավանդٳմ է
տարբեր թանգարանագիտական ٳսٳﬓական
առարկաներ և դասընթացներ։ Մշակٳթային ժառանգٳթյան արդիականացման և վերարժևորման նպատակով հեղինակը մշակել է և կիրառٳթյան ﬔջ դրել ﬕ
շարք հայեցակարգեր, ﬔթոդական նյٳթեր, կրթամշակٳթային ծրագրեր, ռազմավարական փաստաթղթեր։

ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ

ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ؤՍؤՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ԴԱՎԻԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

