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Նախաբան

Համացանցի և համացանցային լրատվամիջոցների զարգացու-

մը ժամանակակից մեդիահամակարգի ձևավորումը պայմանավո-

րողամենահզորգործոններիցեն:Համաշխարհայինինտերնետային

ցանցի ստեղծումը որոշակիորեն փոխեց աշխարհագրական սահ-

մաններիմասինպատկերացումներըևայսկամայնչափովիրազ-

դեցությունն ունեցավ բոլոր երկրներում լրատվական դաշտի վերա-

կառուցմանվրա:

Հայաստանում համացանցի զարգացման վաղ փուլերը համըն-

կանկարևորտնտեսական,քաղաքականևհասարակականգործըն-

թացներիհետ,որոնքիրենցհերթինէականորենփոխեցինԶԼՄ-ների

գործունեությանբնույթը:1988թ.-ինսկիզբառածԱրցախյանազա-

տամարտը, 1991 թ.-ինԽՍՀՄփլուզումը և Հայաստանիանկախու-

թյանհռչակումը,տնտեսականծանրվիճակնանմիջականորենար-

տացոլվեցինլրատվամիջոցներիվրա:Այսգործընթացներինզուգա-

հեռ 1990-ականներիառաջին կեսինտեխնիկական զարգացումներ

եղան,Հայաստաննաստիճանաբարքայլերարեցհամաշխարհային

ցանցինմիանալուուղղությամբ:Զուգահեռաբարսկսեցինկատարվել

նաևլրատվականկայքերիպատրաստմանառաջինփորձերը:Չնա-

յածայսերևույթներովհետաքրքրվածությանբարձրմակարդակըև

դրանց նշանակալիությունը, Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-

ների ձևավորման վաղ շրջանների և զարգացումների վերաբերյալ

ամբողջականհետազոտություններչկան:Հաշվիառնելովայդհան-

գամանքը՝մենքհանդիպեցինքլրատվությանևտեխնիկականոլորտի

13փորձագետներիհետևքննարկեցինքհամացանցիևհամացան-

ցային լրատվամիջոցների հայաստանյանփորձառությանտարբեր

կողմերը:Հարցազրույցներնանցկացվելեն2014թ.նոյեմբերիցմինչև

2015թ.սեպտեմբերամիսները:Տեքստերըներկայացվածենժամա-

նակագրականհաջորդականությամբևներառումենփորձագետների

արտահայտածբոլորտեսակետներնուկարծիքները:
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ԴԱՎԻԹԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

(28.11.2014Թ.)

1. ՁերգնահատմամբՀայաստանը

ե՞րբկատարեցառաջինիրականքայ

լերը դեպի համացանցային զանգվա

ծայինլրատվությանոլորտ:

- Համացանցային ԶԼՄ-ների

զարգացմանիրականքայլերըպայմա-

նավորվածէինՀայաստանումիներնե-

տի զարգացմամբ, որը տեղի ունեցավ

2000-ականներիսկզբին:«Մեդիամաքս»-նայդգործիպիոներներից

մեկնէր,իսկմերկայքերիցմեկը՝auto.am-ը,առաջինակտիվկայքե-

րից էր, որնառաջարկվում էր ոչ միայն որպես մեդիա,այլև որպես

Հայաստանումմեդիաբիզնեսիզարգացմանհնարավորություն:2005-

2006թթ.-ինակտիվփուլսկսվեցևբազմաթիվկայքերբացվեցին,իսկ

2009-2010թթ.-ինդրանցթիվնանցավ100-ները:Այսինքն՝տեխնիկա-

կանզարգացումեղավ,իսկժուռնալիստիկայիհամացանցայնացու-

մըդրանզուգահեռընթացավ:

Դեռևս10-12տարիառաջայնպիսիիրավիճակէր,որմարդկանց

մեծամասնությունը «dial-up» կապից էր օգտվում: Բնականաբար,

այդժամանակինտերնետայինբիզնեսզարգացնելըկամկայքստեղ-

ծելնանիմաստգործէր,որովհետևև՛արագություններնէինսահմա-

նափակ,և՛սակագներնէինշատթանկմարդկանցմեծմասիհամար:

Այսինքն՝դեռմի10տարիէլչկա,ինչսկսվելէակտիվինտերնետտե-

ղափոխվելուգործընթացը:

2. Հետխորհրդայինշրջանում,մինչևհամացանցայինԶԼՄների

ակտիվացումը,զանգվածայինլրատվությանավանդականմիջոցնե

«Մեդիամաքս»լրատվական
գործակալությանգլխավոր
խմբագիր,
ԵՊՀռադիոհեռուստատեսային
ժուռնալիստիկայիամբիոնի
դասախոս,բանասիրական
գիտություններիթեկնածու,
դոցենտ
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րը,այսինքն՝մամուլը,ռադիոնևհեռուստատեսություննինչպե՞սկբ

նութագրեք:

- Ծավալունհարցէ,այսինքն՝ծավալունպատասխանենթադրող
հարց:Սակայն,եթեգլոբալվերցնենք,երբեքշատլավվիճակումչեն

եղել,իսկինտերնետիհայտնվելուցհետոբոլորը,ևհատկապեսմա-

մուլըավելիվատվիճակումհայտնվեցին:Չնայած,իմպատկերաց-

մամբ,դաայնքանէլպայմանավորվածչէմարդկանցսոցիալական

վիճակով, այլ թերթերի ծայրահեղ քաղաքական և կուսակցական

կողմնորոշմամբ, նաևայն հանգամանքով, որ դրանք ինչ-որ պահի

դադարեցինդասականառումովլրատվամիջոցհանդիսանալևդար-

ձանքարոզչամիջոց:Ինչվերաբերումէհեռուստատեսությանը,ապա

արդեն1990-ականթվականներիվերջերինհստակքայլերկատար-

վեցին,որպեսզիհեռուստատեսությունըլիովինվերահսկելի լինիիշ-

խանություններիկողմից:Այդուղղությամբկատարվածվերջինքայլը

եղավ«Ա1+»հեռուստաընկերությանփակումը:Դանաևնախազգու-

շացումեղավմյուսներին,որպետքէորոշակիխաղիկանոններպահ-

պանել:Կարծումեմ,դրանիցհետոորևէմեկըչիփորձելխախտելայդ

«խաղիկանոնները»:Իսկռադիոն՝Հայաստանումորպեսդասական

առումով լրատվամիջոց, չկայացավ էլ այդպես, սա իմ սուբյեկտիվ

կարծիքն է: Իհարկե, չհաշված «Ազատություն» ռադիոկայանը, ևս

1-2բացառություն,բացարձակմեծամասնություննինչպեսեղել էին

երաժշտական,այնպեսէլմնացին,ավելին՝գնալովդրազանգվածն

էլնվազեց:Հիմամարդկանցմեծամասնությունըռադիոնլսումէմե-

քենայիմեջ,ևայդթիվնայդքանէլմեծչէ:

3. Ո՞րլրատվամիջոցներնառաջինըփորձեցինօգտագործելհա

մացանցիհարթակը:

- Եսհիմաայդպեսլավչեմկարողհիշել,բայցմենքդրանցիցմեկն
էինք:Դեռևս2000-2001թթ.արդենքայլերէինքկատարումoffline-ից

onlineտեղափոխվելուուղղությամբ:Դեռչկարմրցակցություն,որով-

հետևկայքերըշատքիչէին,եղածներնէլհիմնականումմիայնգլխա-

վորէջ (Homepage)էինբացում,որտեղավելիշատկազմակերպու-

թյանմասինտեղեկություններէիններկայացված,քանինչ-որլուրեր:

2006-2007 թթ. նոր սկսեցին բլոգները զարգանալ, կայքերը սկսեցին

ներկայանալևայլն:
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4. Կայի՞ն կառույցներ կամ կազմակերպություններ, որոնք հա

մակարգումէինԶԼՄների՝համացանցտեղափոխելուգործընթացը:

- Չէ,բոլորովին:Դաինքնաբուխէեղել,որևէկառույցիկողմիցչի
հովանավորվել,որևէմեկըչիխրախուսել:

5. Իսկ կմտաբերե՞ք այնպիսի լրատվամիջոցներ, գործակալու

թյուններևայլն,որոնքփորձեցին յուրացնելհամացանցը,սակայն

անհաջողությանմատնվեցին:

- Ես կմտաբերեմ լրատվամիջոցներ, որոնք ժամանակին չգի-
տակցեցին,որինտերնետըեկելէերկարժամանակով,ավելիճիշտ՝

ընդմիշտ:Նրանքհամոզվածէին,որինտերներտըժամանակավորէ,

իսկթերթիֆորմատը՝ավելիարդյունավետ:Նրանքմիայն1-2տարի

առաջձեռնարկեցինթերթիէլեկտրոնայինտարբերակիստեղծումը:

Վերջիններս,այսպեսասած,ավանդական հայացքով էին գնահա-

տումիրավիճակը,շատերնէլ,թեկուզանցանհամացանցայինտար-

բերակին, սակայն չզարգացրեցին այն՝ զուտ թերթում տպագրվող

նյութերըմիքանիժամուշացումովկայքումտեղադրելով:Այնուամե-

նայնիվ,վերջինզարգացումներըցույցենտալիս,որՀայաստանյան

թերթերնաստիճանաբարտեղափոխվում են ինտերնետ, ինչըպայ-

մանավորվածէերկուհանգամանքով՝

1.Թերթերիտպաքանակներիծայրահեղկտրուկնվազմամբ,

2.Թերթերիէլեկտրոնայինտարբերակներիավելիբարձրդիտում-

ներով, շատավելի մեծ թվով մարդկանցայցելությամբ, նաևտեղե-

կատվությունըհասցնելումատչելիությամբ:

Այս գործոնները ստիպեցին մեծամասնությանն ընդունել, որ,

փաստորեն, ինտերնետըտեղեկատվությունը մարդկանց հասցնելու

արդյունավետձևէ:

6. Վերևում ինչոր չափով անդրադարձաք հաջորդ խնդրին ևս.

ավանդականԶԼՄները սկզբնական շրջանում ինչպե՞ս էին ընդու

նումհամացանցայինլրատվամիջոցներին:

- Ավանդական ԶԼՄ-ներն անվստահությամբ, քմծիծաղով, ան-
լուրջէինընդունում:Թերևսհիմաէլկանմանատիպմիտում.հեռուս-

տատեսությանշատաշխատակիցներանլուրջենընդունումմրցակ-

ցություննինտերնետմեդիաներիհետ՝համարելով,որհեռուստատե-

սությանդիրքերնանսասանելիեն:Սակայնիրականումայդպեսչէ:
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Համաշխարհայինվիճակագրությունը(նաևվերջինտարիներինհայ-

կականմեդիաոլորտիմիտումները(Ա.Ավետիսյան))ցույցէտալիս,

որբազմաթիվհեռուստադիտողներ«տեղափոխվումեն»համացանց,

դառնումինտերնետ լսարան:Իսկորոշզարգացածերկրներումմի-

տումն այնպիսին է, որ մարդիկ հեռուստատեսությամբ դիտում են

զվարճալիհաղորդումներ,նախագծեր,սերիալներուֆիլմեր,իսկհա-

մացանցիցվերցնումենինֆորմացիան:Պատճառն,ըստիս,այն է,

համացանցնունիմեծագույնառավելություն՝այսրոպեականություն,

այսինքն՝թույլ էտալիսօնլայնռեժիմովհետևելդեպքերիզարգաց-

մանը: Այդ մոբիլությունը ինտերնետ ԶԼՄ-ներին հնարավորություն

էտալիսամեն ինչի մասին րոպեներանց կամ հենց նույն րոպեին

պատմելլսարանին:

7.Խոսեցիքլսարանիմասին:Կփորձե՞քմեկնաբանել,թեինչպի

սինէրինտերնետԶԼՄներիլսարանըզարգացմանտարբերփուլե

րում:

- Վաղ շրջանում, երբ համացանցը խիստ սահմանափակ թվով
մարդկանց էր հասանելի, մեզ հիմնականում կարդում, հետևում էին

մոտ մտածելակերպ ունեցող մարդիկ: Չի կարելիանտեսել, որ ին-

տերնետհասանելիությունունենալուհամարպետքէրորոշակիֆի-

նանսականբարեկեցություն,որոշակիինտելեկտուալհակումներու-

նենալևայլն:Ավելիուշ,երբինտերնետըլայնտարածումստացավ,

այդտարբերությունները ջնջվեցին: Հիմա բոլորն ունեն ինտերնետ,

բոլորըկարողենդրանիցօգտվել,այլխնդիրէ,թեովինչարդյունա-

վետությամբէդաանում:

8. Լրատվությանժանրերիառումովի՞նչփոփոխություններբե

րեցհամացանցը:Ի՞նչժանրերումէինաշխատումԶԼՄները:

- Հիմնականում լուրեր:Որոշ կայքերում դրանք նաևթարգման-
վում էին ռուսերեն և անգլերեն: Հարցազրույցներ: Շեշտադրումն

արվում էր, որկայքըթեթև լինի,այսինքն՝ շատ լուսանկարներ չէին

օգտագործվում, տեսանյութեր չէին օգտագործվում ընդհանրապես:

Պատկերացրեք,որէջումտեղադրվածմեկծանրլուսանկարըբացե-

լուհամարմարդիկմոտ15րոպեպետքէծախսեին:Հետևաբարհիմ-

նականաշխատանքըտեքստիվրաէր: -Պարո՛նԱլավերդյան,իսկ

վերլուծություններկայի՞ն:-Իսկզբանեպարզդարձավ,որինտեր-
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նետ-ընթերցողը չիսիրում«լավաշ»տեքստեր:Հիմաէլինտերնետի

առանձնահատկություններիցէ,որընթերցողըպատրաստէկարդալ

շատկարճ,առավելագույնը2էկրան՝այսինքն՝մոտ1-2էջ,դրանիցոչ

ավել:Համացանցիցօգտվողըսիրումէ,որպեսզիտեքստայինինֆոր-

մացիանհամեմված լինի նկարներով ուտեսանյութերով, մուլտիմե-

դիայով,որպեսզիընտրելուհնարավորությունունենա:Ուբոլորովին

էլմիանշանակչէ,որտեսանյութիդեպքումտեքստըչիընթերցվում,

որովհետևմիշտակնկալիքկա,որմեկըմյուսինկփոխլրացնի:

Սկզբումշատդժվարէր,եթեմիմեծֆայլէինքուղարկում«dial-up»-

ով(մեծ՝նկատիունեմօրինակ2մեգաբայթ),ապաամբողջխմբագրու-

թյանաշխատանքըկաթվածահարէրլինումմոտ15րոպեով,մինչևէդ

2մեգաբայթըհեռախոսայինկապիմիջոցովկուղարկվեր:Հիմա2մե-

գաբայթըծիծաղելիծավալէ,մենքգեգաբայթներովենքխոսում:Իսկ

այդժամանակ2մեգաբայթնէլճոխությունէր:

9. Ի՞նչ դժվարություններ ունեին լրագրողները համացանցային

բովանդակություն ստեղծելու և այն տարածելու տեսանկյունից

(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):

- Մերլրագրողներըերբեքխնդիրներչենունեցելո՛չիրավական,
ո՛չմասնագիտականառումներով,գործիքներընույննենեղել,մենք

այնժամանակէլապահովելենքհամակարգիչներ,համացանցիհա-

սանելիություն,բայց,իհարկե,դանդաղէաշխատելայդամենը:Տե-

ղեկատվություն ստանալու հնարավորությունների ընտրությունն էլ

անհամեմատավելիքիչ:Հիմնականումաշխատումէինհեռախոսով

կամգնումէինտեղումմանրամասներըպարզելու,իսկինֆորմացիան

այնտեղիցօպերատիվփոխանցելու հնարավորություն չկար:Այսօր

շատավելիարագէամենինչարվում,երբեմն՝որակիհաշվին:Լրագ-

րողներնարագ-արագգրումեն,վերլուծությանժամանակչենունե-

նում,որովհետևընկնումենմրցակցայինթոհուբոհիմեջևկորցնում

ենորակը:

10. Ձեր կարծիքով՝ Հայաստանում համացանցային լրատվա

միջոցների կազմավորման գործընթացի ի՞նչ շրջափուլեր կարելի է

առանձնացնել:

- Համացանցիերկուփուլկարողեմառանձնացնել՝մինչև«Ար-
մենՏել»-ը և «ԱրմենՏել»-ից հետո:Մինչևայնպահը, երբ «Արմեն-
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Տել»-ըմենաշնորհուներ(2004թ.եթեչեմսխալվում):1*Այդժամանակ

հեռախոսի«SIM»քարտը,որհիմաանվճարէ,սևշուկայումարժեր

200 դոլար և ընդհանրապես վաճառքում չկար: Դա արհեստակա-

նորեն էր արվում: Իսկ ազատականացումից հետո, երբ հայտնվե-

ցին բազմաթիվ պրովայդերներ (մատակարար), շուկայի հետագա

ազատականացում գնաց, մուտք գործեց «ՎիվաՍելը», լայնաշերտ

ինտերնետի մյուս պրովայդերները: Այսպիսով՝ պայմանականորեն

երկուփուլի կարելի է բաժանել, որովհետևիմ նշածերկրորդփուլի

ընթացքումպարզապեստրամաբանական զարգացում է եղել, որևէ

շրջադարձայինփոփոխությունդրանիցհետոչիեղել:Բայցինքնին

«ԱրմենՏել»-ի մենաշնորհի ավարտը հեղափոխական իրադարձու-

թյունէր:Եվհավատացեք,որեթեդաչլիներ,մենքմինչևհիմաէլշատ

վատվիճակումկլինեինք:

11. Ե՞րբտեղիունեցավբլոգերիակտիվացումըՀայաստանիվեբ

տիրույթում:Ի՞նչկասեքբլոգերը՝որպեսլրատվությանմիջոց,օգտա

գործելուհայաստանյանփորձիմասին:

- Բլոգներիծաղկմանփուլը2007-2009թթ.էին,դրանքշատլուրջ
դերակատարումունեցան2008թ.-իմարտի1-իդեպքերիժամանակ,

քանիորմիպահբոլորկայքերըփակէին,ևտեղեկացնելուամբողջ

ծանրությունընրանցվրաէր:Մինչև2010-2011թթ.դրանքշատբուռն

ծաղկումէինապրում,նորաձևէրբլոգբացել,ունենալ,բայցսոցիալա-

կանցանցերիզարգացմանարդյունքումպարզդարձավ,որդրանք,

հատկապեսՖեյսբուկըևԹվիթերնավելիմեծլսարանէինապահո-

վում,ավելիմատչելիէինհանրությանհամար,իսկցանկացածբլոգե-

րիհամարկարևորնընթերցողներնեն:Այդպատճառովնրանքնույ-

նը շարունակում էինանել սոցցանցերում: -Իսկ նրանք ինչքանո՞վ

հանդեսեկանորպես լրատվությանմիջոցևինչքանո՞վապահովե

ցին մարդկանց ինքնարտահայտումը: -Ինչ-որպահերի գուցե,այդ

իրադարձությունների ժամանակ (արտակարգ դրության), երբփակ

էինպաշտոնականլրատվամիջոցները,հանդեսեկանորպեսլրատ-

վամիջոց,իսկհետագայումավելիշատազդումէինհասարակական

1Մանրամասներըտե՛սՀանրայինծառայություններիկարգավորմանհանձնաժողովի
2007թ.-իօգոստոսի24-ինընդունվածորոշմանմեջ(Ա.Ա.)
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=38768
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կարծիքիձևավորմանվրա:

12. Ե՞րբակտիվացան սոցիալական ցանցերը Հայաստանում և

որքանո՞վենդրանքհանդեսգալիսորպեսԶԼՄ:

- Սոցցանցերնայսօր ոչայնքանտեղեկատվություն ենտալիս,
որքան որոշակի հասարակական կարծիք են ձևավորում: Հայտնի

բլոգերների մեծ մասը, չնայած որոշակիորեն իրենց բլոգերը պահ-

պանելենLivejournal-ում,Wordpress-ումկամինչ-որուրիշտեղ,այ-

նուամենայնիվ հիմնականում չեն օգտագործում իրենց բլոգները,

փոխարենն իրենց սոցցանցերի հաշիվների (account) միջոցով որո-

շակի գաղափարներ են տարածում, հասարակական տրամադրու-

թյուններենփորձումձևավորել:Հիմաշատքիչմարդիկենմնացել,

որշարունակումենբլոգվարել՝դրանքինքնարտահայտմանյուրա-

հատուկհարթակհամարելով:Իվերջո, իրավունքունեն, որովհետև

բլոգիֆորմատըհնարավորությունէսեփականդիզայնովձևավորել

«ինտերֆեյսը»,ուզածկարգավորումներըանել,թեկուզայդքանմեծ

մասսայականությունչվայելի:Սակայնքոխոսքըավելիլսելիդարձ-

նելուհամար,կարծումեմ,պետքէՖեյսբուկըկամսոցիալականորևէ

այլցանցօգտագործես,բլոգդկապեսցանցինևայլն:

13. Տեխնիկականզարգացումներընկատիունենալով՝ակնհայտ

է,որառաջինըտպագիրմամուլը յուրացրեցհամացանցը,իսկռա

դիոնևհեռուստատեսությունըե՞րբսկսեցինայդգործընթացը:

- Ռադիոնևհեռուստատեսությունըերևիմի5տարիէլչկա,ինչ
ակտիվ համացանց են մտել: Չեմ ասում, որ նրանք չէին մտել, ու-

նեինիրենց«Homepage»-երը,հետոկամացսկսեցինհաղորդումների

ձայնագրություններըտեղադրել, «Youtube»-ումալիքբացել՝ հղումն

իրենցէջերումտեղադրելով:5տարիէլչկա,որնկատելիէսեփական

կայքնակտիվացնելու,այնտեղզուգահեռաբարհեռարձակումըտա-

լու,լավագույնհիթայինհաղորդումներըտեղադրելումիտումը:Նույ-

նիսկհիշումեմ՝ուրիշկայքերկային,օրինակ՝«Մերօջախ»-ը(http://

merojax.tv/),որձայնագրումէին«Շանթ»,«Արմենիա»կամմյուսTV-

ներիհայտնիսերիալները,իրենցկայքումէինդնում:Անօրինական

բովանդակությունէրդա,իրավունքչունեինդնելու,սակայնհսկայա-

կանդիտումներէինարձանագրումևգումարվաստակում,մինչևոր

նույնըմիքանիտարիառաջսկսեցինանելբունհեռուստաալիքները:
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Եվիսկապես,ինչո՞ւթրաֆիկնուրիշինտալ,եթեկարելիէնույննանել

սեփականկայքում:

14. Ի՞նչկասեքլրագրողականկադրերիպատրաստմանմասին:

Մերբուհերումպատրաստո՞ւմենհամացանցայինլրագրողներ:

- Նործրագրերենհիմասկսումդնել,օրինակ՝Սլավոնականհա-
մալսարանում Մուլտիմեդիա լրագրության մասնագիտություն կա

մագիստրատուրայում,ԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլտետըմիքա-

նիառարկաէարդեններմուծել,որոնքներառումենօնլայն(ինտեր-

նետային)լրագրություն,նաևդրաէթիկայիումասնագիտականայլ

խնդիրների,մեկնաբանություններիվերաբերյալևայլն:Բայց,իհար-

կե,ամբողջականառումով չենհարմարեցվելկրթությունը,դրահա-

մարդեռժամանակկպահանջի,որովհետևօնլայնժուռնալիստիկան

շատարագփոփոխվող,ինտենսիվզարգացողասպարեզէ:

15. Դուքհամագործակցո՞ւմեքբուհերիհետ:

- ԵսԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլտետիհիմնականդասախոս
եմ և դասավանդում եմ նոր մեդիաներին վերաբերող առարկաներ՝

տեղեկատվականպատերազմներ,նորմեդիաներ,օնլայնժուռնալիս-

տիկա,նորևայլընտրանքայինմեդիաներիիրավականևէթիկական

խնդիրներ,իսկՍլավոնականհամալսարանումօգնումեմՄուլտիմե-

դիալրագրությանմասնագիտացմանկայացմանուղղությամբտար-

վողաշխատանքներին:

16. Ի՞նչկասեքներկայիսհամացանցայինԶԼՄներիվեբկայքե

րիմասին:

- Մեծմրցակցություն կա, ինչը դրդում է, որպեսզի ստեղծագոր-
ծաբարմոտենան, շատերը հետևում են միջազգային միտումներին:

Գնահատելիէարդարմրցակցությունը,տհաճէ,երբկայքերնայցե-

լություններենապահովումապատեղեկատվությամբկամէժանագին

սկանդալներիմիջոցով:Կուզեի,որավելիշատաշխատեինբովան-

դակությանուորակիվրա:Նաևմեծթվովապատեղեկատվությունև

չստուգված տեղեկություններ են տարածում համացանցի միջոցով,

ինչնընդհանուրառմամբնվազեցնումէհանրությանվստահությունն

ինտերնետմեդիաներինկատմամբ:Այսինքն՝նորերևույթէևմեդիա

գրագիտությունըբավականինցածրէՀայաստանում,մարդիկասում

են՝«ինտերնետումկարդացի»,առանցտարբերակելու,որինտերնե-
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տում կանհավաստիաղբյուրներ, կանդեղինաղբյուրներ, կանմի-

տումնավորապատեղեկատվությունտարածողներ:Տարիներկանց-

նեն, մինչև մարդիկ կսկսեն, համացանցի «ալիքներն» էլտարբերել

այնպես,ինչպեսթերթերնուհեռուստաալիքները:Եվ,իհարկե,շատ

կան կազմակերպություններ, որոնք այդ անարդար մրցակցության

մեջենընկղմվում,կորցնումենիրականությանզգացումը,բայցվաղ

թեուշմարդիկկսովորենտարբերակելլավըվատից,դաժամանակա-

վորէ:

17. Այսօր համացանցային ԶԼՄները ի՞նչ դժվարությունների

առաջենկանգնած,օրինակ՝իրավականտեսանկյունից,որառանձ

նապեսկարգավորվածչէ,այլդժվարություններ:

- Բարդհարցէ:Միքանիխնդիրկան,որոնցիցմեկնառնչվումէ
հեղինակայինիրավունքիպաշտպանությանը(դրավերաբերյալան-

ցյալտարիորոշքայլերարվելեն),մյուսըկապվածէէթիկայիհետ,

կախնդիրզրպարտանքիուվիրավորանքի,ատելությանխոսքիհետ

կապված (hate speech):Մարդիկ մտածում են՝ եթեխոսքիազատու-

թյունէ,ինչուզենան,կարողենասել,բայցիրականումկանորոշա-

կիօրենսդրականսահմանափակումներ,որոնցշրջանակներումասել

կարող ես, բայց ոչ վիրավորել, քո կարծիքը կարող ես արտահայ-

տել,բայցմարդունզրպարտելուևվիրավորելուիրավունքչունես:Մի

խումբնմանհարցերկան,որոնքՀայաստանումիրենցլուծումըգտնել

երևիչենկարող,մինչևչլինիդատականինչ-որնախադեպ,որիցհետո

ավելիկզգաստանան:Կանաևմիջազգայիննախադեպ,երբինչ-որ

մեկըմեկնաբանությունէթողնումքոտեքստիտակ,քոկայքում,դու

հավասարապեսպատասխանատվությունեսկրումդրահամար:Եվ

հատկապես,եթեինչ-որմեկըքեզդիմումէ,ասում,որիրենայնտեղ

վիրավորելեն,դուպարտավորեսայդմեկնաբանությունըհեռացնել:

Հայաստանում այդ սխեման դեռ չի գործում, չնայած միջազգային

նախադեպայինիրավունքովամրագրվածդրույթ է: -Տեխնիկական

տեսանկյունի՞ց: Հիմա դրախտ էայդառումով, մի քիչ հոստինգի

գներնենՀայաստանիներսումթանկ,բայցինտերնետըհնարավո-

րությունէտալիսհոստինգըդրսումգնել,շատընկերություններայդ-

պես էլանում են՝ամերիկյան կամ եվրոպական ընկերություններից

են առնում, ընթերցողը դրանց տարբերությունը չի նկատում: Ամեն
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դեպքում,գներըգնալովնվազումեն,փոխարենըծավալներնենմե-

ծանում,թրաֆիկիհնարավորությունը,նաևդաէխթանում,որամեն

օրբազմաթիվնորկայքերստեղծվեն:Իհարկե,որոշժամանականց

դրանցմեծմասըփակվելուէ,բայցորմարդիկարդենզգումեն,որ

ինտերնետբիզնեսը կարող է իսկապեսարդյունավետ լինել,արդեն

դրականքայլէ:

18. Այսօրվա համացանցայինԶԼՄները ժանրային, բովանդա

կայինի՞նչբնութագրերունեն:

- Մեծ թվով ԶԼՄ-ներ կան գրեթե բոլոր ասպարեզներում, կան
առանձինմշակութայինկայքեր,սպորտայինկայքեր,քաղաքական

կայքերնենշատ-շատ,լրատվականկայքերնենբազմաթիվ,մրցակ-

ցայինդաշտկա,զուգակցվումենարդարմրցակցություննանարդա-

րիհետ:Հիմաշատդրականէնաևայնառումով,որեթեինչ-որկազ-

մակերպությունէբացվում,պարտադիրսեփականկայքէունենում:

Վերջինտվյալներովմոտ30.000կայքէգրանցված«.am»դոմենային

տիրույթում,դաբավականին լավթիվէևգնալովավելիուավելի է

աճում: Շատարագ զարգացման միտում ունի, իներնետ ծառայու-

թյունը մեզմոտբավականին էժան է՝ համեմատելովնույնիսկհար-

ևաներկրներիհետ,իսկթրաֆիկըգնալովշատանումէ:Հայաստա-

նումթրաֆիկիևկոնտենտիգեներացիանբավականինարագտեմ-

պերովզարգանումէ,դաերևումէնույնիսկհայկականվիքիպեդիայի

զարգացմանօրինակով:

19. Ինչպիսի՞նէհամացանցայինԶԼՄներիլսարաննայսօր:

- Հիմնական լսարանը15-իցմինչև45տարեկաններնեն, հատ-
կապեսերիտասարդներըշատժամանակենանցկացնումհամացան-

ցում,այդթվումնաևսոցիալականցանցերում:Մեծմասամբզվար-

ճանքենփնտրում,բայցնաևիրարհետշփվումեն՝հաղորդակցու-

թյանառումովէհարմար,ինֆորմացիաենփոխանցումիրար:Երի-

տասարդսերունդնարդենթերթերինընդհանրապեսուշադրությունչի

դարձնում, իսկ հեռուստատեսություն դիտում է հատվածներով,այն

էլզվարճալիինչ-որհաղորդումներևդրանիցչիփորձումինֆորմա-

ցիաստանալ:Երիտասարդությունըձգտումէհամացանցիցստանալ

առավելագույնվիզուալտեղեկատվություն,շատերընախընտրումեն

ավելիշատդիտել,քան՝կարդալկամլսել:Դաբնականերևույթէև
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դա է նպաստում մուլտիմեդիայի զարգացմանը, ստիպում վերափո-

խելլրագրողիմասնագիտությունը:Ժամանակինլրագրողըլավգրել

կարողացողնէր,բայցհիմագրելհասկացությունը,հատկապեսգրի-

չովգրելնընդհանրապեսդուրսէեկելմերմասնագիտությունից:Հի-

մալավլրագրողըպետքէկարողանաև՛լավգրել,և՛լուսանկարելու

տեսաձայնագրել,և՛մոնտաժել,և՛ինտերնետումտեղադրել,և՛հետևել

մեկնաբանություններին:Այսինքն՝լրագրողըգնալովավելիունիվեր-

սալ մասնագետ է դառնում, տեխնիկապես ավելի կոփված, պատ-

րաստված:Աշխատանքիշուկայումգնալովկավելանանլրագրողնե-

րինկատմամբպահանջները:

20. Ձեր կարծիքով հայաստանյան համացանցային լրատվու

թյուննի՞նչհեռանկարներունի:

- Կարծումեմ,որառաջիկատարիներինհամացանցըդեռ«ինքն
իրեն կեփվի», կզարգանա, հետո հնարավորություն կունենա դուրս

գալ միջազգային ասպարեզ, որովհետև զարգացումը, հատկապես

ինտերնետայիննախագծերիզարգացումըչիկարողսահմանափակ-

վելմեկ,այնէլփոքրերկրով:Ավելիմեծհաջողություններիհասնելու

համարպետք էանպայման դուրս գասայդ երկրի շրջանակներից,

իսկդրահամարպետքէորոշակիմակարդակիհասնել:

21. Որքանո՞վ է համացանցային ԶԼՄների ձևավորման, զար

գացմանմերփորձը,մերմոդելըհամապատասխանումմիջազգային

մոդելներին:

- Լավօրինակներունենք,սակայնմեծամասամբմերինտերնե-
տային կայքերը թե՛ իրենց անվտանգության, թե՛ բովանդակության

առումովշատցածրմակարդակիվրաեն:Դրանովէպայմանավոր-

ված,որադրբեջանականցանցահեններըկոտրումենոչթե1-2,այլ

միանգամից 200 հատ կայքեր: Շատ հաճախ նույնիսկ գլխի էլ չեն

ընկնում, որ իրենց կայքը կոտրել են: Նրանք էլ են իրենց կայքերը

ամիսըմեկմտնում:Պատկերացրեք,որlist.am-ումհայտարարություն

կա,որ10.000դրամիցսկսածկայքերենպատրաստում:Իմպատկե-

րացմամբ,լավկայքըչիկարողէժանլինել:Այնպեսոր,զարգացման

դեռշատտեղունենք:
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ԱՆՆԱԻՍՐԱԵԼՅԱՆ

(06.12.2014)

1.Ե՞րբՀայաստաննառաջինիրա
կան քայլերը կատարեց դեպի համա

ցանցային զանգվածային լրատվու

թյանոլորտ:

- Ժամանակայինառումովեսկդժվարանամհստակնշել,թեոր
թվականինէր,բայցկարծումեմ,որմոտ5կամ6տարվապատմու-

թյունունի:Դա,իհարկե,պայմանավորվածէրհամացանցիզարգաց-

մամբ,տարածվածությամբ:Երբայնավելիմատչելիդարձավհան-

րությանհամարևավելացավօգտատերերիքանակը,ԶԼՄ-ներըհաս-

կացան,որհամացանցըդանդաղ,բայցշատհաստատունքայլերով

զարգանումէևսկսումէծանրշնչելիրենցծոծրակին:Ուստիիրենք

պետքէփորձենառնվազնսկսելտարաբաժանել(դիվերսիֆիկացնել)

իրենցգործունեությունը՝տպագիր,ավանդականձևի(որըմահանում

էր,ընդորումշատավելիարագէր,քանաշխարհիմնացածերկրնե-

րում)ևդեպիվիրտուալտարածքքայլերկատարելումիջոցով:

2.Այդժամանակահատվածումի՞նչբնութագրերունեինարտա

ցանցայինմամուլը,ռադիոնևհեռուստատեսությունը:Ինչպիսի՞նէր

հասարակությանվրադրանցազդեցություննուդերակատարությու

նըորպեսԶԼՄ:

- Այդ փուլում, պայմանականորեն ասած 5-6 տարի առաջ,

ավանդականմամուլնարդենիսկկորցրելէրիրերբեմնիծավալները.

միքանիտասնյակհազարովհաշվվողթերթերնանցելէինմիքանի

1000տպաքանակի,այսինքն՝հասարակությանվրաիրականազդե-

ցություննարդենիսկկորսվածէր:Բացիայդ,միշարքայլգործոն-

Առցանց«Առավոտ»-իխմբագիր,
«Ազատություն»ռադիոկայանի
«Տեսակետներիխաչմերուկ»

հաղորդաշարիհեղինակ
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ներկային,մասնավորապես,մարդկանցգնողունակությանանկումը,

մամուլիմիջոցովհարցերլուծելու,խնդիրներբարձրաձայնելու,երկ-

րիկառավարմանըմասնակցելուհավատիկորուստը,որավանդված

կարԽորհրդային ժամանակներից, և, վերջապես,այդպահին մա-

մուլինկատմամբվստահությանզգալիկորուստը(կապված«դեղնու-

թյան»,չճշտվածտեղեկատվությունների,պարզապես«ըստորոշտե-

ղեկությունների»գրվածնյութերիհետ):Ընդորում,խոսքըոչմիայն

թերթերի մասին է, որ ընդհանրապես երեկվա իրադարձություն են

մատուցում,իսկ լուրը«երկրորդթարմության» չիկարող լինել,այլև

ռադիոյիևհեռուստատեսության,որոնքմեզանումերբեքարագար-

ձագանքմամբչենառանձնացելումիշտեղելենոչայնքանազատ,

որանդրադառնանհանրությանշրջանումառկաբոլորիրադարձու-

թյուններին:Միխոսքով,այնպահին, երբ համացանցը մուտք գոր-

ծեցմերիրականություն,ավանդականԶԼՄ-ներնարդենիսկորոշա-

կի ճգնաժամային վիճակում էին՝ իմ թվարկած բոլոր գործոններով:

Դրանցիցբացիկարնաև2շատօբյեկտիվչափանիշ՝լրատվության

արագությունը և բազմակողմանիությունը, որոնցից արագությունը

տպագիր մամուլը չէր կարողանում ապահովել, իսկ բազմակողմա-

նիությունը՝ռադիոնուհեռուստատեսությունը:Եվինտերնետըեկավ

լցնելուայս2խոշորբացը:

3.Ովքե՞րառաջինըգլխիընկան,որԶԼՄնպետքէմտնիհամա

ցանցևսկսեցինյուրացնելինտերնետտիրույթը:

- Բոլորս էլտեսնում էինք,թեմիջազգայինփորձնինչուղղվա-

ծությունումիտվածությունունի,այլհարցէ,որշատերսհնարավո-

րինչափդանդաղումէինք:Օրինակ՝«Առավոտը»ինչքանհնարավոր

էհետաձգեց՝զգալիորենկորցնելով,որովհետև,գաղտնիքչէևմինչև

օրսէլայդպեսէ,որմերգովազդատուներըկարծեսսովորենիրենց

արտադրանքըտպագիրի(hardcopy)վրատեսնել,ինտերնետգովազ-

դիներուժընրանքդեռչենպատկերացնում:Նույնիսկայսպայման-

ներում,երբօրինակ՝aravot.amկայքըմոտ10անգամավելիայցելու

ունի(15-20հազարայցելուշաբաթկիրակիօրերին,իսկաշխատան-

քայինօրերին՝20-25հազար),քան«Առավոտ»թերթը,եկամտիզգա-

լիմասըտպագրիմիջոցովէգալիս:Սամիայնմերփորձիմասինեմ

ասում, բայց մեզնիցավելի ուշ էլ ինտերնետումավելիակտիվառ-
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ցանց գործունեություն ծավալած լրատվամիջոցներ կան, օրինակ՝

«Հայկականժամանակը»վերջերսմիայնսկսեցառցանցաշխատել,

որովհետևշատլավգիտակցումէր,որհենցինքըսկսիակտիվանալ

համացանցում,գովազդայինառումովթերթըկտուժի,ինչըկատարվել

էբոլորիսհետ՝«Առավոտի»,«Հրապարակի»,կարծումեմ՝հիմանաև

«Հայկականժամանակի»,«Ժամանակի»ևայլն:Այսինքն՝հապաղե-

լուպատճառըթերթերիվաճառքինչվնասելուևգովազդիվաճառքնե-

րըչկորցնելուլրիվհիմնավորվածմտահոգություննէր:-Կարծումեք

դեռկա՞այդդիրքորոշումըհամացանցայինգովազդինկատմամբ:-

Մինչևհիմաայդպեսէ,այդքանավելիշատէօնլայնիդիտումը,բայց

այսպահինէլթերթըշատավելիեկամտաբերէ,քանկայքը:

4.Եղա՞ն լրատվամիջոցներ,որոնքփորձեցին յուրացնելհամա

ցանցը,սակայնանհաջողությանմատնվեցին:Օրինակ՝«Առավոտի»

փորձըշատհաջողէ,օգտագործվումենհամացանցիբոլորհնարա

վորությունները՝հիպերհղումները,մուլտիմեդիանևայլն:

- Ամբողջխնդիրնայնէ,որավանդականներըբոլորնէլև՛տե-

սանյութ,և՛վիզուալինֆորմացիաենօգտագործում,ձայնագրություն,

ավելիտարածվածենտեսանյութերը,ֆոտոշարքերը:Օրինակ՝«Հրա-

պարակն»էլէդնումտեսանյութեր,«Ժամանակի»մասինխոսքչկա,

իրենցտեսաարտադրանքըլրիվարդենհեռուստատեսայինարտադ-

րանքիմակարդակիէ:Իսկ«Հայոցաշխարհը»՝որպեսավանդական

թերթ,մինչայսպահնառցանցչիգործում,ընդամենըթերթինյութերն

էտեղադրումկայքում:Կամ«Ազգը»անհաջողությանօրինակներից

մեկնէ,որնամենամեծայցելուներիքանակնուներ,քառալեզուկայք

էր, բայց, թերևս, ֆինանսական դժվարությունները դեր խաղացին,

որնախ լեզուներիքանակըկրճատվեց (հայերեն,ռուսերեն,անգլե-

րեն,թուրքերեն),հիմաև՛դրանքենկրճատվել,և՛առցանցնյութերչեն

պատրաստվում,զուտթերթինյութերնենհրապարակվում:«Ազգն»,

իսկապես, անհաջողության պատմություն ունի, ցավով եմ ասում,

շատափսոսումեմ,որովհետևմերամենահինլրատվամիջոցներիցէ,

ինքսէլեմայդտեղաշխատել:Կարծումեմիրենքմիքիչավելիշատ

տեքստիվրաշեշտադրումնարեցին,հաշվիչառնելով,որմարդիկհի-

մա ոչ միայն ուզում են կարծիքները կամ լրատվությունը լրագրողի

փոխանցմամբկարդալ,այլնաևտեսնել,լսել,մեկնաբանել:
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5.Ինչպիսի՞նէրհամացանցայինԶԼՄներիլսարանը:

- Եսկարծումեմ,որհամացանցայինլսարանիառանձնահատ-

կությունընրատարիքնէ,որովհետև,առնվազնսկզբնականփուլում,

համացանցից օգտվելու հմտություններինավագ սերունդը այդչափ

չէրտիրապետումևլսարանիզգալիմասըկազմումէիներիտասարդև

գուցեմիջինսերունդը,ովքերմոտէինկանգնածնորտեխնոլոգիանե-

րին,իննովացիոնլուծումներին:Սակայնկամաց-կամացհամացանց

տեղափոխվեցնաևավանդականլրատվամիջոցներիարդենավան-

դականլսարանը,«հինմարդիկ»ուհիմասովորումեն՝ինչպեսցանց

մտնել,մկնիկբռնել,«skype»-ից,որոնողականհամակարգերիցօգտ-

վելևայլն:

6.Ինչպիսի՞լրատվությանկարիքկարևինչպիսի՞նմենքունեինք:

Ժանրայինի՞նչառանձնահատկություններկային:

- Մի փոքր ամփոփելով ասեմ, որ այսօր էլ, երևի, ամենապա-

հանջվածըբացառիկլուրերնեն:Գրեթեբոլորկայքերըփորձումեն

իրադարձային նյութեր տալ, ասուլիսներ, հարցազրույցներ, վերլու-

ծություններ՝ավելիքիչ,հետաքննություն՝շատավելիքիչ,երևիhetq.

am-ըմիակնէայդտեսակիմեջ,ուրիշորևէմեկըչիկարողանումիրեն

թույլ տալ հետաքննական լրագրությամբ զբաղվելու շռայլությունը:

Լուրերը,ռեպորտաժներըսկզբնականշրջանումևմինչօրսամենա-

տարածվածնենհամացանցայինԶԼՄ-ներում:

7.Ի՞նչդժվարություններիէինհանդիպում լրագրողներըհամա

ցանցայինբովանդակությունստեղծելուևայնտարածելուտեսան

կյունից(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):

- Նորհմտություններիհետկապվածդժվարություններկան:Ես

ինքսթուղթուգրչովաշխատողլրագրողէիևանցելեմայդփուլերը:

Լրագրողիհամարդժվարէթուղթուգրիչիցանցնելհամակարգչի,սո-

վորել,որնյութտալիսոչմիայնկարողեսգրել.«հիշեցնենքնախորդ

պատմությունը»,այլուղղակիհղումդնել,տեխնիկականփոքրհար-

ցերից բացի սովորել որակյալտեսանյութերանել: Այսինքն՝ լրատ-

վամիջոցներըևլրագրողներըստիպվածէինանցնելմուլտիմեդիայի,

սովորելմուլդիմեդիաունակություններ,այսինքն՝ոչմիայննյութգրել,

որիսկզբանեպետքէկարողանալրագրողը,այլնաևորակյալ լու-

սանկարել,որովհետևգերադասելիէ,որնյութինզուգահեռնաևբա-
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ցառիկֆոտո-բովանդակություն լինի,տեսանյութանել, ձայնագրու-

թյունտեղադրելևայլն:«Առավոտ»-ըխրախուսումէ,որլրագրողները

դասընթացներիմասնակցեն,որովհետևզգումենք,որայդանցումը

դժվարէհաղթահարել:Այսինքն՝տեխնիկականևմասնագիտական

առումով վերապրոֆիլավորման խնդիր կար: Իրավական առումով,

ըստիս,ոչթեդժվարություներիհանդիպեցինհամացանցայինլրագ-

րողները,այլհակառակը՝միքիչդյուրացավ:Իտարբերությունթերթի,

որտպագրվեցուվերջ,համացանցըմիքիչ«գրատախտակի»նման

է,կարողեսնաևջնջել,ընթացքումշտկել,եթեայդպահինչենհասց-

րելէջը«screenshot»անել,կարողեսարագուղղելինչ-որվրիպակներ:

Էթիկականառումով,քանիորզանազանբացասականլուրերը՝ինք-

նասպանության,վթարներիմասինահռելիդիտումներենբերում,իսկ

կայքերըմրցակցումենայցելություններիիմաստով,միքիչժամանակ

էպետք,որայդուղղությամբզսպանակներըսկսենգործել,որոշակի

վարքականոններմշակվեն,փորձարվիընդհանուրկանոններսահ-

մանել:Իդեպ, ոչ միայննյութերի,այլ նաևորոշ լուսանկարներ չհ-

րապարակելու,արյունոտ մանրամասներովանընդհատ մարդկանց

չգրգռելուառումով:Իսկ մեր գլխավոր էթիկական, ինչ-որտեղ նաև

իրավականխնդիրըպատճենահանող, ուղղակի «copy-paste»անող

լրագրությանզարգացումնէր:Ժամանակիընթացքումհայտնվեցին

«խմբագրություններ», որոնք զգացին, որ շատ հեշտ է օրինակ՝ սո-

ցիալական ցանցերից գրառումներպատճենելով լրահոս հագեցնել,

ուրիշիստեղծածաշխատանքըմիկոճակովպատճենելովլրատվու-

թյուն ստանալ: ՀայկականհամացանցայինԶԼՄ-ներըանցանայդ

ամենիմիջով,մինչևնախթերթերիխմբագրիների,հետոհամացան-

ցային կայքերի խմբագիրների հայտարարությունը եղավ,2 փորձեր

եղանինչ-որկանոնակարգումների,որոնքփոքրիշատե,իհարկե,դեռ

ոչամբողջապես, բայցգոնենվազագույնկարգավորումապահովե-

ցին:Կարելիէասել,որայժմայդդժվարություններնառավելընդհա-

նուրձևովհաղթահարվածեն:

8.Դուքե՞րբսկսեցիքաշխատելառցանցլրատվությանոլորտում:

- Երեքտարիառաջ:Ես«Առավոտի»խորհրդարանականթղթա-

կիցն էի: Թերթի գլխավոր խմբագիրն առաջարկեց դառնալ կայքի

2 Հայտարարությունները տես՝ «Լավագույնը ցանցում (առցանց լրագրողի
ուղեցույց)»,ԼրագրողներհանունապագայիՀԿ,2013,էջ103-107:
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խմբագիր:Կարելիէասել,զրոյիցսկսելեմ,լրիվավանդականիցան-

ցելեմդեպիհամացանցիտարածք,ևբավականինբարդէեղել:Այն,

ինչքիչառաջասումէիընդհանրապեսլրագրողներիմասին,առաջին

հերթինինձէրվերաբերում,որովհետևո՛չտեսանյութէիպատրաս-

տել,ո՛չներբեռնելևայլն:Իսկհիմաբախվումեմ,օրինակ՝կայքիան-

վտանգության,սերվերիտեղակայմանևայլհարցերի,որիմնախկին՝

«ավանդական»կյանքումմտքովսանգամչէրկարողանցնել:

9. Ի՞նչ շրջափուլերի կբաժանեք հայաստանյանառցանց ԶԼՄ

ներիպատմությունը:

- Նախկազմավորմանփուլնէր,երբհայտնվեցինառաջինառ-

ցանցԶԼՄ-ները,միմասնավանդականիցանցածներնէին,մյուսմա-

սը՝ հենցառցանցում ստեղծվածները (panarmenian.net, news.am-ը և

այլն):Երկրորդփուլըորոշակիորենհամընկնումէսոցիալականցան-

ցերիաշխուժացմանհետ,երբվերջիններըորպեսլրատվությունտա-

րածողնաևառցանցԶԼՄ-ներինշրջանցեցին:Այստեղէլշատդաժան

մրցակցությունկար:Դժվարէfacebook.com-իցլուրերկրորդողչդառ-

նալուառաջանցնել,որովհետևայնտեղտեսանյութերը,լուրերըշատ

արագենտարածվում:Երրորդփուլում՝ֆեյսբուկըփոքր-ինչկորցրեց

իր լրատվական գործառույթն ու դարձավավելի շատ կարծիքների

բախման,միջխմբայինբախումներիհարթակ:ՄիաժամանակԶԼՄ-

ներըորակականայլ,նորաստիճանիբարձրացան,քանիորարդեն

փորձերէինեղելէթիկականևայլկարգավորումների,պատճենում-

ների դեմ պայքարի, հեղինակային իրավունքի պաշտպանության:

Իհարկե,շատփոքրէայդբարելավումը:Հիմաէլդեռշատարտա-

կարգչէվիճակը,զարգացմանայսմիտումըդեռշարունակվումէ,ես

ակնկալումեմ,որնորկանոնակարգումներիալիքպիտիլինի:Որով-

հետևսկզբումբոլորըշատվախեցածէին,երբօրենսդրականնախա-

ձեռնություններեղանհեղինակայինևհարակիցիրավունքիկարգա-

վորման,Ազգայինժողովումօրենքիփոփոխությունեղավ,հիմաորոշ

հետզարգացում կա, նորիցպատճենումները, թարգմանությունները,

այստեղից-այնտեղիցնյութերթռցնելըգլուխենբարձրացնում:-Գու

ցեվերահսկողմարմնիբացակայությանկամստեղծմանխնդի՞րնէ:

-Բոլորըմտքում,իհարկե,կցանկանային,որայդպիսիմիկառույցլի-

ներ,սակայնչենբարձրաձայնում,բոլորըդեմկխոսեն.վտանգըմեծ
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է,որայնգրաքննիչկդառնա:Բայցփորձնէլցույցէտալիս,որինք-

նակարգավորումնամբողջությամբ չի գործում: Ուայսպեսառկախ

վիճակումէոլորտը,ո՛չայնէօրենքովկարգավորել,ո՛չայնէ«մա-

հակտալ»պետությանձեռքնընդդեմ լրատվամիջոցների, ո՛չայն է

ապավինելներքինկարգավորիչներին:Արդյունքումբազմաթիվկայ-

քերկան,որայլկերպ,քանգրագողությամբ,իրենցաշխատանքըչեն

պատկերացնում,հաճախթարգմանությամբնյութերենտեղադրում:

Հիմա ներքին շուկայիցավելի քիչ են վերցնում և զգալիխմբագրե-

լով,բայցգողանումենանաստվածաբար:Իդեպ,առանցպատշաճ

հղումների,առանցհեղինակայինիրավունքիմասինհոգտանելուլու-

սանկարներ օգտագործելը սարսափելի չափերի է հասնում: Հետա-

գայում,ինձթվումէ,իվերջոմիջազգայինմամուլիհետհարաբերու-

թյուններըևսպետքէկարգավորվի:

10.Ե՞րբտեղիունեցավբլոգերիակտիվացումըՀայաստանիվեբ

տիրույթում:Ի՞նչկասեքբլոգերըորպեսլրատվությանմիջոցօգտա

գործելուհայաստանյանփորձիմասին:

- Ժամանակինբլոգերներիհետմիբանավեճունեցա,3ևբոլորն

ասումէին,որավանդականմամուլըմեռնումէ:Եսմիքիչչարախն-

դալովկարողեմասել,որբլոգներնավելիշուտդուրսեկանասպարե-

զից,որովհետևգրեթեբոլորըգնացինֆեյսբուկ:Եթենույնիսկիրենց

բլոգները շարունակում ենգործել, դրանքգոյատևում ենհիմնակա-

նում ֆեյսբուկիցայցելությունների միջոցով:Կարծեմ՝ մեզ մոտառ-

ցանցԶԼՄ-ներիցառաջհենցմիքանիբլոգայինհարթակներըեղան:

Մենք«մամուլիտեսության»նմաննաև«բլոգներիտեսություն»էինք

պատրաստում և ամեն երկուշաբթի տեղադրում կայքում: Սակայն

բլոգներըորպեսլրատվությանմիջոցօգտագործելումերփորձն,ըստ

էության,այդքանովէսահմանափակվել,քանիորբլոգըշատանհա-

տականտարածք է,ավելի շատհեղինակայինկարծիքարտահայ-

տող,քանթե լրատվությունփոխանցող:Եսշատքչերինեմհիշում,

բայցպիտիառանձնացնեմՍամվելՄարտիրոսյանիբլոգը՝banman.

am-ը (հիմաբլոգ չի, կայք է), որտեղ նաայնպիսի բացառիկտեղե-

կատվությունէտալիս,որինմիայնինքնէտիրապետում,ևորինհա-

տուկհղումենլրագրողները,լրատվամիջոցները:Այսեզակիհաջող-

3http://media.am/armenian-blogosphere-an-old
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ված փորձերից բացի, ընդհանուր առմամբ համագործակցությունը

բլոգներիհետչկան:

11. Ե՞րբ և ինչպե՞ս սոցիալական ցանցերը սկսեցին ներգործել

առցանցլրատվությանգործընթացներիվրա:

- Փուլերիբաժանելիսնշեցիարդենսոցցանցերիակտիվացման

մասին,բայցդաինձհամարչափազանցփորձէր,որովհետևՀայաս-

տանիչափանիշներովմիհսկայականմեդիաինդուստրիաէգործում

«second hand» լրատվության սկզբունքներով: Կոնկրետ օրինակով

մեկնաբանեմասածս,վերջերսՀ.Հ.-նինչ-որասուլիսումակնարկներ

էրարելԱ.Ս.-իհասցեին,եսզանգեցիկայքիհամարմեկնաբանու-

թյունխնդրելու,Ա.Ս.-նպատասխանեց,որֆեյսբուկումարդենստա-

տուսէգրել:Սաբացասականէայնքանով,որմենքֆեյսբուկիցաշ-

խատումենքոչինչչվերցնել:Բայցերբեմնուղղակիայլընտրանքչի

լինում,քանիոր,օրինակ՝ՊՆմամուլիքարտուղարԱրծրունՀովհան-

նիսյանընախընտրումէայդձևովհաղորդումտալ:Երբինչ-որլար-

վածդեպքէլինում(օրինակ՝ռազմականուղղաթիռիվթարը),4իրենք

ոչ թե հաղորդագրություն ենտարածում,այլ ֆեյսբուկյան գրառում

ենանում:Բացառությամբնմանկարևորդեպքերի՝մենքաշխատում

ենք չվերցնել սոցցանցերից: Բայց կայքերի հսկայական զանգված

կա,որուղղակիսեփականարտադրանքչենստեղծում,հետևումեն,

թե ֆեյսբուկում ինչ դրվեց, ու դրանով հագեցնում են իրենց լրահո-

սը:Դապատճենահանող, «մակաբույծ» լրագրություն է, որը ոչինչ

չիստեղծում:Իմկարծիքով,դաբացասականէսոցցանցեր-առցանց

լրատվամիջոցներփոխգործակցությանիմաստով:Իհարկե,նաևհա-

ջողված օրինակներ կան, երբ լուրը սոցիալական ցանցում ծագում

է, հետո լրատվամիջոցները գնում են դրա հետքերով:Այդ դեպքում

ընդունելիէ,որաղբյուրըպարզումես,հետոինչ-որաշխատանքես

տանում,ինքդեսգնում,մանրամասներպարզաբանումևայլն:Բայց

հիմնականումպատճենմանմակարդակումենք:

12. Կայի՞ն այնպիսի կառույցներ կամ կազմակերպություններ,

որոնքհամակարգումէինԶԼՄներիհամացանցայնացմանգործըն

թացը:

- Ո՛չ:Կայինկազմակերպություններ,որոնքփորձումէինօժան-

4http://www.aravot.am/2014/11/12/515136/
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դակել լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին հաղթահարել դեպի

մուլտիմեդիա բովանդակությունանցմանայդ շրջանը:Մեզ օգնել է

«Ինտերնյուս»(«Մեդիանախաձեռնություններիկենտրոն»)մամուլի

աջակցությանհասարակականկազմակերպությունըևԵրևանիմա-

մուլիակումբը:Նրանքոչմիայնդասընթացներէինկազմակերպում՝

լրագրողներին սովորեցնելու կայքերի, լուսանկարների, տեսանյու-

թերիկամայլնիհետաշխատել,այլևդրամաշնորհէինտվել«Առա-

վոտ»-ին (փորձագետների կարծիքների հիման վրա), որի շնորհիվ

այսօրմերբոլորլրագրողներըլուսանկարչականսարքեր,անհատա-

կանհամակարգիչունենևանմիջապեսդեպքիվայրիցեննյութըտա-

լիս: Այսինքն՝ կազմակերպություններ կային, որոնք համացանցայ-

նացման գործընթացում օժանդակում էինԶԼՄ-ներին, բայց համա-

կարգողներչկայինհաստատ:Նախաձեռնությունըմերնէր:

13.Կարո՞ղեքառանձնացնելմիփուլ,որըշրջադարձայինեղավ

ՀայաստանիհամացանցայինԶԼՄներիզարգացմանհամար:

- Իրադարձային չեմ կարողառանձնացնել:Զարգացումը քայլ

առքայլէընթանում,երբտեսնումենք,որկայքնինչ-որցուցանիշերով

բավարարչէ,շատարագչէ,ծանրէ,փոխումկամբարելավումենք:

Բայցպայթյուն, շրջադարձային որևէ բան չեմ կարողասել:Գուցե

որպեսօժանդակողգործոնկարելիէնշելպրովայդերներիքանակի

ավելացումը,ինտերնետիգներինվազումը,ոլորտումմրցակցության

գոյացումը:Թերևս,4Gկապտրամադրելուցհետոզգալիզարգացում

եղավ: Այսինքն՝ զուտտեխնիկական հարցեր են: Ըստ էության, մի

կողմիցինտերնետմատակարարողներիմրցակցությանշնորհիվբա-

վականինգներըիջանուդրահետևանքովլսարանըմեծացավ,և3G

և 4Gկապի շնորհիվ որակականառաջընթացեղավԶԼՄ-ներիաշ-

խատանքիհամար,ավելիբարձրհնարավորությունստեղծվեց:Իսկ

մնացածնուղղակիքայլառքայլզարգացումնէր,որովհետևառանձ-

նահատուկորևէբանչկար:

14. Ո՞րփուլում համացանցը սկսեցին յուրացնել ռադիոն և հե

ռուստատեսությունը:

- Կարելիէասելզուտառցանցիցևավանդականթերթերիցմի

քիչավելիուշ:Հեռուստատեսությունն,անկախամենինչից,հիմաէլ

մնումէամենազանգվածայինը:Չնայած,բոլորըտեսնումենմիտում-
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ները,ևճիշտվարվեցինմերՀԸ-ները՝իրենցբովանդակությունընաև

համացանցայինհարթակտեղափոխելով:Գիտակցումեն,որինչքան

էլիրենքայսօրհզորեն,ինտերնետիհետմրցակցությունըսպառնում

է:Եվեթեիրենքայսօրզուգահեռչզարգանաննաևվիրտոալտարած-

քում,վաղըկարողէարդենուշլինել:Այսինքն՝կարելիէմոտավորա-

պեսվերջին4-5տարվակտրվածքովասել:

15. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ

րաստմանարդիվիճակը.այնի՞նչմիտումներունի:Դուքհամագոր

ծակցո՞ւմեքբուհերիհետայդտեսանկյունից:

- Այո,համագործակցումենք:Եսնույնիսկինձհամարվարկա-

նիշայինսանդղակունեմ,թեորբուհերիպատրաստածլրագրողներն

ինչպիսինեն:ՇատհաջողէմերհամագործակցությունըԲրյուսովի,

ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների հետ: Մասնավորապես,

իրենքտեխնոլոգիականառումով ինչ-որտեղ մեզնիցավելիտեղե-

կացված են արդեն: Օրինակ՝ ինֆոգրաֆիկաներով մեր կայքը 2-3

անգամէհամալրվել,ևբոլորնէլԲրյուսովիուսանողէարել:Նրանք

արդենգալիսեն՝իմանալով,թեինչչափանիշներիպետքէհամապա-

տասխանիհամացանցայինտեքստը,ինչպեսպետքէգրել,գիտեն,

թեինչպեսփաթեթավորելևայլն:

16.Ի՞նչկարծիքիեքներկայումսգործողհամացանցայինԶԼՄ

ներիվեբկայքերիվերաբերյալ:

- Այստեղմիասնականկարծիք չեմկարողասել:Կախված,թե

ում հնարավորություններն ինչքան են թույլ տվել, կամ ում բախտը

բերել է ծրագրավորողի հարցում, ինչպես է կարողացել լուծել իրեն

առաջադրվածխնդիրները:Սամիքիչհնարավորություններիհարց

է:Բայցավելկամպակասչափովբոլորնէլփորձումենզարգանալ,

փորձումենլավացնել:Օրինակ՝3տարիէառցանցգործում«Առավո-

տը»,արդեն2անգամկայքըփոխելենք,ուեթեմիջոցներլինեն՝նո-

րիցկփոխենք:Եսկարծումեմ,որմյուսներնէլշատլավտեսնումեն

ինչթերություններկան,իսկթերություններբոլորսէլունենք:

17. Ի՞նչ միտումներ են բնորոշ ժամանակակիցԶԼՄներին (բո

վանդակային,ժանրային,լսարանային):

- Սկզբնականշրջանումշատէրտեքստը,հիմատեքստըգնա-

լովպակասումէ,նույնիսկորոշկայքերմիայնտեսանյութերենսկսել
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հրապարակել:Դաինչ-որտեղլսարանիպահանջներովէպայմանա-

վորված,որովհետևմարդիկավելիշատնախընտրումենտեսնել,քան

լրագրողիմատուցածըկարդալ:Հետևաբարաուդիովիզուալլրագրու-

թյունըսկսում էտեքստիցառաջանցնել:Սաժանրայինիմաստով:

Բովանդակայինիմաստովարագությանհետևիցմրցավազքնազդելէ

որակականբնութագրերիվրա:Այլկայքերիցգոնեմիքիչավելիշուտ

լուրըտալու ձգտումով հաճախ երկար չենաշխատում նյութի վրա:

Քչերնենայդգայթակղությանըդիմանում,որթեկուզուշլինի,բայց

ավելիմշակված,ճշտված,տեքստըլինիտեսանյութին,ձայնագրու-

թյանըհամապատասխան,միանգամիցերկրորդկարծիքնէլներառ-

վի:Բոլորսմիշտընտրությանառաջենքայդառումով:Այսինքն՝բո-

վանդակայինառումովմենքորակականկորուստենքունեցել:Լսա-

րանիտեսանկյունից,նշեցիարդեն,որփոփոխվումէնաևլսարանը:

Եթեսկզբումմիայներիտասարդներնումիջինտարիքիմարդիկէին,

ապահիմաարդենավագսերունդնէլէգալիսդեպիինտերնետ:Բա-

ցիայդ,այն,ինչնախկինումմարդիկուզումէինգրքով,հիմահամա-

ցանցումենփնտրում,այդտեսանկյունիցգրականություննէլէեկել

առցանց:

18.Ձերկարծիքովզարգացմանի՞նչհեռանկարներունիհամա

ցանցայինլրատվությունըՀայաստանում:

- Եսհույսունեմ,որլավհեռանկարունի:Ակնկալումեմ,որմեր

գովազտադատուներն,իվերջո,իրենցհայացքըկդարձնենինտերնե-

տինուկընդունեն,որինտերնետըգովազդիհամարշատավելիլավ

տարածքէ,քանօրինակ՝թերթը:Եվերբկայքերըկսկսենփողաշխա-

տել,այդժամանակարդենզարգացմանառումովավելիմեծհնարա-

վորություններկբացվեն:

19.Որքանո՞վէառցանցԶԼՄներիզարգացմանմերփորձը,մեր

մոդելըհամապատասխանումհամաշխարհայինմիտումներին:

- Ավելթեպակաս,նույնվիճակնէ:Քիչառաջընգծեցի,որտպա-

քանակները մեռնում են.ամբողջաշխարհում են մեռնում:Պարզա-

պեսՀայաստանումավելիարագստացվեց:Մայիսինառիթէիունե-

ցելՎիեննայումխմբագիրներիմիհամաժողովիմասնակցել,ուհաս-

կացա,որ«միտանից չենք,բայցմիհալիենք»:Որովհետևխմբա-

գիրներըխոսումեն,ևբոլորիմոտմոտավորապեսնույնխնդիրներն
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են,օրինակ՝կապվածնույնգովազդիշուկայիհետ:Բայցիրենցմոտ

արդեննորորակիպրոբլեմներեն,օրինակ՝լրագրող-ռոբոտներկան,

որոնքխլումենաշխատատեղերըմարդկանցից:Օրինակ՝եղանակի

տեսությունը, ոստիկանական քրոնիկոնն ինչ-որ ծրագրով ռոբոտը

լուրէկազմում:Այսինքն՝դամիփուլէ,որմեզմոտդեռչիեկել:Բայց

երևիդաէլվրակհասնի:
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ՏԻԳՐԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

(08.12.2014)

1. Առաջին իրական քայլերը դեպի

համացանցային լրատվության ոլորտ

ե՞րբևինչպե՞ստեղիունեցան,ևո՞րն

էր«ՆոյյանՏապան»լրատվականգործակալությանդերակատարու

մը:

- Ընդհանրապես համացանցի հետկապվածաշխատանքները

մենքսկսելենքմոտավորապես1993-1994թթ.-ից,ընդորումայդժա-

մանակդեռՀայաստանումինտերնետըներկայիսպատկերացմամբ

գոյություն չուներ, բայցայն ժամանակ «Arminco»-ն էր գործում և,

եթեանունըճիշտեմհիշում,«X25»ցանցը,որնէլեկտրոնայինփոս-

տիինչ-որնախատիպնէր,ևմենքմիկարճժամանակ՝1-1,5տարի

օգտվումէինքայդտեսակհնարավորություններից:Պարզապեսխն-

դիրնայնէր,որայդցանցըշատտարածվածչէր.մենքընդամենըմի

քանիգործընկերունեինք,որոնցայդցանցիմիջոցովէլեկտրոնային

փոստի նմանությամբ ինչ-որ նորություններ էինք տարածում: Բուն

ինտերնետիզարգացումըկարելիէկապել1995թ.-իհետ,երբինտեր-

նետիառաջինտարբերակըմուտքգործեցՀայաստան:Մերընկերու-

թյուննառաջիններիցմեկնէր,որիրերիբերումովսկսեցինտերնետն

օգտագործելև՛էլեկտրոնայինփոստի,և՛կայքիհամար:Հենց1995թ.-

ինպատրաստվեց«ՆոյյանՏապան»-իառաջինկայքը«Arminco»-ի

օգնությամբ: Այդ շրջանում իրավիճակն այնպիսին էր, որ կայքի

պատրաստման տեխնիկային տիրապետող մասնագետ չկար: Հի-

շումեմ,որկայքիպատրաստմանհամարպարզապեսնայումէինք

այլկայքերը,վերցնումէինքդրանցկոդերը,ինքներսփորձումէինք

«Նոյյանտապան»լրատվական-
վերլուծականկենտրոնի

հիմնադիր,տնօրեն,խորհրդի
նախագահ
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այդկոդերիձևափոխություններովհասկանալ,թեորնինչիհամարէ

պատասխանատուևայդպեսխարխափելով,առաջգնալովփորձում

էինքպատրաստելառաջին կայքերը:Եթե չեմ սխալվում, մեր կայ-

քըՀայաստանիառաջին3-4կայքերիցմեկնէր:Կդժվարանամասել՝

որն էր առաջինը, սակայն մեզնից բացի մյուսները հիմնականում

ինտերնետպրովայդերների կայքերն էին: Իսկ որպես լրատվական

կամորևէայլբնույթիկայքփաստորեն1995թ.հենցձմռանամիս-

ներն պատրաստվեց nt.am-ը: «Նոյյան տապան»-ի հետ կապված

ևսմեկուշագրավփաստէր,որայն,փաստորեն,աշխարհումառա-

ջինկայքն էրհայերենով:Մենքբնականաբար,օգտագործում էինք

ԱՄՆ-ում պատրաստված ծրագրերն ու կոդերը, բայց առաջանում

էինխնդիրներ,որոնքնրանքչէիննախատեսելայլլեզուներիհամար:

Հայերեն գրելու ևտեսնելու հետկապվածխնդիրներ կային, որոնք

ըստէությանհաղթահարվածէին1995թ.-ին:Դրանիցհետոէլեկտրո-

նայինփոստըսկսեցգնալովավելիկարևորդիրքնվաճել,բայցպետք

էընդգծեմ,որբավականինբարդգործընթացէր:Առաջինտարինե-

րինմենքմերբոլորիրականկամհնարավորբաժանորդներինփոր-

ձումէինքբացատրել՝ինչբանէէլեկտրոնայինփոստը,ինչպեսպետք

էգրելևայլն:Որքանէլտարօրինակհնչի,անգամԱՄՆհայկական

համայնքինէինքսովորեցնումօգտվելէլեկտրոնայինփոստից:Դրա-

նիցհետոառաջացանայլխնդիրներ,որոնքուղղակիկապվածչէին

ինտերնետիհետ,բայցշատմեծնշանակությունունեին:Խոսքըհայե-

րենտառատեսակներիկոդավորմանխնդրիմասինէ:Ամբողջհարցն

այնէր,որհայերենտառատեսակներըդրվումէինանգլերենտառա-

տեսակներիայնբարձրկոդերի(սիմվոլների)վրա,որոնքհայերենում

գրեթե չենօգտագործվում:Եթեխնդիրէրառաջանում,պարզապես

նկարումէինքայդտառատեսակները,դնումայդկոդերիտակուգիրք

էինքտպագրում:Օրինակ՝մենք1991թ.-ինայդտառատեսակներով

տպագրածգիրքունենք:Բնականէ,որմենքտառատեսակներըդա-

սավորում էինքայնպես, ինչպես մեզ էր հարմար: Սփյուռքում կամ

Հայաստանիայլտեղերումուրիշներընույնպեստառատեսակներէին

պատրաստում՝արդենայլդասավորությամբ:Արդյունքումստացվում

էր, որաշխարհում գոյություն ունեին հայկական կոդերիտասնյակ

դասավորություններ,սակայնէլեկտրոնայինփոստովնայելիսմեկով
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մյուսիտեքստըչէրերևումկամհասկացվում,որովհետևկոդերըտար-

բեր էին:Ուստիևառաջացավ համընդհանուր կոդավորում ստեղծե-

լուխնդիր,որըևսմերկողմիցբավականդժվարությամբլուծվեց:Այդ

առումովնախօգնությանեկավ«Հայհամակարգիչկենտրոնը»,որը

տառատեսակներիստանդարտմշակեց,մենքսկսեցինքօգտագործել

ևտարածելայն:Բացիայդ,փաստորեն,մերլրատվությանմիջոցով

(այսիմաստովզգալիօժանդակեցԼոսԱնջելեսի«Ասպարեզ»թեր-

թը,որըևսսկսեցբացառապեսայդտառատեսակներնօգտագործել),

մենքմոտավորապեսմիքանիտարվաընթացքումկարողացանքգրե-

թե90-95%-ովայդստանդարտտառատեսակներըտարածելաշխար-

հով մեկ:Ճիշտ է, մինչև վերջ էլ եղանգաղթօջախներ, չընդունեցին

դրանք:Օրինակ՝ մեր շատ լավ գործընկերները՝ Ստամբուլի «Մար-

մարա»թերթը,մինչև«Unicode»-ինանցնելնայլտառատեսակէրօգ-

տագործում,որիդասավորությունըբոլորովինայլէրևհնարավորչէր

ընթերցել:Այսամեննիմիջիայլոցէր,ինտերնետիֆորմատիցդուրս,

սակայնհարակիցպրոբլեմներիմասին:

2. Ի՞նչ բնութագիր ունեինարտացանցային մամուլը, ռադիոն և

հեռուստատեսությունըայդշրջանում,երբսկսեցզարգանալինտեր

նետը:

- Մեր գործընկերներին չարախոսելու մտադրություն չունենա-

լով, այնուամենայնիվ, պետք է ասեմ, ինտերնետի ֆորմատին ան-

ցնելու,այսինքն՝ էլեկտրոնայինփոստերիցօգտվելուևկայքպատ-

րաստելուհարցերումնրանքբավականինկոնսերվատիվէին:Միայն

լրատվական գործակալություններն էին, որ շատ ակտիվ սկսեցին

օգտվելդրանից:Մեզհամարայդձևաչափըշատհարմարէր.անընդ-

հատառաքում էինք անում, իսկ էլեկտրոնային փոստը շատ էժան

էր:Իդեպ,կդժվարանամմտաբերելտարեթիվը,բայց95-97թթ.ժա-

մանակահատվածում Պրահայում համաշխարհային լրատվական

գործակալությունների համաժողով տեղի ունեցավ, որին նաև մենք

էինքմասնակցում:Հետաքրքրականէր,որայնպիսիխոշորգործա-

կալություններիխմբագիրներ,ինչպեսբրիտանական«Writer»-նէր,

ֆրանսիական«FrancePress»-ըևռուսական«Интерфакс»-ըևայլն,
լրատվական գործակալությունների համակարգի մասին խոսելիս

նշում էին, որ ինտերնետը շատ շուտ մեռնող օրգանիզմ է լինելու և
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լրատվականգործակալություններիհամարայնքանէլկարևորձեռք-

բերումչէ,կարևորընորաստեղծարբանյակայինմեխանիզմներնեն:

Մինչդեռմենքայդժամանակարդենշատավելիհակվածէինքդե-

պի համացանցով լրատվությունըտարածելու ուղղությամբ զարգա-

ցումը:Վերջիվերջոև՛«FrancePress»-ը,և՛«Интерфакс»-ըշատավե-
լիուշանցանինտերնետին,որովհետևայդիներցիանպահպանվում

էր:Նույն«FrancePress»-ի հետմենքերկարժամանակաշխատում

էինք արբանյակային համակարգով: Ես զուտ թվային տվյալներով

արտահայտեմիրավիճակը:Երբմենք60-70կբ/վարագությամբ(դա

հիմա շատ ցածր արագություն է, բայց այն ժամանակ բավական

մեծէրհամարվում)ինֆորմացիաէինքփոխանակումէլեկտրոնային

փոստով,«FrancePress»-իցժապավեններըստանում էին30բայթ/ր

արագությամբ:Այդտեխնոլոգիականվեճերը,կռիվներըբավականին

մեծտեղունեին:Միխոսքովինտերնետըբավականդժվարէրճանա-

պարհհարթում:Վերադառնալովմերգործընկերներին,պետքէնշեմ,

որմինչև1997-98թթ.շատքչերնունեինսեփականէլեկտրոնայինէջը:

Մենքէլ,օրինակ,էջումվերնագրերըցուցադրումէինք,բայցմարդիկ

չէինկարողբացելևկարդալ,միայնբաժանորդներիհամարէրբաց:

Այսինքն՝ ինտերնետն այդ ծավալի, այդ ձևով չէր աշխատում դեռ:

1999 թ.-ին Հայաստանումառաջինանգամտեղի ունեցավ վեբկայ-

քերի մրցույթ «Սարդ-99», և այն ի հայտ բերեց, որ Հայաստանում

կամոտ150-200կայք:Այդմրցույթումմենքառաջինհորիզոնակա-

նըզբաղեցրինքբովանդակությանհամար,որովհետևմիմեխանիզմ

էինք գործարկել, որն առանց մարդու միջամտության պատրաստի

լուրերըառաքումէրէլեկտրոնայինփոստով,միևնույնժամանակնաև

տեղադրումկայքում:Երկարժամանակմեզմոտայդհամակարգնէր

աշխատում,մինչևկայքըփոխվեցնորի,ընդորումնորնավելի«հե-

տադիմականէ»,որովհետևաշխատողըպետքէպատրաստիտեքս-

տը տեղադրեր կայքում: Չգիտեմ, որքանով պատասխանեցի Ձեր

հարցին,բայցայսքանովսահմանափակվեմ:

3. Բացի«ՆոյյանՏապան»ից,«Սնարքից»(Արմինֆո)ո՞րգոր

ծակալություններըկամթերթերնէին,որվաղփուլումսկսեցինմտնել

համացանց:

- Ես հիմա կդժվարանամ ճշգրիտասել: Համենայն դեպս, պե-
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տականկառույցներիցշատքչերնունեին,օրինակ՝Արտաքինգործե-

րինախարարությանհետմենքպայքարումէինք,որէլեկտրոնային

փոստ բացեն, դեսպանատների հետ էլ.փոստովաշխատեն, իրենք

մեր լուրերինբաժանորդագրվածէին, բայցհաճախայդբաժանոր-

դագրությունըչէրկայանումզուտայնպատճառով,որհնարավորչէր

լինումնորություններըտեղհասցնել:Լրատվականգործակալություն-

ներից«Նոյյանտապան»-նու«Սնարք»-նէին,ընդորում«Սնարք»-ը

միքանիամիսավելիշուտէրստեղծվել(1991թ.),բայցքանիորայն

«Արմեն Պրեսից» էր առանձնացել, ի սկզբանե տեխնոլոգիական

առումովայլուղղությամբգնաց՝այսինքն՝բացեց«Teletype»,«Telex»

(դահեռագրայինհամակարգինմանէ՝տարածվածամբողջաշխար-

հում):Մենք,փաստորեն,գրեթեշրջանցեցինքայդփուլը,տեխնոլո-

գիապեսնորռեսուրսներովմտանքևդահնարավորությունտվեց,որ

միանգամիցշուկայումառաջանցնենք:Իսկթերթերիկողմիցինտեր-

նետըմիշտդիտվել է որպեսվաճառքինխոչընդոտողհանգամանք:

Նրանքսովորաբարչէինդնումթերթինյութերըկամէլուշէինտեղադ-

րում,կամիրենցկոորդինատներով,տվյալներովէջէինբացում,բայց

դաչէրթարմացվում,թերթըհնարավորչէրընթերցել:Մեզմոտերկար

ժամանակբոլորնինտերնետըդիտումէինորպեսբիզնեսինխոչընդո-

տողգործոն:

4. Կայի՞նգործակալություններ,աջակցողկենտրոնկամպետա

կան վերահսկողություն, որոնք կհամակարգեին ԶԼՄների կողմից

համացանցիյուրացմանգործընթացը:

- Իրավիճակնայսիպիսինէր:Պետականկառույցներըշատուշ

հասկացան՝ ինչ բան է համացանցը. դա լրիվանհասկանալի, եկա-

մուտչունեցողոլորտէր,որիհանդեպառանձնակիհետաքրքրություն

չկար: Էլեկտրոնային փոստ տեղ-տեղ օգտագործվում էր, առաջին

տարիներինկապըհեռախոսացանցովէր,մոդեմներով,շատհաճախ

խաթարումներ էին լինում: Իսկայնպիսի կենտրոն, որը համակար-

գերլրատվականգործակալություններիևընդհանրապեսԶԼՄ-ների

մուտքըհամացանց,չկար:Եսմիփոքրայլկողմիցկարողեմխոսել:

ԵրբՌոբերտՔոչարյանըդեռվարչապետէր(1996-1997թթ.),մտցրեց

այսպես կոչված «առանց փողկապների հանդիպման» ֆորմատը,

որի ժամանակ լրատվամիջոցների ղեկավարներին հրավիրում էր

փակհանդիպմանևբացտեքստովխոսումէր«կուլիսներիետևում»
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կատարվող իրադարձությունների շուրջ, պայմանով, որ դրանք չեն

տպագրվելու:Տևականորենմեկկամերկուամիսըմեկանգամայդ-

պիսիհանդիպումներէինտեղիունենումևլրատվամիջոցներիղեկա-

վարները զուտ ինֆորմացիա էին ստանում, որպեսզի պատկերաց-

նեին ընդանուր միտումները, սակայն այդ տեղեկատվությունը չէր

տպագրվում:Բայցչիկարելիասել,որխստագույնվերահսկվումէր,

թեինչըպետքէգրվի,ինչը՝ոչ:Իրականումվերահսկողություննիրա-

կանացվումէրանկախլրատվամիջոցներըպակասեցնելուևճնշում

գործադրելու ճանապարհով:Այդ ճնշումները սկզբում քաղաքական

էին, հետո արվում էր տնտեսական ինչ-որ լծակների ու խնդիրներ

առաջացնելուձևով,հետոեղավ«Ա1+»-ի,մերևէլեկտրոնայինլրատ-

վամիջոցներիլիցենզավորմանգործընթացիխաթարմանճանապար-

հով:Այնժամանակ«Նոյյանտապան»-ը,«Ա1+»-ըեթերումէինևբա-

վականինլուրջմրցակցումէին՝լրատվություննառաջինըհասցնելու

առումով:Իսկ երբ 1-2 լրատվամիջոց գրում էր, ցույցտալիս, մյուս-

ները,որոնքայլհանգամանքներումչէինանդրադառնալուկոնֆլիկ-

տային,խնդրահարույցիրավիճակի,սկսումէին,թեկուզայլտեսան-

կյունից,բայցլրատվությունտալ:Այդիմաստովդաշտըբավականին

բացվել էր: Հետո «Ա1+»-ի և մերփակվելուց հետո կտրուկանկում

եղավ:Եվ,հավանաբար,2008թ.-իմարտի1-իիրադարձություններից

հետո,երբէլեկտրոնայինլրատվամիջոցներըորոշակիազատություն

ստացան,դաշտըմոտեցավայնվիճակին,որնունենքհիմա:Չնայած

այդազատություննէլբացարձակչիկարելիհասկանալ:Ինտերնետը

համեմատաբարբացէր, ընդորումտարօրինակբաց, չնայածդրա

նշանակությունն էլ հետագայում պարզաբանվեց: Այդ տարիներին՝

1999-2008 թթ., երբ էլեկտրոնային ԶԼՄ-ները բավականին ճնշված

էին, համացանցային լրատվամիջոցները բացելը ևս քաղաքական

իմաստուներ:Իշխանություններըմշտապեսմատնացույցէինանում

ինտերնետիբացլինելուփաստը,օգտվելովայնհանգամանքից,որ

Հայաստանումօգտվողներըշատքիչէինևայդ լրատվամիջոցները

ազդեցությունչունեինհասարակությանլայնշերտերիվրա:Փոխա-

րենն ամեն բան գրելու համար ազատ էին: Ցանկացած սանդղա-

կումինտերնետայինլրատվամիջոցներնիրենցազատությամբմիշտ

առաջինպլանումենեղել:
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5. ԴրանանմիջականորենառնչվումէհամացանցայինԶԼՄնե

րիլսարանիառանձնահատկություններիխնդիրը:Ինչպիսի՞նէրայդ

լսարանը:

- Լսարանը բավականինփոքր էր:Դրան նպաստում էր երկրի

ոչճիշտներքինքաղաքականությունըկապված«ԱրմենՏել»-իհետ:

Նաշուկայումմենաշնորհուներևմոտ10տարիխոչընդոտումէրՀա-

յաստանիինտերնետիզարգացմանը:Այդպատճառովմինչևվերջին

միքանիտարիները,երբդաշտըբացվեց,ինտերետընախշատթանկ

էրՀայաստանում,նաևքիչտեղերումէրհասանելիուկապնէլշատ

դանդաղուանորակէր:Հիմնականումօգտվումէրքաղաքիէլիտան,

քիչթեշատունևորխավը,գյուղերում՝ինչ-որռեսուրսկենտրոններ,

ՀԿ-ներ,որոնքինչ-ործրագրերունեին,բայցըստէությանինտերնե-

տըտարածվածչէր:

6. Իսկլրատվականժանրերիցորո՞նքկայինհամացանցում:

- Մերօրինակովեթեասեմ,մերկայքում1996-98թթ.-իցտեղադր-

վածտեսառեպորտաժներկան:Մենքպատրաստումէինք,բայցորոշ

ժամանականցհասկացանք,որդրանքշատքիչդիտողունեն,քանի

որ մարդիկ չունենայդարագությունները:Այսինքն՝ դրանքզարգա-

ցումչունեցան:Բնականաբար,ավելիշատտարածվածէրտեքստը,

ավելի քիչ՝ լուսանկարները: Ընդ որում՝ մեր բաժանորդները երբեմն

զանգահարումբողոքումէին լուսանկարներիմեծֆորմատներիհա-

մար,որովհետևկապըսահմանափակէրևհնարավորությունչէրտա-

լիսդիտելուդրանք:

7. Ի՞նչդժվարություններիէինհանդիպում լրագրողներըհամա

ցանցայինբովանդակությունստեղծելուևայնտարածելուտեսան

կյունից(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):

- Առանձնակի դժվարություններ չենք հաղթահարել: Մենք հա-

մացանցըդիտումէինք,հիմաէլշարունակումենքդիտելորպեսմեր

ընդհանուր լրատվական հոսքի մի ճյուղ: Դա էր գործակալության

կառուցմանփիլիսոփայությունըևմերհաջողությանհիմնականբա-

նալին:Պատրաստվումէրմեկընդհանուրինֆորմացիոնպրոդուկտ`

լրագրողներիմեծթիմով(այնժամանակմոտ100աշխատողունեինք),

հետոառանձինխմբերնայդպրոդուկտըվերցնումևպատրաստում

էին, հեռուստառեպորտաժ, շաբաթաթերթևայլն:Ինտերնետընույ-
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նիսկառանձին բաժին չէր համարվում, շաբաթաթերթի նյութերը մի

քիչձևափոխվումէինևտեղադրվումայնտեղ:Այսինքն,իմկարծիքով,

հատուկ ինտերնետային դժվարությունների մասին խոսելն իմաստ

չունի:Ինչպեսվերևումնշեցի,մենքավտոմատացրելէինքմերբոլոր

ծրագրերնայնպես,որլուրերնավտոմատնստումէինիրենցտեղերը

ևգնումբաժանորդներին:Դեռավելին,քանիորլեզվիկոդավորման

հնարավորություններըշատ-շատէին,այդհամակարգովկարգավոր-

վածէրնաև,որորոշբաժանորդներ«Word»ֆայլովէինստանումլու-

րը,մյուսները՝«Text»ձևաչափով,միմասը«Unicode»-ովևայլն:Այդ

ամբողջբազմազանությունը,ավելացրած4լեզու,ավտոմատկարգա-

վորվում էրև յուրաքանչյուրըստանում էրհամապատասխան լուրը

անհրաժեշտձևաչափով:Բավականինբարդգործընթացէր:

8. ԵթեՀայաստանիցանցայինԶԼՄներիզարգացմանառավե

լագույնը20տարվապատմությունըշրջափուլերիբաժանելուլինենք,

ի՞նչփուլերկարելիէառանձնացնել:

- Առաջինփուլըերևի1995-1999թթ.էին,երբգրեթեոչինչչկար:

Այդժամանակմենքունենումէինքօրականմոտ30-40հազարայցե-

լություն,դաահռելիթիվէր:Անգամ«Arminco»-ներբեմնբողոքումէր,

որկապըչիբավականացնումայդդիտումներիհամար:Հիշումեմ,որ

1996թ.-ինմիքանիիրադարձություն՝ շախմատայինօլիլմպիադան,

ՀՀ2-րդնախագահականընտրություններիցհետոզորքիևզինտեխ-

նիկայիքաղաքդուրսբերելըայնպիսիծանրաբեռնվածությունառա-

ջացրին,որնույնիսկ1-2օրԱրմինկոնչկարողացավսպասարկելսեր-

վերը:Բայցայդդիտումներըոչթեայնպատճառովէին,որմենքշատ

լավն էինք,այլպարզապես ուրիշ կայքեր գրեթե չկային և մարդիկ,

օրինակ՝կայքումնամակովինչ-որփողոցիանունկամմեզհետկապ

չունեցող այլ հարցեր կարող էին գրել: Հետո աստիճանաբար այդ

այցելություններընվազեցին:1999-2007թթ.միջանկյալփուլէր,երբ

թերթերնաստիճանաբարսկսեցինիրենցներկայություննապահովել

համացանցում,բայցդապասիվփուլէրևգրեթեչկայինզուտինտեր-

նետայինԶԼՄ-ներ,կայինԶԼՄ-ներ,որոնքպարզապեսկայքերու-

նեին:Իմկարծիքով,ինտերնետայինԶԼՄ-ներիդարաշրջանըսկսվեց

2008-2009թթ.ևդրանիցհետո:Ընդորում,դրանքբավականինբարդ

վիճակստեղծեցիննաևմեր՝դասականԶԼՄ-ներիհամար:Ինտերնե-
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տայինԶԼՄ-ներըշատլավէինօգտվողներիտեսանկյունից,ևիրենք

համարյա զրոյացրեցին լրատվական գործակալությունների բիզնե-

սը:Բացիհարմարլինելուց,իրենքստանումէինհովանավոր(խոսքը

քաղաքականհովանավորիմասինէ),վերջինսսկսումէրֆինանսա-

վորել, ապահովել աշխատավարձների ֆոնդը, և նրանք սկսում էին

անվճարտեղադրելայն լրատվությունը, որը մենք վաճառում էինք:

Աստիճանաբար լրատվական գործակալությունների վաճառքները

սկսեցին նվազել, մնացին միայն խիստ մասնագիտական վաճառ-

քայինապրանքները,ևառաջացավինտերնետայինԶԼՄ-ներինոր

մշակույթ,որըմենքերկարժամանակչէինքընդունումտարբերպատ-

ճառներով:Օրինակ՝ինտերնետայինԶԼՄ-նչիկարող100աշխատող

պահել, ինչպես լրատվականգործակալությունն էանում:Այնունե-

նումէ2-3աշխատող(գուցե5կամ10),որոնքվատագույնդեպքում

տարբեր տեղերից պատճենելով ինչ-որ նյութեր են պատրաստում,

լավագույնդեպքումթղթակցությունենանում:Խնդիրնայնէ,որլուրը

խմբագրելու,այնորոշակիոճական,լեզվականմշակումներիենթար-

կելու,դրաճշմարիտլինելըստուգելուհետկապվածմեխանիզմներն

ինտերնետայինԶԼՄ-ները մեծամասամբ չէինանում:Դահանգեց-

րեցնրան,որժուռնալիստիկայիորակըկտրուկանկումապրեց,հա-

մապատասխանհմտություններչունեցողլրագրողներըկամ,այսպես

ասեմ,ինտերնետԶԼՄ-ներիաշխատակիցներըևսկարողանումէին

համապատասխանկոնտենտդնել:Սկզբնականշրջանումավանդա-

կան ԶԼՄ-ներն առանձնակի ուշադրություն չէին դարձնում դրանց,

գտնումէին,որդրանքտարբերենիրենցից:Բայցհետագայում,երբ

աստիճանաբարֆինանսականբաղադրիչնառաջեկավ,ԶԼՄ-ները

սկսեցին նախապատվություն տալ «վատ» կոնտենտին. այսինքն՝

վերցնում էին ինչ-որ պատրաստի նորություն, դախմբագրում, լեզ-

վականուոճականմշակմանենթարկումևհրապարակում,քանիոր

ֆինանսըչէրբավականացնում:Փաստորեն,ոլորտնայդճանապար-

հովգնաց,ևեսհամարումեմ,որհիմամենքժուռնալիստիկայիշատ

ցածրորակունենք:Քանիորինտերնետլրատվամիջոցներըհամա-

պատասխանֆինանսավորմանաղբյուրչունենբացիգովազդից,իսկ

գովազդային շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում կարգա-

վորվումէներքին լծակներով:Հեռախոսազանգովկարողէորոշվել,
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թեորընկերությանըևինչգումարովէգովազդպատվիրվելու,կամոր

կազմակերպությանը«չիկարելի»գովազդտալ:Ճիշտէ,հիմական

անկախ լրատվամիջոցներ, բայց ճնշող մեծամասնությունը, ցավոք

սրտի,քաղաքականհովանավորությունունեցողլրատվամիջոցներն

են:

9. Ե՞րբտեղիունեցավբլոգներիզարգացումըՀայաստանում:

1. Շատպարզ է, դատեղիունեցավ2008թ.-իմարտի1-իիրա-

դարձությունների ժամանակ: Մինչ այդ բլոգները մեր պատկերաց-

մամբ «թերի» կայքեր էին ևառանձնապես ուշադրության չէինար-

ժանանում: Այդ ժամանակ, երբ 3 շաբաթ պաշտոնականից բացի

ուրիշտեսակետհրապարակելնարգելվումէր,մենքևշատշատերը

հայտարարությունարեցինք և չտարածեցինք ընդհանրապես: Հենց

այդժամանակ էլակտիվացանբլոգները, որոնքայդվերահսկողու-

թյունիցդուրսէին:-Կարծեսհիմաբլոգներնայդքանէլարդիական

չեն, ի՞նչ կասեք: Պարզապես ինտերնետի զարգացման տարբեր

փուլերումտարբեր գործիքներ ենակտիվացել:Օրինակ, երբ որոն-

մանհամակարգերնայդքանուժեղ չէին, google.com-ը, yahoo.com-ը

և մյուսները չկային, շատ տարածված էին ուղղահայաց որոնման

համակարգերը:5 Այն ժամանակ հնարավոր չէր գրելով միանգամից

որոնումկատարել,հետոտարբերորոնմանհամակարգերտարած-

վեցին:Միուրիշշրջանումֆորումներնէինակտիվգործիքներ,հետո

աստիճանաբարանտեսվեցին,սկսեցինզարգանալբլոգները,ամեն

մեկըզգաց,որկարողէիրգրածըհասցնելշրջապատին:Այնուհետև

սկսվեցսոցիալականցանցերիակտիվացմանգործընթացը:Եսկար-

ծում,որինչ-որժամանականցսոցցանցերիդարաշրջաննէլկփակ-

վիևայլ,ավելիունիվերսալգործիքներկստեղծվեն:Այնպեսորոր-

ևէառանձնահատուկբան չեմկարողառանձնացնել, գնալովամեն

մարդիրհասանելիությունըամբողջաշխարհինհասցնումէառավե-

լագույնի:Այստեղպետքէնաևուրիշհարցշոշափել:Խնդիրըհետ-

ևյալնէ.տարբերդարաշրջաններումմշակույթի,առաջադեմգաղա-

փարների,գրականության,արվեստի,երաժշտությանբնագավառում

5Որոնելուհամար,օրինակ,նախպետքէրմտնել«արդյունաբերություն»բաժինը,
այնուհետև «քիմիական արտադրություն», հետո «քլորոպրենի արտադրություն»,
որպեսզիգտնեիրփնտրածնյութը:
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միշտինչ-որփոքրէլիտարխումբէեղել,ևքանիորհաղորդակցու-

թյանհնարավորություններըքիչենեղել,այդխումբնէմեծզանգված-

ներինայդմշակույթը,երաժշտությունը,արվեստը,ևընդհանրապես,

ինֆորմացիանհասցնելուառավելություննունեցել:Այդպատճառով

երկարժամանակլրատվամիջոցներընաևկրթականևդաստիարակ-

չականորոշակիազդեցություն ունեին:Օրինակ՝խորհրդայինմիու-

թյան շրջանում ֆիլտրման մեխանիզմ կար, որը միայն բարձրար-

վեստնէրթույլտալիսհասցնելհեռուստատեսություն, լավգրական

գործնունյութը՝թերթևայլն:Իսկհիմաիրավիճակըմիքիչփոխվել

է.համացանցումցանկացածմարդկարողէունենալայդլսարանը,և

այդիմաստովէլիտայիձայննառանձնապես լսելի չի:Ես,օրինակ,

հատուկկնշեմ լեզվիհարցերը:Ժամանակին շատխիստվերաքնն-

վումէրլեզուն,որպեսզիմաքուրգրականհայերենլինի,հիմաբլոգերը

կարող է և չտիրապետելայդ լեզվին, էլ չեմխոսում հասարակ ուղ-

ղագրությանմասին:Օրինակ՝մոտ10տարիառաջբացվելէրbnagir.

amկայքը,6որտեղմերավանգարդգրողներըտեղադրումէինիրենց

ստեղծագործությունները: Այդտեղ հանդիպում էինառանց կետադ-

րականնշանների,կամ«ա»օժանդակբայովտեքստեր,որոնքորո-

շակիորեն սկսեցինտարածվել: Ի հակակշիռ դրա՝ մենք 2004 թ.-ին

էլեկտրոնայինգրադարանբացեցինք,սկսեցինքթվայնացնելևտե-

ղադրելդասականգործեր,հայատառտեքստերևայլն:Մտադիրչեմ

շատմանրացնելխնդիրները,սակայնբոլորնինտերնետիհետառնչ-

վողերևույթներեն:

10. Ո՞ր փուլը շրջադարձային եղավ Հայաստանում համացան

ցայինԶԼՄներիզարգացմանհամար:

- Եսհիմադժվարանումեմհստակասել,մոտ5կամ6տարիէ,որ

ինտերնետիսակագներըկտրուկիջան,նորտեխնոլոգիաներմտան,

որոնք թույլ տվեցին ինտերնետինավելիարագ զարգանալ, անլար

ինտերնետի տարածումը միանգամից կտրուկ փոխեց իրավիճակը,

որովհետևընթերցողներիևինտերնետիցօգտվողներիթիվըկարգով

բարձրացավ,իսկդաէլհանգեցրերինտերնետայինորոշերևույթնե-

րի:

6https://web.archive.org/web/20080301000000*/http://bnagir.am
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11. Տեխնիկական առանձնահատկություններից ելնելով՝ տպա

գիրմամուլնառաջինըյուրացրեցհամացանցը,ռադիոնևհեռուստա

տեսությունը՝փոքրինչավելիուշ:Ե՞րբդատեղիունեցավ:

- Տարեթվերովդժվարէասել,բայցնրանքհիմնականումինտեր-

նետայինէջերբացելէին2002-2005թթ.,բայցակտիվչէին:Ակտիվո-

րենիրենցարտադրանքըհամացանցումսկսելենտեղադրելմիայն

լայնաշերտինտերնետիտարածումիցհետո:

12. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ

րաստմանարդիվիճակը.այնի՞նչմիտումներունի:Դուքհամագոր

ծակցո՞ւմեքբուհերիհետայդտեսանկյունից:

- Վ.Բրյուսովիանվանպետական լեզվաբանական համալսա-

րանում5-6տարի«Օնլայնժուռնալիստիկա»էիդասավանդում:Չնա-

յած,իմկարծիքով,եթեմարդըտիրապետումէինտերնետին,ինտեր-

նետլրագրություննինչ-որառանձնահատկությունչիներկայացնում,

եթեչհաշվենքդրամուլտիմեդիահնարավորությունները,երբմիաժա-

մանակկարելիէև՛տեքստ,և՛ձայն,և՛տեսանյութտալ:Իմգնահատ-

մամբ հիմա լրատվամիջոցների և հասարակության պահանջների

չափանիշներըբավականինցածրեն:Չեմկարողասել,թեայսզար-

գացումները դեպի ուր կտանեն, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ դժգո-

հությունէբարձրանալուև՛լեզվական,և՛բովանդակայինառումներով

լրատվամիջոցներին ավելի բարձր պահանջարկ է ներկայացվելու:

Պարզապեսմերերկրումմիշտկաբնակչությանփոքրաթիվ լինելու

խնդիրը, բնակչության կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցներ

չկան:Աշխարհումհիմաառաջատարլրատվամիջոցներկան,որոնք

համապատասխանֆինանսավորումունենևկարողանումենլավար-

տադրանքտալ:Հայաստանումդաբարդէլինելու,մենքփորձեցինք

դաանելհամահայկականլրատվամիջոցներստեղծելուճանապար-

հով, որոշակի հաջողություններ ունեցանք, բայց ֆինանսավորման

պակասնանխուսափելիորենկա՛մանկմանէբերում,կամորևէպե-

տականկառույցիցկախվածության:

13. Ի՞նչ կարծիքի եք հիմա գործող համացանցայինԶԼՄների

վեբկայքերիվերաբերյալ:

- Պետքէխոստովանեմ,որերկարժամանակչէիկարողանում

հասկանալ,թեինչուվերջինտարիներինվեբկայքերնանցանքառա-
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կուսիդիզայնին:ԵրբպլանշետներըեկանՀայաստան,նորգլխիըն-

կա,որփորձումենկայքերըհամապատասխանեցնելնորսարքավո-

րումներին:Այսինքն՝մենքկրկինտուրքենքտալիսոչթեդիզայնին,

այլտեխնիկականմիջոցներին:Այսինքն՝եթետեխնիկականմիջոցը

պարզունակությանպահանջի,ուրեմնդիզայննէլդեպիպարզունակ

կգնա:

14. Ինչպիսի՞դժվարություններենառկահամացանցայինԶԼՄ

ներիզարգացմանարդիփուլում(էթիկական,իրավական,տեխնիկա

կան):

- Գրագողությունն է շատ լայնտարածված: Չգիտեմ, իրավա-

կանտեսակետովդահնարավորկլինիկարգավորել,թեոչ,համենայն

դեպսչեմկիսումիմգործընկերներիլավատեսությունը,որոնքօրենքի

միջոցով են ուզում դաանել: Տեխնիկականառանձնապես բարդու-

թյուն չկա, չհաշվածայն, որտեխնոլոգիան սկսել էայնքանարագ

զարգանալ,որկեստարիառաջպատրաստածվեբկայքնհնացածէ

համարվում,ևհամացանցային լրատվամիջոցներըմիշտստիպված

ենզգալիծախսերանելդրավրա:

15. Զարգացման ի՞նչ միտումներ են բնորոշ ժամանակակից

ԶԼՄներին(բովանդակային,ժանրային,լսարանային):

-Լրատվականբնույթիցանցում է կատարվում դեպիվերլուծա-

կան,չնայածդաէլիրթերություննունի,որովհետևհիմաայդֆորմա-

տիտակամենինչգրումենևկրկինոչմիֆիլտրչկա:Մեկայլմիտում

կա, որ մարդու մտածողությունից աստիճանաբար դուրս է գալիս

«տարբեր լրատվամիջոցներ»հասկացությունը,նա լրահոսնէտես-

նում, ևքանիորորակիհետևից էլառանձնապես չի ընկնում, բամ-

բասանքի«ժանրն»էշատտարածվում:Դրաարդյունքում,կարծում

եմ,մարդիկկհիասթափվենլրատվականհոսքինհետևելումղումիցև

որոշժամանականցգուցեջուրըզուլալվի,միքանիլրատվամիջոց-

ներ իրենցանվան,անաչառաշխատանքի շնորհիվ նորից գրավեն

ընթերցողներին:Բայցթեինչպեսկլինի,դժվարանումեմասել:
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ԳԵՂԱՄՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(09.12.2014)

1.Հայաստանում ե՞րբ սկսեցին

ձևավորվել առաջին համացանցային

ԶԼՄները:

- Նախհասկացություններըհստակեցնենք,նկատիունեք՝ե՞րբ

սկսեցինինտերնետիմիջոցովլուրերտալ:

- Այսպես՝ե՞րբլրատվամիջոցներըեկանինտերնետևե՞րբհա

մացանցըսկսեցծառայելորպեսլրատվությանմիջոց:

- Նաև մաքո՞ւր ինտերնետային լրատվամիջոցների մասին է

խոսքը:

- Ե՛վմաքուրհամացանցայինԶԼՄների,և՛,իհարկե,ավանդա

կանմամուլիանցման:

- Հիշողությամբ եմասելու, գուցե ինչ-որտվյալներ,տարեթվեր

չկարողանամճշգրիտմտաբերել:Այսպես,որպեսլրատվականկայք

Հայաստանումառաջիններիցմեկըեղելէpanarmenian.net-ը,որնաշ-

խատումէ2000թ.-ից:1999թ.-իխորհրդարանականընտրությունների

ժամանակեսորպես«Ա1+»-իլրագրողմերհեռուստատեսայինպատ-

մությունները տեքստեր էի դարձնում և ուղարկում «Ինտերնյուս»-ի

(այժմ՝ «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն») ինտերնետային

մինախագծիհամար:Այսինքն,1999թ.-ինայնիրկորպորատիվկայ-

քում՝Internews.am-ումուներհավելված,որտեղտեղադրումէրլուրեր

ընտրությունների օրվա մասին, ընդ որում՝ հիմնականում ռուսերեն:

Երբ տեղի ունեցավ 1999 թ.-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը,

նույն կազմակերպությունը հատուկ ինտերնետային ֆոտոնախա-

գիծպատրաստեց,որնամենահիննախագծերիցմեկնէր:Եթեավելի

«Մեդիանախաձեռնությունների
կենտրոնի»,media.amկայքի
համակարգող
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մոտգանքմերժամանակներին,ապա2002թ.-ինեթերիլիցենզիայից

զրկվելուցհետոսկսեցակտիվորենգործել«Ա1+»-իկայքը:Այսինքն՝

Հայաստանիհամարառաջինքայլերըեղելեն2000-2002թթ.:

2. ԱյդշրջանումավանդականԶԼՄները(տպագիրթերթերը,ռա

դիոն և հեռուստատեսությունը) Հայաստանում ի՞նչ բնութագիր ու

ներ:

- Տպագիրմամուլըմիանշանակավելիուժեղէր,քանհիմա:Ե՛վ

տպաքանակներն էին մեծ, և՛ ծավալները: Մի շրջան «Առավոտ»-ը

16էջդարձավնույնիսկ:ՍակայնՀայաստանումգրեթեգունավորչի

եղել,գովազդըքիչէեղել,թեմաները՝շատսահմանափակ,ոչմիհա-

մեմատությունռուսական,առավելևսեվրոպականկամամերիկյան

տպագիրմամուլի հետ:ՌադիոնՀայաստանում մինչև հիմա էլ լավ

զարգացածչէ,Հանրայինռադիոն,թերևս,նախկինիհամեմատավե-

լիլավդիրքերունի:Տարօրինակօրինաչափությունէ,բայցմեզմոտ

փոքր քաղաքներում ռադիոն չզարգացավ, ընդամենը 2 մարզային

քաղաքկա,որսեփականռադիոունի՝ԿիրովականնուԳյումրին:Հե-

ռուստատեսություննավելիուժեղէր,չնայածհիմաէլթույլչէ,սակայն

միաժամանակտեխնոլոգիապեսզգալիորենթույլէրհագեցած:1998

թ.-իցհետո,1999թ.-իցսկսածուժեղմրցակցությունկար2լրատվա-

կանհաղորդումների՝Հանրայինհեռուստաընկերության«Հայլուր»-ի

և «Ա1+»-ի «Այբ-Ֆե»-ի միջև:Այդ 2 լրատվականներըփորձում էին

հնարավորինսարագ, բազմազանտեղեկատվություն հասցնել:Պե-

տությանկողմիցուժեղշեշտադրումէրարվումՀանրայինիվրա,որն

իշխանական տեսակետն արտահայտող կայան էր դարձել: Ավելի

անկախ, ոչպետական կայաններից էին «Ա1+»-ը, «Ար»-ն էր շատ

կարևորդերխաղում,«ԱրմենիաTV»-ննորէրմուտքգործումևլրատ-

վականմեծդերչէրխաղում,ևսմիքանիմասնավորհեռուստաալիք-

ներկային:Եթեբնութագրելու լինենք,հեռուստատեսությանհամար

կարելիէասել,որշատավելիքաղաքականացվածէր,քիչէինզվար-

ճալի (entertainment) և ժամանցային (infotainment) հաղորդումները,

տեխնիկապեսթույլէրևֆինասնականներդրումներքիչէինարվում:

2000-ականներինհատկապեստարբերքաղաքականթևերիկողմից

հոսքերըդեպիհեռուստատեսությունմեծացան,գովազդայինշուկան

էլորոշակիորենզարգացավ:Բացիայդ,մինչև2008-2009թթ.-իտն-
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տեսական ճգնաժամը Հայաստանի տնտեսության վիճակն ավելի

բարվոքէր,ներդրումներնավելիշատէին,այդիմաստովհեռուստա-

տեսություննավելիլավէրզարգանում:2000-ականներիննաևմար-

զայինհեռուստատեսություննէրավելիուժեղ:

3. Հայաստանյանհամացանցիլսարաննինչպիսի՞նէր:

- Լսարանի թվաքանակը շատ քիչ էր, ինտերնետ ունեցողների

թիվը փոքր էր, ինտերնետ թափանցելիությունն էր փոքր, արագու-

թյուններնէինցածր,իսկինտերնետիսակագներըշատավելիբարձր

էին:Երբ2002-2003թթ.-իննկարներէինքպատրաստում,առավելա-

գույնըհեռախոսիէկրանիկեսիչափպետքէլինեին,որպեսզիծանր

չլինեին: Մարդիկ սովորաբար «dial-up» կապով էին միանում, որի

արագությունը44կբթ/վ,լավագույնդեպքում48կբթ/վկարողէհաս-

ներ:Կայքիհամակարգողըսովորեցնումէր,որ,օրինակ,առաջինէջը

չպետքէանցնի10կբթ-ից:Տեսանյութիմասինխոսքլինել,բնակա-

նաբար,չէրկարող:Առաջինձայնագրություններնուտեսանյութերը

մենք2003թ.-ինենքտեղադրելկայքում,բայցդրանցորակնայնքան

էինքպակասեցրել,որհիմաանհնարկլինինայել:Ընդհանրացնելով

ասեմ,որլսարանըշատավելիփոքրէրևինտերնետնառանձնապես

չէրդիտարկումորպեսինֆորմացիայիաղբյուր,գուցեայդպատճա-

ռովզարգացումևներդրումանելունպատակահարմարությունչկար:

4. Տեղեկատվությանժանրերիցորո՞նքէինքառաջատար:Դուք

խոսեցիք հեռուստատեսության մասին, իսկ ինտերնե՞տն ինչպես

կբնութագրեք:

- Միայնլուրերէին,ուրիշբանչկար.փոքրլուրերիմասինէրխոս-

քը:«Ազգ»-նէր2001թ.-իցիրհոդվածներըտեղադրում,նկատիունեմ

ավելիերկարհոդվածներունեին,բայցմիայնլուրերէին:Եթեժան-

րերիմասինխոսենք,պետքէնկատիառնել,թեովքերունեինինտեր-

նետիցօգտվելուհնարավորություն:Հիմնականումգրասենյակներում

էինօգտվումմարդիկևհատկապեսծրագրավորողները:Այդժամա-

նակինբնորոշմիերևույթկար,որշատերըլուրերըկարդումէինռու-

սերենովևzerkalo.az-ում:Դաֆեմոմենէր2003-2007թվականներին:

Այսինքն՝հայկականզարգացածլրատվամիջոցներչկային,առանձ-

նապեսայլընտրանք չկարև շատերըՀայաստանիմասինկարդում

էին zerkalo.az-ով, բացիայդ, նաև սովոր էին ռուսերենով կարդալ և
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այնտեղէինինֆորմացիագտնում:

5. Ի՞նչդժվարություններիէինհանդիպում լրագրողներըհամա

ցանցայինբովանդակությունստեղծելուևայնտարածելուտեսան

կյունից(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):

- Լրագրողները քիչ էին, որովհետև լրատվամիջոցներն էլ շատ

չէին:Հենց«Ա1+»-իօրինակով՝մարդիկսովորէինհեռուստատեսային

սյուժեներանել,հետոպիտիանցումկատարեինվեբումգրելուն:Այ-

սինքն՝ վեբի ոճին սովորելու, ֆոտոների, վիդեոների հետ լրացուցիչ

աշխատանքի հարցեր կային: Այդ անցումները բավականին բարդ

էին, լրագրողիհմտություններըպետքէավելի շատ լինեին,որպես-

զինակարողանարաշխատել:Նյութերըոչթեխմբագրություններն

էինտեղադրումկայքում,այլուղարկումէինկայքըպատրաստողին,

կարող էրտեխնիկականխնդիրառաջանալ, միտառփոխելու հա-

մար երկար ժամանակ պահանջվեր և այլն: Իրավական առումով,

եթեԶԼՄ-ներիմասինօրենքովդիտարկենք,այնհավասարեցվումէ

տպագիրմամուլին,հատուկկարգավորումչիենթադրում,ևգուցեդա

լավէ:

6. Կխոսե՞քհամացանցայինԶԼՄներիկազմավորմանմասին:

- Կազմավորումը 2001-2004 թվերն էին: Այն ամբողջությամբ

ավարտվեց,երբմարդիկհասկացան,որինտերնետնիրականուժէ:

2005-2006թթ.-իցսկսածտպագիրմեդիաներըսկսեցինիրենցկայքե-

րըբացել, բայցշատդեպքերումդրանք, չասեմայցեքարտ-կայքեր,

պարզապեսիրենցհամարներնէինտեղադրում՝թերթիլույստեսնե-

լուցմիքանիժամկամ1օրանց:Այդփուլըտևեցմինչև2007-2008

թթ.-ները:2008թ.-ըշատկարևորկետէ.երբեղանմարտի1-իդեպքե-

րը,Հայաստանում20օրգրաքննությունսահմանվեց,այդթվումնաև

ինտերնետայինլրատվամիջոցներիվրա:

Եթե ինտերնետը որպես ինֆորմացիա ստանալու, քննարկելու

հարթակդիտարկենք,պետքէֆորումներիմասինխոսել:2004-2006

թթ.-ինֆորումներըշատմեծդերէինխաղում:Ֆորումներումհիմնա-

կանում ռուսերեն էին շփվում, որովհետևայդտարիներին հայերեն

գրելուխնդիր կար և համակարգիչներից շատերը հայերեն կարդալ

չէինկարող:Դաառանձինտեխնիկականխնդիրէ,որիհաղթահա-

րումիցՀայաստաննինչ-որձևովհետէրմնացել:Այդշրջանումկայ-
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քերիառաջինէջերումգրվածէր,թեմարդիկհայերենորտառատե-

սակը և ինչպես ներբեռնեն, որպեսզի կարողանան տեսնել կայքը:

Բացիայդ,նաևհայերենինֆորմացիանէրքիչհամացանցում:2005

թ.-իկեսերիցազատհրատարակողներըգաղափարնառաջգնացև

սկսեցինանհատականբլոգներբացվել,բլոգներնառանձինաղբյուր

դարձան:Դրանցից շատերը ևս ռուսերեն էին: Հայաստանումամե-

նատարածված պլատֆորմը «lifejournal»-ն էր, բայց «wordpress»-ը

և «blogspot»-ը նույնպես քիչ թե շատ զարգացան: 2008 թ.առաջին

տարին էր, երբիշխանություններըզգացին, որցանցումմարդկանց

որոշակի զանգված կա, և նրանց թիվնաստիճանաբարավելանում

է, չնայածգուցեդեռ10%-ի չիհասել:Երբարտակարգդրությունից

հետո ինտերնետի նշանակությունը գիտակցվեց, սկսվեց զարգաց-

մանհերթականփուլը,մրցակցությունիհայտեկավ:Մինչև2009թ.-ը

ներքինշուկայումբացարձակառաջատարէրa1plus.am-ը,արտաքին

շուկայում՝panarmenian.net-ը:Վերջինսիսկզբանեևբավականերկար

ժամանակաշխատել է կայքում Հայաստանի մասին ինֆորմացիա

տեղադրել արտաքին աշխարհի համար: Այսինքն` խմբագրության

գաղափարախոսության առանցքն այն էր, որ Հայաստանի մասին

ինֆորմացիաորոնելիսպետքէիրենցգտնենևիրենցմիջոցովՀա-

յաստանըճանաչեն:Հետևաբարնրանցմոտանգլերենբովանդակու-

թյան վրա շեշտադրում էր ուժեղ:Ներքին շուկայի համարառաջա-

տարըa1plus.am-նէր:Հետոսկսեցիննորկայքերհայտնվել,մրցակ-

ցելևհաղթել«Ա1+»-ին:Հատկապեսtert.am-ը,որոշժամանականց

news.am-ը, 1in.am-ը, lragir.am-ը և այլն: Այսինքն` համացանցային

ԶԼՄ-ներիզարգացմանհաջորդփուլըեղավ2008թ.-իմարտի1-21-ը

հայտարարվածարտակարգդրությունիցհետոեղավ:Դաայնփուլն

է, երբ թերթերը սկսեցին ցանց գնալ, բացի տպագիր հոդվածները

հրապարակելուց`հատուկվեբիհամարնյութերգրել,տեսանյութեր

պատրաստել, ձայնագրություններ տեղադրել, ուղիղ հեռարձակում

անելևայլն:Մեծացավնաևինտերնետլսարանը,կապիորակըբա-

րելավվեց,արագություններնաճեցին,աշխարհագրությունընդլայն-

վեցումարդիկհնարավորությունստացանսպառելայդամենը:Եվ

հիմաարդենիրարհետմրցակցումենզուտցանցայինմեդիաները

(tert.am,news.am,lragir.amևայլն)ևթերթիհիմքովկայքերը(aravot.am,
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168.amևայլն):Այսօրդաշտում շատդաժանմրցակցությունկա,

ևխոսքըզուտտեքստիմասինչէ,այլտեսանյութերի,ձայնագրու-

թյունների, լուսանկարների, մուլտիմեդիայի ցանկացածտեսակի,

արագությանևբովանդակությանմասին:

7. Այսհարցերինարդենանդրադարձաք,սակայնկխնդրեիփոքր

ինչ ընդգրկուններկայացնել հայկականվեբտիրույթումբլոգերիև

սոցիալականցանցերիակտիվացմանգործընթացներնուառանձնա

հատկությունները:

- Նորից ասեմ, որ իմ կարծիքով մինչև բլոգները պետք է ֆո-

րումների մասինխոսել, որովհետև դրանք շատ կարևոր էին: Մար-

դիկքննարկումէինհարցեր,որոնքհիմաֆեյսբուկումենքննարկում:

Ֆորումներիառանձնահատկություններիցմեկը,կրկնեմ,այնէր,որ

հիմնականումռուսերենովէրհաղորդակցումը:Բացիայն,որսկզբա-

նականշրջանումվեբումմարդիկհիմնականումռուսախոսէին,նաև

հայերենկարդալու,տեսնելուխնդիրըկար:Երկրորդփուլըբլոգներ-

ներնէին,որոնցզարգացումըեղավ2006-2009թթ.:2007թ.-իխորհըր-

դարանական ընտրություններից սկսած բլոգների դերակատարումն

աստիճանաբար մեծացավ, 2008 թ.-ին դրանք շատ ավելի կարևոր

էին, հասարակության էսկալացիա էր գնում, այն, ինչ խոսվում էր

դրսումկամիրարհետ, լարվածությունըբլոգներէրտեղափոխվում,

սկսում էին հարաբերություններ վատանալ և այլն: Կդժվարանամ

ասել,որբլոգըշատլուրջլրատվականաղբյուրէր,բայցհասարակու-

թյանմեջկարծիքձևավորելուառումովայնկարևորգործիքէր(նկա-

տիունեմ,որինտերնետունեինմիջինկամմիջինիցբարձրեկամուտ

ունեցող,որոշակիկրթականցենզովմարդիկ):2010-2011թվականնե-

րիցսոցիալականմեդիանսկսեցզարգանալ:Եթեսոցիալականցան-

ցերիմասինխոսենք,իմկարծիքով,սոցիալ-քաղաքականիմաստով

ամենաազդեցիկը facebook.com-ն է, մարդկանց թվաքանակի առու-

մով՝ok.ru-ն,որոշառումովզարգանումէvk.com-ը:Ցանցերիցամե-

նամեծն,իրականում,youtube.com-ն է:Մենքհիմադեռսոցմեդիայի

ակտիվփուլումենք,բայցաստիճանաբարդեպիփոփոխությունենք

գնում: Որոշ երկրներում դեռահասները whatsapp.com-ով, snapchat.

com-ովենշփվում:Միևնույնէ,ցանցըճգնաժամունենալուէ,չնայած

օգտագործմանտեսանկյունիցfacebook.com-նամենահարմարնէ:
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8. Ո՞րփուլումհամացանցըսկսեցինյուրացնելռադիոնևհեռուս

տատեսությունը:

- Եսլիարժեքչեմկարողասել,որռադիոնևհեռուստատեսությու-

նըյուրացրելենհամացանցը:Միմեդիակա,որիսկապեսյուրացրել

էևառաջատարէ՝azatutyun.am-նէ,եթեայնտեղականհամարենք:

Իրականում«Ազատությունը»առաջատարէկոնվերգենտնյուզիու

մուլտիմեդիալրագրությանտեսակետից:Նախկինումռադիոկայանի

խմբագրությունէր,որիհամարավելիկարևորէրերեկոյանժամը7-ին

լուրտալ, ոչթեկայքումտեղադրել:Կայինխմբագիրներ, ղեկավա-

րըՊրահայիցերբեմնայստեղէրաշխատում:Այժմիրենցնյուզռու-

մըկոնվերգենտէ.խմբագիրներըստանումենկոնտենտըևորոշում,

օրինակ, մեկը դարձնել հեռուստատեսային նյութ և կայքի համար

հոդված,միմասըդարձնելաուդիոնյութևայլն:Իրենցլրագրողների

միձեռքումձայնագրիչէ,մյուսումտեսախցիկ,աշխատումենբովան-

դակությունըբազմազաններկայացնել,այսինքն՝նյուզռումիանցումն

ամբողջությամբկատարվելէ:Հանրայինռադիոյիկայքնայդառու-

մով լավ վիճակում է, բայց վիզուալ ինֆորմացիայի վրաավելի քիչ

էներդրումարվում,մյուսկողմիցուղիղեթերովնյուզռումնէերևում,

չնայածչգիտեմ՝դաինչքանովէկարևոր:Հեռուստատեսությանառու-

մով, ես չեմ նկատել, որ ավանդական հեռուստաընկերությունները

հատուկ վեբի համարկոնտենտստեղծեն, իրենց եթերային բովան-

դակությունն ենարտացոլում համացանցում,փորձումօգտագործել

իրենցինտերակտիվհաղորդումներիհամար:Ստացվումէ՝այդկոն-

տենտը, որը հեռուստատեսությամբարդեն վաճառվել է փաստացի

գովազդիմիջոցով,փորձումենվաճառելնաևցանցում:Այսինքն՝գու-

մարաշխատելուիմաստովօգտագործումենհամացանցը,իսկկոն-

տենտստեղծելուառումով՝ոչ,դեռլրիվչենանցել:Համեմատության

համարեթեմաքուրհեռուստատեսայիննախագիծդիտարկենք,օրի-

նակ՝նույնCNN-ը,ակնհայտէ,որիրենցարտադրանքըտարբերէ:

Պարզապես, իմ կարծիքով, Հայաստանում հեռուստաընկերություն-

ներըդեռիրենցարտոնյալենհամարումևչենմտահոգվումլսարան

կորցնելուհամար:Հետևաբարևառանձիններդրումներչենանում:

9. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ

րաստմանարդիվիճակը.այնի՞նչմիտումներունի:Դուքհամագոր
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ծակցո՞ւմեքբուհերիհետայդտեսանկյունից:

- Հայաստանում կրթության հետ ընդհանրապես և լրագրողա-

կան կրթության հետ մասնավորապեսպահանջարկի ևառաջարկի

մեխանիզմը չիաշխատում:Իհարկե,փորձերկան.«Հանրայինն»է

համագործակցումԵՊՀ-իհետ,«Արմենիա»-նՀայ-ռուսականսլավո-

նականհամալսարանիհետ,այլօրինակներէլկան:Բայցլավագույն

մոդելնայնկլիներ,երբհեռուստատեսությունըկամմեդիահոլդինգն

ունենարիրդպրոցըկամհամալսարանիցսկսածիրհամարկադրեր

պատրաստեր,որպեսզիիմանար,իրենպետքէլուրգրող,ագրեգա-

տոր, վիջեյ, կամանգլերեն լավ իմացող և միջազգայինտեսություն

անողլրագրող,կամայդամենըմիասին:Մեզմոտայդշուկայիպա-

հանջարկը զգալն ինտուիտիվ է: Որոշ քայլեր արվում են, ինչպես

նշեցի,«Հանրային»-ը,«Արմենիա»-նհամագործակցումենբուհերի

հետ, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալասարանը միջազ-

գայինի լրագրության մասնագիտություն ունի, «Ազատություն» ռա-

դիոկայանիհետհաջողպատմություններկան:Բայց,իմկարծիքով,

այսամենըդեռհամակարգվածչէ:Մենք2բուհիհետենքաշխատում,

հիմնականումԲրյուսովիհամալսարաննէ,որտեղպարբերաբարդա-

սավանդումէինքմինչևնախորդուսումնականտարվավերջը:Մենք

փորձել ենք վեբի համար աշխատող լրագրողների հետաշխատել,

նախապատրաստել, վերջին տարիներին ամեն տարի ամառային

դպրոցներենքարելուսանողներիհամար՝մուլտիմեդիալրագրության

օտարազգիդասընթացավարովևայլն:Ե՛վգործող լրագրողների,և՛

ուսանողներիհետհամագործակցությունըայդպիսիկարճաժամկետ

ծրագրերովենքանում:

10.  Ի՞նչ կասեք ժամանակակից համացանցային ԶԼՄների

վեբկայքերիվերաբերյալ:

- Կարծում եմ լավ են օգտագործում եղած հնարավորություն-

ները:Ավելիշատայստեղպետքէառանձնացնելհասանելիության

ևընդհանուրծրագրերիհարցերը:Մասնավորապես,դեռքիչենբջ-

ջային օգտատերերին հասանելի կայքերը, իսկ դրամասին հարկ է

մտահոգվել: Օրինակ՝ news.am-ի դիզայնն այնպես է, որ տարբեր

սարքերիվրաբացումէսարքիչափսերինհամապատասխան:Կան

կայքեր,որմոբայլտարբերակներունեն,բայցայդտեսակետիցան-
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ցումըդեռպետքէկատարվի:Վեբկայքերըբավականինհաճախվե-

րափոխվումեն:a1plus.am-նարդեն4-5անգամփոխվելէվերջին10

տարվաընթացքում, news.am-ի վերջինտարբերակը բավականհա-

ջողեղավ,իսկմինչայդանընդհատլուծումէինփնտրում:Միտումն

այնպիսինէ,որբոլորլրատվականկայքերնուզումենինտերակտիվ

լինել ևառաջին էջում ցույցտալ բոլոր հնարավոր նորությունները,

բոլորուժեղկողմերը:Մեզմոտշատերնենտեսանյութիվրաանում

շեշտադրումը, այդ պատճառով աշխատում են համապատասխան

որակովտալ դրանք, լուսանկարները ևս գնալով մեծանում են: Սա

բնականէ,որովհետևէկրաններնենմեծանումևարագությունները:

1in.am-ը,օրինակ,վիդեոյինառաջնայնությունէտալիսևտեխնոլո-

գիականտեսակետիցբավականլավվիճակումէ:Մենքշատայցե-

լություններ ունեցողկայքեր ունենք, բայցմիաժամանակօգտատե-

րերիխնդիրկա:Հայաստանումմարդիկնորություններըգտնումեն

ոչթեառաջինէջիցգնալով,այլսոցիալականմեդիայիցգալով,շատ

դեպքերումուշադրությունչդարձնելով,թեինչկայքենմտել:Առաջին

էջերիներկայացուցչականությանառումով, իհարկե, չենհամապա-

տասխանումամենաթարմռուսականկամամերիկյան լրատվական

կայքերին,զիջումենտեսքովևտեխնոլոգիականգործոններով,սա-

կայնշատէլհետչեն:

11. Ինչքանո՞վ են համացանցային ԶԼՄների զարգացման մի

ջազգայինօրինաչափություններըկրկնվումմեզմոտ:

- Հայաստանումինտերնետըզարգացավմիանգամիցևարագ,

դրսումավելիհամաչափ:Եթեհամեմատենք,2007-2008թթ.կայքերը

2010թ.-իհետ,այդ2-3տարվաընթացքումկտրուկտարբերություն

էնկատվում:BBCկայքերում,օրինակ,հերթականությամբերևումէ՝

ինչպեսենմեծանումլուսանկարները,տեսանյութերը,այսինքն՝զար-

գացմանփուլերըտեսանելիեն:Մերպարագայում,քանիորսակա-

գինըշատմեծէր,միանգամիցընկավուզուգահեռարագություններն

աճեցին,դրանիցելնելովգուցեինչ-որփուլերշրջանցվեցին:

12. Ինչպիսի՞դժվարություններենառկահամացանցայինԶԼՄ

ներիզարգացմանարդիփուլում(էթիկական,իրավական,տեխնիկա

կան):

- Վեբում աշխատող լրագրողը մի քանի կարևոր հմտություն
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պետք է ունենա՝ շատարագ և գրագետաշխատի,տառասխալներ

չանիևկարողանաուղղելդրանք,ցանկալի է,որբազմալեզու լինի,

կարողանապարզկոդերիցօգտվել,այսինքն՝մրցակցայինառավե-

լություններ ունենա: Համացանցում լարվածությունն է շատ. խոշոր

լրատվականկայքերնաշխատումենանընդմեջ,կարողենօրական

100-150 նյութ թողարկել՝ շատ դեպքերում թարգմանությամբ: Լար-

վածությունէայդքաննորթեմաներգտնելը:Քիչեն լինումհատուկ

վեբ-նախագծեր,ևդաոլորտիթույլկողմերիցէ:Այսինքն՝Հայաստա-

նումվեբ-նախագիծանելիսպետքէկոմերցիոնկողմըհատուկհաշ-

վարկել,բայցմիևնույն է,պետքէդուրսգալտեսանյութի,ձայնագ-

րության,լուսանկարիսահմաններից,ավելիինտերակտիվծրագրեր

անել:Այդառումովմիքիչհետենք:

13. Ի՞նչմիտումներևզարգացմանի՞նչհեռանկարներունեն(բո

վանդակային, ժանրային, լսարանային) Հայաստանի ժամանակա

կիցհամացանցայինլրատվամիջոցները:

-Իմկարծիքով,քանիորմարդիկհիմաօրվաընթացքումտարբեր

ալիքներիցինֆորմացիաենստանում,կարևորվումէայնկոնտեքս-

տը,թեորտեղիցէայնգալիսևամենակարևորը,ինչեզրակացություն

պետքէդրանիցանել:Կարծիքկա,որնորտեխնոլոգիաներիզարգա-

ցումընորհնարավորությունէլրագրությանհամար:10տարիառաջ

լրագրությունըճգնաժամիմեջէր,դրահանդեպանվստահությունկար,

և հիմա հնարավորություն է, որ սպառողին կարողանաս հնարավո-

րինսհամապարփակ,սպառիչտեղեկատվությունտալ:Եթեմեդիայի

գործառույթներիտեսանկյունիցդիտարկենք,ապաայսօրլրագրողն

օգնումէորոշումներկայացնել:Այսինքն՝լուրը,ինֆորմացիանմիայն

տեղեկացնող չպիտի լինի,այլ կողմնորոշող:Վեբումավելի հեշտ է

սյուժեիկամհաղորդմանմեջհամատեղելտեքստը,լուսանկարը,տե-

սանյութը,գրաֆիկը,ինտերակտիվությունը:Այսինքն՝եղածհնարա-

վորություններըդեպիպարզությունենտանում,ինֆորմացիանշատ

է, և լրագրությունը միտվում է դեպի այդ ինֆորմացիան կտրտած,

պարզեցվածհրամցնելը,միայնթեկարողանահասցնելսպառողին:

Այդիմաստով,իմպատկերացմամբ,վիզուալըհնարավորինսպետք

էուժեղանա:Հեռուստատեսությանվրավեբիազդեցությունը,մրցակ-

ցությունըդեռշատմեծչէ,բայցաստիճանաբարհամացանցնուժե-
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ղանումէ:Իհարկե,վտանգներիմասինէլպետքչէմոռանալ.վեբում

շատավելի հեշտ է ապատեղեկատվություն, չստուգված ինֆորմա-

ցիատարածել,խմբագրություններըգնալովավելիաչալուրջպետք

էվերաբերվենդրան,հատկապեսսոցիալականմեդիայիցօգտվելու

դեպքումպետք է ճշգրտման մեխանիզմներ մշակել, վստահելիաղ-

բյուրներ ունենալ,փաստերը ճշտել ևայլն:Այսինքն՝ հեռանկարում

պետքէմեծանալսարանիհանդեպպատասխանատվոթյունը:
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ՍԱՄՎԵԼՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

(17.12.2014)

1. Հայաստանում ե՞րբ կատարվե

ցին առաջին իրական քայլերը դեպի

համացանցայինզանգվածային լրատ

վությանոլորտ:

- 2000-ականների սկզբներից ար-

դեն գոյություն ունեին մի քանի online

կայքեր՝ panarmenian.net, a1plus.am, սակայն լսարան չկար, որով-

հետև ինտերնետը շատ թանկ և միաժամանակ շատ դանդաղ էր,

քչերնէինօգտվում:Ինտերնետըտեղեկատվությանստացմանիրա-

կանաղբյուրսկսեցդառնալմոտավորապես2010թ.-իցսկսած,երբ

սակագները կտրուկ ընկան՝ «ԱրմենՏել»-ի մենաշնորհը հաղթահա-

րելուցհետո: -Մենաշնորհնավելիվաղչէրավարտվե՞լ: Իհարկե,

բայցինտերնետըմիքիչիներցիոնէ,դեռպետքէայդհամակարգը

ստեղծվեր:2010թ.-ին«ԱրմենՏել»-նառաջիննէժանացրեցսակագ-

ները ու մարդիկ համացանցի լայն հասանելիություն ստացան:Սա

պայթունայինհետևանքունեցավլսարանիտեսանկյունից:Իսկերբ

կա լսարան,նաևպահանջարկէառաջանումևձևավորվումէհենց

ցանցայինլրագրությունը:Այսպես,ինտերնետիհանդեպհետաքրքը-

րությանառաջինփուլը2008թ.-իմարտնէր,երբարտակարգդրու-

թյուն էր հայտարարվել, լրատվությունը գրաքննության էր ենթարկ-

վում, մարդիկ հանկարծ հայտնաբերեցին, որ ցանցն «ազատ է», և

այդօրերինմեծթվովմարդ,որդեռցանցըորպեստեղեկատվության

աղբյուրչէրընկալում,նույնիսկտեղյակչէրդրանից,մուտքգործեց

համացանց:Այնուամենայնիվ,տեխնիկականսահմանափակումնե-

րըխանգարումէին,2010թ.-իցայսամենընորսկսեցմշակվել:

Տեղեկատվական
անվտանգությանփորձագետ,
դեկան«AwesomeFoundation»

կազմակերպությունում
«Iditord»կայքիխմբագիր
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2. Մինչև համացանցի լրատվական դաշտ մուտք գործելը՝ ի՞նչ

բնութագրերունեինավանդականմամուլը,ռադիոնևհեռուստատե

սությունը:

- Անկախությանառաջին 5տարիների մասին դժվար էխոսել՝

պատերազմէր,դրություննայնքանբարվոքչէր,սակայնհետագայում

շատհստակընդգծվեցընդդիմադիրևիշխանականմամուլը.թերթերի

դեպքում,իմկարծիքով,այդպեսէր,«Ա1+»-իև«ՆոյյանՏապան»-ի

փակումից հետո հեռուստաընկերություններն ամբողջությամբ ան-

ցանիշխանությանկողմը,իսկռադոնմեզմոտերբեքլուրջաղբյուր

չիհամարվել,մինչևմոտ2007թ.-ին«Ազատություն»ռադիոկայանի

հզորացումը:Ինտերնետը,փաստացի,շատկարծրատիպերփոխեց.

միանգամիցպարզդարձավ,որհնարավորչէմենաշնորհսահմանել

այստեղ,կարելիէանանունմնալևգրեթեգումարչծախսելովլրատ-

վամիջոցստեղծել:Արդյունքում,ճիշտէ,հեռուստաընկերությունները

կախյալմնացին,սակայնմրցակցությանպատճառովավելիազատ

դարձան:Այսինքն՝այն,ինչ«թույլչէրտրվում»անելնախկինում,օրի-

նակ՝եթերտրամադրելընդդիմադիրներին,այժմանիմաստդարձավ:

Ցանցն իր ներսում բազմակարծություն ստեղծեց, բայց նաևազդեց

եղածմամուլիվրա՝ստիպելովավելիոչմիակողմանիդառնալ:

3. Հայաստանումո՞վէրկանգնածհամացանցըորպեսԶԼՄհար

թակօգտագործելուգաղափարիակունքներում:

- Կառանձնացնեի panarmenian.net-ը, ընդ որում նրանք մինչև

վերջերս երկրի ներքին քաղաքականության հետ կապված բացար-

ձակ լուսաբանում չէին անում, այլ շարունակում էին Հայաստանն

ու պետության արտաքին քաղաքականությունը ներկայանալի մա-

տուցելմիջազգայինասպարեզում:Այստեսանկյունիցշատկարևոր

հարթակէր,հատկապեսորայլուղղություններովգրեթեաշխատանք

չէրարվում,պետություննինչ-որձևով չէրկազմակերպում,օրինակ՝

Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ հակաքարոզչությունը: Սա նախնա-

կանփուլնէր,հետագայումմիպահբոլորըկտրուկհասկացան,որ

ցանցումշատմարդկաևսկսեցինտարբերգործիքներօգտագործել:

Այստեղ,տարօրինակէ,բայցԱՄՆկառավարությանդերնէչերևա-

ցող,բայցշատմեծեղել,բավականինգումարներեններդրվելՀա-

յաստանում ցանցի, ցանցային լրագրության զարգացման համար:
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Քառամյա ծրագիր է իրականացվել, որը բավականին լուրջ խթան

դարձավ,այսինքն՝ լրատվամիջոցներստեղծվեցին, մեծթվով լրագ-

րողները վերապատրաստվեցին, որպեսզի կարողանան ցանցն օգ-

տագործելևայլն:

4. ԶԼՄներիհամացանցայնացմանվաղ շրջանումկայի՞նգոր

ծակալություններ կամ լրատվամիջոցներ, որոնք չկարողացան յու

րացնելնորդաշտըևանհաջողությանմատնվեցին:

- Ցանցիպատճառովառաջինըհենցլրատվականգործակալու-

թյուններըտուժեցին,որովհետևմինչայդնրանքվաճառումէիննո-

րությունները: Եթե դիտարկեք երբեմնիազդեցիկ գործակալություն-

ները՝«ՆոյյանՏապան»-ը,«Արմինֆոն»հիմաբավականինծանրվի-

ճակումենհայտնվել,նույնիսկխոսակցություններկան,որ«Նոյյան

Տապան»-ըկարողէփակվել,որովհետև,ըստիս,չկարողացաննոր

մոդելըհասկանալ,փոխել,արագչըմբռնեցին,որնորություննարդեն

չիվաճառվում,այլմիջոցներէհարկավորգտնել:

5. Կայի՞ն համակարգող կառույցներ, որայդ ընթացքում լրագ

րողներին,լրատվամիջոցներինօգնումէինցանցըյուրացնել:

- Այո, ինչպես նշեցի, ամերիկյան, այսինքն՝ «USID» դրամաշ-

նորհնամենախոշորներդրումնէեղելմասշտաբայինազդեցության

տեսանկյունից: Այլ, ավելի փոքր նախագծեր եղել են, բայց նշածս

ամենակարևորնէր:

6. Ինչպիսի՞նէրհամացանցիլսարանըսկզբնականշրջանում:

- Լսարանըշատփոքրէր,հիմնականումընդգրկումէր«IT»ոլոր-

տի, միջազգային կազմակերպությունների աշխատողների, բարձր

կրթական մակարդակով մարդկանց, նաև շատ երիտասարդների,

ովքերհետաքրքրվում էին,տարբերակներ էինգտնումցանցմտնե-

լու:Բացիայդ,լուրջլեզվականխնդիրներկային,հայերենգրելհնա-

րավորչէր,կարդալ՝դժվարությամբ:-Կոդերիհամաձայնեցմանխն

դի՞րկար:Այո,այնիմաստով,որֆիզիկապեսհայերենչէիքկարող

գրել,հետևաբարևհայկականցանցըհիմնականումռուսալեզուէր,

ավելինեղզանգվածը՝անգլիալեզու,մոտավորապեսնույնբաշխու-

մով, ինչպես հիմա, նույնիսկ անգլերեն հաղորդակցվողներն ավելի

քիչէին:Այսինքն՝մարդիկստիպվածռուսերենէինկարդումուգրում,

քանիորհայերենըսարսափելիդժվարություններիհետէրկապված:
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Բացիայդ,մարդիկավելիշատէինգրում,իսկսաարդենմիայնՀա-

յաստանիխնդիրըչէ,«Facebook»-իազդեցություննէ,այնժամանակ

ֆորումներում ահռելի քանակի նյութեր էին գրվում, մարդիկ իսկա-

պեսկոնտենտարտադրող էին: Մի բան, որ հիմաֆեյսբուկո՞ւմ է

կատարվում:Ցավոքոչ,մարդիկհիմակոնտենտչենարտադրում,

հարյուրիցմեկնէինչ-որբանգրում,իսկմեծամասնություննուղղակի

տարածումէուրիշիգրածները,հղումներըևայլն:

7. Ի՞նչևինչի՞մասինէինգրումհամացանցայինլրատվամիջոց

ները:Տեղեկատվությանո՞րժանրերնէինտիրապետողվաղշրջան

ներում:

- Շատէինքաղաքականնյութերը,ընդորում,հիմնականումար-

տաքինքաղաքական,քանիորներքինքաղաքականությունընշածս

զանգվածինքիչէրհետաքրքրում,մյուսուղղությունըպարբերական

գրառումներնուդրանցիցբխողվեճերնէին«ավանդապաշտների»և

«ազատամիտների»միջև:

8. Համացանցային բովանդակություն ստեղծելու և տարածելու

առումովլրագրողներնի՞նչդժվարություններունեին:

- Երբդեռինտերնետչկարևես՝որպեսլրագրող,միռուսական

ինտերնետային գործակալության համար էի գրում, Հայաստանում

«newsmaker»-ների պակաս կար, այսինքն՝ շատ քիչ նորություն էր

արտադրվում:Այնժամանակօրական5-6նորությունստեղծելըլուրջ

խնդիր էր համարվում: Իհարկե, անընդհատ ինչ-որ գործընթացներ

կատարվումէին,բայցդրամասինգրելչէիրկարողանում,որովհետև

մարդչկար,որկհամաձայներխոսելևհամարժեքտեղեկատվություն

հաղորդել:Փոխարենը,էքսկլյուզիվնյութգրելնէրդյուրին,եթեորևէ

միջադեպիհանդիպեիր,դուէիրայդնորությանտերը:Հիմամիքանի

վայրկյանում լուրըցրվումէայնպես,որարդենպարզչէ,թեորտեղ

էսկզբնաղբյուրը:Այսօրլրագրողներնավելիակտիվևշատեն,այն

ժամանակավելիքիչէին,ևդանդաղէրկատարվումամենբան,բայց

մյուսկողմիցավելիհիմնարարհոդվածներէինգրվում`երկարժամա-

նակկարգրելու,իսկհիմադաբավականբարդխնդիրէ:

9. Դուքե՞րբսկսեցիքզբաղվելառցանցլրագրությամբ:

- Կարող է տարօրինակ թվալ, բայց 2000-ականների ամենա-

սկզբումգործումէր«UNDP»-ի«Freenet»նախագիծը,որըհնարավո-
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րությունէրտալիսէլեկտրոնայինփոստօգտագործել,բայցմիաժա-

մանակնաևհոսթինգէր,որիվրակարելիէրկայքստեղծել:Հենցայդ

ժամանակստեղծվեցառաջին հայկականօնլայնամսագիրը՝ «BC-

BBC» անվամբ, որը պոստմոդեռնիստական, սյուրռեալիստական

հոդվածներէրհրապարակում:Իսկիրականհոդվածներգրելսկսել

եմerevan.ru-ում2002թ.-ից:ՌուսերենէրուՀայաստանիցշատքիչ

ընթերցող կար, հիմնական ընթցերցողը սփյուռքն էր՝ Խորհրդային,

ռուսալեզուսփյուռքը,երկրիցնորգնացածները:

10. Հայաստանի առցանց ԶԼՄների զարգացման ի՞նչ փուլեր

կառանձնացնեք: Ձեր կարծիքով ինչի՞ հիման վրա կարելի է նման

շրջաբաժանումիրականացնել:

- Ամենաառաջինփորձերնարևմտյանսփյուռքիկողմիցենար-

վել`Կիլիկիանախագիծը,Կռունկը,որըմինչևհիմագործումէ:Հետո

ասպարեզմտանPanArmenian.net-ը,«Ա1+»-ը,բայց,կարելիէասել,

ճերմակագռավ էին: 2006-2007 թթ.-ին ինչ-որակտիվություն եղավ,

որոշ կայքերձևավորվեցին: Հաջորդըաճը եղավ2007-2008 թթ.:Իմ

գնահատմամբ, քաղաքական գործընթացները՝ ընտրությունները և

այլնհանգեցրեցինկտրուկաճի,ընդհանրապեսմերմոտինտենսի-

վացումըքաղաքականփուլերիհետէկապված:Արդեն2010թ.-իցայ-

ցելուներիքանակիաճովառցանց լրատվամիջոցներսկսեցինհան-

դեսգալ,բացիայդթերթերըզգացին,որչենկարողմիայնտպագիր

մնալ:2011-2012թթ.սկիզբառավթերթերի,հեռուստաընկերություն-

ներիմիգրացիան,ևստեղծվեցայն,ինչնայսօրանվանումենսիմ-

բիոտիկմամուլ:Նկատիունեմ,որհիմահստակհնարավորչէասել,

թե օրինակ՝ «Առավոտը» հեռուստընկերություն է, թերթ, թե կայք,

քանիորև՛այնէ,և՛մյուսը,և՛երրորդը:Զարգացմանհաջորդփուլը

պայմանավորվածէ2012-2013թթ.ընտրություններով,ևայնառանձ-

նացավարագտեմպերովմեծքանակիպատվիրվածլրատվամիջոց-

ներիստեղծումով:Սաինքնատիպ,ապակառուցողականփուլէր,երբ

միանգամից200-իցավել լրատվամիջոցստեղծվեց՝բոլորըորոշակի

քաղաքական շահագրգռվածությամբ: Եվս մի առանձնահատկու-

թյունէրայն,որեթենախկինումմիայնընդդիմադիրևիշխանական

լրատվամիջոցներ էին, ապա հիմա առանձին քաղաքական թևեր,

նունիսկառանձինպաշտոնյաներձգտումէինսեփականլրատվամի-
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ջոցնունենալ:Սանորմիտումէ:

11. Ե՞րբ տեղի ունեցավ բլոգների ակտիվացումը Հայաստանի

վեբտիրույթում: Ի՞նչ կասեք բլոգները որպես լրատվության միջոց

օգտագործելուհայաստանյանփորձիմասին:

- Բլոգներնակտիվացան 2007 թ.-ին, երբառաջինանգամ բլո-

գային դաշտը քաղաքականացվեց և բևեռացվեց: 2008 թ.-ի մարտի

1-ին բլոգն առաջին անգամ դարձավ լրատվամիջոց, երեք շաբաթ

միայն բլոգներում էին լրատվություն գրում ու բլոգերները իրական

ուժդարձան,նույնիսկպահկար,որամենաայցելվողբլոգներնամե-

նահեղինակավոր լրատվականկայքերիցշատայցելությունունեին,

նույնիսկթերթերիտպաքանակներնէլհաշված:2010-ինսկսեցբլոգ-

ների անկումը՝ սոցիալական ցանցերի ակտիվացման հետևանքով,

«Facebook-ըկլանեցբլոգայինհարթակը:Այսինքն՝ հիմագոյություն

ունենառանձինբլոգներ,որոնցքանակըքչացելէևիրարիցպոկված

են,այնժամանակդահամայնքէր,իսկայժմբլոգոլորտչկա,պար-

զապեսկանբլոգներ:

12. Իսկսոցցանցերնինչպե՞սմտանևի՞նչդերակատարումու

նեցան Հայաստանում համացանցային լրատվության զարգացման

վրա:

- ok.ru(«Օդնոկլասնիկի»)կայքըշատլուրջազդեցությունունե-

ցավայնառումով,որմարդկանցմեջձգտումառաջացավհամակար-

գիչգնել,ինտերնետինբաժանորդագրվել:Հաջորդը«Facebook»-նէր,

որըդարձավառաջինկարևորքաղաքականևհասարակականհար-

թակը2010թ.-իգարնանից:Առաջինլուրջնախաձեռնությունըեղավ

«Մոսկվա» կինոթատրոնիամառային դահլիճիպաշտպանությունը,

որովսկիզբդրվեց«Facebook»-ըորպեսսոցիալականևտեղեկատվա-

կանհարթակօգտագործելուն:Այնայսօրէլշարունակումէլրատվա-

միջոցներիհամարհիմնականհարթակլինել,այցելուներիհիմնական

մասըֆեյսբուկիցէգալիս:

13. Ո՞ր փուլը շրջադարձային եղավ Հայաստանում համացան

ցայինԶԼՄներիզարգացմանհամար:

- Բուռնզարգացումըկապվածէ2012-2013թթ.նախընտրական

քարոզարշավիևնախագահականընտրություններիհետ,երբ լուրջ

ֆինանսական ներդրումներ եղան ոլորտում:Զուգահեռ սկսեց ձևա-
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վորվելգովազդիշուկան:Մինչայդլուրջլրագրողներիթիմովլրատ-

վամիջոց ստեղծել ևպահել հնարավոր չէր, որովհետևցանցում գո-

վազդը շատ քիչ էր. 1-2 ընկերություն, հիմնականում բջջային օպե-

րատորները որոշ ներդրումներանում էին:Իսկ 2012-2013 թթ. ընտ-

րությունները,միաժամանակնաևբիզնեսոլորտիհետաքրքրությունը

համացանցինկատմամբ,գիտակցումը,որցանցումմեծթվովայցե-

լուներկան,հանգեցրեցլրատվամիջոցներիֆինանսականքաղաքա-

կանության կայունացման և ինքնաֆինանսավորման հնարավորու-

թյունստեղծեց:

14. Ռադիոն և հեռուստատեսությունը ե՞րբ սկսեցին յուրացնել

համացանցը:

- Բոլորը2012-2013թթ.-ին:Ռադիոն, միևնույն է, թույլ է մտած,

Հայաստանում ձևավորված չէ «Podcast» լսելու մշակույթը (երբ հե-

ռախոսովներբեռնումուլսումես,ոչթեդիտում),հեռախոսայինին-

տերնետիսակագներըբարձրեն,այդպատճառովէլռադիոկայան-

ները թույլ են օգտագործում ցանցի հնարավորությունները: Քանի

որ հեռուստատեսությունը կարողանում էր իր սերիալները իրացնել

նաև«Rutube»և«Youtube»ալիքներում՝գովազդիցշահույթստանա-

լով,այնակտիվորենմտավցանցնույն 2012-2013թթ.-ին: «Ա1+»-ը

առաջիններիցէր,2002թ.-ինմտավցանց,ինչ-որառումովնաևհար-

կադրված,բայցհետոերկարժամանակլուրջհետևորդչկար:2010-

2011թթ.ստեղծվեց«Սիվիլիթաս»հիմնադրամի«Civilnet»ծրագիրը,

որըլուրջթափհավաքեցնույն2012-2013թթ.:-Այստեղավելիշատ

գործունենքինտերնետտեղափոխվելու,քանզուտհամացանցային

ռադիոյիկամհեռուստատեսությանստեղծմանհետ: «Civilnet»-ը,

«Բուն TV»-ն, որը, յուրօրինակ, ոչ քաղաքական առցանց հեռուս-

տատեսությունէ,լրիվանկախեն:Բացիայդ,մեզմոտTV-նորպես

լրատվականկայքերինկիցկառույցէզարգանում,օրինակ՝1in.am-ը

որակյալտեսաարտադրանքէստեղծում,սակայնմիայնհեռուստա-

տեսային, ինչպես «Սիվիլնեթ»-ն է փորձում, այնուամենայնիվ դեռ

չկա:Մարդիկէլդեռձգտումենհեռուստացույցովդիտելտեղեկատ-

վությունը:

15. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ

րաստմանարդիվիճակը:Դուքհամագործակցո՞ւմեքբուհերիհետ:
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- Երևանի պետական համալսարանում դասավանդում էի, սա-

կայն վերջին տարիներին դադարել եմ հրավեր ստանալ, բուհերի

կադրայինքաղաքականությանհետևանքով:Հայ-ռուսականհամալ-

սարանումևս2տարիդասավանդելուցհետոհրաժարվեցի,այստեղ

էլզուտկազմակերպչականխնդիրներիպատճառով:Չնայած,քիչթե

շատսկսելէրձևավորվելհամակարգը,երիտասարդդասախոսներեն

հրավիրվումևայլն:Պարզապեսվերջինտարիներին,ինչ-ինչպատ-

ճառներովմեծթվովմասնագետներդուրսեկանոլորտից,ինչիազ-

դեցությունըլրջորենզգացնելկտամիքանիտարիհետո,որովհետև

իսկապեսլավագույններիմասինէխոսքը(ԱրթուրՊապյան,Գեղամ

Վարդանյանևայլոք):

16. Ինչպե՞սկգնահատեքհայաստանյանլրատվականկայքերի

ձևավորումը:

- Դժվարէընդհանուրնկարագիրտալ՝շատտարբերեն:Այստեղ

կարևորնշանակությունունիայն,որկայքերիմեկքառորդիցավելին

«wordpress»-իվրաենստեղծված,ինչնէլ,բնականաբար,ազդումէ

ձևավորմանվրա:Ընդհանուրդիզայնիտեսանկյունից1-2տարիու-

շացումովարևմտյանմոդելներենկիրառվում:

17. Ինչպիսի՞դժվարություններկանհամացանցայինԶԼՄների

զարգացմանարդիփուլում(էթիկական,իրավական,տեխնիկական):

- Ֆինանսականըշարունակումէխնդիրմնալ,գովազդայինշու-

կանդեռշատփոքրէ,մարդիկգովազդըգերադասումենհեռուստա-

ցույցովդիտել,ոչինտերնետում:Լավցանցայինգովազդայինգոր-

ծակալություններըդեռքիչ են:Էթիկան, իհարկե,խնդիր է, սակայն

ցանցնայնավելիուժեղացրեց,այնտեսանկյունից,որօպերատիվու-

թյունը,մրցակցություննառաջնայինդարձան,մեծքանակիչճշգրտ-

ված,կեղծլուրերենմտնում,մարդիկդիտումներիհամարկեղծնյու-

թեր են հորինում: Ցանցը վատազդեցություն ունեցավ որակի վրա,

որովհետևցանցումմրցակցություննակնհայտէ.միանգամիցերևում

էգրվածհոդվածըորքանայցելուունի:Բացիայդ,երբ2013թ.-ինմեծ

թափովնորկայքերստեղծվեցին,լրագրողներիպահանջարկըբարձ-

րացավ,իսկշուկայումայդքանլրագրողչկար,մեծթվովոչպրոֆե-

սիոնալներմտանդաշտ:Մարդիկ,ովքերոչմիկապչունեինլրագրու-

թյանհետ,փորձևհամապատաասխանկրթությունչունեին,բնակա-
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նաբար, բացասական ազդեցություն ունեցան լրատվության որակի

վրա: Գրագողությունը ևս, ցանցի ազդեցությամբ, լայն տարածում

գտավ,բայցդրադեմփորձումենպայքարել,օրենսդրականփոփո-

խություններեննախաձեռնվելևայլն:

18. Ի՞նչմիտումներենբնորոշժամանակակիցհամացանցային

ԶԼՄներին(բովանդակային,ժանրային,լսարանային):

- Այսպես,նորություններըկարճանումեն,որովհետևմարդիկեր-

կարտեքստերչենկարդում,շեշտնավելիշատդրվումէլուսանկարի

ևտեսանյութիվրա,դանաևդիզայնիվրաէազդում,օպերատիվու-

թյուննէդառնումկարևոր,ինչպեսնաևսոցիալականցանցերիհետ

լրագրողի երկկողմանիաշխատանքը (ցանցիցնյութեր,աղբյուրներ

գտնելըևնյութերիտարածումը):Զարգացմանմիտումնայնէ,որշու-

կան,հավանաբար,կկոնսոլիդացվի,այսինքն՝լրատվականկայքերի

քանակըկնվազի,իսկմնացածներըկխոշորանան,ավելիշարժական

կլինի: - Այսինքն՝ արդեն կա՞ մոբիլության անհրաժեշտությունը: 

Այո,որովհետևմարդկանցշատմեծզանգվածկա,որըմիայնհեռա-

խոսովէկարդում:Իհարկե,իրադրայինայլփոփոխություններէլկա-

րողենլինել,բայցայսպահինսրանքենհիմնականուղղությունները:

19. Որքանո՞վենմերհամացանցայինլրատվամիջոցներըկրկը

նում, ընդօրինակում միջազգային փորձը: Եվ ո՞ւմ ենք ավելի մոտ

կանգնած:

-Չիկրկնում:Ընդհանրապեսմերփորձառությունըշատյուրահա-

տուկէ՝շնորհիվ«ԱրմենՏել»-ի,նկատիունեմ,որռացիոնալչիընթա-

ցելզարգացումը:Բոլորերկրներումքիչ-քիչ,փուլ-փուլ էզարգացել,

երբամբողջաշխարհումզարգացածէր,մեզմոտչկար:Մենաշնորհի

հաղթահարումից հետո զսպանակը բացվեց ու դաշտը միանգամից

լցվեց,այդառումովէլմերըշատյուրատեսակմոդելէ,թերևս,ոչմե-

կինչենքկրկնում:Իսկեթեբովանդակությանտեսանկյունիցդիտար-

կենք,էթիկայիհետկապվածխնդիրների,չստուգվածտեղեկատվու-

թյանտարածման,բիրտքարոզչության,ավելիշուտհետխորհրդային

ավանդույթներնենքկրում:Արևմուտքումէլգուցենույննէ,սակայն

ավելինուրբստանդարտներենձևավորվել:Այսինքն՝մենքմիանշա-

նակարևմտյանստանդարտովչենքզարգանում,ավելիմոտենքռու-

սական,այսպեսասածԱՊՀմոդելին:
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ՍՈՒՐԵՆԴԵՀԵՐՅԱՆ

(14.01.2015)



1. Ե՞րբ Հայաստանում կատար

վեցինառաջինիրականքայլերըդեպի

համացանցայինլրատվությանոլորտ:

- Մեր՝«Լրագրողներհանունապագայի»հասարակականկազ-

մակերպությանկողմիցհրատարակված«Ազատգոտիկամէլեկտրո-

նային Հայաստան» լրագրողական ուսումնասիրության ընթացքում

իրականացվածորոնումներըցույցտվեցին,որմինչև լրատվության

ոլորտմտնելը համացանցը շատկիրառելի էր գիտականասպարե-

զում: Իհարկե, հեռահաղորդակցության ոլորտը 1990-ականներին

«ԱրմենՏել»-ի մենաշնորհի հետ կապված բավական ծանր վիճա-

կում էր, սակայն, հենց 1990-ականների վերջին լրատվամիջոցները

սկսեցին համացանցում ակտիվություն ցուցաբերել: Պատճառները

տարբերէին,օրինակ՝«Ա1+»-ի՝հեռարձակման լիցենզիայիհամար

մրցույթըչհաղթահարելնուեթերիիրավունքիցզրկվելըինտերնետում

զարգանալու կարևոր գործոն դարձավ: Այդ ժամանակ գործում էր

panarmenian.net-ը,նաևկայինգործակալություններ,որոնքէլեկտրո-

նայինփոստովլրատվությունէինուղարկումբաժանորդներին:Բայց

որքանեսհիշումեմ,համացանցային լրատվությունմատուցողները

եղելեն«Ա1+»-ըև«ՊանԱրմենիան»:Ինքսաշխատելսկսելեմ2001

թ.-ից էլեկտրոնային շաբաթաթերթում, տարօրինակ կարող է հնչել,

սակայնայնժամանակայնքանուշ-ուշէրթարմացվում,որկարելիէր

շաբաթաթերթկամամսագիրանվանել:Կոչվումէր«ArmeniaWeek»,

որըստեղծվելէր«AIM»(«ArmenianInternationalMagazine»)ամսագ-

«Լրագրողներհանուն
ապագայի»հասարակական
կազմակերպությաննախագահ
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րինզուգահեռ(սփյուռքահայությանկողմիցնախաձեռնվածամսա-

գիրէր,որըհետաքրքրվածէրՀայաստանումմասնաճյուղստեղծել,

խմբագրակազմ և այլն), շաբաթական մեկ անգամ նյութերը թար-

մացվում էին և բովանդակությունը հիմնականումանգլերեն էր: Այ-

սինքն՝ընթերցողների90%-նանգլիախոսհամայնքնէր,հայերըկամ

այնմարդիկ,որոնքինչ-որկերպկհետաքրքրվածէինՀայաստանով:

2001-2002թթ.-ինայդկայքերըստեղծվումէինհիմնականումՀայս-

տանից դուրս տեղեկատավություն փոխանցելու, տեղեկատվական

հակամարտությանըդիմակայելուհամար,ինչպեսPanArmenian.net-ի

դեպքում:Այսինքն՝վերջինսստանձնելէրռուսերենովևանգլերենով

հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական սահմաններին վերաբերող

համարժեքտեղեկատվությունհաղորդելուառաքելությունը:Պետքէ

նշել,որ«Ազգ»օրաթերթընույնպեսբազմալեզուկայքէրևսփյուռ-

քահայ գաղթօջախների հետ կապերի շնորհիվ հետաքրքիր ուսում-

նասիրություններ էր տեղադրում: Այսպես՝ 1999 թ.-ից սկսած մինչև

2001-2002թթ.ժամանակահատվածումմիքանիկայքկար,որոնցըն-

թերցողներըհայկականսփյուռքիներկայացուցիչներնէինկամՀա-

յաստանովհետաքրքրվածմարդիկ, բովանդակությանթարմացումն

այսօրվանմանամենրոպե,ամենվայրկյան չէրկատարվում, հիմ-

նականումդրանքշաբաթվաամփոփիչնյութերնէին,որոշկայքերի

պարագայում՝թերթերիինֆորմացիայիարտատպումը:

2. Մինչև համացանցի զարգացումն ի՞նչ բնութագրեր ունեին

ավանդական լրատվամիջոցները՝ տպագիր մամուլը, հեռուստատե

սությունըևռադիոն:

-Իրավիճակնայսպիսինէր.անկախությանառաջինտարիներին

հայկական մամուլը զարգացման մեծ թափ հավաքեց՝ հավատալով

ևհավատներշնչելովհասարակությանը,որկդառնաազատխոսքի

տարածման, օբյեկտիվ տեղեկատվության հաղորդման, ժողովրդի

խոսքը բարձրաձայնող հարթակ:Սկզբումտպավորություն կար, որ

դահեշտությամբկկազմակերպվի,սակայնորոշքաղաքականիրա-

դարձություններ և հատկապես ինքնաֆինանսավորման դժվարու-

թյունները փոխեցին տիրող միտումները: Ավանդական լրատվամի-

ջոցներիցյուրաքանչյուրըորոշակիևոչքիչծախսունիկապվածթեր-

թիտպագրության,հաղորդումպատրաստելուևեթերհեռարձակելու,



64

տեխնիկագնելուևայլնիհետ:Սկզբնականշրջանումորոշակիհա-

ջողություններկային,սակայնաստիճանաբարհարկավորէրինչ-որ

խաղիկանոններընդունել,որիցկախվածէրլրատվամիջոցիհետա-

գաֆինանսավորումը:Արդյունքումամենբանձևավորվեցայնպես,

ինչպես, հավանաբար, պահանջում էր ժամանակը: Ամեն դեպքում,

ձևավորվեցինհետևյալբնութագրերը.տպագիրմամուլը՝օրաթերթե-

րը, շաբաթաթերթերը և մյուսները չափազանց քաղաքականացված

դեմք ստացան՝ իշխանական կամ ընդդիմադիր՝ ընդհուպ հասնելով

միմյանցդեմնյութերգրելունևտարբերմեղադրանքներներկայաց-

նելուն: Հեռուստաընկերությունների առումով սկսվեցին իշխանու-

թյանկողմիցկառավարմանփորձերը,ևամենամեծ«պատժամիջո-

ցը» դարձավ«Ա1+»-ի եթերազրկումը:Իսկ ռադիոն մեծտարածում

չուներայդշրջանում,թեկուզռադիոալիքներըշատդեպքերումունեին

սեփական լրատվական հաղորդումները, սակայն հանրության վրա

ազդեցությունըմեծչէր,շեշտադրումըերաժշտականևժամանցային

հաղորդումներիվրաէրարված:Արդյունքումստացվումէրհետևյալը,

որյուրաքանչյուրլրատվամիջոցիրգոյությունըպահպանելուհամար

պետքէորոշգործողություններիդիմերկամհրաժարվերորոշքայլե-

րից,որիարդյունքումտուժումէրհանրությունը:

3.Խոսքումհիշատակեցիք«Ազգի»մասին:Միփոքրառաջան

ցնելով՝ կարո՞ղ եք մտաբերել լրատվամիջոցներ, որոնք փորձեցին

յուրացնելհամացանցը,սակայնանհաջողությանմատնվեցին:

- «Ազգը» համացանց մտնելով չէ, որանհաջողության է մատն-

վել:2002-2008թթ.անընդհատփորձերէինարվում,ինչ-որկայքերէին

բացվումևփակվում:2006-2007թթ.«ԱրմենՏել»-ըմենաշնորհիցզրկ-

վեց, հանրապետության մասշտաբով հեռահաղորդակցության ոլոր-

տումսկսեցինորոշակիփոփոխություներարվել,օրենքներփոխվե-

ցին,դաշտըպարզեցվեց:2008թ.-իցորոշակիակտիվությունսկսվեց,

ինտերնետնաստիճանաբար սկսեց հասանելի դառնալ մարդկանց,

սկզբումթանկսակագներով,հետոգներնէլնվազեցին:Եվքանիոր

Հայաստանիբնակչությունըմեծկապերունիարտասահմանիհետ՝

իդեմսդրսումապրողկամարտագնաաշխատանքիմեկնածբարե-

կամներիևծանոթների,համակարգիչնուինտերնետըմեծպահան-

ջարկունեցան:ok.ruկամ«skype»-իմիջոցովկապհաստատելնան-
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համեմատավելի մատչելի էր, քանհեռախոսով:Գուցեսուբյեկտիվ

կարծիքհայտնեմ,բայց,իմկարծիքով,2008թ.նախագահականընտ-

րություններըևմարտի1-իարգելափակումներըմարդկանցուշադրու-

թյունը լրջորենհրավիրեցինդեպիինտերնետըևտեղեկատվության

հոսքը համացանցում: Նույնիսկ մինչև մարտի 1-ը, ընդդիմության

ձևավորման(վերականգնման)ևիրիրավունքներիհամարպայքարի,

2007թ.վերջիցմեկնարկածիրադարձություններիզարգացմանմա-

սինամենավստահելիտեղեկատվությունըհնարավորէրստանալին-

տերնետում՝azatutyun.am-ի,միքանիայլկայքերի,բլոգներիմիջոցով:

Իդեպ,հենցայդժամանակսկսեցակտիվանալբլոգայինհարթա-

կը:2007թ.-ինդեռայդամենիցօգտվողներըշատքիչէին:Երբտեղի

ունեցաննշածսքաղաքականդեպքերը,մարդիկսկսեցինայցելելև

կարդալականատեսներիգրառումներըիրենցբլոգներում,«Ազատու-

թյուն»ռադիոկայանիկայքընայել,և2008թ.-իցինտերնետը՝որպես

զանգվածային հաղորդակցության միջոց, հետաքրքրող միջավայր

դարձավտեղեկատվությունստեղծելուևտարածելուհամար:

Քանիորտեղեկատվությունհաղորդողն,իվերջո,տիրապետում

է այն հանրությանը, որի հետ աշխատում է, համացանցում նույն-

պես որոշակի քայլեր էին անհրաժեշտ լսարան գրավելու համար:

Հենց այս շրջանում ձևավորվեցին 1in.am-ը, news.am-ը, tert.am-ը,

այլկայքեր՝արդենբոլորովինայլ չափանիշներիհիմանվրա,դար-

ձանավանդականիու նորիհիբրիդներ, որոնքոչ թեհստակծրագ-

րովպետքէեթերդուրսգայինկամտպագրվեին,գործակալության

նման հաղորդագրություն տարածեին, այլ մեկտեղեին այդ ամենը:

Իսկհամացանցայինլսարանինգրավելուհամարկայքերիմիջևլուրջ

մրցակցությունսկսվեցևցանցումսկսեցհրապարակվելցանկացած

բնույթիտեղեկատվություն:Այսպայմաններումթերթերըպարզապես

դուրսմնացինմրցակցությունից:Եթեմարդիկժամանակինկրպակ-

ներից թերթեր էին գնում ու դրանց միջոցով տեղեկանում տարբեր

իրադարձությունների մասին, հիմա նույնը սկսեցինանել լրատվա-

կանկայքերիմիջոցով:Բացիայդ,կայքերումսկսեցինարտատպել

նաևթերթերիբովանդակությունը,այնպեսորթերթերնավելիկորց-

րինիրենցնշանակությունե:Պատճառներիցմեկնէլայնէր,որմեզ

մոտ թերթ գնելու մշակույթնառանձնապես ձևավորված չէր:Գուցե
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ԱՄՆ-ի,Անգլիայի,Ռուսաստանիխոշորքաղաքներումհիմաէլբա-

ժանորդագրվումենքաղաքացիները,իսկայստեղմնացելենհիմնա-

կանումպետականկառույցները,քաղաքականությանհետանմիջա-

կանորենառնչվողներըևայլն:Մյուսկողմիցթերթերիհովանավորնե-

րըհասկացան,որկարելիէչնչինգումարովսեփականկայքստեղծել

և ցանկացած տեղեկատվություն ավելի մեծ արդյունավետությամբ

տարածել:Արդյունքումթերթերըբյուջեիսղությունհետևանքովանե-

լանելիվիճակումհայտնվեցին,տպաքանակներըևվաճառքըկտրուկ

նվազեց:«Ազգը»,այսինքն՝ոչմիայնայն,այլևմնացածներըչդիմա-

ցան,վաճառքիդրվածթերթերըվերադառնումէինխմբագրություն,և,

օրինակ,մինչև50000տպաքանակունեցող«Ազգ»-ըիջեցրեցմինչև

1500օրինակ:Փորձեցինարժեքըբարձրացնել,օրաթերթերը,եթեչեմ

սխալվում, 150դրամեն, սակայնդաէլ չօգնեց:Հիմնականխնդիր-

ներիցմեկնայնէր,որչէինկարողանումկողմնորոշվել,թեինչնյութ

հրամցնելվաղվաընթերցողին,եթեայսօրվաբոլորիրադարձություն-

ներիմասիննաարդենտեղյակէկայքերից:Այդխնդիրըհիմաէլար-

դիականէ:Որոշթերթերսեփականկայքերբացեցին՝մեկօրուշա-

ցումովհրապարակելովնյութերը,սակայնայդեղանակըչաշխատեց,

փորձեցիննույնօրըտեղադրել,դաէլանարդյունավետէր:Դրանից

հետոնորեկավգիտակցումը,որպետքէիրականմրցակցությանմեջ

մտնել՝ շեշտը դնելով ինֆորմացիոնպլատֆորմի վրա, իսկ թերթերն

աստիճանաբար երկրորդական դարձան:Սակայն, իմ համոզմամբ,

ճիշտռազմավարությանդեպքումօրաթերթերըկենդանությունկառ-

նեն,իրենցկայքերնէլավելիլավշունչկունենան:Պարզապեսպետք

էայնպիսիռազմավարությունմշակել,որկայքնութերթնօժանդա-

կենիրար,ոչթեմեկըգոյատևիմյուսիհաշվին:Կարևորէգիտակցել,

որհինտեխնիկայովումոտեցումներովհնարավորչէհաջողության

հասնելհամացանցում:Ինտերնետըլրիվայլչափանիշներուխաղի

կանոններէթելադրում:Հայաստանիօրինակումտեղիունեցավհետ-

ևյալը՝ ստեղծվեցին լրատվական կայքեր և սկսեցինանել այն, ինչ

ժամանակինանումէինգործակալություններնևթերթերը,այսինքն՝

մատուցելտեքստևնկար:Իսկինտերնետը լայնհնարավորություն

էտալիսօգտագործելմուլտիմեդիագործիքները,ինֆոգրաֆիկանե-

րը, միաժամանակվիզուալառցանց կապապահովել և թարմացնել
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տեքստը,միանալօգտատերերինևհետադարձկապովքննարկում-

ներձևավորել...Այսօրհանրությանպահանջարկնայդէ՝հաղորդակ-

ցում,շփում,սեփականմասնացկությունողջգործընթացին:Փորձա-

գետներիցմեկը,որինհրավիրելէինքՀայաստանդասախոսություն-

ներ անցկացնելու, հետաքրքիր համեմատություն արեց. «Ժամա-

նակին մարդիկ գնում էին դասական համերգ լսելու, հիմա մարդիկ

ցանկանումենմասնակցելնվագախմբիգործողություններին»:Իսկ

մեզ մոտանգամ լրագրողները չեն հանդուրժում, որ յուրաքանչյուր

օգտատերկարողէդեմկամկողմլինել,քննադատելնյութերը,կար-

ծիք արտահայտել, մատնանշել սխալները և այլն: Մինչդեռ պետք

է ընդունել, որ լրահոսըձևավորողըհաշվետու է հանրությանառջև:

Չգիտեմորքանովէտեղինայստեղհիշատակել,սակայնուսանողնե-

րինհաղորդակցությանփուլերիզարգացումընկարագրելիսկապի3

տեսակիենքանդրադառնում.նախշուրթիցշուրթհաղորդակցումնէր,

այնուհետև ձևավորվեց ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկատվության հա-

ղորդումը,երբմիկողմնօժտվածէրինֆորմացիափոխանցելուլայն

հնարավորություններով,իսկմյուսկողմըմիայնընդունողէր:Համա-

ցանցիտարածմամբ եկավ 3-րդտարբերակը, որը միավորեց նախ-

կիներկուսը:Այսպարագայումորպեսմոնոպոլիստհանդեսգալնի

վնասէաշխատում:Կարելիէկայքումփակելմեկնաբանությունների,

հավանելու, տարածելու ֆունկցիաները, սակայն միևնույն է նյութը

կարողենտեղափոխելքննարկմանինչ-որհարթակ:Ինչևէ,փաստո-

րենտեղեկատվությանհաղորդմաննախկինեղանակներըմիավոր-

վեցին,լրատվամիջոցներըինֆորմացիաենստեղծում,մարդիկփոր-

ձումենայնշրջանառությանմեջդնել:Եվստացվումէայնպես,որ

մեդիաոլորտումարդենյուրաքանչյուրմարդաղբյուրէ,կարողէար-

տահայտվել, սեփական լրատվական ռեսուրսը ստեղծել և, իտար-

բերություն լրատվամիջոցների, առանց ֆիլտրելու գրել ցանկացած

իրադարձությանմասին:Հիմաինֆորմացիանգալիսէհամացանցից

և գնում է համացանց, այդ շրջապտույտում կայքերի լրագրողները

պետք էփորձեն ուղղորդել լրահոսը, իսկավանդական լրատվամի-

ջոցներըշարունակումենտուժելստեղծվածիրավիճակից:

4. Վերադառնալով կազմավորման փուլին՝ կմտաբերե՞ք ինչոր

գործակալություններ, կազմակերպություններ, որոնք փորձում էին
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համակարգել լրատվամիջոցների կողմից համացանցը յուրացնելու

գործընթացը:

-Մեդիաոլորտումգործողհասարակականկազմակերպություն-

ներնենլուրջդերակատարումունեցել,որավանդականլրատվամի-

ջոցներըկամլրագրողներնավելիհամարձակ,ավելիճիշտկարողա-

նանգործելհամացանցում:2009թ.-իցմերկազմակերպությանբոլոր

ծրագրերն ուղղված են համացանցում ոչ միայն լրագրողների, այլ

նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ակ-

տիվգործունեությանխթանմանը:Ընդորում,միայնակտիվությունը

չիկարևորվում,այլգրագետ,ճիշտձևովկիրառումը.նախկինումսո-

վորեցնումէինքօգտվելինտերնետից,հիմա՝անվտանգօգտագործել

ցանցը,նախորդտարիուշադրությանկենտրոնումցանցումէթիկայի

կանոններիպահպանումն էր: Իմ կարծիքով, զարգացման սովորա-

կան ընթացք է, պարզապես լրատվամիջոցների աշխատակիցներն

իրենցբնականոնաշխատանքայինգործընթացումհնարավորէժա-

մանակչգտնենինքնակրթությանհամար:ԱյդպատճառովՀԿ-ների

դերակատարումըշատկարևորումեմ:Նրանքկարողեննախաձեռ-

նել, տարբեր լրատվամիջոցներից մի քանի աշխատկից հրավիրել,

որևէ նոր բան սովորեցնել, վերջիններս էլ իրենց գործընկերներին

կսովորեցնենևայլն:Այստեղզարգացմանմիքանիուղիկարողեմ

առանձնացնել՝մասնավորևպետականսեկտորըզարգացրեցհեռա-

հաղորդակցությանոլորտը,լրատվամիջոցներնայդզարգացումները

նկատելով՝սկսեցինձևափոխվելթե՛տեխնիկապես,թե՛ռազմավարու-

թյամբ, հասարակական կազմակերպությունները փորձեցին իրենց

ներդրումն ունենալ դրանում՝ օգտագործելով միջազգային ևտեղա-

կանֆինանսավորմանհնարավորությունները:

5.Որո՞նքէինլսարանիառանձնահատկություններըինտերնետի

զարգացմանվաղփուլումևինչպիսիաստիճանականաճեղավհե

տագայում:Ի՞նչփոփոխություններկրեցայնևի՞նչպահանջներու

ներ:

- Հետևյալ տեսանկյունից ասեմ. Հայաստանում մշտապես քն-

նարկումներ են լինում, որ «Facebook»-ում հասարակության ավելի

ինտելեկտոալ շերտ է հավաքված, որոնց համախմբելով կարելի է

լուրջգործողություններձեռնարկելևայլն:Աշխատումեմնմանքն-
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նարկումներիչմասնակցել,քանիորիմհամոզմամբայդամենըժա-

մանակավորբնույթէկրում:Միայնկայքմուտքգործելնումեկնաբա-

նությունգրելըհիմքչէքեզհանրությունիցառանձնացնելուհամար:

Եթե2001-2002թթ.-իցարդենկայքերկային,բայցակտիվությունը

սկսեց2007-ից,ապակարելիէասելհետևյալը.մինչև2007թ.ինտեր-

նետիցօգտվողներնայնմարդիկէին,որոնքկա՛մպետականմարմին-

ներում,կա՛մԵրևանիֆիզիկայիինստիտուտում,կա՛մտեխնիկական

համապատասխան միջոցներ ունեցող վայրերում էին աշխատում,

նրանցիցառավելակտիվներընաևսկսեցինբլոգայինռեսուրսներից

օգտվել:Այս շրջանում հիմնականօգտատերերը «IT» ոլորտից էին

կամայնկազմակերպություններիաշխատակիցներ,որտեղինտեր-

նետը հասանելի էր:Զարգացմանարդյունքում որոշակի բաժանում

եղավ.մարդկանցմիմասը,որըմիջոցէրփնտրումիրազգականների

հետկապհաստատելու,գնաց«Одноклассники»կամհաղորդակց-
ման «ICQ» համակարգեր, զուգահեո ակտիվացավ «Facebook»-ը:

Ավելիինտենսիվմիգրացիանդեպի«Facebook»սկսվեցայնժամա-

նակ,երբայնհասանելիէրռուսերեն,ավելիուշնաևհայերեն:Հա-

վաստիացածեմ,որայսփուլումարդենցանկացածխավի,ցանկա-

ցածոլորտիմարդինտերնետիօգտատերկարողէրդառնալ:Ցավով

պետք է արձանագրել, որ շատերի համարայս մեծ համակարգիչը

տանըդրվումէրմեկկոճակսեղմելու,«skype»-ովկամok.ru-ովհա-

րազատներիհետկապհաստատելուհամար,պատկերավորասած

հեռախոսիդերուներ:Սակայն2008թ.-իկտրուկքաղաքականփո-

փոխությունները մարդկանց, հատկապես երիտասարդների մեջ հե-

տաքրքրություն առաջացրեցին համացանցի նկատմամբ, նրանք էլ

սկսեցինսովորելևիրենցյուրացրածըփոխանցելմեծահասակներին:

Աստիճանաբարսկսեցինհասկանալ,որայդ«հեռախոսից»կարելի

էինչ-որբանկարդալ,դիտելուսկսեցիննաևորպեսինֆորմացիայի

աղբյուրօգտագործել:Կանվերլուծություններ,որտեղսկզբիցնշվում

էր, որ բնակության 7%-ի համար է համացանցը որպեստեղեկատ-

վությանաղբյուրհանդեսգալիս,այնուհետևդարձավ10%,2տարի

առաջ՝14%,հիմավստահեմ,որավելիէբարձրացելայդցուցանի-

շը,գուցեկրկնապատկվածլինի,չնայածհեռուստատեսություննայս

ցուցանիշով շարունակում է առաջատար լինել: Սակայն այստեղ
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պակասկարևորչէայն,որհեռուստատեսությամբհաղորդվածտեղե-

կատվությաննկատմամբհանրայինվստահությունըկտրուկնվազում

է:

Այսօր համացանցում մենք դեռ լուրջ խնդիրներ ունենք՝ ցան-

ցայինգրագիտության,անվտանգությանտարրականնորմերի,հա-

ղորդակցմանէթիկայիպահպանման,գրագողությանհետկապված:

Թերևսայլխնդիրներ նույնպես լինեն, բայց նշածս բոլոր կետերով

հայաստանյանհամացանցայինլսարանըդեռևսխոցելիէ:

6.Ինչպե՞սփոխվեցինլրատվականժանրերը:Ի՞նչէինկարդում

սկզբնականշրջանումևինչ՝հետո:

-Ժանրերիվերաբերյալդասականմոտեցումներըմիշտեղելեն,

իսկեսավելիշատայնսերնդիներկայացուցիչեմ,որփորձելէկոտ-

րելայդկարծրատիպերը՝հատկապեսնորմեդիաներիզարգացման

առումով:Այստեղդուկարողեսմինյութգրել,հետոակադեմիական

մակարդակովքննարկվի,թեդաորժանրինէպատկանում:Օրինակ,

եթետեսանյութէ,կիցտեքստէտեղադրվածևձայնագրություն,ընդ

որում, տեքստը վերլուծական է, ձայնագրությունում՝ փաստեր, իսկ

տեսանյութն ինչ-որ մեկի հետ հարցազրույց է, այդ ամբողջական

հրապարակումը ո՞ր ժանրին դասել: Ավանդական լրատվամիջոց-

ները հիմնականումպահել են դասական ժանրերը, համապատաս-

խանխորագրերենառանձնացվելթերթերում,հեռուստատեսությամբ

լրատվականհաղորդումներկամռեպորտաժներթողարկվել:Իսկհի-

մա«Facebook»-ումարվածգրառումըդառնումէլուր՝ընդունենք,թեոչ:

Անցումայինշրջանենքապրում,ևցանկացածինֆորմացիա,որըկա-

րողէընթերցողապահովել,կայքերըվերցնումուտարածումեն:Այդ

պատճառովէլցանցումմեծքանակությամբչճշգրտվածտեղեկատ-

վություն է հայտնվում, և ընթերցողն էլ հիասթափություն էապրում:

Լրագրողներիհամարևսբավականդժվարինիրավիճակէ,քանիոր

ոչբոլորլրատվականկայքերնունենպրոֆեսիոնալաշխատակազմ:

Բայց օրենքով դրանք բոլորը լրատվության միջոց են համարվում,

այսինքն՝ օրենսդրությանըհակասողցանկացածտեղեկատվության

տարածումնույնձևովպատասխանատվությանէենթակա,ինչպես

օրաթերթի կամ հեռուստաընկերության պարագայում է: Այնուամե-

նայնիվ,մեզմոտդեռորոշակիխառնաշփոթէ:Դատականնախա-
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դեպերկարծես չկան:Դաինչ-որտեղդրականեմհամարում,ինքս

ավելիհակվածեմինքնակարգավորմանմեխանիզմներիմշակմանը:

Այսհամատեքստումպետքէնշել,որpanorama.am-իլրագրողՀասմիկ

Համբարձումյանինախաձեռնությամբ«Facebook»-ում«Հանունբա-

րեխիղճլրագրության»խումբստեղծվեց:Շարժառիթնայնեղավ,որ

իրհեղինակածնյութերըտարբերանծանոթկայքերտարածումէին՝

առանց լրատվամիջոցը, հեղինակին, հղումը նշելու և իրենիցտաս-

նյակ,անգամ100անգամավելիշատդիտումհավաքում:Սկսվեցայդ

երկխոսությունը,արդյունքումմիմեծհամայնքձևավորվեց(մոտ600

անդամ),որտեղոչմիայնլրագրողներեն,այլմամլոխոսնակներ,նա-

խարարության,հասարակայնությանհետկապերիներկայացուցիչ-

ներ,ևայստեղմասնագիտականքննարկումներենծավալվում:Այս

նախաձեռնություննիրազդեցություննունեցավայնքանով,որօրեն-

քումգրագողությանհետկապվածփոփոխությունմտցվեց:Իհարկե,

էլիմնացինկայքեր,որոնքչարձագանքեցին,սակայնդաշտն,ասես,

ինքնակազմակերպվում է: Միգուցե անազնիվ միտումներ էլ կան,

մարդիկսեփականկայքերենբացում,որպատրաստվենքաղաքա-

կանինչ-որգործընթացներիևայլն:Ամենդեպքում,դասականլրատ-

վամիջոցները, որոնք հասկանում են լրագրության կարևորությունը,

անկախռեսուրսներիսահմանափակլինելուց,ինտերնետիտարած-

վածությունից և յուրաքանչյուրի՝ մեդիա դառնալու մղումից, փոր-

ձումենպահպանելիրենցդիրքերը,էթիկայիսահմաններըևկարծիք

հայտնելուիրավունքը,հանդեսգալորպեսլրագրող,ոչթեորպեսակ-

տիվ քաղաքացի, քաղաքական ուժ ևայլն:Այսամենի մեջ ժանրե-

րըլիովինխախտվումեն:Օրինակ՝համացանցումհարցազրույցըչի

կարդացվում,եթետեքստըերկարէ.իհարկե,մարդըկարողէմիայն

իրենհետաքրքրողհարցիպատասխանըկարդալ,սակայնդրաեր-

կարլինելուդեպքումկրկինխճճվումէ:Պետքէմոտեցումնայնպի-

սինլինի,որօգտագործվենտեխնոլոգիականհնարավորությունները՝

հանրությանըտեղեկատվությունհաղորդելուառավելմատչելիեղա-

նակներընտրելու:

7.Ի՞նչդժվարություններիէինհանդիպում լրագրողներըհամա

ցանցայինբովանդակությունստեղծելուևայնտարածելուտեսան

կյունից(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):
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- Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում անցումային փուլը շատ

ցավոտէբոլոր`հատկապեսերկարամյափորձունեցողլրագրողնե-

րիհամար,ովքերժամանակիննյութըգրումէին,հանձնումսղագրո-

ղինևվերջ,որոնքռադիոյիհամարձայնագրությունէինանում,փո-

խանցումմոնտաժողին,հեռուստալրագրողիհամար,ովօպերատորի

հետգնում էր նյութ ստեղծելու, նկարահանում կամգրի էրառնում,

որպեսզիմեկուրիշըձայնագրվի,հանձնումմոնտաժողինևդրանով

ավարտումիրաշխատանքը:Ցավոտէ,որովհետևհիմախմբագրու-

թյունները լրագրողիցպահանջում ենամեն բան ինքնուրույնանել,

սեփականհեռախոսով:Միայնլրագրողնէ,մոնտաժողկամայլաշ-

խատակից չկա, հանձնարարություն է ստանում գնալ, նյութպատ-

րաստելկամտեղիցեթերդուրսգալ,տեքստըգրել:Պատկերացրեք,

թեհամեմատականառումովորքանէփոխվելևբարդացել լրագրո-

ղիաշխատանքը:Երիտասարդներիհամարավելիհեշտէ,քանիոր

իրենքուսումնառությանտարիներինսկսումենզուգահեռխմբագրու-

թյուններմտնել,դյուրակիրհամակարգիչներենստանումևնյութեր

պատրաստելուառաջադրանք:Ուսանողներիկայացմանըզուգահեռ

լրագրությունը լուրջտեղեկատվական վնասներ է կրում, որովհետև

անփորձ,2-3ամսվալրագրողինպետքչէ,օրինակ,հետաքննություն

հանձնարարել: Իսկ այսօրվա խմբագրություններում հիմնականում

երիտասարդաղջիկներևտղաներեն,խմբագիրներըփորձունեցող,

բայցժամանակչունեցողմարդիկեն,ևսովորաբարբոլորինթույլեն

տալիսանմիջապեսկայքմուտքգործելևնյութտեղադրել:Կարծում

եմ՝փոխխմբագրիկամպատասխանատուխմբագրիառկայությունը

պարտադիրէ:Այլապեսստացվումէայնպես,որնյութըտեղադրվում,

տարածվումէ,մարդիկտեսնումենանճշտություններըկամընդհան-

րապեստեղեկատվության կեղծ լինելը, դրանից հետո նոր կարող է

խմբագիրընայել:Այսպեսանդադար,թեկուզհետոխմբագրությունն

ընդունի, որ սխալ տեղեկատվություն է տարածվել, լրագրության

նկատմամբհանրությանվստահություննօրըստօրենվազումէ:Սրա

հիմնական պատճառը նոր, անպատասխանատու խմբագրություն-

ներնեն,որոնքամենգնովփորձումենգոյատևել՝հաճախհանրու-

թյան շահերի, պրոֆեսիոնալ լրագրողների հեղինակության ոտնա-

հարման հաշվին: Ինչպես նշեցի, լրագրողների համար լուրջ փոր-
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ձություն էր տեխնիկական առումով, որովհետև պետք է սովորեին

հեռախոսովտեսանյութնկարել,ընդորումհնարավորինսորակյալ,

որպեսզիկադրըստատիկլինի,ձայնըլավհնչի,տեսարանըհամա-

պատասխանլինիևայլն:Մասնագիտականառումովարժեհիշատա-

կելայննորկարողություններիտիրապետմանանհրաժեշտությունը,

որոնքպահանջում էհամացանցը.ցանցումառավելապեսգրումեն

լրատվականհոդվածիժանրում,որը,սակայն,նույնպեսիրառանձ-

նահատկություններն ունի: Մասնավորապես վերնագիրը պետք է

կարճլինի,առաջինպարբերությանհետկապվածորոշսկզբունքներ

պահվենևայլն:Իրավականուէթիկականկողմերինարդենանդրա-

դարձա,նախգրագողությանխնդիրնէ,այնուհետև՝խմբագրության

որդեգրած քաղաքականությանն ու էթիկայի կանոններին հետևելը:

Մեզմոտ2դեպքէգրանցվել,երբլրագրողինաշխատանքիցազատել

ենխմբագրությանգաղափարախոսությունիցշեղվելուհամար:Սաէլ

էցավոտ,քանիորորպեսքաղաքացիլրագրողնազատարտահայտ-

վելուիրավունքունի,բայցմյուսկողմիցկախմբագրությանգրված

կամչգրվածքաղաքականությունը,որինպետքէհետևել:Լրագրող-

ներիկողմիցպահանջեղավ,որպեսզիաշխատանքայինպայմանա-

գիրկնքելիսէթիկայինառնչվողկետերընույնպեսներառվեն՝կապ-

վածսոցիալականցանցերումվարքինորմերի,լրագրողի՝իրանձնա-

կան տեսակետն արտահայտելու հարցերի հետ: Սա անցումային

շրջանիհերթական լուրջխոչընդոտն է լրագրողներիհամար: -Ձեր

կազմակերպությանկողմից,եթե չեմսխալվում,ցանցում լրագրողի

էթիկայիվարքականոն էմշակվել: Հստակ չեմհիշումտարեթիվը,

մեր ձեռնարկներում կարող եք գտնել, համենայն դեպս հերթական

ընտրություններիցառաջմարզերիլրագրողներիհամարհամացան-

ցայինհմտություններիմիշարքդասընթացներէինքկազմակերպել,

որպեսզիյուրաքանչյուրնիրմարզիցկարողանատեղեկատվություն

փոխանցել:Փորձեցինքառանձինբլոգայինհարթակներօգտագոր-

ծել,սակայնանարդյունավետ:Այնուհետևորոշեցինքմեկընդհանուր

հարթակ ստեղծել, որտեղ բոլորը մուտք կունենան և իրենց մարզի

մասինտեղեկատվություն կտեղադրեն:Ինֆորմացիոն հոսքը գնաց,

սակայնպարզվեց,որյուրաքանչյուրնիրսուբյեկտիվմոտեցումնու-

նի:Այդպատճառովմերհաջորդհանդիպմանըորոշեցինքառցանց
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լրագրողիէթիկայիվարքականոնմշակել:Դափորձնականքայլ էր

մերոլորտում,քանիորմեզնիցառաջայլկառույցներևմիություններ

ևսկանոնակարգէինստեղծել,պարզապեսառաջինանգամօգտա-

գործվեցառցանցբառը:Դա10կետիցբաղկացածևչվնասելուսկզ-

բունքիվրահիմնվածուղեցույցէր,որըկոչվածէրօգնելութղթակցին

չսայթաքելինտերնետումէթիկականնորմերիառումով,իրգրառման

տակ մեկնաբանություններով չհակասել իրեն: Այս վարքականոնը

բավականարդյունավետգործեց,անգամմի շարքայլ ռեսուրսներ,

մերէջինհղումտալով,հայտարարեցին,որաշխատումենդրահի-

ման վրա, համագործակցող 20-ից ավելի մարզային լրագրողներն

ինքնինդրանովէինառաջնորդվում:Այլխնդիրէ,որիրենցհիմնա-

կանխմբագրություններիհետաշխատելիսպահպանումէիննախկին

ոճն ու մոտեցումները, սակայն համատեղ կայքում ընդունված նոր-

մերըպահվումէին:Իհարկե,կարմոդերատոր,որըպետքէնյութերը

հաստատեր,նորդրանքկայքումհասանելիդառնայինհանրության

համար,բայցայդմեխանիզմըպետքէբոլորխմբագրություններնէլ

ունենան:Հակառակդեպքումշատլուրջվստահությունպետքէլինի

լրագրողինկատմամբ,որպեսզինրանհնարավորությունտրվիանմի-

ջապեսհանրությանհետառնչվել:

8. Ի՞նչ կասեք ֆորումների, բլոգների և սոցիալական ցանցերի

զարգացմանևմեկըմյուսինհաջորդելուհայաստանյանփորձիմա

սին,դրանքե՞րբսկսեցինծառայելորպեսլրատվությանմիջոց:

- Ինչքան հիշում եմ 2004 թ.-ից հետո փակ ֆորումները կային,

հանրույթներէինձևավորվել,որոնքիրարհետտեղեկատվությունէին

փոխանակում:Իսկբլոգներիգոյությունը,ինչպեսնշեցիվերևում,Հա-

յաստանում«Facebook»-իակտիվացմանըզուգահեռանիմաստդար-

ձավ:Այսպեսկոչված«ինտելեկտուալ»խավը,որըֆորումներումու

բլոգներումէր,տեղափոխվեց«Facebook»,իսկմյուսհարթակներում

գրելնայլևսիմաստչուներ:Նախկինումդրանքքննարկումներիևտե-

ղեկատվությանփոխանակմանմիակմիջոցներնէին,իսկ«Facebook-

»-ըմիավորեցդրանցգործառույթները:Հիմաէլկանմարդիկ,որոնք

շարունակումենգրառումներանելբլոգներումևտարածելսոցիալա-

կան ցանցերի միջոցով, բայցայցելությունները շատ քիչ են:Նույն

բլոգերների մյուս մասը սեփական կայքն է բացում, ասենք, «.am»
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տիրույթում:Դրանովայնպաշտոնականկարգավիճակէստանում,

բայց,ըստէության,նույնբլոգնէ,ևթեորքանովարդյունավետկլինի,

ցույց կտաայցելությունների և քննարկումների վիճակագրությունը:

Իմպատկերացմամբ,եթեանգամայցելումևընթերցումենկայքում

տեղադրվածնյութը,միևնույնէնախընտրումենվերադառնալևսո-

ցիալական ցանցում մեկնաբանություն գրել՝ մտավախություն ունե-

նալով, որ կայքում հեղինակը կամիր ընկերները չենտեսնի: Հիմա

«Twitter»-ն է սկսում ակտիվանալ, «Linkedin»-ում տեղաշարժ կա,

ամեն դեպքում, Հայաստանում շատերն այդ հիմնական ռեսուրս-

ներումգրանցվածեն,սակայնօգտվումենայնհարթակներից,որն

առավելհարմարէ:«Twitter»-ինհայլսարաննառայժմչիհարմար-

վում,որովհետևնիշերըքիչեն,բացիայդլեզվիխնդիրկա,տեղեկատ-

վությունըշատէևթարմացվումէանընդհատ,մարդիկխճճվումեն:

«Linkedin»-ննակադեմիականռեսուրսէ,բոլորըգրանցվումեն,բայց

ակտիվությունըցածրէ:Նույնձևով«Google+»հարթակնէ:Ընդհա-

նուրառմամբայնպեսէստացվում,որնույնմարդըբոլորհարթակ-

ներում գրանցված է ևամենուրեք նույն համայնքն է ձևավորում իր

շուրջը, ուստի չխճճվելու համար օգտվում է այն մեկից, որնավելի

հարմարէ:Հայաստանումայդհարթակնառայժմ«Facebook»-նէ:

9.Ընդհանրացնելովամբողջգործընթացը՝Հայաստանումհամա

ցանցայինԶԼՄներիզարգացմանի՞նչփուլերկառանձնացնեք:

-Իմկարծիքովվաղէփուլերառանձնացնել,մենքդեռառաջին

փուլնենքհաղթահարում:Տեխնոլոգիականոլորտնայնքանարագէ

զարգանում,որչգիտենք,թեվաղնինչհնարավորություններկլինեն:

Կդժվարանամփուլերնշել,գուցեժամանակագրականհատվածներ

առանձնացնեմ.1999-2005,2006թթ.պասիվշրջանէր,երբկայքերն

աշխատում էին արտաքին լսարանի համար, իսկ ներսում գործում

էինֆորումներնուբլոգերները:Այնուհետև2007-2009,2010թթ.դաշ-

տինկատմամբհետաքրքրությանբարձրացմանշրջանէր:Դրանից

հետոարդեն, արդի շրջանում կիրառությանփուլն է, որինպետք է

հաջորդի գրագետ կիրառությունը:Պատկերավորասած, մինչև հի-

մամենքբնակվելուտեղգտնելուևմերդիրքնամրապնդելուխնդիր

ունեինք, իսկ այժմ բնակարանը կահավորելու առաջադրանքն է:

Իսկապես, մինչևայժմբոլորնարտահայտվելուխնդիրունեին, իսկ
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այժմգալիսէսեփականդեմքըճիշտներկայացնելուհարցը:Ոմանք

կփակվեն,մյուսներըդուրսկգանևայլն:Այսինքն՝հիմաադապտա-

ցիոնշրջանըգրեթեհաղթահարելենքևմեզարդենավելինէպետք:

Մյուսկողմիցպետքչէմոռանալ,որայսամեննինչ-որտեղիցկառա-

վարվումէ,իսկմենքչգիտենք,թեմեզհամարինչենպատրաստել,

կամպետություններնինչպեսկցանկանան,որհետագայումգործեն

այսհարթակները:Կաներկրներ,որոնքսկսելենսահմանափակում-

ներմտցնելհանրության՝ինտերնետիցօգտվելուառումով,մյուսները

լայնազատությունենտալիսհամացանցիօգտատերերին:Այսինքն՝

միայնօգտատերերիհամայնքիցչէկախվածինտերնետիհետագա

զարգացումը:Այսպահինարդենյուրաքանչյուրնիրչափովյուրաց-

րելէցանցը,հետագայումպետքէփորձարվիհարմարդարձնելայն՝

պետություննիրհերթին,հասարակությունը՝իր:Օրինակ,անվտան-

գությաննկատառումներովեսարդենմտածումեմանոնիմհայտնվել

ինտերնետում,որամենինչիմանամ,բայցիմմասինչիմանան:Իմ

համոզմամբ,գնալովմեծանալուէկիբերհանցագործություններիքա-

նակը,պետությանկողմիցհեղինակայինիրավունքի,էթիկայիպահ-

պանմանանվանտակսահմանափակումներըշատանալուենևայլն:

Այնուամենայնիվայն,որվիրտոալկյանքնիրականկյանքիլիարժեք

բաղադրիչնէ,արդենկայացածիրողությունէ:

10.Ե՞րբհամացանցըսկսեցին յուրացնել ռադիոնև հեռուստա

տեսությունը:

-Իրականումթերթերինզուգահեռենմտել,գուցեմիքանիամս-

վատարբերությամբ:Փորձենքհետադարձհայացքգցել:Հիմնական

զարգացումները վերջին 4-5 տարվա ընթացքում են տեղի ունեցել:

2011-2012թթ.թերթերըսկսեցինմտնել,հեռուստաընկերություններն

էլկայքերբացեցին,որոշներըդանդաղ,մյուսներնավելիարագ,բայց

փոփոխություններ անում են: Հիմա արդեն կազմակերպություններ

կան, որ եթե տարին մեկ կայքը չթարմացնեն՝ տեխնիկապես հնա-

րավորություններիառումով,արդենհինէհամարվում:Այսինքն՝հա-

մացանցմտնելուխնդիրըբոլորնէլկարծեսմիաժամանակլուծելեն,

բայց հարմարվելու խնդիրը վերջնականապես շատերը չեն լուծել.

տեքստկամ հեռուստաընկերության հաղորդումը, սերիալըառցանց

դնելըդեռչինշանակում,որինտերնետեսեկել:Բացթողածհաղոր-
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դումըկարելիէ«Youtube»-ումկամ«Rutube»-ումգտնելդիտել:Բայց

այսօրարդեն «UCOM»թույլ էտալիս բացթողածհաղորդումը վե-

րադիտել, ցանկացած պահի կանգնեցնել ու շարունակել դիտումը:

Շատկարևորէնշելհեռուստատեսայիննորտեխնոլոգիաներիզար-

գացումը,որընորմակարդակիէբարձրացրելհեռուստատեսության

ևինտերնետհեռուստաընկերություններմիջևկապը:Եթեժամանա-

կին«Սիվիլնեթ»-ի, «Ազատության» լրագրողները մտահոգվում էին,

թեերբևէինտերնետըհնարավորությունկտանույնքանլսարանհա-

վաքել,որքանավանդականհեռուստաընկերությունները,ապահիմա

դալուծվեցնրանով,որինտերնետիմալուխըմտավհեռուստախցիկ:

Այսինքն՝հիմաեսնույնհեռուստացույցովկարողեմև՛«Հ1»նայել,և՛

«Սիվիլնեթ»,և՛«Ազատություն»:Իհարկե,Հայաստանումդեռքչերն

ունեն,սակայնաստիճանաբարձեռքենբերում,մեզմոտսիրումեն

տեխնիկականվերջիննորամուծություններինհամընթացգնալ:

11. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ

րաստմանմակադակըՀայաստանիբուհերում:Դուքհամագործակ

ցո՞ւմեքբուհերիհետ:

-Բազմաթիվխնդիրներկանայստեղ:Ինքսբուհերիհետակտիվ

համագործակցումեմ,մինչևնախորդկիսամյակդասավանդումէՎ.

Բրյուսովիանվանհամալսարանում:Տեխնիկաչկա,այսինքն՝համա-

կարգիչներըհինեն,ժամաքանակըքիչէ,մասնագետներկան,բայց

վարձատրությունը բավարար չէ, որպեսզիամբողջությամբնվիրվեն

բուհականմիջավայրումլրագրություն,նորմեդիադասավանդելուն:

Բայց մյուս կողմիցպետք էասել, որայսօր ուսանողները որոշակի

պատրաստվածությամբենգալիս:Եթե2006թ.-ինամբողջխմբումմի

քանիուսանողէլեկտրոնայինհասցեկամհամակարգիչունեին,այ-

սօրնմանհարցադրումչկա:Համոզվածեմ,որայսօրբոլորըև՛համա-

կարգիչունեն,և՛էլեկտրոնայինհասցե,և՛գրանցվածենսոցիալական

ցանցերում,միքանիսնէլգուցեսեփականբլոգունենանկամայնպես

հմտորեն օգտվենայդ հարթակներից, որ ինչ-որ չափով գերազան-

ցեն դասավանդողին: Ընդհանուր վերցրած,այսօր դասախոսական

անձնակազմըզիջումէուսանողներիտեխնոլոգիականպատրաստ-

վածությանը:Դահաղթահարելուհամար լուրջներդրումներենան-

հրաժեշտ,որոնք,սակայն,ռիսկայինեն՝պայմանավորվածտեխնո-
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լոգիական ոլորտի սրընթաց զարգացմամբ:Բայց,անգամ եթե ռիս-

կային է, ինչ-որ ներդրումներ հարկավոր էանել, որովհետևառանց

դրա ուսանողները ստիպված կլինեն ինքնակրթությամբ զբաղվել,

կամ փորձել մուտք գործել խմբագրություններ և տեղում ծանոթա-

նալկիրառվողտեխնոլոգիաներին:Ուստացվումէայնպես,որայն

ուսանողները,ովքերշուտ,ուսումնառությանտարիներինսկսումեն

աշխատել և պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ, մրցակցությունը շա-

հումեն,իսկովքերհույսըբուհականկրթականհամակարգիվրաեն

դնում,հետագայումմրցակցայինառումովհետոշատերկարժամա-

նակկկորցնեն:

12. Որքանո՞վ է Հայաստանում ինտերնետ ԶԼՄների ձևավոր

մանևզարգացմանգործընթացըկրկնումկամհամապատասխանում

միջազգայինփորձին:Ո՞րերկրներիհետկարելիէհամեմատելայդ

գործընթացները:

-Կարծումեմ՝ավելինպատակահարմարէտարածաշրջանիհետ

զուգահեռներանցկացնել.գրեթենույնզարգացումնէտեղիունենում

Վրաստանում,Ադրբեջանում:Բայց,օրինակ,Ադրբեջանումհիմահե-

տընթացիփուլ է՝ կապված կառավարող վարչակարգի կողմից ներ-

մուծվող խոչընդոտների, սահամանափակումների հետ: Կդժվարա-

նամասել,թեհարևաներկրներումկայքերիառումովինչ-որհաջող-

ված, յուրահատուկփորձառություն կա, որը մենք չունենք: Հայաս-

տանիպարագայումկարողեմառանձնացնել«Ազատության»կայ-

քը,որըեթեոչհետխորհրդայինամբողջտարածքում,ապաառնվազն

տարածաշրջանումլավագույննէիրմատուցածտեղեկատվությամբ

ևմուլտիմեդիահնարավորություններիկիրառումով:Իսկզբանեփոր-

ձարարականմիխմբագրություն լինելով (չմոռանանաք,որֆինան-

սավորվումէդրսից,այդքանովգուցեչենքկարողորպեսհայկական

պրոդուկտդիտարկել, բայցանժխտելի է, որտեղեկատվականար-

տադրանքըստեղծվելևզարգանումէհայերիկողմից)՝սերվերները,

տեխնիկանևմնացածներդրումներնայնպեսարդարացրեցինիրենց,

որնորֆինանսավորումհատկացվեց,նորստուդիաբացվեցնորտա-

րածք,հագեցվածամենաժամանակակիցտեխնիակայով,աշխատա-

կազմնընդլայնվեցևայլն:Այդպատճառով,այսօր«Ազատություն»

ռադիոկայան ասելը, կարծես, անիմաստ է, այն միայն ռադիոհա-
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ղորդումչէ,ռադիոնբաղկացուցիչմասնէայդընկերության,որըհա-

ճախմրցակցությունից դուրս էառցանցասպարեզում, մարտական

պատրաստվածությունունիցանկացածարտակարգիրավիճակում:

Իսկականստուգատեսեղավ2015թ.-իհունվարինԳյումրուդեպքե-

րը:asparez.am-իանձնակազմը՝ԼևոնԲարսեղյանիանմիջականակ-

տիվությամբևգրառումներով,հրաշալիաշխատեցին,Գյումրուբոլոր

լրագրողները մարզային կամ հանրապետական կայքերի միջոցով

ինֆորմացիա էին փոխանցում, այնպես որ նույն օրը հասարակու-

թյունըբավականտեղեկացվածէր:Իսկավանդականհեռուստաըն-

կերություններըհիննորտարիէիննշում:Ստացվումէ,որնրանցհա-

մացանցմտնելըորևէնշանակալիփոփոխությունչիբերել,որովհետև

ընդամենըկոճակենավելացրելեթերըհամացանցումհեռարձակե-

լու:Իսկհանրությանըդապետքչէ:Համենայնդեպսայդպահըկա,

որ «Ազատություն» ռադիոկայաննայսօր իրանձնակազմով կարո-

ղանում է Հայաստանում նույն մասշտաբի լրատվական խնդիրներ

լուծել,ինչցանկացահեռուստաընկերություն:

13. Ի՞նչ միտումներ են բնորոշ ժամանակակիցԶԼՄներին (բո

վանդակային, ժանրային, լսարանային): Ձեր կարծիքով զարգաց

ման ի՞նչ հեռանկարներ ունի համացանցային լրատվությունը Հա

յաստանում:

-Դժվարանումեմհեռանկարներիցխոսել:Իմկարծիքով,դաշտն

ինքնակարգավորման կգնա, եթե քաղաքական, տարածաշրջա-

նային, աշխարհաքաղաքական նկատառումներով չսահմանափա-

կեննրագործունեությունը:ՄենքԵվրասիականտնտեսականմիու-

թյանն ենքանդամակցել, իսկՌուսաստանում վերջին մեկտարվա

ընթացքումտասնյակ օրենսդրականփոփոխություններ են մտցվել՝

սահմանափակելով ինտերնետից օգտվելու հնարավորությունները:

Այնպեսորվտնգկա,որմիօրէլայդսահմանափակումներնուղղա-

կիորեն մեր վրատարածվեն: Մեր հեռահաղորդակցության ոլորտի

ընկերություններըմեծամասամբռուսականեն,ևարդենդեպքերկան,

որ որոշ «IP»-ներ արգելափակվել են: Մյուս կողմից Հայաստանը

պատրաստակամությունէհայտնել2015թ.հանրայինֆորումստեղ-

ծել,որտեղկքննարկվենհամացանցիհետկապվածբոլորխնդիրնե-

րըևազատություննէլկընդարձակվի:Դատեղականմիությունկլինի,
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որը կզբաղվի Հայաստանում շատ հարցերավելի բաց, թափանցիկ

դարձնելով:Թեորքանարդյունավետկլինի,չեմկարողասել,կարևո-

րըհակառակնպատակներովչօգտագործվի:Հեռանկարներիառու-

մովշատշատբանկախվածէոչթեմիայնօգտատերերից,այլտեխ-

նիկականառումովռեսուրսներըկառավարողներից:
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ԲՈՐԻՍՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

(16.01.2015)

1. Հայաստանում ե՞րբ սկսվեցին

առաջինիրականքայլերըդեպիհամացանցացային լրատվություն,

ե՞րբԶԼՄներըսկսեցինմտնելհամացանց:

- Առաջինփորձերը կարելի է 1990-ակաների վերջերինարդեն

նկատել, բայց դրանք ավելի շատ կապված էին նույնությամբ ար-

խիվացնելու,քանառանձինլրատվամիջոցստեղծելուհետ:Եթեչեմ

սխալվում, եղած ռեսուրսների արխիվացման գործընթացը սկսվեց

1998 թ.-ին, և Երևանի մամուլի ակումբն իր որոշակի մասնակցու-

թյուննունեցավ.մենք,փաստորեն,հայաստանյանտպագիրթերթերի

էլեկտրոնայինգրադարանստեղծեցինք,որըմշտապեսթարմացվում

էր:Այդպարբերականթարմացումըհիմքէտալիսդրանքհամացան-

ցային լրատվամիջոցներ անվանել, չնայած նույնությամբ կրկնում

էինտպագիրտարբերակները:Աստիճանաբարմերգործընկերներն

սկսեցինավելի լավպատկերացնելհամացանցիհնարավորություն-

ները: Դրան նպաստում էին տարբեր ուսուցողական ծրագրերը,

որոնքարտասահմանյանփորձըբերումէինՀայաստան:Ավանդա-

կան լրատվամիջոցները՝հեռուստատեսությունըևթերթերը՝սովորե-

լովօգտագործելինտերակտիվհնարավորությունները,հաշվիառնել

համացանցիսպառողներիհատուկտեղեկատվականպահանջարկ-

ները,արդենմոտ10-12տարիառաջսկսեցինհատուկեղանակներ,

միջոցներ մտածել՝ իրենցարտադրանքը համացանցում ներկայաց-

նելու: Դրանից հետո, երբ այդ հնարավորությունները պարզ դար-

ձան ոչ միայնավանդական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչնե-

Երևանիմամուլիակումբի
նախագահ
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րին,այլնաևհանրությանը (իհարկե,հատուկհետազոտություն չեմ

իրականացրել,բայցերևիկարելիէ10տարվապատմությունհամա-

րել),այսպես կոչված մաքուրառցանց լրատվամիջոցները սկսեցին

հայտնվելՀայաստանում:Գրեթեմիաժամանակակտիվացաննաև

բլոգերները,այնպեսորինչ-որփուլումդժվարէրնրանցառանձնաց-

նելլրատվամիջոցներից,դժվարէրտարբերակել՝անհատբլոգերի,թե

պրոֆեսիոնալխմբագրությանհետգործունենք:Պատճառնայնէր,

որաստիճանաբարերկուսիգործելակերպնիրարէրնմանվում,բո-

լորնօգտվում էիննույնգործիքակազմից, որըտրամադրում էրհա-

մացանցը:Այդամենինլրացուցիչզարկտվեցսոցիալականցանցերի

մուտքըևդրանցնկատմամբզանգվածայինհետաքրքրությունը:Հա-

յաստանումդեռշարունակվումենառցանցլրատվամիջոց,բլոգ,սո-

ցիալական ցանցիակտիվ օգտատեր հասկացություններըտարան-

ջատելուփորձերը,բայցաստիճանաբարսահմաններըջնջվումենև

միասնականդաշտ է կազմավորվում:Ավանդական լրատվամիջոցն

իրառցանցտարբերակովնաևսոցիալականցանցումէներկայաց-

ված,այնտեղավելիշատէընթերցվում,քանտպագիրտարբերակով

կամսեփականկայքում:Այսհամատեքստում,իմկարծիքով,Հայաս-

տանումճիշտէնաևիրավականմոտեցումը(արդեննախադեպերէլ

կան),որհամացանցումտեղեկատվությանտարածմանցանկացած

փորձ, անկախ նրանից, թետարածողնանհատ է, խմբագրություն,

ավանդականլրատվամիջոցիառցանցտարբերակ,մաքուրառցանց

լրատվամիջոց կամ սոցիալական ցանցի օգտատեր, դիտարկվում է

որպեսլրատվականգործունեություն:Միաժամանակշուկայում,լսա-

րանի կողմից դրանք նույնական են ընկալվում են. փաստացիորեն

տեղիէունենումայն,ինչըվաղուցկանխատեսվելևանվանվելէկոն-

վերգենցիա: Այսինքն՝ կովերգենցիան կարելի է կիրառել ոչ միայն

տարբերլրատվամիջոցների՝թերթի,հեռարձակողի,համացանցայի-

նիհնարավորություններիհամատեղօգտագործման,այլնաևհամա-

ցանցում ցանկացած դրսևորման և տեղեկատվության տարածման

գործողությանիմաստով:

2.Խորհրդայինմիությանգոյատևմանվերջինտարիներիցսկսած

մինչևՀայաստանումհամացանցիտարածումըի՞նչզարգացումներ

էինապրումավանդականզանգվածայինլրատվամիջոցները:
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- Հայաստանյան ԶԼՄ-ների զարգացման առումով բավական

հետաքրքիր են 1980-ականների վերջերը՝ հատկապես Արցախյան

ազատամարտիսկսվելուցհետո:Մինչայդէլորոշուշագրավզարգա-

ցումներկային,սակայնպետքէընդունել,որԽՍՀՄլրատվամիջոց-

ներիշուկայիվրամեծազդեցությունունեցածվերակառուցումըՀա-

յաստանի լրատվամիջոցների վրա շատ քիչանդրադարձ ունեցավ:

1985-1986,մինչև1988թվականըՀայաստանըլրատվությանառումով

առաջատարներիցչէր.նույնՄոսկվայում,Մերձբալթյաներկրներում,

Բելառուսում,Ուկրաինայումհետաքրքիրերևույթներէիննկատվում,

որոնքայստեղառանձնապեսչէինդրսևորվում:ԻսկԱրցախյանշար-

ժումնանմիջապեսկտրուկփոփոխությունմտցրեցմեր լրատվամի-

ջոցներիգործունեությանմեջ,անգամկուսակցականպաշտոնաթեր-

թերնայնպիսինյութեր էինհրապարակում, որնախկինումհնարա-

վորչէրպատկերացնել,«ԵրեկոյանԵրևան»,«Ավանգարդ»թերթերի

հրապարակումները բնորոշ չէինխորհրդային լրատվամիջոցներին:

Այդ ժամանակաշրջանը հետաքրքիր էր նաև, որ ապահովված էր

թերթերիթողարկմաննյութականբաղադրիչը,անհրաժեշտնյութերի

մատչելիություննուլրատվամիջոցներինյութաֆինանսականգործու-

նեությունը:Իսկերբմամուլընաևնորբովանդակությամբհարստա-

ցավ, պահանջարկը և իրացման հնարավորությունները բավական

ընդլայնվեցին: Եթե այն ժամանակ հայկական մամուլի շուկայում

առևտրային սկզբունքներ գործեին, հրատարակիչներըխոշոր եկա-

մուտներկունենային:Երբ1990թ.օգոստոսիցհետխորհրդայինՀա-

յաստանում առևտրային հիմքերով լրատվամիջոց ստեղծելու հնա-

րավորություն բացվեց, առևտրային նպատակներով թերթերի հրա-

տարակման որոշ նախագծեր առաջացան (առայժմ խոսքը միայն

թերթերիմասինէ):Ե՛վ շուկայի,և՛ բովանդակությանառումովզար-

գացում էր ընթանում, բիզնեսի հնարավորություններ էին ստեղծվել,

բայցայդժամանակահատվածըշատկարճտևեց,քանիորտնտե-

սական բարվոք միջավայը երկար չպահպանվեց.ԽՍՀՄփլուզումը

ևՀայաստանիՀանրապետությանտնտեսական,էներգետիկհեռա-

հաղորդակցական,տրանսպորտայինխնդիրներըբերեցիննրան,որ

տպագիր լրատվամիջոցների գործունեության համար անհրաժեշտ

պայմաններըբարդացան,մեծացանտպագրականևթերթերնընթեր-
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ցողին հասցնելու հետ կապված ծախսերը, բարձրացան թղթի գնե-

րը: Որպես հետևանք,արդեն 1992 թ.-ին նույնիսկ շուկայում հաջո-

ղությունունեցողլրատավամիջոցներըլուրջխնդիրներիբախվեցին,

իսկ պահպանվել հաջողվեց նրանց, որոնք քաղաքական հենարան

ունեին՝իհաշիվպետության,իշխանականշրջանակներիկամընդ-

դիմադիրկուսակցություններիռեսուրսների:Այնմիտումը,որառևտ-

րային հիմքերով թողարկվող թերթերը ևս կարող էին մեծ տպաքա-

նակներունենալ,աստիճանաբարմարեց:Սկսվեցտպաքանակների

նվազման,լսարանիփոքրացմանշրջանը:Այնթերթեր,որոնքմինչև

50-70հազարօրինակովէինհրատարակվում,կորցնելովհասանայն-

տեղ,որներկաժամանակներում2-3հազարտպաքանակընորմալ,

անգամլավցուցանիշէհամարվում:Բացիայդ,1990-ականներիկե-

սերից,կարելիէասել,ավարտվեցպետականհեռուստատեսության

մենաշնորհը և մասնավոր հեռուստաընկերությունների նախագծեր

առաջացան:Էներգետիկճգնաժամիհաղթահարումիցհետոայդգոր-

ծընթացնավելիակտիվացավ,և1990-ականներիվերջերինՀայաս-

տանում հեռարձակող լրատավամիջոցների բազմազան միջավայր

ունեցանք:Սաևսմեկգործոնէր,որընվազեցրեցտպագիրլրատվա-

միջոցներիկարևորութունըՀայաստանումևհարվածեցթղթովկար-

դալուավանդույթին:Դրանզուգահեռստեղծվեցնաևառցանցլրա-

տավամիջոցներիհնարավորություն,ևայնմարդիկ,որոնքնախընտ-

րումէինտեքստայինինֆորմացիաստանալ,թերթերիայլընտրանք

ունեցան:

- Համակարգչիցտեքստայինինֆորմացիաստանալուզուտֆի-

զիկական հնարավորությունների մատչելի դառնալուն զուգընթաց

Հայաստանը,պետքէնշել,որավելիարագ,քանավանդականլրա-

տավամիջոցներ ունեցող այլ երկրներ (Անգլիան, Ֆրանսիան, կամ

այլ պետությունները, որտեղ մարդիկ թերթ կարդալու սովորություն

ունեն), անցավառցանց լրատավամիջոցների գերակայության ժա-

մանակաշրջան: Հայաստանում այդ անցումը բավականին արագ

կատարվեց,ևայսօրառցանցլրատվամիջոցներըմեծառավելություն

ունենոչմիայնտպագիրլրատվամիջոցների,այլնաևհեռուստաըն-

կերություններինկատմամբ,քանիորև՛ քաղաքական,և՛ բովանդա-

կային առումով ավելի բազմազան արտադրանք են առաջարկում:
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Արդյունքումդրանքառայժմոչփաստացի,բայցսկզբունքորենտե-

ղեկատվությանստացմանհիմնականմիջոցենդառնում,իսկհեռուս-

տատեսությունըմիտվում է դեպիժամանցայինարտադրանքստա-

ցողներիշուկա:

3.Ո՞րլրատվամիջոցներըմեզմոտառաջինըհայտնվեցինցան

ցում:

- Հիմնականումայն թերթերը, որոնքառավելպահանջարկ ու-

նեին լսարանի մոտ: Հատուկ չեմ ուսումնասիրել, սակայն, եթե չեմ

սխալվում, «Ազգ»-ը, «Առավոտ»-ը, «Հայաստանի Հանրապետու-

թյուն»-ը,թեկուզշատպարզձևով,առանցբովանդակությունըհամա-

ցանցումներկայացնելուհատուկեղանակներիգործարկման,թերթի

նյութերն ուղղակիորեն տեղադրում էին կայքում: Այն դեպքում, որ

«Հետք»-ը,ավելի ուշ շրջանի «Առավոտ»-ը, «168 ժամ»-ը, մյուսնե-

րը գնացինառցանցի հատուկ հնարավորությունները հաշվիառնե-

լու ճանապարհով:Այս գործընթացին որոշակիորեն նպաստում էին

օտարերկրյաներդրողներիֆինանսավորմանծրագրերը,որոնքշա-

հագրգռված էին օգնել մերավանդական լրատվամիջոցներին՝ ընդ-

գրկվելուկոնվերգենցիայիհամաշխարհայինմիտումներին:

4.Կայի՞նայնպիսիկազմակերպություններ,կառույցներ,որոնք

համակարգումէինԶԼՄներիհամացանցայնացմանգործընթացը:

- Առցանց լրատվամիջոցների զարգացմանը հիմնականում

օժանդակում էին այն կազմակերպությունները, որոնք «USAID»

աջակցությամբ մեդիա ոլորտի ծրագրեր էին իրականացնում: Դա

ռազմավարականուղղությունէրևհնարավորությունէրտալիսխոշոր

ծրագրերիրականացնել:Մինչայդայլ՝ավելիփոքր,նախաձեռնու-

թյուններեղելէին՝մեկլրատվամիջոցստեղծելուկամմեկլրատվամի-

ջոցիաջակցելուհամացանցմտնել,սակայնՀայաստանիլրատվա-

միջոցներիամբողջշուկայիհամարորպեսքաղաքականություն,ռազ-

մավարություն հանդես եկան «USAID»-ի կողմից կազմակերպված

նախագծերը:Կարողեմմատնանշելայնծրագիրը,որնիրականաց-

նումէիներեքհայկականկազմակերպություն՝«Ինտերնյուս»ՀԿ-ն,

Երևանիմամուլիակումբըև«Եվրասիա-համագործակցություն»հիմ-

նադրամը:Այն իրականացվում էր 2010-2014 թթ. և դրա հիմնական

թիրախներիցմեկըՀայաստանումառցանցլրատվամիջոցներիզար-
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գացմանը, ընդհանրապես ինտերնետիտարածմանը և քաղաքացի-

ների համար սպառման հնարավորությունների ստեղծմանը օժան-

դակելնէր:Այդծրագրիշրջանակներումաջակցությունցուցաբերվեց

առանձինլրատվամիջոցների,Հայաստանիմարզերումայսպեսկոչ-

վածինֆոկենտրոններ,այսինքն՝կետերստեղծվեցին,որտեղկարող

էինգալտանըհամակարգիչչունեցողմարդիկ,օգտվել,մուտքգործել

ինտերնետ:Բազմաթիվուսումնականծրագրերէինիրականացվում

և՛լրագրողների,և՛սպառողներիհամար,ուսումնասիրվումէրհաղոր-

դակցականարտադրանք, համացանցի զարգացման հեռանկարնե-

րըև լրատվամիջոցներիկողմիցդրանքօգտագործելուուղղությամբ

բիզնեսի զարգացման հնարավորությունները: Այսինքն՝ բավական

լուրջևբազմակողմանիռազմավարությունունեցողծրագիրէր,որի

ընթացքումև՛Հայասատանիինտերնետծածկույթըմեծացավ,և՛առ-

ցանց լրատվամիջոցների շուկան զարգացավ: Իհարկե, չի կարելի

դավերագրելմիայնայսծրագրին,քանիորհամահունչէրբազմա-

թիվայլնախաձեռնություններիևպետականծրագրերի,սակայնիր

դերնունեցավ շնորհիվայն բանի, որ ընդգրկուն ռազմավարություն

էրիրականացնումտարբերոլորտներմիավորելուևնույննպատակի

համարծառայեցնելուուղղությամբ:

5.Ի՞նչլսարանիհետգործունեինհամացանցայինլրագրողները:

- Սկզբնականշրջանումհիմնականլսարանըլրագրողներնէին,

որոնց համար ինտերնետըտեղեկացված լինելուաղբյուր դարձավ:

Իհարկե,Հայաստանիլրագրողներըերբեքմեծհնարավորությունչեն

ունեցել դրսից՝ արտասահմանից, ինֆորմացիա ստանալու, գործո-

ղումներգնալուկամմշտապեսթղթակցելու,մինչդեռաշխարհիմա-

սինպատկերացումստեղծելուանհրաժեշտություննուպահանջարկը

կար:Այսառումով ինտերնետն օգնեց Հայաստանի լրագրողներին,

դրա շնորհիվ Հայաստանի լրատվամիջոցներում լուսաբանում էին

միջազգային կյանքը՝ չնայած բոլոր դժվարություններին և նյութա-

ֆինանսականհնարավորություններիբացակայությանը:Մարդկանց

հաջորդ խումբը, որն անմիջապես և ակտիվ սկսեց օգտվել համա-

ցանցից,համապատասխանկրթությունևժամանակակիցտեխնոլո-

գիաներիցօգտվելուհակումունեցողերիտասարդներէին,Հայաստա-

նիառաջինբլոգերները:Այսշրջանիառանձնահատկություննայնէր,
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որտեղեկատվությանակտիվփոխանակմանդաշտմտանմարդիկ,

ովքերլրագրողներչէինևչէինհավակնումայդդերին,բայցոչմիայն

տեղեկատվության սպառող, այլ նաև ակտիվ տարածող դարձան:

Ընդորում,շատդեպքերումտեղեկատվություննավելիարդյունավետ

հաղորդող,քանպրոֆեսիոնալլրագրողները:

- Այս շրջանից սկսած պրոֆեսիոնալ լրագրության և սիրողա-

կանմակարդակովտեղեկատվությանփոխանակմանմիջևսահմանը

ջնջվելումիջազգայինմիտումըսկսեցդրսևորվելնաևՀայաստանում:

Շատերըշատցավոտընդունեցինդա՝պնդելով,ոչառանցհիմքերի,

որ լրագրությունը լուրջմասնագիտություն էևեթեդրան չտիրապե-

տողմարդիկսկսենմեծդերակատարումունենալտեղեկատվության

փոխանակմանգործընթացում, համաշխարհայինտեղեկատվական

դաշտըկբացվիապատեղեկատվության,ոչորակյալևոչճշգրիտբո-

վանդակության համար: Սակայն չպետք է մոռանալ, որ սպառողը

նույնպեսզարգանում է ևաստիճանաբարընտրությունկատարելու

համապատասխան մեխանիզմներ, սովորություններ, ունակություն-

ներէմշակում,կարողանումէընտրազատելիրհամարկարևոր,հե-

տաքրքիրևվստահելիտեղեկատվությունը:Իմգնահատմամբ,պրո-

ֆեսիոնալ և սիրողական կամ քաղաքացիական լրագրության միջև

սահմանների վերանալն ավելի շատ դրական, քան բացասական

երևույթ է: Տարեցտարի ընդլայնվում է մարդկանց շրջնակը, որոնք

մասնակցում են առցանց տեղեկատվության փոխանակման գոր-

ծընթացին, ևայսօրՀայաստանումդժվար էհասարակությանորևէ

խավնշել,որըդուրսէդրանից:Անգամտարեցները,ովքեր,թվումէ,

չունեն համապատասխան կրթություն կամ հմտություններ, անմի-

ջականորենկամմիջնորդավորվածներգրավվածենայս դաշտում:

Մեխանիզմըհետևյալնէ,եթետարեցմարդիկարտասահմանումբա-

րեկամներ ունեն, նրանց հաղորդակցման հիմնական միջոցը մնում

կամդառնումէ«skype»-ը,դրաշնորհիվտեղիէունենումընտելացում

համակարգչին և որոշ հմտությունների ձևավորում, բացիայդ, հայ-

կական ընտանիքներում սերունդների շփումը բավականին ակտիվ

է,այնպեսորերիտասարդներըմեծերինկամաց-կամացներքաշում

ենայդամենիմեջ:Ինձթվումէ՝այսօրհայկականհասարակության

մեջչկանշերտեր,որբացարձականտեղյակլինենայսոլորտից,գու-
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ցե որպես բացառություն լինեն ինչ-որ հեռավոր բնակավայրեր, որ-

տեղ չկա համացանցի հասանելիություն և շփում հասարակության

մնացած շերտերիհետ:Սանույնպեսաստիճանաբարվերանում է,

որովհետև մարդկանց՝ տեղեկացված լինելու ևառկա հնարավորու-

թյուններիցօգտվելուձգտումըշատմեծէ,երկրիտարածքնէլմեծչէ:

Այնպեսոր,ինչքանէլդժվարէՀայաստանըտեխնոլոգիականկամ

հեռահաղորդակցության տեսանկյունից առաջատար երկիր անվա-

նել,արտասահմանիհետկապի,այդշփումըպահպանելուանհրա-

ժեշտության,երկրիչափերիևմյուսառանձնահատկություններիազ-

դեցությամբկարողենքարձանագրել,որամբողջհասարակությունն

ընդգրկվածէ:

6.Ժանրայինիի՞նչզարգացումներեղան:Լրատվականո՞րժան

րերնէինտիրապետողսկզբնականշրջանում:

- Փոփոխություննայնէ,որժանրերըվերացան:Պետքէասել,

որՀայաստանումժանրերիվերացմանգործընթացըսկիզբէրառել

դեռ ինտերնետի հայտնվելուց առաջ: 1990-ականների սկզբից, երբ

նոր լրատվամիջոցներիառաջացումովորպես լրագրողաշխատելու

հնարավորություններն ընդլայնվեցին ևաշխատանքիանցնելու ըն-

դունված արհեստական արգելքները վերացան, լրատվամիջոցներ

մտան մարդիկ, ովքեր երբեք լրագրություն չէին սովորել և առանձ-

նապեսհակվածչէինհամապատասխանկրթությունստանալու,սա-

կայն ունեին որոշ ունակություններ, հետաքրքրություն հանրային

կյանքի հանդեպ, հասարակությանն ինչ-որ բանփոխանցելու ցան-

կությունևհավակնություն:Բնականէր,որլրագրությունչսովորելով,

չիմանալովորնէժանրը,ինչովէակնարկըտարբերվումհոդվածից

կամթղթակցությունից, նրանք գրում էինայնպես, ինչպեսպատկե-

րացնումէին:Այսպիսով՝ժանրերիխառնաշփոթևնույնիսկմիաձու-

լում տեղի ունեցավ: Իսկ ինտերնետի զարգացումով այս միտումը

նոր զարկ ստացավ:Մարդիկ ունեցածտեղեկությունները,փաստե-

րը,իրենցկարծիքներնումեկնաբանություններընյութիմեջայնպես

էինտեղավորում,ինչպեսիրենցհարմարէրկամինչպեսկստացվեր:

ԴեռԽՍՀՄտարիներինէինայդերևույթիմասինխոսում,նույնիսկ

հատուկհասկացություններէինառաջեկել,օրինակ,ինֆորմաժըին-

ֆորմացիայիևռեպորտաժիհամադրումնէր,որովհետևխորհրդային
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ժուռնալիստականտեսությունումռեպորտաժըհատուկժանրէր՝հս-

տակկանոներովևայդկանոններիխախտումըթույլչէրտրվում:Իսկ

երբգալիսէմարդ,որըչունիբավարարպրոֆեսիոնալգիտելիքներ,

ինքնաբերաբարչիկարողռեպորտաժգրելայնկանոններով,որոնք

կանտեսությանմեջ:Այսմիտումըտարածվեցբոլորժանրերիվրա,

ուստի,իմհամոզմամբ,այսօրՀայաստանում,առավելևսհամացան-

ցում նպատակահարմար չէ ժանրեր առանձնացնել: Իհարկե, այս-

տեղ որոշ խնդիրներ կան, քանի որ, այնուամենայնիվ, խախտվում

է լրագրության կամտեղեկավությանփոխանակման սկզբունքը, որ

փաստըևմեկնաբանությունը,փաստիվերաբերյալհեղինակիկար-

ծիքըպետքէտարանջատվածլինեն:Սաայնսկզբունքներիցէ,որը

հավասար կարևոր պիտի լինի տեղեկատվության և՛ պրոֆեսիոնալ,

և՛ոչպրոֆեսիոնալտարածողներիհամար,ևայնխախտվումէ:Իսկ

մնացածառումներով ժանրերիանհետացումը մեծխնդիր չէ:Ամեն

դեպքում, մարդիկ փորձում են նյութը, իրենց ասելիքն այնպես շա-

րադրել,որհարմարընկալվի:Իսկեթեհարմարէընկալվում,այլևս

պարտադիրչէ,որայնխիստևհստակժանրայինկանոններումլինի:

Պարզապեսկարևորէգիտակցել,որմարդը,ովցանկանումէազնիվ

լինելսպառողիկամհաղորդակցականգործընթացիմյուսկողմիհետ,

հեշտությամբկտարբերակիփաստնումեկնաբանություննիրկարծի-

քիցևկկիրառիայդսկզբունքը:

7.Ի՞նչդժվարություններիէինհանդիպում լրագրողներըհամա

ցանցայինբովանդակությունստեղծելուևայնտարածելուտեսան

կյունից(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):

- Լրագրողիառաջինդժվարությունըմրցակցություննէր:Պարզ

է, որ երբ դաշտում հայտնվեցին մրցակիցներ, որոնքայլ կանոննե-

րով էին աշխատում և տեղեկատվության տարածման դիմաց չէին

ակնկալումգումարվաստակել,պրոֆեսիոնալլրագրողներըսկսեցին

կորցնելիրենցսպառողներիմիմասին:

- Դաշատլուրջմարտահրավերէրայնառումով,որ լրագրողը

պետք է որոշեր, թե որպեսպրոֆեսիոնալ ինչ կարող էառաջարկել

սպառողին, որը կտարբերվի սիրողական լրագրությամբ զբաղվողի

առաջարկածից,որնէիրևիրստեղծածբովանդակությանառավելու-

թյունը,ինչիհաշվինայնավելիլավըևավելիպահանջվածէլինելու:
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Այդմարտահրավերնարդիականէմինչօրս,ևիմհամոզմամբ,լինե-

լուէմշտապես,չնայածշատլուծումներկան,սակայնհամապիտանի

լուծումգտնվածչէ:Սրանիցանմիջականորենբխումէհեղինակային

իրավունքիխնդիրը:Տեղեկատվություն,փաստերհայթայթելովպրո-

ֆեսիոնալ զբաղվողները ժամանակ են տրամադրում և աշխատում

եննյութգտնելուհամար,իսկմեկուրիշը,իրայլունակությունների,

տեխնոլոգիաներին ավելի լավ տիրապետելու հաշվին, չծախսելով

նույնքանժամանակ,ավելիարագևլայնէտարածումմյուսիստեղ-

ծածը,ևհամացանցիհնարավորություններնօգտագործելովավելին

է վաստակում, քան նյութի հեղինակը: Որոնողական համակարգե-

րըշատհետևորդներունեցողցանկացածմարդուհնարավորություն

ենտալիսնաևգումարվաստակել:Միակլուծումը,գուցեֆանտաս-

տիկ,որնինձհավանականէթվում,այնէ,որ լրագրողներըհամա-

գործակցենխոշորհաղորդակցականհամակարգերիևսոցիալական

ցանցերի հետ, ստեղծվեն համակարգեր, որոնք թույլ կտան գտնել,

ֆիքսելփաստնառաջինըտարածողինևնրանփոխհատուցել:Վեր-

ջինհաշվով,հենցփաստըգտնողիշնորհիվենաշխատումբոլորխո-

շորհամակարգերը,անկախնրանից,որմեկուրիշըդամիլիոնավոր

մարդկանցէհաղորդում,իսկհեղինակը՝միքանիհոգու:Պետքէգնա-

հատվիհեղինակը,քանիորնրաշնորհիվեն«Google»-ը,«Youtube»

-ը,«Facebook»-ը,«Twitter»-ընյութստացել,որիվրակառուցելուեն

իրենցբիզնեսը:Պրոֆեսիոնալհեղինակներինանհրաժեշտէնրանց

հետ համապատասխան երկխոսություն և համագործակցություն

ստեղծել,ընդորում,դավերաբերումէոչմիայն լրագրողներին,այլ

նաևգրողներին,գիտնականներին:Այսխնդրիլուծմանուղղությունը

սաէ՝հեղինակներիևհաղորդակցականբիզնեսիմիջևհամագործակ-

ցությունը,հակառակդեպքումտեղեկատվությանտարածումը՝որպես

գեղարվեստական ստեղծագործություն կամ քաղաքական փաստ,

կդադարիմասնագիտությունլինելուց,պարզապեսբարեգործություն

հասարակությանհամար՝առանցփոխհատուցմանակնկալիքի:

8.Կխնդրեիանդրադառնալլրատվամիջոցներիհամացանցմըտ

նելուգործընթացներինԵրևանիմամուլիակումբիմասնակցությանը:

- Սկզբնական շրջանում մասնակցությունը ուսուցողական

ծրագրերի միջոցով էր, որոնք արտասահմանյան գործընկերների



91

հետ համատեղ սկսեցինքառաջարկել Հայաստանի լրագրողներին՝

և՛Հայաստանումկազմակերպվողտարբերսեմինարների,և՛արտա-

սահմանյան նմանատիպ դասընթացների ձևով: Երկրորդ կարևոր

ներդրումը,իմկարծիքով,էլեկտրոնայինարխիվիստեղծումնէր:Այ-

սինքն՝ոչթեստեղծումը,քանիոր«USAID»-իծրագրերիցմեկի շր-

ջանակներումէրձևավորվել,այլշարունակելը:Փաստացիորեն,այդ

ծրագիրըփակվելէր,ևեթեմենքհանձնչառնեինքդրահամարպա-

տասխանատվությունը,արխիվըկորելուէր:Հայաստանյանթերթերի

նյութերիէլեկտրոնայինարխիվացմանգործընթացըշարունակեցինք

մինչև2010թ.-ը,քանիոր2008-2009թթ.-իցսկսեցինքնկատել,որին-

տերնետը բավարար զարգացել է ևառանց դրա էլամբողջ բովան-

դակությունըպահեստավորվում,տեղադրվում է:Այդ մասին հոգում

էինև՛համացանցում,հաղորդակցականոլորտումբիզնեսանողները,

և՛ լրատվամիջոցները, ուստիայլևսայդպիսիառանձին նախաձեռ-

նությանանհրաժեշտությունչկար:Իսկորպեսարխիվ՝այնմնումև

որոնվում է:Բնականէ, որինչքաննյութըհնանում է,այնքանպա-

հանջարկնէլզուտհետազոտականառումովփոքրանումէ:Եթե2002

թ.-ինյութը2003,2004,2005թվականներինդեռհետաքրքիրէր,ապա

2015թ.-ինարդենդրապահանջարկըշատավելիքիչէ:Եվքանիոր

վերջինայդպիսիռեսուրսը2010թ.-ինէարխիվացվել,բնականաբար

նույնիսկամենաթարմի նկատմամբպահանջարկնաստիճանաբար

նվազելու է:Երևանիմամուլիակումբիկայքումկաարխիվիհղումը

ևայնտեղամենըմեկնաբանվումէ:-Ե՞րբսկսվեցարխիվացումը:

Արխիվացումըսկիզբէառել1998թ.-ից,մենքվերցրելևշարունակել

ենք2001-ից:Իսկմնացածառումներով,ինչպեսնշեցիվերևում,մեր

գործընկերներիհետհամատեղաջակցումէինք,որպեսզի լրատվա-

միջոցներըտարբերծրագրերիշնորհիվզարգացնենիրենցռեսուրս-

ները, մասնավորապես, կայքերի զարգացման ֆինանսավորման

առաջինծրագիրը2001թ.-ին«ԱՐ»հեռուստաընկերությանինտերնե-

տայինէջիստեղծմանաջակցությունը:Նմանատիպգործունեությու-

նըշարունակվումէրնաևհաջորդտարիներին,հատկապեսակտիվ

էինք2010-2014թվականները:

9.ՀայաստանումԶԼՄներիինտերնետմտնելուևառցանցլրատ

վամիջոցներիձևավորմանգործընթացումի՞նչշրջափուլերկառանձ
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նացնեք:

- Առաջին հարցին պատասխանելիս մասամբ անդրադարձա

նաևդրան:Առաջինփուլըտպագիրլրատվամիջոցներիևհեռուստա-

տեսություններիբովանդակությանարխիվացումնէր,2-րդփուլը՝մա-

քուրառցանց լրատվամիջոցներիձևավորումը: 3-րդփուլումավան-

դականլրատվամիջոցներըսկսեցինփորձելոչմիայնիրենցբովան-

դակությունը նույնությամբ ներկայացնել համացանցում, այլ նաև

հատուկ տարբերակված «պրոդուկտ» ստեղծել: Զուգահեռաբար,

նույնփուլումկարելիէնշելինտերնետայինհեռարձակմանբացված

հնարավորությունները,այսինքն՝ ոչ միայնտեսագրվածնյութիտե-

ղադրումը, այլ «սթրիմինգի» հնարավորությունը: Ի վերջո, հաջորդ

փուլումանսահման«կոնվերգենցիա»տեղիունեցավ,սոցիալական

ցանցերը, ավանդական լրատվամիջոցի առցանց տարբերակները,

մաքուր առցանց լրատվամիջոցները միախառնվեցին, և սպառողի

հետմեկընդհանուրհաղորդակցականդաշտձևավորվեց:-Իսկկա՞

այնպիսիփուլ,որըկարելիէշրջադարձայինհամարել:Իմկարծի-

քով՝ շրջադարձային եղավ սթրիմինգի հնարավորությունը, քանի որ

Հայաստանումմնացածերևույթներըզարգացանդրանիցհետո,ամ-

բողջաշխարհումտարածվելուցորոշ,երբեմնբավականերկարժա-

մանականց:Այսինքն՝ոչթեինքնիննորերևույթներէին,այլհամաշ-

խարհայինզարգացումներիցետչմնալուփորձ:Իսկհամացանցում

ուղիղ հեռարձակման հնարավորությունը, որը Հայաստանում զար-

գացավ4-5տարիառաջ,իրոքհեղափոխականնշանակությունունե-

ցան:Հայաստանումորոշչափովխախտվեցլիցենզավորվածհեռուս-

տաընկերություններիմենաշնորհը,ինչըմերքաղաքականպայման-

ներում հավասարազոր էր վերահսկվող՝ սահմանափակ ուղղվածու-

թյունևբովանդակությունունեցողհեռուստատեսությանավարտին:

«Սթրիմինգը» հասարակության լայն շերտերին հնարավորություն

տվեցայլընտրանքայինտեղեկատվությունստանալ.նորերևույթոչ

միայնշուկայի,այլավելիշատքաղաքականգործընթացներիիմաս-

տով: Կարող եմ առանձնացնել 2008 թ.-ի ընտրություններից հետո

լրատվամիջոցներիընտրածտեխնոլոգիականհնարներըգրաքննու-

թյունիցխուսափելու ևպետական մակարդակով վերահսկողության

պայմաններումսպառողինհասնելուհամար:Սամեծնշանակություն
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ունեցավ նաև այն առումով, որ ցույց տվեց նոր տեխնոլոգիաների

պայմաններում խոսքի և տեղեկատվության տարածման ազատու-

թյանարգելքներիանիմաստությունը:Այնավելիշատգաղափարա-

կաննշանակությունուներ,բայցգործնականումդրանիցօգտվողնե-

րը հիմնականում քաղաքականությամբ ակտիվ հետաքրքրվողներն

էին: Մինչդեռ համացանցով ուղիղ հեռարձակումնարդեն զանգվա-

ծայիներևույթէ:Պատկերացնումեմ,թեԳյումրիումերեկկատար-

վողիրադարձություններինՀայաստանումքանիմարդէրհետևումոչ

թեհեռուստացույցով,այլհամացանցում՝ուղիղհեռարձակմամբ:Այս

տեսանկյունիցմենքոչմիայնաշխարհիցհետչենքմնացել,այլմի-

գուցեմեզնիցզարգացածշատերկրներիցառաջենք,որովհետևմեր

երկրումդրասոցիալականդերակատարումըշատմեծէ:

10. Ե՞րբ տեղի ունեցավ բլոգների ակտիվացումը Հայաստանի

վեբտիրույթում: Ի՞նչ կասեք բլոգները որպես լրատվության միջոց

օգտագործելուհայաստանյանփորձիմասին:

- Միգուցեհամարձակմիտքհայտնեմ,բայցկարծումեմ,որՀա-

յաստանումբլոգերությունըորպեսառանձիներևույթ,որնանմիջա-

պեսկապվածչէսոցիալականցանցերիհետ,մեծիմաստովչկայա-

ցավ:Եթե«Facebook»-ը,«Twitter»-ընույնպեսորպեսմիկրոբլոգների

հավաքածուընկալենք,ապադաայլխնդիրէ:Զուտբլոգերությունը,

երբ բլոգերը հատուկ տեխնոլոգիայով, հատուկ համակարգերում և

հատուկֆորմատներովբլոգէստեղծում,Հայաստանումսկսեցզար-

գանալ2000-ականներիսկզբում:Իմհամոզմամբ,մերպայմաններում

բլոգերներինհիմնականումկարդումէինբլոգերները,նրանքառան-

ձինհամայնքէինկազմումև չունեինզանգվածային լսարան,մինչ-

դեռաշխարհում միլիոնավոր լսարաններ հավաքող բլոգներ կային:

ԻսկՀայաստանումայդհամայնքըբացվեցևզանգվածայինդարձավ

միայն սոցիալական ցանցերի զարգացման շնորհիվ, «Facebook»-ը

բլոգերներին հայտնի և կարևոր դերակատար դարձրեցտեղեկատ-

վությանփոխանակմանգործընթացում:

11.Հաջորդհարցըհենցսոցիալականցանցերիդերակատարու

թյանմասինէ:Ե՞րբևինչպե՞սսոցիալականցանցերըսկսեցիններ

գործելՀայաստանումառցանցլրատվությանգործընթացներիվրա:

-Առաջինհերթինսոցիալականցանցերըբլոգերներինհնարավո-
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րությունտվեցինտեղեկատվականմեծշուկայիմասնակիցդառնալև

լայնիմաստովբլոգերլինելցանկացածմարդու,որըթեկուզչիտիրա-

պետումտեխնոլոգիականմեծհմտությունների:Այդառավելությունն

ունեցող«վերնախավը»,փակակումբըբացվեց,Հայաստանումսո-

ցիալականցանցերիակտիվացումնայստեսանկյունիցնշանակալի

ազդեցությունունեցավխոսքիազատությանվրա:Թերևսդաէպատ-

ճառը,որ«Facebook»-իտարածմանտեմպըմեզմոտաննախադեպ

է,օգտատերերիքանակնամենտարիկրկնապատկվումէևայդցու-

ցանիշներըորևէայլերկրիբնորոշչեն:ՄյուսկողմիցՀայաստանում

մրցակցությունը նույնքան սուր չէ, որքան այլ պետություններում,

այստեղկարողեսլավարհեստավորլինելևառանցհամացանցինու

համակարգչիտարբերծրագրերիտիրապետելուարդյունավետգոր-

ծել:Իսկսոցիալականցանցերումլինելըդյուրինէ,անգամմրցակցու-

թյանկարիքչունեցողմարդկանցհամար:ՀետևաբարևՀայաստա-

նումսոցիալականցանցերնառավելկարևորեն,քանայլերկրներում:

12.Թերթերիմասինխոսեցինք,իսկռադիոյիևհեռուստատեսու

թյանմուտքըհամացանցե՞րբևինչպե՞ստեղիունեցավ:

- Համացանցը քիչ լրացուցիչ լսարան բերեց ռադիոյին, գուցե

բջջային հեռախոսներն ավելի շատ մարդ գրաված լինեն: Իսկ հե-

ռուստատեսությունը համացանցից շատ առավելություններ ստա-

ցավ,չնայածիդեմսնրաձեռքբերեցևիրխոշորագույնմրցակցին:

Հեռուստատեսությանմասինվերևումբավականխոսեցինք,չկրկնեմ:

Իսկ ռադիոյի հետ կապված հետաքրքիր զարգացումներ կան,

որոնքկապվածչենինտերնետիհետ:Երբ1980-ականներիվերջերին

և1990-ականներիսկզբներինՀայաստանումհեռուստատեսությունը

ևնույնիսկթերթերըքաղաքականիմաստովսկսեցինմեծկշիռձեռք

բերել, ռադիոն հետ քաշվեց, և ակնհայտ ընդգծվեց երաժշտական,

ժամանցայինպահանջարկբավարարողհարթակդառնալումիտու-

մը:Դասկսեցփոխվելմոտ3-5տարիառաջ,երբհասարակության

կյանքում որոշակի վերակառուցում եղավ. ժամանակակից մարդը

չիկարողմիայնօրվահատուկժամերիտեղեկատվությունստանալ:

Նախկինում մարդը կարող էրառավոտյան մի քանի թերթ կարդալ

կամերեկոյանհեռուստացույցովնորություններդիտել,ևդաբավա-

րար էր ընթացիկ զարգացումների մասին պատկերացում կազմելու
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համար:Սաամենահետաքրքրվողմարդումասինէ,որնայնշրջանի

չափանիշներովիրազեկկհամարվեր:Այսօրմիջավայրումտեղեկաց-

ված լինելու դերիհամարպետք էանընդհատթարմացնել ունեցած

տեղեկատվությունը: Նույնիսկաշխատանքային ժամերին դժվար է

պատկերացնել, որ մարդըմեկուսացված լինիաշխարհից:Իսկայն

մասնագիտություններունեցողներիհամար,որոնքհնարավորություն

չունենպարբերաբարհեռուստատեսությունիցկամայլաղբյուրներից

ինֆորմացվել,տեղեկատվությանմիակմիջոցըմնում էռադիոն:Իմ

կարծիքով,այս լսարանըևվարորդներըբավարար լսարանենռա-

դիոյի տեղեկատվական գործառույթի իրականացման համար: Մեր

ռադիոկայաններըմասամբսկսելենօգտվելդրանից:«Ազատությու-

նը»համացանցումզարգանալունևտեսաարտադրանքթողարկելուն

զուգահեռ,նաևմեծացնում էռադիոյի լրատվականհաղորդումների

քանակը:«ԱրմՌադիոն»նախերաժշտական-տեղեկատվական,հե-

տոտեղեկատվական-հասարակականեթերիանցավ:Հայաստանում

նմանատիպռադիոնախագծերիհիմնականխոչընդոտըեղավտնտե-

սականճգնաժամը,որըկրճատեցգովազդայինմուտքերըբոլորտե-

սակիլրատվամիջոցներում:Իմգնահատմամբ,գովազդայինշուկայի

նեղացման արդյունքում «Արմ Ռադիոն» ընդհանրապես անհետա-

ցավ,մնացածնախագծերնավելիհամեստդարձան,նույնիսկշատ

հեռուստաընկերություններգրեթեկտրվածենգովազդայինմուտքե-

րից: Եթե տնտեսական դաշտը կարգավորվի, կարծում եմ, Հայաս-

տանումռադիոյիզարգացմանմիտումներըկվերականգնվեն:Տեղե-

կատվական արտադրանքի շուկայում ռադիոն նույնիսկ ավելի հե-

ռանկարայինէ,քանհեռուստատեսությունը,որովհետևեթեվերջինս

զուտ տեղեկատվական գործառույթ կատարի, ոչ թե ժամանցային

հաղորդումներպատրաստի, որտեղմեծ էկրան էպետք, որակ, լավ

բեմադրականևռեժիսորականաշխատանք,ինտերնետըվաղթեուշ

կհաղթի:Անխոսժամանցայինհաղորդումներիառումովհեռուստա-

տեսությունը դուրս է մրցակցությունից, բայց կոնվերգենտարտադ-

րանքի զարգացմանը զուգահեռ համացանցը դրան դուրս է մղելու,

իսկռադիոն,վերևումնշածպատճառներով,հնարավորությունունի

պահպանելիրհեռանկարայինլսարանը:

13. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ
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րաստմանարդիվիճակը.այնի՞նչմիտումներունի:Դուքհամագոր

ծակցո՞ւմեքբուհերիհետայդտեսանկյունից:

-Հայաստանումմեծխնդիրունենքընդհանուրբուհականկրթու-

թյան,ոչմիայնլրագրողներիպատրաստմանհամակարգում:Պատ-

ճառների մասին չխոսեմ, որովհետև և՛ քաղաքական կլինեն, և՛այլ,

սակայն Հայաստանում բուհերն այն կրթական, լուսավորչական,

քաղաքակրթականկենտրոններիդերը չենկատարում, ինչպեսամ-

բողջաշխարհում:Իսկայդգործառույթնիրականացնելուանկարո-

ղություննանդրադառնում է ցանկացածմասնավորերևույթի՝ լրագ-

րողներիպատրաստման,համացանցումաշխատելուհմտություննե-

րիձեռքբերմանվրա:Ժամանակակիցմիտումներինհետևողմարդու

համար բուհում աշխատելը գրավիչ չէ, եթե խոսքը ֆունդամենտալ

գիտություններիմասինչէ,այլհանրայինկյանքինվերաբերողմաս-

նագիտությունների: Իսկ լրագրությունը՝ որպես մասնագիտություն,

ֆունդամենտալբաղադրիչչունի,զուտայնքանով,որլրագրողիհա-

մարկարևորէընդհանուրկրթվածությունը:Այսպարագայումբուհն

աստիճանաբարկորցնումէիրանհրաժեշտությունըլրագրությունըոչ

թեորպեստեխնոլոգիա,այլորպեսհանրությանըտեղեկատվություն

հասցնելու միջոց գրավիչ դարձնելու հարցում: Ժուռնալիստիկայի

ֆակուլտետներիհամարբարդացելէայնպիսիմասնագետներհրա-

վիրելը,որոնքնոր,հետաքրքիրդասընթացներկարողենառաջարկել

ուսանողներին:

Մենքերևիառաջիննէինք,որսկսեցինքաշխատելՀայաստանի

բուհերիհետ,դեռ1990-ականներիվերջերին՝հենցբուհերիննկատի

ունենալովակտիվհրատարակչականաշխատանքէինքիրականաց-

նում,ուսումնականծրագրերգրում՝որոշչափովհաշվիառնելովժա-

մանակակիցտեխնոլոգիաներիկարևորությունը:Դամամուլիակում-

բիգործունեությանհիմնականուղղությունըչէր,սակայնբուհերիաշ-

խատանքըևսմտնումէրկազմակերպությանռազմավարությանմեջ:

ԺամանակիննպաստելենքՎ.Բրյուսովիանվանհամալսարանում

ժուռնալիստիկայի մասնագիտացման բացմանը, մենք էինք ընտ-

րումևպատրաստումդասախոսներին:Բայցմիփուլեկավ,երբկա՛մ

պետքէմիայնդրանովզբաղվեինք,որովհետևհիմքդնելըհեշտէ,իսկ

պահպանելըմասնագիտացումևկենտրոնացումէպահանջում,կա՛մ
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հետագազարգացումըթողնեինքբուհիհայեցողությանը:Եվորոշում

կայացրեցինք հօգուտ երկրորդի: Վերջին անգամ դասավադնել եմ

2010թ.-ին,իսկդրանիցհետոմիշտհրաժարվելեմ:

14. Հայաստանում ԶԼՄների կողմից համացանցի յուրացման

գործընթացնինչքանո՞վկրկնեցկամո՞րերկրներիզարգացմանմո

դելինէրավելիմոտ՝ամերիկյան,եվրոպական,ռուսական...

-Ձևավորվածմոդելներին,որտեսականորենառանձնացվածլի-

նեն,ծանոթչեմ,կարողեմորոշգործընթացներհամեմատել:Կարծում

եմ, զգալի ընդհանրություններ կանԽՍՀՄ նախկին հանրապետու-

թյուններիմիջև,ընդորումդրանքէլկարելիէ2խմբիբաժանել:Առա-

ջինխմբում,իսկզբանե,հակումկարսահմանափակելնորերևույթ-

ներիզարգացումըևլայնկիրառությունը,քանիորփակհասարակու-

թյուն,կառավարմանոչժողովրդավարականմոդելձևավորողերկր-

ներնէին,երկրորդխմբումայնպետություններնէին,որոնցիշխանու-

թյուններըհամարումէին,որորքանէլդժվարություններստեղծվեն,

պետքչէխոչընդոտելերկրիզարգացմանայդկարևորագույնբաղադ-

րիչների կայացմանը: Հայաստանը երկրորդխմբին էպատկանում.

որքան էլ մեր քաղաքական վերնախավը ինտերնետի զարգացման

հետ կապված անհարմարություններ էր տեսնում և նույնիսկ պար-

բերաբարխանգարելուփորձերանում,այդ նախաձեռնությունները

կա՛մանմիջապեստապալվումէին,կա՛մշատկարճկյանքունենում:

Բայցհիմնականում,հաշվիառնելով,թեերկրիսոցիալ-տնտեսական

զարգացման, աշխարհի հետ հարաբերությունների պահպանման

համարորքանանհրաժեշտէրայսոլորտիզարգացումը,պետությու-

նըհնարավորությանչափովմիշտնպաստելէինտերնետիզարգաց-

մանը,հնարավորություններէբացելլրատվամիջոցներիևլրագրող-

ներիհամարևզուտպետականծրագրերիառումովբավականբան

էարել:Այնպեսոր,չնայածՀայաստանիտնտեսականպայմաննե-

րին,մենքնախկինԽՍՀՄհանրապետությունների«լավ»խմբինենք

պատկանում:

15.Ձերկարծիքովզարգացմանի՞նչմիտումներևհեռանկարներ

ունենհամացանցայինԶԼՄներըՀայաստանում:

-Այսօր,նկատիունեմվերջինմեկ-մեկուկեստարումայննորև

անսպասելի մարտահրավերի է հանդիպել: Մինչ այդ համացան-
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ցայինլրատվամիջոցներըհեռուստատեսությանհետմրցակցության

մեջմշտապեսհաղթողենդուրսեկել՝իրենցանկաշկանդվածության,

բազմազանության,տեղեկատվականբաղադրիչիդոմինանտդերիև

մյուսառավելությունների հաշվին: Իսկ վերջինտարվա ընթացքում

շուկայում մեծ դեր սկսեց խաղալ քարոզչությունը, որտեղ ժաման-

ցայինհաղորդումներինմանությամբկարևորվումէբեմադրությունը,

որակը,պատկերը,կադրը:Քարոզչությունըփորձումէմանիպուլյա-

ցիայիենթարկելտեղեկատվությունը,և լսարանըխճճվումէինֆոր-

մացիոնհոսքերումևսպանումայն:Սաինչ-որտեղռևանշիհնարա-

վորությունտվեցհեռուստատեսությանը:Հիմակդժվարանամպնդել,

թեայսմեկուկեստարվաընթացքումառցանց լրատվամիջոցներըև

համացանցային հեռարձակումը շարունակել են հեռուստատեսու-

թյունից լսարանը պոկելու միտումը: Նույնիսկ եթե մարդիկ շարու-

նակումենհամակարգիչըդիտարկելորպեստեղեկատվությանհիմ-

նական աղբյուր, իմ կարծիքով, համակարգչով հեռուստատեսային

հաղորդումների կամ ուղիղ հեռարձակումների դիտումը բավական

տարածվածէ:Դաժամանակավորերևույթէ,որովհետևվաղ,թեուշ

բոլոր հասարակությունները սկսում են տարբերակել քարոզչությու-

նը իրենցանհրաժեշտտեղեկատվությունից, հեռուստատեսությամբ

քարոզչական բնույթիարտադրանքի հաջողության ժամանակավոր

լինելնակնհայտէ:Առաջինհերթինդառուսականհեռուստատեսու-

թյանազդեցությունն է, որոնքմեծդերունենհայկական շուկայում,

բայց ինչպեսՈւկրաինայում,Վրաստանում,Մերձբալթյան երկրնե-

րումդրանիցհրաժարվեցին՝հասկանալովայդարտադրանքիվտան-

գավորևվնասարարազդեցությունըհասարակությանվրա,այդպես

էլ,իմկարծիքով,Հայաստանումդրավերջըկգա:Մարդիկկհասկա-

նանքարոզչականհեռուստահաղորդումներիմանիպուլյացիոնկող-

մերը,ևինտերնետայինլրատվությանանկաշկանդհաղորդումըձեռք

կբերիշուկայիիրհասանելիքբաժինը:
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ԳՐԻԳՈՐՍԱՂՅԱՆ

(19.01.2015)

1.Հայաստանում համացանցային

ԶԼՄների ձևավորման և զարգաց

մանգործընթացիուսումնասիրությանշրջանակներումխոսենքորոշ

տեխնիկականառանձնահատկություններիմասին:

Սկսած ամենավաղ շրջանից՝ 1990ականների սկզբի ինտերնե

տիձևավորմանի՞նչգործընթացներէինտեղիունենում:Ինտերնետը

ե՞րբմուտքգործեցևերբվա՞նիցկարելիէհամարել,որՀայաստանը

կայունինտերնետունեցավ:

- Ինտերնետըմուտքգործեց1980-ականներիվերջին,երբեր-

կու կազմակերպություն զուգահեռ, սակայն յուրաքանչյուրն ուրույն

եղանակովսկսեցինմիանալհամաշխարհայինցանցերին:Առաջին

կազմակերպությունը Կուրչատովի անվան Ատոմային էներգիայի

ինստիտուտնէր,որըմիացավինտերնետայինանուններնօգտագոր-

ծողհամաշխարհայինհամակարգը:Մյուսկազմակերպությունըավ-

տոմատացված համակարգերի ինստիտուտի հայաստանյան մաս-

նաճյուղնէր,որնիրհամակարգնուղիղգծովմիացվեցհամաշխար-

հային գրադարանային ցանցին: Այս կազմակերպությունները չէին

ծառայումորպեսզանգվածայինլրատվամիջոց,դրանքպարզապես

տեղեկատվության փոխանակման և գրադարանների հասանելիու-

թյանապահովմանհարթակներէին:1988-1989թթ.դեռզգալիէրպե-

տականվերահսկողությունը,դժվարէրարտասահմանիհետանմի-

ջականկապհաստատել,այնպեսորլայնտարածմանմասինխոսք

լինելչիկարող:

Հայաստանի
«Ինտերնետմիության»

փոխնախագահ
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2. Եթե չեմ սխալվում, համաշխարհային սարդոստայնը կամ

WWW(WorldWideWeb)նայդշրջանումդեռչէրձևավորվել:

- ԱՄՆ կառավարությունը 1993 թ.-ին հանեց ինտերնետին

միանալուբոլորսահմանափակումները,որիցհետոցանկացածկազ-

մակերպությունհնարավորությունստացավմիանալայդշրջանիցան-

ցերին:Հենց1993-ինստեղծվեցառաջինվեբ-բրաուզերը՝«Mosaic»-ը:

Այն «Netscape», «Internet Explorer», «Opera» բրաուզերների նախ-

նորդնէր,ևամենաառաջինը,որըթույլէրտալիստեղեկատվությունը

հիպերտեքստովդիտել:Այդ«HTML»լեզուն(httpարձանագրությու-

նը)մշակվելէԵվրոպայիֆիզիկականհետազոտություններիկենտ-

րոնում՝«CERN»-ում,գիտականաշխատանքներիհասանելիությունը

բարձրացնելունպատակով:

Ռուսաստանի դեպքում մեծ դեր է խաղացել «SovAm Teleport»

ընկերությունը՝ ստեղծված «San Francisco Moscow Teleport»-ի հի-

ման վրա, որնարբանյակային կապուղով միացրեցայդ 2 քաղաք-

ները: Դրանից հետո հետզհետե առաջացան նոր ընկերություններ՝

«GlasNet»,«Relcom»,այլկոմերցիոնկազմակերպություններ:

Հայաստանումհենց1993թ.-ինստեղծվեցառաջինկայքը՝www.

arminco.com,որոշժամանականցնաևերկրորդը՝Երևանիֆիզիկայի

ինստիտուտիկայքը (այժմ՝www.yerphi.am):Դրանիցհետոերկար

ժամանակ կայքեր չէին ստեղծվում, որովհետև կայքը պետք է ին-

տերնետինմիացածլիներ,իսկինտերնետինմիանալուհամարկա-

պուղի էրանհրաժեշտ:Մինչդեռնշվածժամանակաշրջանումբոլոր

կապուղիներնանալոգայինէին:1994թ.-ինֆիզիկայիինստիտուտը

արբանյակայինկապիալեհավաքտեղադրեցևմիացավՄոսկվայի

պետական համալսարանին: «Արմինկո» ընկերությունն իր հերթին,

Խորհրդային միության տարածքով անցնող գծերի ենթակառուց-

վածքն օգտագործելով՝ միացավ Մոսկվային: Քիչ ուշ՝ 1996 թ.-ին

ստեղծվեցinfo.comընկերությունը:Չնայածբոլորգծերիթողունակու-

թյուննայնքան ցածր էր, որայսօրվա հետպարզապես հնարավոր

չէհամեմատականանցկացնել,բայցինտերնետինմիացածկայքու-

նենալուհետաքրքրությունըայսպեսթեայնպեսաճումէր:Այնժա-

մանակ լրատվական կայքեր չկային, լրատվությունը տարածվում

էր «offline»՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Լրատվական կայքի
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առաջինփորձըկատարվեցՎահեԳանապետյանիկողմից,որըհիմ-

նեց«AragilNewsDigest»-ը:Այնգործումէր1994թ.-ից,ևհայկական

թերթերի անգլերեն թարգմանած նյութերը վճարովի բաժանորդագ-

րությանսկզբունքով ուղարկում էր իր ընթերցողների էլեկտրոնային

փոստին:Երկուգործակալություն՝«ՆոյյանՏապան»-ըև«Սնարք»-ը

(ներկայիս Արմինֆո) նույնպես աշխատում էին, սակայն «Aragil

News»-ըառաջիննէր:

Հետզհետետեխնիկապեսմեծացավինչպեսարտաքին,այնպես

էլ Հայաստանիներսի կապերիարագագործությունը՝ ի հաշիվ որոշ

գծերի թվայնացման, զուգահեռաբար մեծացավ մարդկանց թիվը,

որոնքհնարավորությունստացանտեղականգծերիմիջոցովմիանալ

համացանցին և 2000 թ.-ինարդեն կայքերի որոշ քանակ կար:Այդ

ժամանակստեղծվեցժամանակակիցտեսքունեցողառաջինլրատ-

վական պորտալը՝ PanArmenian.net-ը: Համաշխարհային ինտերնե-

տայինարխիվի՝«WaybackMachine»(https://archive.org/web/)օգնու-

թյամբկարողեքգտնելայդշրջանումգործողկայքերըևդրանցամե-

նավաղհրապարակումները:

3.Կարո՞ղենքհամարել,որկայունինտերնետՀայաստաննունե

ցավ2000թվականից:

- 2000 թ.-ին արտաքին աշխարհի հետ միացումն ապահովվեց

օպտիկամանրաթելային կապուղով, մինչ այդ արբանյակային էր:

Իսկերկրիներսումհիմնականումօգտագործվումէրհեռախոսային՝

«dail-up» կապը, որնապահովում էին հեռախոսակապի 3 ընկերու-

թյունները՝ Երևանի քաղաքային ցանցերը, միջքաղաքային ԱՀԿ-ն

ևՀայաստանիցանցերը:«ԱրմենՏել»-ըհիմնադրվեց1995թ.-ինՀՀ

տրանսպորտի և կապի նախարարության որոշմամբ՝ ամերիկյան

«Trans-World»,«Telecom»ընկերություններիհետհամատեղ:Նախ՝

գնելովմիջքաղաքայինցանցիբաժնետոմսերի49%-ը,2տարիանց՝

Երևանիքաղաքայինևհանրապետականցանցերը՝1997թ.-ինամ-

բողջությամբ տիրացավ Հայաստանի հեռահաղորդակցության հա-

մալիրին,այնուհետևայն վաճառեց հունական «OTE International»

ընկերությանը:

4. Ինչպե՞ս անդրադարձավ հեռահաղորդակցության ոլորտում

«ԱրմենՏել»իմենաշնորհըզարգացմանգործընթացներիվրա:
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-Խիստբացասական,կարելիէասել,որդրապատճառովմոտ5

տարիհետմնացինքհամաշխարհայինզարգացումներից:Նախընտ-

րումեմդրամասինչխոսել,որովհետևայդմենաշնորհայինկարգա-

վիճակիպահպանումնանհասկանալի էր: 2006 թ.-ին մենաշնորհին

վերջտրվեց,սակայնմինչօրսորոշպարագաներումայնպահպան-

վում է, մասնավորապես հեռախոսակապերի ենթակառուցվածքի

տնօրինմանգծով:Փաստացիորեն,լինելովշուկայիբացարձակտե-

րը,վատևոչխելամիտքաղաքականությանհետևանքովայսօրշու-

կայիքիչմասինէտիրապետում:

5.Հայաստանումե՞րբինտերնետիբուռնզարգացումտեղիունե

ցավ:

- Ինտերնետի բուռն զարգացումը համընկավաշխարհում նույն

գործընթացներինհետ:Առաջինկարևորգործոնը«OrangeArmenia»

ընկերության մուտքն էր և ինտերնետի ավելի մատչելի սակագներ

առաջարկելով «ԱրմենՏել»-ի և «VivaCell»-ի հետ մրցակցությու-

նը նոր մակարդակի բարձրացնելը: Բոլորը սկսեցին գնային նույն

հնարավորությունները ստեղծել: Երկրորդ գործոնը «RosTelecom»

ընկերությանմուտքնէրևհյուսիսինուհարավըմիացնողօպտիկա-

մանրաթելային գծիապահովումը: Եվ, իհարկե, «Ucom»-ը, որը սկ-

սեց յուրաքանչյուր բնակարանապահովել օպտիկամանրաթելային

միացումով:2008-2009թթ.«ԱրմենՏել»-նավելիզարգացրեցիրպղն-

ձալարայինհամակարգը:Կարելիէասել,որհենցայսշրջանիցՀա-

յաստանումինտերնետըզանգվածայինդառնալուհնարավորություն

ստացավ:

6. Հայաստանում ինտերնետի յուրացման գործընթացը համա

կարգվո՞ւմէրտարբերկազմակերպություններիկամհամակարգերի

կողմից:

Նախնական փուլում՝ մինչև 2000 թ.-ը, աջակցում էին միջազ-

գայինկազմակերպությունները:«Freenet»անունովհսկայականնա-

խագիծէրկառուցվելՄԱԿ-իֆինանսականօժանդակությամբ,մոտ

400-500հազարԱՄՆդոլարիներդրումէրարվել,սակայնհամապա-

տասխանզարգացումապահովելուփոխարենայդգումարներնուղղ-

վեցին ՄԱԿ-ի 4-րդ հարկում «Freenet»-ի գրասենյակի ստեղծմանն

ու կառուցմանը: Ցավալի է, քանի որավելի հետաքրքիր ուղիներ և
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հնարավորություններկարողէինընտրվել:Թերևս,այստեղնույնպես

իր դերակատարումն ունեցավ «ԱրմենՏել»-ի մենաշնորհը,տարբեր

ոլորտներում առկա սահմանափակումները: «Freenet»-ն անվճար

էլեկտրոնայինփոստիծառայություններէրտրամադրում,ևնույնիսկ

դա էր դժգոհությունառաջացնում գործարարների շրջանակներում,

որովհետևխախտվում էր միջազգային ելքերի նկատմամբ«Արմեն-

Տել»-ի մենաշնորհն ու վերահսկողությունը, մարդիկ էլեկտրոնային

փոստով նամակներ էին ուղարկում ու ստանում՝ առանց «Արմեն-

Տել»-ի,ինչնանթույլատրելիէրհամարվում:

7.Ինչպե՞սձևավորվեց«.am»դոմենայինտիրույթը:

-«.am»դոմենիձևավորմանպատմություննայսպիսինէ:1992թ.-ին

ԱմերիկյանհամալսարանիներկայացուցիչԻգորՄկրտումյանըմաս-

նակցումէառաջին«INET»կոնֆերանսին,որիընթացքումքննարկ-

վումէրայդհամակարգըմիջազգայնացնելուհնարավորությունները,

ԱՄՆ-նարդենպատրաստազատականացնել ինտերնետը:Կոնֆե-

րանսիցվերադառնալովԻ.Մկրտումյանըհավաքեցբոլորին,ովքեր

ինչ-որձևովաշխատումէինկամհետաքրքրվածէինինտերնետով,և

ստեղծվեց«Ինտերնետիցօգտվողներիմիություն»(այժմԻնտերնետ

հանրություն) հասարակական կազմակերպությունը: «Ինտերնետ

հանրություն»ՀԿ-ն,ներկայացնելովբոլորշահագրգիռկողմերը՝գի-

տական,պետական,մասնավոր,բուհական,ակադեմիականհամա-

կարգը,բիզնեսհամայնքը,դիմեցՋոնՊոստելին,որնայդժամանակ

պատասխանատու էր ազգային դոմենների տրամադրման համար,

և«.am»դոմենըվարելուիրավունքստացանք:Սկզբումդոմենիսեր-

վերըՀայաստանումչէրտեղակայված,բայց1993թ.-ինԷդգարԴա-

նիելյանըայնտեղափոխեցԵրևանևդաեղավառաջին«լինկ-սերվե-

րը»Հայաստանում:Պետքէնշել,որշատերկրներմինչևհիմաչունեն

իրենցտարածքումտեղակայված սեփական սերվերներ և օգտվում

ենուրիշներիծառայություններից:Եթեչեմսխալվում,արդեննաև

հայատառ դոմենի համար է հայց ներկայացվել:  Մենք դիմել ենք

հայատառդոմենիիրավունքիստացմանհամար,ունենքբոլորան-

հրաժեշտփաստաթղթերըևհույսունենքայստարվասեպտեմբերին

արդենմեսրոպատառդոմենըտրամադրելբնակչությանը:
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8.Լեզվականի՞նչդժվարություններկայինինտերնետում:

-Հայերենիհետկապվածլուրջխնդիրկա,որըչիլուծվելև,դըժ-

բախտաբար, չի լուծվելու, ունենք ավանդական և ժամանակակից

ուղղագրություն,ունենքտառ,որըգրումենք,բայցչենքկարողանում

արտասանել(ւ),մեկուրիշտառ,որիվերաբերյալտարբերտեսակետ-

ներկան,թեայնտառէ,գրանշանէ,ապաթարցէ(և):Տպագիրտեքս-

տերումմիշտկաայդխնդիրը՝գրել«եւ»կամ«և»:Այստառերիհետ

կապվածտարբերստանդարտներկան:-Մինչևգրեթե90ականների

վերջհամակարգչովհայերենկարդալըլուրջխնդիրէր,այնպեսչէ՞:

Եթեկարդացելեք,մեկամիսառաջմահացելէ«KDWin»ծրագրի

հեղինակը:Անպայմանպետքէնշելնրահսկայականդերակատա-

րումը«Windows»-ումհայատառգրելուհնարավորությանստեղծման

գործում:

9.Տեխնիկականզարգացմանտեսանկյունիցհայաստանյանհա

մացանցայինԶԼՄներըզարգացմանի՞նչմակարդակունեն:

- Մշտապես «HTML» լեզուն օգտագործելու նոր հնարավորու-

թյուններենառաջանում,ևայնպեսէստացվել,որերիտասարդները

շատարագենկողմնորոշվումդրանցումևնորկայքերեն,այսինքն՝

զարգացումըհամընթացէգնում:

10.Ֆորումներ,այնուհետևբլոգներ,հետոսոցցանցեր.ինչպե՞ս

տեղիունեցանայդհարթակներիզարգացումնուանցումները:

-Մերմոտբլոգերներչկան,երկուանունկարողեմնշել՝Սամվել

Մարտիրոսյան և Տիգրան Քոչարյան: Բլոգերությունն առաջացավ

այն ժամանակ, երբ դեռ սոցիալական ցանցեր չկային: Հիմա սո-

ցիալականցանցերում յուրաքանչյուրըբլոգեր է: -Դահամաշխար

հայի՞նմիտումէ:Այո:

11. Ե՞րբ ինտերնետի զարգացմանտեխնիկական հնարավորու

թյուններըպայմաններստեղծեցինհամացանցայինլրատվամիջոց

ներիզարգացմանհամար:

-Բիզնեսըշատարագէրարձագանքում:Հենցօպտիկականկա-

պուղիներիքանակըշատացավ,դաեղավ2007թ.-ին,Երևանիներ-

սում հաղորդումներ սկսեցին ոչ միայն ռադիոյով, հեռուստատեսու-

թյամբ,այլնաևօպտիկամանրաթելայինլարերովհաղորդել,հեռուս-

տատեսությունն ու ինտերնետը միավորվեցին, իրեն տեխնիկապես
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խոշոր համարող ցանկացած ընկերությունառցանց հեռարձակման

հնարավորություն ունի: Շատերը հեռուստատեսային արտադրանք

չունեն,սակայնառցանցհեռարձակումիրականացնումեն:

12. Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ն է առցանց լրագրողների պատ

րաստմանմակարդակըհայաստանյանբուհերում:

- Ես դասավանդում եմ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) և քննու-

թյուններ ընդունում Ճարտարագիտական համալսարաններում: Իմ

գնահատմամբ ընդհանուր անկում է ապրել ուսուցման մակարդա-

կը,ժուռնալիստներիպատրաստմանմասինմանրամասնչեմկարող

ասել,որովհետևտեղյակչեմինչպեսենդասավանդվումտեխնիկա-

կանառարկաները:

Ձեր հետազոտությանառնչությամբ կարող եմասել, որ Հայաս-

տանըազատ լրատվություն ունեցող երկրների շարքում է:Իսկ հա-

մացանցնառավելևսազատէ,սահմանափակումմեկանգամէեղել՝

արտակարգ իրավիճակի պայմաններում: Այս միտումը կապված է

կառավարող շրջանակներում տիրող տրամադրությունների հետ,

որոնքչենուզում,որՀայաստանըոչդեմոկրատականերկրիպիտակ

ստանա: Մեզ մոտ հետևողական միջոցներ չեն ձեռնարկվում որևէ

կայքփակելուուղղությամբ,եթեդրահամարանհրաժեշտէդատա-

կանգործըհարուցել,ապաայդճանապարնէընտրվում:Հայաստա-

նումընդունվածչէվարչականմեթոդներովճնշումգործադրելկայքե-

րիվրա:Կարծումեմ,դաշատդրականևուշադրությանարժանիեր-

ևույթէ:2014թ.արդյունքներովՀայաստաննաշխարհում29-րդտեղն

էզբաղեցրելհամացանցումտեղեկատվությանազատությանցուցա-

նիշներով:Տեխնիկականառումովհիմնականումհամապատասխա-

նումէայսօրվապահանջներին,իհարկե,բոլորըչէ,սակայնհնարա-

վորության չափովբարձրորակկայքերենպատրաստում:Այսինքն՝

ընդհանուրգնահատմամբդրությունըբավականլավէ:

13.Զարգացմանի՞նչմտումներունիինտերնետը:

- Իմ կարծիքովառաջին ուղղությունը շարժական,արագագործ

ինտերնետնէ,որպեսզիմարդըտեղիցկախվածչլինիևմշտականին-

տերնետունենա:Երկրորդնայնամեննէ,ինչայսօրկատեղեկատ-

վության ներկայացման ոլորտում՝ եռաչափ ակնոցներ, վիրտուալ

իրականություն ևայլն,այսինքն՝ ինտերնետը միջավայր է, որի մի-
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ջոցովսպառողներինհասցնումենժամանակակիցտեխնոլոգիական

նորարարությունները: Ինտերնետը 4 մասից է բաղկացած՝ ենթա-

կառուցվածքային գծեր, դոմենային համակարգ, նյութ և ծրագրեր

(applications):Հեռահաղորդակցականգծերնուդոմենայինանուննե-

րըմարդկանցքիչենհետաքրքրում:Հիմնականհետաքրքրությունը

երկուուղղությաննկատմամբէ՝նյութի,որըպատրաստումենլրատ-

վական գործակալությունները, բլոգերները կամանհատ մարդիկ, և

ծրագրերի,որոնքստեղծումենծրագրավորողները:Այսինքն՝հեռան-

կարներըկապվածենվերջիներկուսումզարգացումներիևնորարա-

րություններիհետ:
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ՏԻԳՐԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆ

(26.01.2015)

1. Հայաստանը ե՞րբ կատարեց

առաջին քայլերը դեպի համացան

ցայինլրատվությանոլորտ:

- Երբ համացանցը մուտք գործեցՀայաստանև կապուղիների

թողունակությունըկապերստեղծելուհնարավորությունտվեց:Բնա-

կան է, որ համացանցից օգտվողները նաև դրա միջոցով լրատվու-

թյունէինցանկանումստանալ:Եթեչեմսխալվում,2000-ականներից

որոշլրատվամիջոցներսկսելէինհամացանցումհանդեսգալ:Բայց

գործընթացը բավականինբարդ էր, քանիորթերթերիխմբագիրնե-

րըմինչև2007-2008թթ.-ներըլիարժեքչէինընդունում,որհամացան-

ցայինԶԼՄ-ներնապագայիմիմասնենևժամանակնէհամացանց

մտնելու:Այսօրգրեթեբոլորնակտիվգործողկայքերունեն,իսկ2007-

2008թթ.-ինցանցումնրանցգործունեությունըբավականպասիվէր:

Դապայմանավորվածէմիշարքհանգամանքներով:2007-2008թթ.-

ից հետո Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը

զգալի զարգացումապրեց, կառավարություննամենկերպխթանեց

համացանցիզարգացումը,գներըիջեցումը,թողունակությանբարձ-

րացումը, արագությունների ավելացումը: Անհամեմատելի է, օրի-

նակ,«dial-up»-ովցանցինմիանալևփորձելլրատվությունկարդալ,

ևնույննանել3G,4Gկապերիցօգտվելով:Լրատվականհոսքըշատ

մեծէ,և յուրաքանչյուրմարդփորձում էառավելագույնտեղեկատ-

վությունստանալհնարավորինքիչժամանակում,իսկցածրարագու-

թյուններիպայմաններումդահնարավորչէ:Այնպեսոր,վերջին4-5

տարվակտրվածքովավելի շատակտիվություն է նկատվել,արդեն

Հայաստանիգիտակների
ասոցիացիայինախագահ

«pigh.tv»բլոգիվարող
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ակնհայտէ,որտպագիրմամուլըլսարանիառումովպարտվումէառ-

ցանցԶԼՄ-ներին:

2. Հետխորհրդային սկզբնական շրջանում, մինչև ինտերնետը

Հայաստանում կամրապնդեր իր դիրքերը, ի՞նչ բնութագիր ունեին

ավանդականԶԼՄը՝թերթերը,ռադիոնևհեռուստատեսությունը:

- Իհարկե,տեղեկատվությանտարածմանտեսանկյունիցառա-

ջինտեղումհեռուստատեսություննէր,ժամանակինԵրևանում,տնե-

րումմշտապեսհնչումէրնաևռադիոն:Երևիժամանակաշրջանների

բաժանեմ.1988թ.-իցհիմնականմիջոցներըռադիոնևհեռուստատե-

սությունն էին, որովհետև սկսվել էրԱրցախյան շարժումը և հասա-

րակությունը մշտականտեղեկատվությանպահանջ ուներ, սակայն

քանիորև՛Խորհրդայինմիության,և՛Հայաստանիհեռուստաաալիք-

ներով հաղորդվող լրատվությունը բավարար չէր, ժողովրդի բավա-

կանմեծզանգվածփորձումէրայնլրացնել«Ազատություն»,«Ամե-

րիկայիձայն»ռադիոկայաներիմիջոցով:Դառադիոյիզարգացման

ամենածաղկունշրջաննէր:1990-ականներին,անկախացմանըզու-

գահեռտպագիրմամուլիբուռնզարգացումտեղիունեցավ:Այդշր-

ջանիհեղինակավորթերթերնէին«Ազգը»,«Երկիրը»,«Առավոտը»,

նոր ձևավորված «Հայքը»: Այսինքն՝ հեռուստատեսության նկատ-

մամբանվստահությունըլրացվումէրտպագիրմամուլիկամարտա-

սահմանյանռադիոկայաններիմիջոցով:Այժմիրավիճակըփոքր-ինչ

փոփոխվել է, չնայած հեռուստատեսությունը մնում էամենազանգ-

վածայինը, բայց լրատվություն հաղորդելու և լսարանի թվաքանա-

կի ցուցանիշներով երկրորդտեղումարդեն համացանցն է, ռադիոն

ևտպագիրմամուլը՝համապատասխանաբարերրորդըևչորրորդը:

Իմ համոզմամբ Հայաստանում ռադիոյի զանգվածային չլինելը

պայմանավորվածէնրանով,որիտարբերությունարտասահմանի,

որտեղմարդիկաշխատանքիհասնելուհամարբավականերկարճա-

նապարհենանցնումևռադիո լսումմեքենաներում,Հայաստանում

այդպես չէ: Ռադիո հիմնականում կարող եք հանդիպել տաքսինե-

րումևերթուղայիններում,այնէլառավելապեսերկուռադիոկայան՝

«Ազատություն»-ը և «Ռադիո Ջան»-ը: Լրատվական գործառույթի

կատարմանառումովառաջատարը«Ազատություն»-նէ,այնուհետև

«Հայաստանիհանրայինռադիոն»,երրորդցուցանիշը,կարծումեմ,
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«106.5»ռադիոլրատվականնունի:

Իսկտպագիրմամուլիգլխավորխնդիրնայնէ,որ,փաստորեն,

երեկվանորությունէմատուցում:Եթեօպերատիվությանտեսանկյու-

նիցվերցնենք,ապանույննորությունըառաջինըկարելիէստանալ

համացանցից,երկրորդը՝ռադիոյից,երրորրդը՝հեռուստատեսությու-

նից, և վերջում միայն օրաթերթերից:Արդյունքում լրատվական բո-

վանդակությամբտպագիրԶԼՄ-ներըբավականծանրդրությանմեջ

են հայտնվել, հավանաբար, վերջում կմնան առավելապես վերլու-

ծականկամհետաքրքիր,ժամանցայիննյութերհրապարակողները:

Տպագիրմամուլիհամարխնդրահարույցէնաևայն,որլրատվական

հոսքըշատացելէ,ևընթերցողըերկար՝երկու-երեքպարբերությունից

ավելհոդվածներչիկարդում,միտումըգնումէդեպիարագվիզուալ

կամաուդիոտեղեկատվություն,ինչպեսնաևշատկարճտեքստեր:

Համացանցային ԶԼՄ-ներն այս գործոնների հաշվին առաջատար

են, պարզապես դրանց պարագայում ծառանում է որակի խնդիրը:

Ժամանակակիցկայքերիխմբագրերըգերադասումենոչթեպահել

այն լրագրողին, որը մեկ-երկու օրվա ընթացքում մեկ վերլուծական

հոդված կտա, այլ նրան, որն օրական 15-20 նորություն կգրի: Այդ

պատճառով էլ համացանցային լրատվամիջոցներում ականատես

ենքվերլուծական,հետաքննականնյութերիորակիանկմանը:

3. Մեզ մոտ ովքե՞ր առաջինն ըմբռնեցին համացանցի մուտքի

կարևորությունը: Ո՞ր լրատվականներն առաջինը սկսեցին օգտա

գործելինտերնետը:

- Տպագիրներից,եթեչեմսխալվում,«Ազգ»-ըհամացանցմտավ

մի քանի լեզու ունեցող կայքով, «Առավոտ»-ը, մի քիչ ուշացումով՝

«Երկիրը»:Բայցզուգահեռձևավորվեցիննոր,էլեկտրոնայինԶԼՄ-

ներ, որոնքտպագիրտարբերակ չեն ունեցել, իսկ հիմա բավական

հայտնի են հասարակության շրջանում, մասնավորապես tert.am,

news.am:«Պանորաման»որպեսթերթայնքանտարածվածչիեղել,

որքանհիմակայքնէ:

Համացանցիհեռանկարայինլինելնառաջինըհասկացաննրանք,

ովքեր նկատեցին համակարգչի միջոցով լրատվություն փնտրող

մարդկանցթվաքանակի էականավելացումը:Նորտեխնոլոգիանե-

րիշնորհիվլրատվությունըսկսեցգալայնտեղից,որտեղնախկինում
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չկար՝շատավելիօպերատիվևգրավիչձևով:

Թերևսհիշեցնեմբլոգներիպատմությունից:2008թ.-իմարտի1-ից

սկսվեց բլոգների զարգացման ամենածաղկուն շրջանը, որովհետև

հիմնական ԶԼՄ-ները կա՛մ ընդհանրապես փակ էին, կա՛մ միայն

պաշտոնականտեղեկատվությունէինհաղորդում:Իսկբլոգներնար-

տակարգ իրավիճակի ժամանակ հայտարարված գրաքննությանը

չենթարկվեցին, և հիմնականտեղեկատվությունը բլոգներիմիջոցով

տարածվեց:Այդիրադարձությունըբոլորին՝և՛իշխանությանը,և՛ընդ-

դիմությանը,և՛արևմտյան,այսպեսձևակերպած,տարբերխաղացող-

ներիցույցտվեց,որավանդականլրատվությանոլորտըբավարար,

լավչիաշխատում:Բնակչությանմոտ15-20%-ըսկսեցօգտվելբլոգ-

ներից,ապագայումնաևսոցիալականցանցերից,ևաստիճանաբար

պարզդարձավ,որայսոլորտումպետքէներդրումներանել:Ինչպես

տեսնում ենք, վերջին 4-5 տարում համացանցային ԶԼՄ-ներն ուղ-

ղակիծաղկումապրեցին:Էականէնաև,որժամանակիընթացքում

ավանդական լրատվամիջոցները փոխեցին իրենց վերաբերմունքը

ֆորումներիևբլոգներինկատմամբ,հասկանալով,որավանդականի

դիրքերըկոշտպահպանելուփորձերըկարողենհանգեցնելլսարանի

կորստի, ինչպես նաև զարգացման ընձեռված հնարավորություննե-

րիանարդյունավետկիրառության:Երբհամացանցումլրատվական

կայքերիզարգացումըսկսեցուղղակիորենազդելթերթերիտպաքա-

նակներիվրաևորոշակիֆինանսականդժվարություններառաջաց-

նել,նրանքսկսեցիննորտեխնոլոգիաներովհասանելիլինելուփոր-

ձերը:

4. Կմտաբերե՞ք կազմակերպություններ, նախագծեր, որոնք

օժանդակում էին ինտերնետը յուրացնելու, լրագրողներին վերա

պատրաստելուևմնացածգործընթացներին:

Հատկանշական է, որ իտարբերությունայլ երկրների, մեզ մոտ

բլոգերները, ֆորումների ակտիվ մասնակիցներն ինքնուս էին: Իմ

օրինակովասեմ,որևէթրեյնինգիկամսեմինարիչեմմասնակցել,որ-

տեղկբացատրեին՝ինչիցինչպեսօգտվել:Սովորաբարայլ՝օրինակ

արաբականերկրներում,այլընտրանքայինԶԼՄ-ներըհիմնականում

աճեցնումէինարևմտյանտարբերֆոնդերիմիջոցով:Հայաստանում

նույնպեսարևմտյանկազմակերպություններըբավականինմեծներդ-
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րումարեցինև՛համացանցի,և՛այլընտրանքայինլրատվամիջոցների

զարգացմանմեջ:Մեկնարկայինզարկըտվեցին«USAID»-ի,«British

Council»-ի, ինչքան հիշում եմ գերմանական ինչ-որ կազմակերպու-

թյան ներդրումները: Երբ համացանցի հասանելիությունը նոր էր

բացվել՝1990-ականներիառաջինկեսին,Հանրայինգրադարանումև

կարծեմ՝«IREX»-ումթույլէինտալիսկեսժամովօգտվել:Ավելիուշ՝

կառավարությունըսկսեցմեծներդրումներանելայսոլորտում.դեպի

հեռուստատեսություն,ռադիո,տպագիրմամուլգնացողհոսքերիմի

մասըսկսեցուղղվելլրատվականկայքերստեղծելուն,ներգրավելուն

ևայլն,այսինքն՝պետականմակարդակովսկսեցկարևորվելդրանց

դերը:

5. Լսարանիզարգացմանի՞նչդինամիկագրանցվեց,ովքե՞րէին

համացանցայինլրատվությանկարդացողները:

- Դինամիկանհիմաէլ նույնն է,այսինքն՝ավելի շատերիտա-

սարդներնեն:ԽորհրդայինՄիությանմիամբողջսերունդ,որըփլուզ-

մանժամանակ30-35տարեկանէր,նույնիսկմինչևհիմաչկարողա-

ցավհամակերպվելնորարարություններիհետևշարունակումէտե-

ղեկատվությունստանալռադիոյից,տպագիրմամուլիցկամհեռուս-

տատեսությունից:Իսկերիտասարդներըշատավելիդինամիկուակ-

տիվէին,համակարգիչներիևհամացանցիմուտքինառաջինընրանք

արձագանքեցին,հիմաէլսոցիալականցանցերում,բլոգներումամե-

նաակտիվզանգվածը12-իցմինչև25-30տարեկաններնեն:Տարեց-

ներըհիմնականումսովորելեն«skype»-իցօգտվել,բայցկդժվարա-

նան,օրինակ,aravot.am-ըբացելևինչ-որ լուրկարդալ,նրանքկգե-

րադասենայդինֆորմացիանհեռուստատեսությունիցստանալ:Իսկ

երիտասարդը հեռուստացույց չի միացնի, իր համար սոցիալական

ցանցնավելիգրավիչէ,որովհետևինտերակտիվէ:Եթեավանդական

լրատվամիջոցներովսխալտեղեկատվություն,վիրավորանքհնչեցվի,

հնարավորությունչկաանմիջապեսարձագանքել,իսկհամացանցում

նյութիտակմեկնաբանությամբմիանգամիցկարողեսարտահայտել

քոանհամաձայնությունը,ուղղել,լրացնելևայլն:

Հայաստանումլսարանիմիստվարզանգվածok.ru-ումէ:Համեմա-

տականառումով«Facebook»-իմիջինօգտատերը«Одноклассники»
կայքիմիջինօգտատիրոջիցմիքանիտարովավելիմեծէ,ևինչ-որ
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չափով ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունի: Այդ պատճառով

ընտրություններիժամանակքաղաքականուժերիհիմնականֆինան-

սականհոսքերըդեպի«Facebook»ենուղղվում:vk.com-իցավելիշատ

ռուսաստանաբնակհայերնենօգտվում,ևայսցանցինառանձնակի

ուշադրությունչիդարձվում,չնայածվերջինդեպքերըցույցտվեցին,

որայդլսարանիհետնույնպեսպետքէաշխատել,քանիորապատե-

ղեկատվություննայնտեղից սկիզբառավ:Բացի ըստ սոցիալական

կայքերի բաշխվածության նաև ըստ հայացքների և հետաքրքրու-

թյունների՝ կարելի է խմբեր առանձնացնել: Ենթադրենք, արևմտա-

մետները lragir.am, 1in.am են կարդում, ռուսամետները մեկայլ ռե-

սուրսիցենօգտվում,ֆուտբոլասերներնիրենցկայքերնունեն...

Այսինքն՝դեռայնշրջանումենք,որկայքերըշատեն:Շուկայա-

կանօրենքներով,հետզհետեպետքէբյուրեղացումգնա,ավելիխո-

շոր ևամուր ֆինանսական հիմքեր ունեցող կայքերն իրենց կազմի

մեջառնենկամոչնչացնենփոքրերին:Օրինակ՝առկա10-15ֆուտ-

բոլայինկայքիցմնան3-4-ը,որոնքավելիհետաքրքիրևգրավիչեն:

Մեդիադաշտումդեռ«օլիգարխացման»գործընթացըչիեղել:Բլոգնե-

րումեղավ.ձևավորվեցին10-15շատհայտնիբլոգներ,իսկմյուսնե-

րըփորձումենավելիշատայդքննարկումներումերևալ:Նույնգոր-

ծընթացըորոշակիորեննաև«Facebook»-ումէտեղիունենում,արդեն

գերհայտնիևհայտնիօգտատերերկան,որոնքկարողենհասարա-

կականկարծիքձևավորել, բացիայդնրանք«newsmaker»ենդառ-

նում,իրենցտվածտեղեկատվությունըհայտնվումէայլԶԼՄ-ներում:

ՆույնիսկԶԼՄ-ներունենք,որոնքնորությունստեղծելուկամտպագ-

րելու համարհետևում ենայս կամայն հայտնիօգտատիրոջ, որևէ

քաղաքականթևիհարողմարդուգրառումներինևանմիջապեսհրա-

պարակում դրանք: Փաստորեն, սոցիալական ցանցերի և բլոգների

հանրություննարդենինչ-որչափովօրվալրահոսէձևավորում:

6. Լրատվականժանրերըհամացանցումի՞նչփոփոխություննե

րի,փոխակերպումներիենթարկվեցին:

- Իմհամոզմամբ,լրատվականմիքանիժանրկա՛մմահացելէ,

կա՛մայդճանապարհինէ:Խոսքսհիմնականումվերլուծականիմա-

սինէ,ինչպեսնշեցիվերևում,որակըխիստվատացելէ,լրագրողներ

կան,ովքերօրական3-4վերլուծականհոդվածենհրապարակումև
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իրենց վերլուծաբան համարում: Իրականում անհնար է մեկ օրում,

այնէլմիքանիվերլուծականհոդվածտալ,այնբավականլուրջաշ-

խատանքէպահանջում,որպեսզիերևույթըներկայացվիբոլորհղում-

ներովևբացատրություններով:Նմանմոտեցմանհիմնականպատ-

ճառնայնէ,լրատվականկայքիհամարկարևորէնյութերիքանակը,

իսկվերլուծականներիհամարառանձինմշտականաշխատակիցչեն

պահում:

Շատբարդէհետաքննականլրագրությանդությունը,այստեղ1-2

կայք կարելի է առանձնացնել: Հայաստանում հիմնական բարդու-

թյունըյուրաքանչյուրմարդուվրաճնշումգործադրելուլծակներիառ-

կայություննէ,այնպեսորհետաքննությանցանկացածփուլումայն

կարող է կասեցվել: Այդպատճառով հետաքննությունը մինչև վերջ

հասցնելըբարդունաևռիսկայինէ:

Լրատվականժանրերիցընդհանրապեսչունենքֆելիետոնը,որը

ԽորհրդայինՄիությանժամանակշատտարածվածէր:

Այսինքն՝ մնացել և ակտիվացել է միայն նորություն տվողների՝

«reporter»-իև«streamer»-իուղղությունը:Բայցիրականլրագրությու-

նըդաչէ,թեովավելիարագինչ-որբանկգրի:Մենքհեռանումենք

իրական լրագրությունից, լրագրության իրական ստանդարտներից,

էթիկայից:Այսխնդիրներըպետքէորևէհանգուցալուծումստանան,

որովհետև չի կարելի անընդհատ խաբել, անգրագետ հոդվածներ

տալ:Ոլորտնայնվիճակումէ,որ21տարեկաներիտասարդըկարող

էլրատվականկայքիխմբագիրլինել,որտեղինչքանէլտաղանդա-

վորլինես,որոշակիփորձէպետք:Անկախամենինչից՝17-18տարե-

կաներիտասարդըգլոբալգործընթացներիվերլուծությունչիկարող

անել:

Հայաստանում բացարձակ չկա տնտեսագիտական լրագրու-

թյուն,ևդաակնհայտերևացդրամիվերջինանկմանժամանակ:Ես

ապարդյուն վերլուծություններ էի փնտրում, թե ինչ գործընթացներ

ենտեղիունենում,ինչզարգացումներկարողենլինել:Տնտեսական

ժանրիչլինելընույնպեսլուրջխնդիրէ:

Այսինքն՝ժամանակակից,հատկապեսհամացանցայինլրագրու-

թյունըհիմնականումնորություններևփոքրհոդվածներեն,հաճախ

գրվածոճաբանականևուղղագրականսխալներով:
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7. Լրագրողներն ի՞նչ դժվարություններ ունեին տեխնիկական,

իրավական,էթիկականևմասնագիտականտեսանկյուններից:

- Լրագրողի հիմնական խնդիրը վարձատրությունն է, որով-

հետևլավլրագրողունենալըթանկհաճույքէ,իսկկայքերում,եթեչեմ

սխալվում,ընդամենը50-60հազարդրամովենաշխատանքիընդու-

նում:Այդպատճառովէլշատերըչունենկրթությունստանալուկամ

ինքնակատարելագործմանձգտում:Իսկլրագրող՝ավելիճիշտէասել

նյութգրող,գտնելըհիմաշատհեշտէ,եթեկադրըհոգնումէ,նրան

միանգամիցկարելիէփոխել:

- Տեխնիկական դժվարություններ չկան: Հիմնականում լրագ-

րողներըզինվածենժամանակակիցէլեկտրոնայինսարքերով,որոնք

թույլենտալիսև՛ լուսանկարել,և՛տեսանկարահանումկատարել,և՛

ձայնագրել: Համակարգչային ծրագրերն էլ ավելի են հեշտացնում

գործը:Այսինքն՝տեխնիկականառումովլրագրողներիգործնավելի

հեշտացելէ:

- Էթիկականխնդիրներ կան: Լրագրողներին բուհերում ինչ-որ

նորմեր գուցե սովորեցնում են, բայցխմբագրությունումարդեն շեշ-

տադրումն անում են կայքի այցելությունների քանակի վրա, և էա-

կան չէ, թե որ նյութն է լսարան բերել: Իսկառաջատարթեմաներն

են դժբախտպատահարները, էրոտիկ բովանդակությամբ նյութերը,

ֆուտբոլիստների կամ հայտնի մարդկանց կյանքը:Խմբագիրը նա-

խընտրումէմիքանինմանատիպնյութտեղադրել,այցելություններ

ապահովելևդրանովգովազդատուինգրավել,քանլրագրողինհանձ-

նարարելվերլուծելհացիգնիևորակիանհամապատասխանությու-

նը, Հայաստանում բենզինի գնի վրա ամբողջ աշխարհում նավթի

գներիանկմանազդեցությանբացակայությունըևայլն:Լրագրողին

դժվարէհամոզել,որորոշբաներիմասինավելիլավէչգրել,որ«մի՛

վնասիր»-ըլրագրությանհիմնականսկզբունքներիցէ,որինպետքէ

հետևել:Չկագիտակցումը,որ յուրաքանչյուրնյութիետևումմարդ-

կայինճակատագիրէ,պատասխանատվություննիսպառբացակա-

յումէ:Խոսքիազատությունը,ազատկարծիքարտահայտելուիրա-

վունքըպաշտպանողհրաշալիօրենսդրականակտերկան,սակայն

հակառակ կողմը բաց է մնում:Ցանկացածպարագայում բարձրա-

ձայնումենխոսքիազատությանոտնահարման,ճնշումներիմասին:
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Ստացվումէ,որեթենախկինում լրագրողըպաշտպանվածչէրայն

մարդուհանդեպ,ումմասինգրումէր,ապահիմաէլմարդըպաշտ-

պանվածչէ,լրագրողնամենինչկարողէգրելևպատասխանատվու-

թյունչկրել:Եսանձամբդատականպրոցեսիմեջմտելեմևշահելեմ

բոլորդատերը,բայցլրատվամիջոցիցիմպահանջածըչեմկարողա-

նումստանալ,որովհետևփոխելէիրգործունությանբնույթը:Վերց-

նենքֆրանսիականհայտնի«CharlieHebdo»-իօրինակը,ենթադրենք

վիրավորականնյութէհրապարակել,բայցեթեմահմեդականըկամ

քրիստոնյանդատականհայցներկայացներ,վստահեմ,որկպարտ-

վեր դատավարությունը, որովհետև ամեն բան արված է լրագրողի

առավելագույնխոսքիազատությանհամար,ևքչերնենպահպանում

էթիկայիստանդարտները:

Կդժվարանամ կանխատեսել, թե զարգացումն ինչ ուղղությամբ

կգնա:Ամենդեպքումհույսունեմ,որինչ-որավանդույթներկձևավոր-

վեն:Հիմաէլկանլրատվամիջոցներ՝aravot.am-ը,hetq.am-ը,times.am

-ը,panorama.am-ը,որոնքպահումեննորմերը,որոնցլրատվությանը

կարելիէվստահել,թողարկածնյութերիմեջհազվադեպենսկանդա-

լայինկամէրոտիկբովանդակությամբհրապարակումները:Բայցմե-

ծամասնությունըդիտումներապահովելուհամարկարողէշրջանցել

բոլորհնարավորարգելքները:

8. ԱռցանցլրագրությամբզբաղվելուՁերփորձնինչպիսի՞նէ:

- Լրագրությամբ չեմ զբաղվում, չնայած ընկերոջս հետ համա-

տեղ ստեղծած լրատվական գործակալությունում մեկուկես տարի

գլխավորխմբագիրեմեղել:Այն,ինչանհրաժեշտէրհասկանալոր-

պես ԶԼՄ ներկայացուցիչ, այդ ժամանակահատվածում յուրացրե-

ցի,սակայնիմգործունեությանհիմնականբնույթինխանգարումէր:

Անհրաժեշտ էրանընդհատ հետևել լրահոսին, լրագրողներիպատ-

րաստածնյութերինևայլն:Իհարկե,փորձումէինքպահպանելէթի-

կայի նորմերը, հրաժարվում էինք տարբեր գայթակղիչ առաջարկ-

ներից: Բայց ընդհանուր առմամբ մեծ հիասթափություն եմ ապրել՝

տեսնելով ֆինանսավորում ստանալու համարամենատարբեր նոր-

մերիխախտումներ:Այդկարճշրջանըբավարարէր՝հասկանալու,որ

ըստէությանազատևանկախլրատվամիջոցներմենքչունենք,բո-

լորըկախվածենիրենցֆինանսավորողաղբյուրներից:Խոսքը2007



116

թ.-իմասինէ:Պարզապեսկարողեմնշել,որորոշխումբկա,որնաշ-

խատեցբլոգներիևայլընտրանքային լրատվամիջոցներիզարգաց-

ման ուղղությամբ, իսկ քաղաքացիական լրագրության նկատմամբ

վերահսկողությունիրականացնելնավելիբարդէ:Ինչպեսնաևկան

լրագրողներ, որոնքպայքարում ևփորձում են լրագրությունըպահ-

պանելայնմակարդակիվրա,ինչպիսինայնպետքէլինի:Այսառու-

մով Հայաստանում օբյեկտիվ լրագրության ապագայի նկատմամբ

հույսսչեմկորցնում:

9. Հայաստանումառցանց լրատվամիջոցներիձևավորմանի՞նչ

փուլերկառանձնացնեք:

- Ինչպեսնշեցիսկզբում,նախտպագիրմամուլիորոշներկայա-

ցուցիչներմտանցանցփոքր-ինչդանդաղտեմպով,այնուհետևձևա-

վորվեցինտպագիրհենքչունեցողէլեկտրոնայինԶԼՄ-ները:Մրցակ-

ցությունըսկսվեցայնժամանակ,երբգովազդատուներըգովազդային

հոսքերի մի մասն ուղղեցին դեպի համացանց:Դա մոտավորապես

2007-2008 թթ.-ից հետո էր:Ցավոք մեր գովազդային շուկանմի քիչ

դժվարէկայանում,որովհետևգնագոյացումըանկայունէ,պայմա-

նավորվածծանոթություններովկամհամաձայնությանգալուայլմե-

խանիզմներով:Սկզբնական շրջանումփորձում էինխաբել գովազ-

դատուներին,օրինակcircle.am-իկամrambler.ru-իհիմանվրաբարձր

վարկանիշներէինցույցտալիս:Ավելիուշգովազդատուներնէլ յու-

րացրեցիննրբությունները,հիմամեծամասամբ«Googleanalytics»-ի

վիճակագրականտվյալներենպահանջում,ներկայացվածտվյալնե-

րըստուգում են«Alexa» (alexa.com)և«Simpleweb» (simpleweb.org)

վարկանիշավորմանհամակարգերիմիջոցով:

Զարգացման հաջորդ փուլը սոցիալական ցանցերի լայն տա-

րածումն էր: Այսօր էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների լսարանի 70-90%-ը

«Facebook»-իցէգալիս:Այնպեսորայսհարթակումենէջերստեղ-

ծում և ակտիվորեն տարածում խմբերում: Այժմ զարգացման այն

շրջաննէ,երբտեղեկատվություննավելի լայնտարածողները,դրա

վրա ֆինանսական ներդրում անողներնավելի մեծ քանակությամբ

ընթերցողունեն:Հիմակարելիէմեկաշխատողովլրատվականկայք

ստեղծել, օրականերկու նյութտեղադրել, «Facebook»-ումգովազդի

միջոցովտարածելուավելիշատընթերցողհավաքել,քանայնլրատ-
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վամիջոցը,որտեղ15-20պրոֆեսիոնալլրագրողներենաշխատումև

որակյալ բովանդակություն ստեղծում, բայց խմբագրությունը հնա-

րավորությունչունիկամչիհասկացել«Facebook»-ովգովազդմեխա-

նիզմները:

Իմկանխատեսմամբմոտակա2-3տարումլրատվությանֆորմա-

տիձևափոխում է լինելու:Չեմկարողասել՝ ինչ ուղղությամբ, բայց

եթեայսօրմեկմարդըկարողէլրատվամիջոցլինելևավելիօգտա-

կարտեղեկատվություննավելիմեծաքանակլսարանիհասցնել,քան

հարյուրամյակիավանդույթունեցեող լրատվամիջոցը,ապաինչ-որ

բանայնպեսչէ:

10. Կարո՞ղ եք որևէ շրջադարձային իրադարձություն առանձ

նացնել,որիցհետոկտրուկաճգրանցվեց:

- Շրջադարձայինըայլընտրանքային լրատվամիջոցների՝բլոգ-

ների,«Twitter»-ի,որըայդքանտարածվածչէՀայաստանում՝ձևա-

վորումնէր:Բլոգներիվերելքըեղավ2008թ.մարտի1-20-ինմտցված

արտակարգդրությանժամանակ,այդայլընտրանքայինԶԼՄ-ներն

անսահմանափակ ազատություն ստացան, որը հետո ձևափոխվեց

«Facebook»-ի,այսինքն՝այդպրոցեսնանդառնալիէր:Նրանքառաջ

անցան մնացած լրատվամիջոցներից և շեշտակի զարգացան, մոտ

20-30անգամավելացավայնմարդկանցքանակը,որոնքնախընտ-

րեցինսոցիալականցանցերնուբլոգները:Շրջադարձայինսաէ,և

գործընթացըշարունակվումէմինչևհիմա:

Իմ կարծիքով, կարևոր պահերից մեկն այն էր, երբ «Одно-
классники»-ից սկսեցին ինտենսիվորեն դեպի «Facebook» տեղա-
փոխվել: Բացի այդ, տեխնիկական միջոցների՝ «smart» հեռախոս-

ների,«tablet»-ներիիհայտգալը,ինտերնետիթողունակությանփու-

լային բարձրացումը (նախWiFi, հետո 2G, 3G, 4G), «ԱրմենՏել»-ի

մենաշնորհիվերացումըևհաղորդացականօպերատորներիակտիվ

շարժըդեպիհամացանցայինծառայություններիառաջարկումհան-

գեցրեցնրան,որՀայաստանըհամացանցիընդգրկունությանառու-

մով ամենահաջողվածն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև

Հետխորհրդայինողջտարածքում:Օրինակ՝Ուկրաինայիտարածքի

95%-ումմինչօրս3Gկապչկա:

Ընդհանրապես այս դաշտի զարգացման առումով Հայաստա-
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նըմիշտմեկ-երկուքայլառաջէ:Մեր«Blognews»-ը՝բլոգներիևսո-

ցիալական ցանցերի այդ լրաքաղ ագրեգատորն ուրիշ երկրներում

չկա:Այդպիսիագրեգատորկայքերի«Facebook»-իէջերկան,որոնք

մինչև300-400հազարհետևողունեն:Ընդամենը3մլն.բնակչություն

ունեցողՀայաստանիհամարսաարտակարգցուցանիշէ:Իմկարծի-

քով,այլերկրներիհամարՀայաստանումայսգոծընթացներիզար-

գացումըմշտադիտարկմանհետաքրքիրօրինակկարողէլինել:Գու-

ցենույնիսկհարկավորէմիպահարգելակել,գնահատելիրավիճա-

կը,որովհետևՀայաստանումայսամենըչափազանցբուռնընթացք

ունի:

11. Ի՞նչկասեքայլընտրանքայինլրատվամիջոցներիակտիվաց

ման, զարգացմանփուլերի և որպես լրատվամիջոց դրանց գործու

նեությանմասին:

- Սկսեմ համացանցում տեղեկատվության հաղորդման եղա-

նակներից:Նախէլեկտրոնայինփոստիստեղծումն էրևմեկըմյու-

սիննամակգրելնուարագփոխանցելը:Քիչանց,երբտեխնիկական

հնարավորությունները թույլտվեցին,առաջացավտարածմանգոր-

ծառույթը:Կարելիէասել,որդրանքառաջինլրատվամիջոցներնէին

ևէլեկտրոնայինառաջինգովազդայինհարթակները:Տեխնիկական

հնարներըշարունակեցինզարգանալևմարդիկսկսեցինառցանցռե-

ժիմումշփվելիրարհետ:Սրանզուգահեռսկսեցինձևավորվելկայ-

քերը,որտեղմարդըկարողէրոչմիայնտեղեկատվությունստանալ,

այլ նաև քննարկում ծավալել: Այսինքն՝ դինամիկ չատը վերածվեց

ստատիկչատիևկոչվեցֆորում:Հայաստանումֆորումներըզարգա-

ցան1998-2007,2008թթ.:Այսհարթակումհիմնականխնդիրնայնէր,

որթեմաների,քննարկումներիուղղությունըկամտեղեկատվությունը

կախվածէրֆորումիսեփականատիրոջկամմոդերատորիհայացք-

ներից և նախասիրություններից: Հայաստանում ֆորումների միջև

բախումներեղաննույն2007-2008թթ.՝պայմանավորվածքաղաքա-

կան գործընթացներով, տարբեր օգտատերերի կարծիք արտահայ-

տելունխոչընդոտելու,արգելափակելուդեպքերգրանցվեցին:Հետզ-

հետեբլոգներնավելիգրավիչդարձան,որովհետևդրանքսեփական

ֆորումինմանէին,որտեղոչթեայլթեմաներիներքոէիրմեկնաբա-

նություններանում,այլսեփականթեմաներնառաջարկում:Շատե-
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րիհամարսաավելինախընտրելիտարբերակէր,այդպատճառով

բլոգները բուռն վերելքապրեցին մինչև «Facebook»-ի զարգացումը,

որովհետևվերջինստեխնիկապեսառավելմատչելիէրգրառումների

և քննարկումների համար:Ներկապահինամենատարածվածը սո-

ցիալականցանցերնենևվիդեոհոսթինգները:Այսինքն՝որքանմար-

դուց քիչ հմտություն է պահանջվում տեղեկատվության ստացման

համար,այդհարթակնավելիհռչակավորէդառնում:Տեխնոլոգիանե-

րի զարգացման պատասխանատուները հրաշալի գիտեն մարդու

հիմնականբնազդներըևամենինչանումենդրանքբավարարելու,

մարդուբոլոր5զգայարաններնակտիվացնելուևներգրավելուհա-

մար, համապատասխան սարքեր ևտեխնոլոգիաներ են ստեղծում:

Իսկթեհաջորդքայլնինչէլինելու,դժվարանումեմասել:Գուցեվի-

զուալուղղություններըզարգանանևհամացանցիսեգմենտավորում

լինի,այսինքն՝նույն«Facebook»-ումգործողխմբերնառանձնանանև

ձևավորվենհանրույթներըստհետաքրքրությունների,մասնագիտու-

թյունների ևայլն:Իհարկե, նաև վիզուալ շփումը կզարգանա, նույն

«Facebook»-նարդենվիդեոռեժիմովկաշխատիևայլն:Ընդհանուր

առմամբ, հաշվի առնելով որ մարդն ալարկոտ է, կզարգանանայն

ուղղությունները,որոնքնվազագույնջանքկպահանջեն:

12. Ռադիոյիևհեռուստատեսությանմուտքըհամացանցե՞րբև

ինչպե՞ստեղիունեցավ:

- Հեռուստատեսության մուտքը հիմնականում կապված էր թո-

ղունակության և տեխնիկական միջոցների զարգացման հետ, երբ

հնարավորություն ստեղծվեց տեսագրությունները հանգիստ դիտել

համացանցում:Համացանցիհիմնականառավելություննայսառու-

մովայնէ,որմարդնիրնախընտրածժամինկարողէդիտելուզած

հաղորդումը: Այդ պատճառով այն հեռուստաընկերությունները,

որոնքհասցրեցինթվայնացվելևհայտնվելհամացանցում,իրենցդի-

տողներիբանակըկարողացանպահպանել,իսկմյուսներըկորցնում

են շուկան: Զուգահեռաբար ինտերնետ հեռուստաընկերություններ

առաջացան,որոնքմիայնտեսախցիկովկամշատքիչմիջոցներով

կարողանումենեթերապահովել:Այժմմրցակցությունկաավանդա-

կանևնորաստեղծհամացանցայինTV-ներիմիջև:Ավանդականնե-

րըդեռևսհաղթումենավելիշատռեսուրսներիհաշվին,բայցերբին-
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տերնետTV-նգովազդայինշուկայիցբավարարներդրումներստա-

նա,կգերազանցիմյուսներին:-Հիմնականտարբերություննայնէ,որ

ավանդականներնինտերնետիհամարառանձիննյութչենպատրաս

տում,պարզապեսիրենցեթերայիննյութըտեղադրումենկայքում:

Այո,ինտերնետհեռուստատեսություննավելիլավգիտիցանցիօգ-

տատիրոջպահանջարկը:Նույննէևռադիոյիպարագայում:

13. Ինչպե՞ս կգնահատեք այսօր համացանցային լրագրողների

պատրաստմանառանձնահատկությունները,որակը, լրագրողական

կրթության մակարդակը, նաև՝ ձեր համագործակցությունը բուհերի

հետ:

- Վերջին երկուտարում վիճակը միփոքր բարելավվել է, նույ-

նիսկմուլտիմեդիալրագրությանմասնագիտացումևառարկաներեն

մտցրել:Մինչայդդրությունըշատվատէր,բուհերումդասավանդե-

լուգալիսէինավանդականլրատվամիջոցներումաշխատողմարդիկ,

որոնք չէին պատկերացնում համացանցում տեղի ունեցող գործըն-

թացները: Բազմիցս նկատել եմ, համացանցային ԶԼՄ-ում աշխա-

տանքի անցնելիս լրագրողների համարառաջին ամիսները բավա-

կանբարդեն,գրելուայլնորմերպետքէյուրացնել:Իհարկե,բարդէ

ավանդականլրագրողներիհամար,որովհետևնախկինումըստծա-

վալիենհաշվելվարձատրությունը,իսկայսօր՝ըստգրածնյութերի

ևդիտումների, լսարանիքանակի:Իսկերբուսանողներիննախկին

ստանդարտներովենսովորեցնում,հետոնրանքփորձումենհամա-

ցանցայինխմբագրություններումաշխատել,հաճախչենդիմանում:

Լավէ,որհիմաև՛Պետական,և՛Սլավոնական,և՛Բրյուսովիանվան

համալսարաններումսկսելենէլեկտրոնայինլրագրությանսկզբունք-

ներըդասավանդել,դասընթացներմտցնել:

Ինքս դասավանդում եմՍլավոնական համալսարանի մագիստ-

րատուրայում«Տեղեկատվականանվտանգություն»առարկանևհիմ-

նականումաշխատումեմպրակտիկգիտելիքներտալ:Գտնումեմ,որ

ցանկացածտեսականհարց,սահմանումկարողենինքնուրույնգտ-

նելևկարդալ:Իսկմենքկոնկրետօրինակներիվրաենքաշխատում.

վերլուծումէինքուկրաինականդեպքերը,ֆեյքերիառաջացումը,ռու-

սականևամերիկյանքարոզչությունը,փորձումէինքգտնելևկոնկ-

րետօրինակներովցույցտալխաբկանքները,ինֆորմացիայիխեղա-
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թյուրումը,ապատեղեկատվությունը:Հնարավորությանչափովփոր-

ձումեմնաևընդունելսեմինարներիևվարպետացդասերիհրավեր-

ները,որմերլրագրողներինօգտակարլինեմ:Երբմենքէինքփորձում

այսդաշտումաճել,ավագսերունդըօգնումէրկամգոնեչէրխանգա-

րում,եսէլպարտավորվածեմզգումերիտասարդներինօժանդակել

դաշտմտնել:Բայց,իմհամոզմամբ,պետքէավելացնելժամանակա-

կից լրագրությանև՛ դասընթացները, և՛ դասաքանակը:Լավկլիներ,

եթեհենցառաջին-երկրորդկուրսիցուսանողներինհանձնարարեին

սեփականլրատվությանմիջոցբացել,փորձարկումներանելևսովո-

րել,որպեսզիավարտելիսլիովինպատկերացնենոլորտը:

14. Ամփոփելով այս ամենը, Ձեր կարծիքով, զարգացման ի՞նչ

միտումներևհեռանկարներունիառցանցլրագրությունըՀայաստա

նում:

- Կարծումեմ,մոտ2տարիհետոկհասնիիրզարգացմանգա-

գաթնակետին,որիցհետոկսկսվեն«օլիգարխացման»ևբյուրեղաց-

մանգործընթացները,խոշորները թույլերին կա՛մ կգնեն, կա՛մ կոչն-

չացնեն:Ինչպեսարտասահմանումլուրջմամուլկա՝«TheWashington

Post»,«TheNewYorkTimes»,«BBC»,«AlJazeera»,«CNN»ևայլն,

այնպեսէլմեզմոտկմնանխոշորլրատվականները,կունենանքնաև

հստակառանձնացվածդեղինմամուլ:Պետքէսպասելհաջորդընտ-

րություններին,որովհետևայդժամանակլուրջներդրումներենարվե-

լուլրատվականդաշտում.հինկայքերկուժեղացվենկամնորերիվրա

կաշխատեն:Եթեուշադիրլինեք,վերջինընտրություններինլրատվա-

կանդաշտմտածմոտ15-20կայքարդենչիաշխատում,միաժամա-

նակնորկայքերկան,որոնքգնումենդեպիընտրություններ:Բայց

ընդհանուրառմամբխոշորներնավելիենհզորանալու,թույլերընվա-

զելուեն,գովազդատունկամպատվիրատունգերադասելուէավելի

լուրջլրատվականիհետհամագործակցել,քաննորիստեղծմանվրա

ներդրումներանել:Կարծումեմ՝այսքանը:
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АРА МЕЛИКСЕТЯН

(29.01.2015)

1. Когда в Армении были пред-
приняты первые попытки интерне-
тизации СМИ? 

- С появлением интернета какие-то 
попытки провожались. А интернет приобрел массовую популярность 
где-то в начале 2000-ых годов. До этого были какие-то возможности, 
но распространение пошло с 2000-ых, и СМИ соответственно отреа-
гировали на это.

2. Кто были первые?
- Я помню, что это были информационные агентства, могу указать 

«Арминфо», «Нойан Тапан», «Арменпресс». Вот они стояли у исто-
ков этого процесса.

3. В каком состоянии находились в этот период традиционные 
СМИ в смысле тенденций развития. 

- Этот период однозначно можно характеризовать свободой сло-
ва, отсутствием цензуры, большими возможностями и самостоятель-
ностью. В этот период возникло огромное количество относительно 
независимых газет, которые обеспечивали определенную разнообраз-
ность нашего информационного поля.

4. А относительно радио и телевидентя? 
- Частично это касается и радио, и телевидения. А газеты и ин-

формационные агентства были более свободными, и эта тенденция 
заметна и сейчас: у электронных СМИ (телевидения, радио, за исклю-
чением сайтов) свобода гораздо более ограничена, чем у газет. Это 

«Голос Армении»
թերթիվերլուծաբան

Խմբագիր«Аргументы и факты»
թերթում
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объясняется финансовым положением, большим количеством расхо-
дов и недостатком рекламных денег, тем более сейчас, когда они ухо-
дят в интернет.

5. Рекламодатели уже заинтересованы в интернет СМИ?
- Давно. Интернет-реклама начала работать и сейчас составляет 

мощную конкуренцию традиционным СМИ.
6. Из традиционных СМИ, газет, радио и телевидения, кто 

раньше всех пришёл в интернет? 
- Естественно это были газеты и информационные агенства, но 

вначале у ИА сайты были платными, т.е. нужно было подписаться, 
заплатить, чтобы информация сайта была доступна, потому что свою 
информационную ленту они продавали газетам, зарубежным партне-
рам. Позже сайты стали общндоступными и, в принципе, это и были 
первые интернет СМИ.

7. Какого было восприятие Интернет СМИ представителями 
традиционных каналов информации?

- Прежде всего, это был и есть важный, оперативный источник 
информации. Оперативность информации интернет обеспечивал с 
первых же этапов, но другое дело – достоверность информации.

8. Когда Вы стали заниматься Интернет журналистикой?
- Интертет журналистикой? Я затрудняюсь ответить, потому что 

никогда не работал в этом формате. Я работал в газете, также был 
период телевидения, но в Интернет-Сми я не работал. 

9. В каких жанрах, по какой тематике проводилось информи-
рование аудитории веба?

- В интернете практически нет жанров, там есть один жанр –ин-
формация, всё остальное – это традиционные жанры. Впрочем, ин-
формация тоже традиционный, но интернет-журналистика работает 
совсеи на другое, на оперативное предоставление информации. Есть 
особенность – недостоверность. – Других жанров нету в интернете? 
– Например, иногда и в интернете можно встретить репортажи, но это 
совсем не то. Сам интернет диктует этот жанр, потому что большие 
материалы не читаются, там популярны маленькие информационные 
заметки, поэтому наверное только этот жанр, изредка встречаются и 
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интервью. Вот уже несколько лет у нас пытаются урегулировать это 
поле, принимаются законы, недавно приняли закон против фейков. 
Что касается технических вопросов, лет 10 назад, когда были опре-
деленные проблемы с интернет-доступностью, технические пробле-
мы имелись. Тогда Арментел был монополистом, и соответственно 
ничего его не заставляло улучшить качество предоставляемых услуг, 
а сейчас есть несколько операторов и они предоставляют качествен-
ную, профессиональную связь. 

10. С какими трудностями (правовыми, техническими, про-
фессиональными, этическими) сталкивались журналисты при 
создании интернет контента?.

- Это очень большая проблема. Когда основной задачей любого 
интернет-издания является обеспечивание оперативного предостав-
ления и распространения информации, редко обращают внимание на 
качество самого продукта, соответственно и не обучают кадров. Глав-
ное, чтобы информация была доставлена, а каким способом, насколь-
ко она достоверна, по моему сейчас ушло на второй план. Касательно 
грамотного письма также имеются проблемы. В этом плане недостат-
ков больше, чем достоинств. 

11. «Голос Армении» одним из первых среди традиционных 
газет открыла свой сайт и начала выкладывать там статьи га-
зеты.

- Да, этот сайт у нас уже 3-ий. И с тех пор мы не изменили наше 
отношение. Этот сайт, наша страница в фейсбуке являются средства-
ми продвигать нашу газету. Это интернет-версия газеты, а не самосто-
ятельный сайт, то же касается и страницы в фейсбуке.

12. Вы используйте мультимедийные свойства интернета?
- В новом сайте есть все эти возможности, и мы постепенно при-

ходим к этому, сейчас у нас идёт этап интернетовского развития.
13. Как по-вашему, это будет мешать газете, или помогать? 
- Мешать газете не будет, но очевидно, что интернет вообще меша-

ет всем традиционным СМИ, тем более газетам. Это по объективным 
причинам. Но я думаю, что у интернета есть один огромный недоста-
ток, там, грубо говоря, слишком много мусора. А рядовому читате-
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лю становится очень трудно определить, что заслуживает внимания, 
а что нет. Я думаю, что лет через 5-10 традиционные СМИ и газеты 
вновь обретут актуальность в силу того, что площадь информации 
придётся фильтрировать и оставить то, что достойно внимания. По 
моему перспектива СМИ такова. Интернет, конечно, мощная штука, 
но есть и большие минусы, связанные с техническими особенностя-
ми, интернет доступностью.

14. Когда и как соцсети начали воздействовать на деятель-
ность онлайновых СМИ? 

- Это уже политический вопрос. Я думаю, что это произашло лет 
5-6 назад, когда «Facebook» стал использоваться в каких-то полити-
ческих целях. Сейчас они составляют очень мощную конкуренцию 
всем остальным СМИ. Сейчас реже, но раньше очень часто традици-
онные СМИ передавали информацию, ссылаясь на ФБ. Сейчас тоже, 
но реже. 

15. Как Вы оценивайте состояние профессиональной подго-
товки веб журналистов? Вы работаете с вузами?

- С вузами мы не сотрудничаем. Что касается кадров, то вузы вы-
пускают журналистов, но, на мой взгляд, журналистом становятся на 
практике. Потому что изучать теоретические основы – это одно, а ра-
ботать непосредственно – совсем другое. Когда ставится единствен-
ная задача – оперативность, то журналист работает на это, соответ-
свенно все остальные параметры (качество, грамотность, достовер-
ность) страдают. Поэтому в итоге мы получаем непрофессиональный 
кадровый состав.

16. Какие существуют трудности на настоящем этапе разви-
тия Интернет СМИ (этические, правовые, технические)?

- В наших условиях это только материальные, финансовые про-
блемы, потому что в Армении очень ограниченный рынок рекламы, 
а часть этой рекламы уже уходит в интернет. В плане аудитории мы 
тоже ограничены. Это, наверное, самая большая проблема армянской 
журналистики и СМИ, не представляю как можно решить вопрос рас-
ширения аудитории. Финансовые вопросы также связаны с этим. Для 
того, чтобы заинтересовать рекламодателя, нужно иметь широкую 
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аудиторию. В интернете сейчас рекламы больше, чем в газетах. Сей-
час тяжелее содержать любые СМИ, и в принципе это не всеобщая 
проблема.

17. По вашей оценке каковы перспективы развития онлайн 
журналистики в Армении?

- Я не вижу эту перспективу, то есть к чему мы идем. Достигнута 
определенная степень развития, а что будет дальше, я не представляю. 
Я думаю, что в итоге вот, мы возвращаемся к вопросу, что в интерне-
те, в интернет журналистике, и в журналистике вообще нужен фильтр 
информации. Но речь не об ограничении свободы слова. Речь о том, 
что функцией журналиста (в интернете, или вне) является передача 
достоверной информации. И если интернету удастся это обеспечить, 
то это будет следующим шагом развития. Но пока я не вижу в интер-
нете механизмов, готовых обеспечить это развитие. А мы шагаем в 
ногу со временем. 
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ԷՄԱՆՈՒԻԼՄԿՐՏՉՅԱՆ

(31.01.2015)



1. Առաջին իրական քայլերը Հա

յաստանըե՞րբկատարեցդեպիհամա

ցանցայինլրատվությանոլորտ:Ինչպիսի՞գործընթացներէինտեղի

ունենում1990ականներիսկզբներին,համացանցիձևավորմանվաղ

փուլերում:

- 1990-ականներիսկզբումհամացանցգոյությունունե՞ր:Ոչմի

օպերատոր չկար,Արմինկոն էրաշխատում, սակայն1991-1992թթ.

հնարավոր չէ ինտերնետ լիներ: Այդ տարիներին մենք աշխատում

էինք«Teletype»-ով:Դրանքառանցէկրանիմեծսարքերեն,որտեղ

ինֆորմացիա էր հավաքվում և ուղարկվում: Նաև լեհական ռոբոտ-

րոններ կային՝ մեծ սկավառակներով համակարգիչներ, որոնց մի-

ջոցովինֆորմացիանայլհամակարգիչ էրմտցվում:Իսկ1992-1993

թթ.սկսեցզարգանալէլեկտրոնայինփոստը:Արտասահմանումորոշ

կայքերկայինարդեն, իսկՀայաստանումայդ զարգացումը նոր էր

սկսել: Մեր գործակալությունն ինտերնետ մտավ մոտավորապես

1997թ.-ին:Այնժամանակ,ինչպեսևհիմա,մերկոնեպցիան«BtoB»

(BusinesstoBusiness)մոդելովաշխատանքնէր:

Լրատվամիջոցները սովորաբար երկու ուղղությամբ կարող են

աշխատել:Երբաշխատումեսդեպիինտերնետ,գործումէ«BtoC»

(Business toCustumer) մոդելը:Այսինքն՝պատրաստվում է որոշակի

արտադրանք,այնանվճարտեղադրվում է ինտերնետում, և որքան

շատայցելուունենաայդէջը,այնքանավելիգրավիչկլինիգովազ-

դատուների համար: Մյուս մոդելի դեպքում տեղեկատվությունը չի

տեղադրվումկայքում,այլմատակարարվումէտարբերբիզնեսձեռ-

«Արմինֆո»լրատվական
գործակալությանտնօրեն
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նարկությունների: Սա վերաբերում է նեղ մասնագիտական տեղե-

կություններին,որոնքկապչունենԶԼՄ-ներիլսարանիհետ:Դրանք

կարողենլինելապահովագրականկամվարկայինընկերություննե-

րի,բանկայինհամակարգիվերլուծություններևայլն:Մենք,օրինակ,

առանձինուսումնասիրություններենքանումլեռնամետաղագործա-

կանարդյունաբերության,մարկետինգիմասին,որոնքկայքումերբեք

չենտեղադրվում:Հիմնականումդրանքտնտեսականվերլուծություն-

ներ են, իսկ Հայաստանում այն որպես տեղեկատվական պահան-

ջարկձևավորվածչէ:

Ցավալիէ,բայցպետքէփաստել,որերկրումհետընթացէգնում

ևզուգահեռաբարդեգրադացվումէտեղեկատվականշուկան:Տնտե-

սականլուրջվերլուծությանկողքինեթեհայտնիկինոաստղիլուսան-

կարդնես,անկասկածերկրորդիդիտումներնահռելիառավելությամբ

կգերազանցենառաջինին: Իսկպատճառը քաղաքական-տնտեսա-

կանքարոզչությանմեջներգրավվածլինելնէ:Իսկայսամենըսկսե-

լիսմենքհույսունեինք,որերկիրըաշխարհինհամընթացզարգացում

կունենա: Սակայն հայտնվեցինք քաղաքական փակուղում՝ բարձր

կոռուպցիոն ռիսկերով և ցածր արտասահմայնան ներդրումներով,

որոնքսպանումենտեղեկատվականշուկան,համենայնդեպսդրա

«BtoB»բաղադրիչը:Այսօրչկանկառույցներ,որոնքմեզնիցգնած

տեղեկատվության հիման վրա լուրջ քաղաքական և տնտեսական

որոշումներկընդունեն:

Հայաստանում աստիճանաբար սկսեց խիստ քաղաքականաց-

ված լրատվական դաշտձևավորվել:Երբ 2000-ական թվականների

սկզբներինինտերնետըսկսեցլրջորենզարգանալ,եսգլխիընկա,որ

այնկարողէհզորքաղաքականգործիքդառնալ:Այդշրջանիցքա-

ղաքականուժերըհամացանցըդարձրեցինիրենցտեղեկատվական

քարոզչությանմիջոցևսկսեցինտեղեկատվություննիրենցձևովտալ

կամապատեղեկատվությունտարածել:Առաջինդեպքումտրվումէր

ամբողջտեղեկատվությունը՝կտրատելովայն,ինչըտվյալուժնասել

չէրցանկանում:Ապատեղեկատվությանդեպքումկայքըզարգացվում

էր,շահումլսարանիվստահությունը,ևդրանովհաղորդվողինֆորմա-

ցիանանվերապահորենընդունվումէր:Խոսքնայնկայքերիմասին

է, որոնքայսկամայն ուժի կողմից ենֆինանսավորվում:Այսինքն՝
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բիզնես մոդելըխախտված է:Նրանցաշխատանքի հայեցակարգը,

նպատակը,տեսլականնայլէ:Մերտեսլականըմաքուրբիզնեսմո-

դելնէ,ևփորձումենքգոյատևել:Իսկինչ-որժամանակփորձումէինք

զարգանալ: 1991թ.-ինգործակալությունում 4մարդ էրաշխատում:

Չնայածհետճգնաժամայինիրավիճակին,հասանքմինչև45հոգուց

կազմվածանձնակազմի:Սակայն,երբերկրորդնախագահիկառա-

վարմանտարիներինաճեցհամակարգայինկոռուպցիան,ներդրում-

ներըպակասեցինևշուկասկսեցինսևփողերմտնել,այսինքն`ներ-

քինտնտեսականմոդելըսկսեցփոփոխվել,իրավիճակըբարդացավ:

Այսօրընդամենը5մարդէաշխատումգործակալությունում:

Նույնգործոններնազդումենբոլորբիզնեսձեռնարկությունների

վրա:Օրինակապահովագրությանոլորտում14հաճախորդունեինք,

սակայն շուկաննեղացավ, կոնսոլիդացվեց և 6 ընկերության մնաց:

ԲանկերըՌուստաստանիհետմիասինլուրջճգնաժամենապրում,և

համոզվածեմ,որհաջորդտարի5-6բանկավելիքիչկունենանք:Դա

նշանակումէ,որայսոլորտումնույնպեսհաճախորդենքկորցնելու,

սակայնայլընտրանքչկա:Մենքհաղորդակիցանոթներինմանենք,

ևպահանջարկինվազումըբնորոշէբոլորոլորտներին:

Վերադառնալովինտերնետին,պետքէդիտակել«BtoC»մոդե-

լիտեսանկյունից:Մեզմոտզարգացումըսկսվեցայնպիսիկայքերից,

ինչպես«ՆոյյանՏապան»,«Արմինֆո»ևայլն:Երբինտերնետհա-

սանելիությունը բարձրացավ, ինչքան գիտեմ մեզ մոտ շատ բարձր

պետք է լինի, սկսվեցաղավաղումը:Սահոյակապմոդել է հասկա-

նալու, որ ինտերնետի միջոցով կարող եսաշխատել և բավարարել

մարդկանցպահանջմունքները: Այդ նպատակովահռելի սև փողեր

էինծախսվում, սև՝այնպատճառով, որ բիզնեսմոդելը չէր գործում

ևեկամուտըչէրէականը:Այսգործընթացներըմոտավորապես2005

թ.-ինենվերաբերում:Մենքփորձեցինքաշխատել,բայցփաստորեն

շուկաչկար,որշուկայականհարաբերություններձևավորվեին:

Առանցքայինփուլ կարելի է համարել «Facebook»-ի զարգացու-

մըորպեստեղեկատվությունհաղորդելուևհանրայնացնելուգործիք:

Դա3-4տարիառաջէր,ևհիմաայդփուլըշարունակվումէ:Լրատ-

վամիջոցներիինտեգրացիասկսվեցդեպի«Facebook»իրենցտեղե-

կատվությունը մարդկանց հասցնելու համար: Մյուս սոցիալական
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ցանցերիդերակատարումնէականչէ,գուցե«Twitter»-ըինչ-որ չա-

փով,որտեղավելիլուրջհանրույթէգործում:Այնուամենայնիվ,հիմա

շարունակվումէնորեռաբաղադրիչփուլը՝տեղեկատվություն-քարոզ-

չություն-ապատեղեկատվություն:

Ամերիկյան պետդեպարտամենտը «Facebook»-ը դիտարկում է

որպեսայլընտրանքայինԶԼՄ,սակայնեսդրահետհամաձայնչեմ:

Ամենմարդ,որ«Facebook»-ումինչ-որբանէգրում,չիկարողլրագրող

համարվել: Այլ մոտեցում է, որ «Facebook»-ը պրոֆեսիոնալ լրատ-

վամիջոցներիհամարկարողէաղբյուր լինել,որիցստացածտեղե-

կատվությունը հարկավոր է ստուգել և ճիշտ մատուցել: Բայց բուն

«Facebook»-ումայնքանսուտկա,որեթեայնդառնաԶԼՄ,ուրեմն

մենք՝պրոֆեսիոնալներսարժեքչունենք:Այստեղմենքգործունենք

կա՛մ նպատակաուղղված ապատեղեկատվության, կա՛մ հուզական

դրսևորումների հետ: Հետևաբար, ամերիկյան «այլընտրանքային

ԶԼՄ»հասկացությունըբացարձակսխալէ:«Facebook»-ըչիտեղե-

կացնում:Այնհարթակէ,որտեղկարելիէկարդալտարբերլրատվա-

միջոցներինորությունները,սակայնոչայլընտրանք:

1990-ականներինտպագիրմամուլ էր,մարդիկգրքերիևթերթե-

րի վրա էին մեծացել: Իսկ հիմա հեղինակավոր թերթերը տպաքա-

նակչունեն,այդ1000-2000օրինակըհասարակության1%անգամչի

կազմում,0%է:Երբհամացանցըբուռնզարգացումապրեց,շատերը

վստահությունհայտնեցին, որտպագիրմամուլը վերանում է:Իրա-

կանումայնհարմարէվրանաշխատելու,արխիվստեղծելուտեսան-

կյունից:Տպագիրմամուլըմիշտկլինի,պարզապեսավելիփոքրծա-

վալներով:Այսառումովմի հետաքրքիրդիտարկումանեմ. երբ մեզ

մոտթերթումինչ-որհոդվածէտպվում,հակազդումըշատավելիմեծ

է,քանեթենույնըհամացանցումլինի:Համացանցումգրվածնյութե-

րինգրեթե չենարձագանքում, որովհետևթերթըմնայուն է, իսկին-

տերնետումամենբանկորումէ:

2. Տեղեկատվության ո՞ր ժանրերն էին տարածված համացան

ցում:

- Ընդհանուրհետընթացիֆոնինփոխվեցիննաևժանրերը:Հա-

յաստանում որպես այդպիսին կորավ ֆելիետոնի ժանրը, իսկ ֆե-

լիետոնիստները խոշոր գրականագետներ էին: Հետաքրքիր հրա-
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պարակախոսություններէինլինում,որոնցնույնպեսչեմհանդիպում

հիմա:Մեզմոտմնացելէքաղաքականվերլուծությանժանրը,տնտե-

սագիտականվերլուծությանմակարդակըշատցածրէ,կանխատե-

սումներ բացարձակապես չենանում,ֆոտոռեպորտաժնոչպրոֆե-

սիոնալձևովարվում...

3. Մեզ մոտԶԼՄների զարգացումը ո՞ր մոդելին է ավելի մոտ՝

ԱՊՀ,եվրոպական,թե՞ամերիկյան:

- ԱՊՀմոդելնէ,սակայնքանիորմենքև՛Ռուսաստանից,և՛Արև-

մուտքիցշատենքկախված,միջինմոդելէձևավորվել՝Բելոռուսիմո-

դելը՝համեմածարևմուտքիհետ:Բայցայսպիսիտարբերությունկա:

Բելոռուսինախագահըթողելէմեկանկախ,խոշորլրատվականգոր-

ծակալություն՝Բելոպանը,իսկմյուսներըպետականեն,ևբոլորըգի-

տեն դա: Հայաստանում կան կայքեր, որոնք վստահաբարանկախ

չեն,սակայնսկիզբըչեսկարողգտնել,դրանցկախվածությունըոր-

ևէուժիցչեսկարողհաստատել:Առանցքայինէ,որլրատվամիջոցի

հիմքումդրված լինիկոմերցիոնշահիմոդելը:Այդդեպքումոչպրո-

ֆեսիոնալևանազնիվաշխատանքիդեպքումլրատվամիջոցըկկորց-

նի իր վստահությունն ու հեղինակությունը, լսարանը, հետևաբար և

եկամտի հնարավորությունը: Այսինքն` այս մոդելն է պարտադրում

պահպանել օբյեկտիվությունը և պրոֆեսիոնալ տեղեկատվություն

պատրաստել:

4. Ձեր կարծիքով ի՞նչ հեռանկարներ ունեն համացանցային

ԶԼՄներըՀայաստանում:

- Չեմկարողասել,ինձթվումէայսպեսէլկմնա:ԶԼՄ-նչիկա-

րողմրցակցել հասարակականկարծիքիհետ:Ճիշտբիզնեսմոդել-

ներ ապահովող երկրներում 80%-ը կլինեն նորություններ հրապա-

րակային մարդկանց, տնտեսության, ներքին քաղաքականության

մասին, այսինք ԶԼՄ-ներն ըստ նպատակակետերի իրենց տեղերը

կգտնեն:ՄերմոտԶԼՄ-ներն90%-ովքաղաքականպատվերենկա-

տարելու:Դա գաղափարախոսություն, որը դրված է իրենց գործու-

նեությանհիմքում:Սաէֆունդամենտալտարբերությունը,այդպատ-

ճառովկանխատեսումներանելչեմկարող:
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ԹԱԹՈՒԼՀԱԿՈԲՅԱՆ

(23.02.2015)

1. Ե՞րբ Հայաստանում առաջին

իրական քայլերը կատարվեցին դեպի

համացանցայինզանգվածային լրատ

վություն:

- Գուցե սուբյեկտիվ լինեմ, բայց

ինքսդազգացիհատկապես2013թ.-ինախագահականընտրություն-

ների ժամանակ:Ինչո՞ւ:Քանի որ, իմ համոզմամբ, հենց քաղաքա-

կան կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակ է հնարավոր

ամբողջհանրապետությանծածկույթովհեռարձակվողհեռուստաըն-

կերությունների հետիրական մրցակցության մեջ մտնել և զգալ, որ

ավելիկարևորես:Այսինքն`մարդիկդիտումեն, լսումեն,բայց չեն

վստահում:Իսկ2008թ.-ին,երբտեղիունեցանմարտի1-իիրադար-

ձությունները,համացանցնէլիկար(շատավելիվաղուցկար,վերջին

1-2 տարում չէ, որ զարգացել է), բայցառցանց հեռուստաընկերու-

թյունների,լուրերիմուտքըընդամենը2տարիառաջսկսեցզգացնել

տալ:Եսկարծումեմ,որեթեժամանակակիցտեխնիկականհնարա-

վորությունները2008թ.-ինլինեին,գուցեհետընտրականճգնաժամն

այլ զարգացում ունենար և չլիներ մարտիմեկյան ողբերգությունը:

2013թ.-ին«Սիվիլնեթի»ուղիղառցանցհեռարձակումներնօրական

100.000-իցավելիմարդէրդիտում:Ընդորում,այստեղկարևորէնաև

լսարանիորակը,որովհետևմեզդիտումէինքաղաքականությանմաս

կազմողակտիվմարդիկ,որոնքհետաքրքրվածէին,այսինքն`թիրա-

խայինխումբնէրմերլսարանը:Երբուղիղեթերիանջատումներէին

լինում, բազմաթիվանհանգստացած զանգեր էինք ստանում:Դրա-

«ԱՆԻ»հայկական
հետազոտականկենտրոնի
կոորդինատոր,
լրագրողcivilnet.am
համացանցայինTV-ում
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նիցառաջ,իհարկե,բավականզարգացածէրառցանցոլորտը,բայց

եսայդժամանակմիայնզգացի:

2.ՄինչևհամացանցայինԶԼՄներըկդառնայինօբյեկտիվտեղե

կատվությանհիմնականաղբյուր,ի՞նչզարգացումներէինապրում

ավանդականլրատվամիջոցները:

-Հետխորհրդայինշրջանըմիքանիբնորոշփուլերանցավ:Առա-

ջինըպայմանականորենանվանում եմ սովի շրջան, որովհետև երբ

Խորհրդային Միությունը փլուզվում էր, իսկ ավանդական թերթերը

գրումէինիրականությունից,կյանքիցհեռուերևույթներիմասին,Հա-

յաստանի քաղաքական դաշտում հայտնվեցին «Երկիր» և «Ազգ»

թերթերը: Նրանք իրականին մոտ լրատվություն սկսեցին հաղոր-

դել, և մարդիկ հերթ էին կանգնում դրանք գնելու համար:Այսինքն`

երկու թերթ էր վաճառվում, «Ազգ»-ը, որնանկախ էր, բայց մոտ էր

ՀՀՇ-ականիշխանությանը,ևդաշնակցության«Երկիր»-ը,որըքարը

քարինչէրթողնումիրքննադատությամբ:Միպահեղավ,որդրանց

ընդհանուր տպաքանակը անցնում էր 80.000-ը: Համեմատության

համարպատկերացրեք,որհիմաբոլորթերթերըմիասին10.000օրի-

նակից չենանցնում: Այսպիսով՝ 1990-ականների սկկզբներին «Եր-

կիրը» լուս էր տեսնում 50, «Ազգ»-ը՝ 38-42 հազարտպաքանակով:

Հետագայում,1990-ականներիկեսերինֆինանսականճգնաժամիև

այլպատճառներովզարգացմանայսընթացքըդանդաղեց:Սկսեցին

նորհեռուստաընկերություններստեղծվելևթերթիժամանակահատ-

վածը,կարծես,ետմղվեց:Դապայմանավորվածէրոչթենրանով,

որթերթերըպակասհետաքրքիրդարձան,այլհեռուստատեսության

զարգացումով:2000-ականներիառաջինկեսերին,երբլրատվության

անկախությանառումովերկրումխնդիրներկային,թերթերըորոշակի

դերակատարությունունեին:Հիմաէլ,իհարկե,ունեն,բայցբավական

նեղշրջանակներիհամար.ավանդականթերթերըչենվերանա,բայց

աստիճանաբարգնումենդեպիինտերնետ:Այստեղամենինչարագ

է,այնլուրը,որվաղըպատրաստումեստպագրել,մեկրոպեումկա-

րողեսդնելհամացանցումևմարդկանցգրավել,հետևաբարօրաթեր-

թերըլրատվականիմաստովիրենցժամանակըկորցնումեն,բայցես

վերլուծությունների,կարծիքիժանրիարտահայտմանտեսանկյունից

դրանքկարևորենևկմնան:
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3. Ո՞ր լրատվամիջոցներն առաջինը մտան համացանց և ե՞րբ

ձևավորվեցինմաքուրհամացանցայինԶԼՄները:

- Իհարկե, «Ազգ»-ը: 1990-ականների վերջին ես աշխատում էի

«Ազգ»-ում և հիշում եմարձագանքները, սփյուռքից էին շատ կար-

դում,գրումէին:Այնշատշուտմտավ,բայցչկարողացավդիմանալ

մրցակցությանը: Հիմա ո՛չ համացանցում, ո՛չ ընդհանրապես դաշ-

տումայնքան էլ մրցունակ չէ: «Հայկականժամանակը»բավական

շուտ մտավ, սակայն չդարձավ համացանցային այն իմաստով, որ

պարզապեսուշկամհաջորդօրըտեղադրումէրթերթը:Հետոմյուս

թերթերը,այնքանենշատացելհիմա,որդժվարանումեմասել:Դրա-

նիցհետոնորլրատվամիջոցներսկսեցինհայտնվել՝news.am,tert.am,

a1plus.am-իվաղմուտքնէրէական:

4.Այդվաղշրջանում,երբինչորձևովյուրացվումէրհամացան

ցը, որոշ թերթեր և զուտ համացանցային ԶԼՄներ ձևավորվեցին,

լսարաննի՞նչբնույթուներ:Ովքե՞րէինայդկայքերիընթերցողները:

-Այստեղհետաքրքիրգործընթացներկան, որոնքկախված չեն

լրատվամիջոցներից:Խոսքըսպառողներիմասինէ,իսկսկզբնական

շրջանումայդսպառողներըչկային:Համացանցումայնմարդիկէին,

որոնքտանըկամաշխատավայրումհամակարգիչունեին,իսկնրանց

թիվըբավականքիչէր:Բացիայդ,նրանքմիևնույնէանտեղյակչէին

Հայաստանումուաշխարհումտեղիունեցողիրադարձություններին:

Գուցե ես սխալվեմ, տեղեկատվության անվտանգության մասնա-

գետներնավելիհստակդակասեն,բայցհիմնականումգործընթացը

սկսվեցայն ժամանակ, երբ «ԱրմենՏել»-ը զրկվեց մենաշնորհային

կարգավիճակից:Անմիջապեսբջջայինօպերատորներըմուտքգոր-

ծերցինևմեծթվովպոտենցիալհաճախորդներբերեցինհամացանց:

ԱյսօրարդենՀայաստանըբավականինտերնետացվածէ,ևհասա-

րակություննէլավելիտեղեկացվածէդարձելհամացանցիշնորհիվ:

Կարծում եմ, որ ավանդական մամուլը, ռադիոն, հեռուստատեսու-

թյունըկպահպանենիրենցդերը,սակայննորիցօրինակովփորձեմ

ցույցտալդրանցանմրցունակլինելը:Գյումրիումանասելիհանցա-

գործություն էրտեղի ունեցել, դա շատ կարևոր իրադարձություն է,

իսկ հեռուստաընկերությունները ոչինչ չենասում:Այդ շրջանում ես

աշխատում էի «CivilNet»-ի համար, «Ազատություն» ռադիոկայա-
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նի և մի քանի ընկերությունների գործընկերների հետ: Մենք զգում

էինք,որայդօրերինամբողջՀայաստանըհետևումէայդ3-4հեռուս-

տաընկերություններին: Հնարավոր է, որ լրատվությանմիջոցով չես

ներգործումքաղաքականգործընթացներիվրա,սակայնստացվում

է,որհատկապեսճգնաժամային,արտառոցպայմաններումհամա-

ցանցայինլրատվամիջոցներըհաղթումենբոլորավանդականԶԼՄ-

ներինմիասինվերցրած:Նույնըվերաբերումէսահմանիդեպքերին.

պետության անվտանգության հետ կապված հարցերում հեռուս-

տաընկերություններըխիստվերահսկելիեն,իսկմենքհաղորդումենք

այդլուրերնույնպես:Իհարկե,հաճախդավաճանության,թշնամումն

օժանդակելումեղադրանքներենհնչում,սակայն՝որպեսլրագրող,ես

պետքէիմգործնանեմ:

5. Ի՞նչ կասեք տեղեկատվության ժանրերի փոփոխությունների

վրահամացանցիմուտքիազդեցությանմասին:

-Իհարկը, ժանրերըխառնվել են, բայց իրականում մինչայդ էլ

խառնվածէին:Իմլրագրողականգործունեությանընթացքումմիշտ

գործընկերներիսհետբախումներէինլինում,որերբեքչիկարելիլու-

րըխառնելկարծիքիհետ:Իսկհայկականլրատվականդաշտումսա

միշտեղել է:Այսառումովհենցավանդականհեռուստատեսությու-

նըամենածանրպահերնօգտագործելէքարոզչությունիրականաց-

նելուհամար:Այսառումովհամացանցը չեմկարողառանձնացնել,

որովհետևայստեղ նույնպես չենպահպանվում ժանրայինառանձ-

նահատկութունները: Պարզապես համացանցում ավելի շատ գործ

ունենք լրագրողների ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետ: Հարյուրավոր ին-

տերնետայինլրատավականռեսուրսներկան,որտեղհայտնվումեն

խելացի,լավերիտասարդներ,ովքեր,սակայն,լրագրողներչեն,չգի-

տենինչէլուրըևմեկնաբանութունը,լուրըչենտարբերումհարցազ-

րույցիցևկարծիքիժանրից,սյունակից:Խնդիրէնաևայն,որերբհա-

սարակությունըբևեռացվածէլինում,որպեսլրատվամիջոցդժվարէ

պահպանելանկողմնակալությունը:Երբամբողջլրատվականդաշտը

միուղղությամբէաշխատում,մեկ-երկուսըստիպվածենլինումհա-

կառակկողմիվերաբերյալավելի լիարժեքտեղեկատվությունհրա-

պարակել:Իհարկե,որպեսլրատվամիջոց,կանոններեսխախտում,

բայցդաշտիմեջճիշտէթվում:
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6. Ձեր կարծիքով համացանցային լրագրողները մեզ մոտ ի՞նչ

դժվարություններիէինհանդիպում(իրավական,էթիկական,տեխնի

կական,մասնագիտական):

-Իրավականորևէդժվարությանմենք չենքհանդիպում, համա-

ցանցը, բարեբախտաբար, չի վերահսկվում: Իհարկե, երբեմն պա-

տահում է, որ ճգնաժամային պահերին հեռարձակման ընթացքում

ինտերնետը կորում է, բայց համարում ենք, որ դա տեխնիկական

խնդիրէ,այլոչմիտումնավոր:Էթիկականառումովի՞նչընկատիու-

նեք:-Օրինակ,կանխմբագրություններ,որոնքսահմանումենիրենց

լրագրողների գործունեության էթիկական կանոնակարգը՝ հստա

կեցնելովայնգործընթացները,որոնքօրենքովչենկարգավորվում,

բայցըստէության չիկարելիխախտել. հեղինակայիննյութերտե

ղադրել ոչպատշաճ հղումներով, ոչպատշաճ նյութերտեղադրել և

այլն: Կամ ուրիշ կողմիցփորձենք նայել՝ ո՞ր լուրը հաղորդել, ո՞րը

չհաղորդել,ենթադրենքինքնասպանությանվերաբերյալլուրէգրե՞լ,

թե՞ոչ,ևինչպե՞սհաղորդել:Նորիցվերջինիրադարձությանօրինա-

կովփորձեմասել.շատլրատվամիջոցներԳյումրիումուղղակիորեն

գնումէինևեկեղեցուներսումդրվածդագաղներնէիննկարում,կամ

6ամսականերեխայինէիննկարումշատմոտիկից:Իսկմենքորոշել

էինք որոշակի հեռավորություն պահպանել: Նույնիսկ քննադատու-

թյունհնչեցայդհեռավորությունիցհեռարձակելուհետկապված,և

եսստիպվածեղաեթերիցասել,որողբերգությաննավելիմոտիկից

ականատես լինելու համար հետաքրքրված քաղաքացիները պետք

էԳյումրիգան:Մեզորևէմեկը չիվերահսկում,պարզապեսհամա-

րումենք,որչիկարելիցույցտալպատկերեր,որոնքկարողենվատ

ազդեցություն ունենալ բնակչության վրա:Այս դեպքերի հետ կապ-

վածևսմեկէթիկականխնդիրկարելիէդիտարկել.Գյումրիումմոտ

2000ցուցարարերեկոյանքայլումէրդեպիռուսականհյուպատոսու-

թյուն,իրավապահմարմինները,հատուկջոկատայիններըկանգնած

ենհակառակկողմում,իսկլրագրողներնաշխատումենայդերկուսի

միջև,1մետրտարածությանվրա:Այդ1մետրտարածքումմիկող-

մից օդ են կրակում, մյուս կողմիցանդադարամենավերջին հայհո-

յանքներենհնչում:Լրագրությանմեջսրանքէթիկայիամենակոպիտ

խախտումներն էր, ևմենք չգիտեինք՝ ինչանել:Այդպահինմենքև
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«Ազատություն» ռադիոկայանն էինք աշխատում, 150.000 մարդ էր

դիտում, բայց փաստացիորեն դիտում և լսում էր այնպիսի հայհո-

յանքներ,որոնքշատընտանիքներումընդհանրապեսորևէմեկըլսած

չկար,լսումէրհայիրավապաշտպաններիհասցեինհայցուցարար-

ներիհնչեցրածսպառնալիքներնուվիրավորանքները:Սաշատլուրջ

մարտահրավերէ,քանիորկարողէլինելցանկացածժամանակ,երբ

ուղիղ եթերի հետգործ ունես:Մի կողմից չես կարող չհեռարձակել,

բայցմյուսկողմիցէլ,փաստորեն,2ժամեթերումհայոյանքէրգնում:

Տեխնիկականառումով,իհարկե,ունենքդժվարություններ,որով-

հետևտեխնիկան մշտապեսպետք է թարմացնել, իսկ ընդդիմադիր

ուղղվածությամբ լրատվամիջոցները ֆինանսական ներդրումների

պակասենունենում:Որքանէլմեզմեղադրենարտասահմանիցհո-

վանավորությունունենալումեջ,կարողեմվստահեցնել, որ,բացա-

ռությամբ, թերևս, «Ազատություն» ռադիոկայանի, մեր մյուս բոլոր

առցանցհեռարձակողներըամենօրյապայքարենմղումֆինասնա-

վորման,նորտեխնիկաունենալուևայլխնդիրներ լուծելուհամար:

Տեխնիկականդժվարություններմիշտ լինումեն,բայցփորձումենք

հաղթահարել:

7.Ինչպիսի՞նէՁերաշխատանքայինճանապարհըորպեսհամա

ցանցայինլրագրող:

- Եսպատահական եմ եկել առցանց լրագրություն: Աշխատում

էիՀայաստանիհանրայինռադիոյում,իսկհամացանցումիմճանա-

պարհըշատկարճէ՝«CivilNet»-ումաշխատած4տարիները:Բայց

այդտարիներըբավականէինգիտակցելու,թեմեկհաղորդումնան-

գամինչքաննշանակալիկարող է լինել, որքանմարդկարող էքեզ

ճանաչելու լսել:Եվպատճառնայն չէ, որդու լավկամհանճարեղ

լրագրողես:Պարզապեստեղեկատվությանվերահսկողությանայն-

պիսիիրավիճակէստեղծվել,որերբեթերումասումեսայն,ինչմյու-

ներըչենասում,իսկապեսհայտնիեսդառնում:

8.ԸստՁեզՀայաստանումհամացանցայինԶԼՄներիզարգա

ցումըի՞նչփուլերիկարելիէառանձնացնել:

- Զարգացման փուլեր չեմ կարող նշել: Երբ համացանցում ու-

ղիղհեռարձակմանմասինէինխոսումկամայլերկրներիցառցանց

միացում էին տալիս, բավական հոռետեսորեն էի տրամադրված:
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Մինչևնշածս2013թ.-ըխուսափումէիմասնակցելառցանցհեռար-

ձակումների,համարումէի,որ1000-2000,առավելագույնը5000մարդ

կարող է դիտել:Սակայն երբ հերթական նախագահական ընտրու-

թյուններիարդյունքներըհայտնեցին,զգացի,որինչ-որբանէտեղի

ունենալու: Հենցայդպահին ինձ համար հստակ ընդգծվեց, թե ինչ

ասելէայլընտրանքայինհեռուստաընկերությունևայլընտրանքային

լրատվամիջոց:Բայցզարգացմանփուլերառանձնացնելչեմկարող,

որովհետևընդամենը4տարիեմոլորտում:Սկզբնականշրջանումմեզ

լուրջքննադատեցին,արդարացիմտավախությունկար,որառցանց

հեռարձակումներըսպանումենլրագրությունը,որուղիղհեռարձակ-

ված իրադարձության մասին այլևս անիմաստ է ռեպորտաժ տալ,

կամ լուսաբանելմամուլիասուլիսը:Փուլերայսհարցիփորձագետ-

ներըկարողենառանձնացնել, իսկեսիրադարձություններիկիզա-

կետումեմեղելևառանձնապեսչեմհետաքրքրվելզարգացումներով:

9.Այլընտրանքայինլրատվամիջոցները՝ֆորումները,բլոգներըև

սոցիալականցանցերըե՞րբակտիվացանևի՞նչդերակատարումու

նեցանորպեսլրատվամիջոց:

- Դրանց ներկայությունն առաջին անգամ զգացնել տվեց 2008

թ.-ին, երբ 20 օրով արտակարգ դրություն հայտարարվեց և լրատ-

վամիջոցները պետք է գրախոսություն անցնեին և հրապարակեին

միայն պաշտոնական տեղեկատվությունները: Շատ լրատվամի-

ջոցներպարզապեսհրաժարվեցինաշխատել:Հենցայդժամանակ

առաջինանգամ«Facebook»-ըզուտսոցիալականցանցիցվերածվեց

լուրջտեղեկատվականցանցի:Գաղտնիքչէ,որհիմայուրաքանչյուր

համապետականընտրությունից,իրադարձությունիցառաջկամհե-

տո «Facebook»-ը քաղաքականպայքարի կարևորագույն գործիք է

դառնում:Պատահականչէ,որհարևանԻրանումկամԹուրքիայում

խոշորագույն վիդեոհոսթինգը՝ «Youtube»-ը, «Facebook»-ը արգե-

լափակված են: Իսկ սովորական պայմաններում, չեմ կարծում, որ

«Facebook»-ը լուրջազդեցություն ունենա, ի վերջո, նրա շրջանակն

այնքանմեծչէ,ինչքանթվումէ:-Այսպահինմոտ350.000գրանցված

օգտատերկա:Այո,բայցբոլորըմիխմբումչեն,որմեկգրառումով

կարողանասբոլորինտեղեկատվությունհասցնել,իսկճգնաժամային

պահերինիհայտէգալիսսոցիալականցանցերիամբողջուժը:
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10. Ելնելով Ձեր սեփական փորձառությունից, համացանցային

ռադիոն և հեռուստատեսությունը ե՞րբ ձևավորվեցին և ինչպես դա

անդրադարձավավանդականհեռարձակողներիվրա:

-Կարծումեմ՝ռադիոնդեռևսչիկայացել:Փորձեմայսառումով

էլ օբյեկտիվ լինել՝ բացառությամբ «Ազատություն» ռադիոկայանի,

որն իր ուղիղ հեռարձակումներով, տեսաարտադրանքով, լրագրող-

ներիպրոֆեսիոնալիզմով, էթիկայի նորմերիպահպանմամբարդա-

րացիորենառաջատարէ:«Ազատության»կողքինմիքանիառցանց

լրատվամիջոցներկնշեմ,որոնքփորձումենոչմիայնմրցելվերջինիս

հետ,այլինչ-որիմաստովնաևլրացնելնրան:Իհարկե,խոսքնառա-

ջինհերթին«Սիվիլնեթի»,«Ա1+»-ի,1in.amմասինէ:

11.Ինչպե՞սկգնահատեքայսօրՀայաստանումհամացանցային

լրագրողներիպատրաստմանորակը:Համագործակցո՞ւմեքարդյոք

բուհերիհետևինչպե՞սեքհամագործակցում:

-Քանիորինքսլրագրողեմ,որևէպաշտոնչեմզբաղեցնում,հա-

մագործակցությանհարցերում ներգրավված չեմ:Բայցասպիսի մի

առանձնահատկությունեմտեսնում:Այնպեսէստացվել,որհամա-

ցանցայինհեռարձակողներիմոտհիմնականումաշխատումենընդ-

դիմադիր հայացքներիտեր լրագրողներ,ակտիվիստներ, քաղաքա-

կանշրջանակներիներկայացուցիչներ,ինչնանընդունելիէ:Այսինքն՝

լրագրությանմեջ իշխանամետ լինելը նույնքանանընդունելի է, որ-

քանընդդիմադիրլինելը,լրագրողըչպետքէորևէթևինհարի:

Համագործակցություն դժվարանում եմ պատկերացնել: Ցավա-

լիորեն, մեր բուհերը չափից շատ կուսակցականացված և պետա-

կանացվածեն, և կարծում եմ, որ դժվարթեառցանցհեռուստաըն-

կերությունները կարողանան ազատ մուտք գործել համալսարան և

համագործակցության առաջարկներ անել: Գուցե «Ազատություն»

ռադիոկայանկամ«Ա1+»գնումեն,բայցայսընթացքումչեմտեսել,

որորևէբուհիցուսանողներուղարկեն՝ծանոթացնելու«Սիվիլնեթի»

աշխատանքին:

Ինքս դասավանդում եմԵրևանիպետական համալսարանում և

տեսնումեմ,թեուսանողներնինչքանենհետևումառցանցլրատվա-

միջոցների՝նույն«Ազատության»,«Ա1+»-ի,«Սիվիլնեթի»լրատվու-

թյանը: Երբ համագործակցությունը լրատվամիջոց-ամբիոն մոդելով



140

պիտիլինի,խնդիրներկարողենառաջանալ,սակայնանհատական

մակարդակումմիշտկարելիլավուսանողներ,լավլրագրողներգտնել:

Եսռադիոլրագրությունեմդասավանդում,ևտարեկանգոնեմեկան-

գամուսանողներինբերումեմխմբագրություն,ցույցտալիստեխնի-

կանևաշխատանքայինգործընթացները:Մեծզարմանքենապրում,

թեինչպեսէհնարավորայդփոքրսենյակիցայդպիսիռեպորտաժներ

անել:Մտածումեն,որմեծստուդիաներեն,լրագրողներ,տեսախցիկ-

ներ,բայցհիմատեխնոլոգիաներըթույլենտալիսդրանցովանգամ

մոբիլլինելևլինելիրադարձությանկիզակետում:

12. Ի՞նչ հեռանկարներ կան, Ձեր կարծիքով ի՞նչ ուղղությամբ

կզարգանահամացանցայինլրատվությունըՀայաստանում:

-Կարծումեմ,որոչմիայնՀայաստանում,այլամբողջաշխար-

հում համացանցային լրագրության ժամանակաշրջանն է: Այսօր

մարդիկանհատականացնումեն, յուրաքանչյուրնիրսեփականմո-

բիլսարքնունի,որովդիտումևկարդումէիրուզածնյութը:Նրանք

ենմերլսարանը:Առնվազն20տարիհետոբոլորիձեռքինայդպիսի

սարքէլինելու:Ավանդականլրատվամիջոցներնէլակամաենթարկ-

վելուեննորկանոններին,որովհետևդահամաշխարհայինմիտումն

է,որիցչեսկարողառանձնանալ:Երբնայումեմզարգացմանմիտում-

ները, դժվարանում եմ կանխատեսումներանել, որովհետև 5տարի

առաջչէիկարողպատկերացնել,որօրինակհնարավորէ«tablet»-ով

«Ազատության»հաղորդումընայել:Այժմէլչեմպատկերացնում,թե

ինչպիսինկլինենառաջիկազարգացումները:
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ՀՐԱՅՐԹԱՄՐԱԶՅԱՆ

(11.09.2015թ.)

1. Ձեր կարծիքով Հայաստանը

ե՞րբկատարեցառաջինիրականքայ

լերըդեպիհամացանցայինզանգվածայինլրատվությանոլորտ:

- Առհասարակ համացանցային լրատվությունը սկիզբ էառել

2003-2004թթ.-ին,գուցեմիքիչավելիվաղ,բայցմենքսկսելենքամե-

նաշուտը,երևի1996թ.-ինարդենսեփականկայքէջունեինք:1998-

2000թթ.-ինարդենկային«Ա1+»ևևսմիքանիկայքեր:Գաղտնիք

չէ,որվերցվելէամերիկյանփորձը,քանիորհամացանցըստեղծվել

է հենց ԱՄՆ-ում, և համացանցային լրատվությանասպարեզում էլ

ԱՄՆ-նեղել էառաջիններիցմեկը:Բնականաբար,մենքէլ, լինելով

ամերիկյանընկերություն,ունեցելենքավելիլայնհնարավորություն-

ներևմիջոցներ,քանհայաստանյանլրատվամիջոցները,չնակածոր

մենքմիշտձգտելենքկիսելմերփորձըհայկականքույրուեղբայր

լրատվամիջոցներիհետ:Իսկհիմաընդհանուրառմամբբոլորնէլօգ-

տագործումենհամացանցը,ևչկամիլրատվամիջոց,որչունենաառ-

ցանցներկայություն:

2. Ինչպե՞ս էր ավանդական ԶԼՄն վերաբերվում համացան

ցայինլրատվությանը:

- Նախկինում լուրջ չէին վերաբերում համացանցի հնարավո-

րություններին, որովհետևհեռուստամեդիան շատավելի հզոր էր, և

ամբողջբնակչությունըկլանվածհեռուստացույց էրդիտում:Բնակ-

չության ճնշող մեծամասնության համար լրատվության հիմնական

աղբյուրըհեռուստատեսություննէրևռադիոն:Լրատվությանմուտ-

քըհամացանցառանձնապեսհեշտ չեղավ,ևայսառումովկարևոր

«Ազատություն»ռադիոկայանի
հայկականծառայությունների

տնօրեն
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հանգամանքներիցմեկնէլայնէր,որհաջողությանհասնելուհամար

անհրաժեշտէրլավհամացանցայինկապ,իսկմենքսկզբումունեինք

մենաշնորհային իրավիճակ: «ODE» հունական հեռահաղորդակ-

ցության ընկերությունը սահմանափակում էր Հայաստանում առ-

ցանց լրատվության զարգացման հնարավորությունները: Հետագա-

յում,երբոլորտնազատականացվեց,իհայտեկանհամացանցային

կապ տրամադրող մի քանի ընկերություններ, որոնք հիմա մրցում

ենմիմյանցհետ:Ընդհանրապես,որպեսզիհնարավորլիներլրատ-

վությունըտեղափոխելհամացանց,անհրաժեշտէրնաևհամապա-

տասխանտեխնիկականմիջոցներիառկայություն,ևքանիորնշված

տեխնիկական հնարավորությունները բացակայում էին,այդպատ-

ճառով առցանց լրատվության ստեղծումն ու ընդլայնումը մեզ մոտ

համեմատաբար ուշ սկսվեց:Խանգարող գործոններից մեկն էլայն

էր,որշատդեպքերումհեռուստադաշտնամբողջությամբվերահսկ-

վումէրեթեչասենքպետական,ապա`այնպիսիլրատվամիջոցների

կողմից,որոնքմոտէինկանգնածպետությանը,կառավարությանը,

կամ,մեղմասած,ծառայումէինորոշակիօլիգարխիկշրջանակների:

Կար,իհարկե,անկախ«Ա1+»,որըհենցայդպատճառովէլփակվեց:

«Ա1+»-ը, օրինակ, հաջողությամբ կարողացավ փոխադրվել դեպի

համացանց:Կարծեմ2002թ.-ին,եթերազրկումիցհետո,անմիջապես

հարցառաջացավ,թեի՞նչանել.հեռուստաալիքըկար,անհրաժեշտ

բոլոր հնարավորությունները կային, սակայն չկար այն հարթակը,

որով նրանք կարող էին պահանջարկ ունեցող տեղեկատվություն

մատուցելբնակչությանը:Այսիրավիճակումէր,որ«Ա1+»-ըորոշում

կայացրեցանցնելառցանցտարբերակին,ընդորումչափազանցհա-

ջող:Սակարևորխթանհանդիսացավառցանցլրատվությանկայաց-

մանհամար:

3. Ի՞նչլսարանիհետգործունեինհամացանցայինլրագրողնե

րը:

- Սկզբում համացանցային լրատվամիջոցների ընթերցողների

թիվըփոքրէր:Ընթերցողներիհիմնականմասըպրոգրեսիվերիտա-

սարդություննէր,ավելիսակավ`40տարեկանը չգերազանցողները,

որոնքունեինհասանելիությունհամացանցին:50-60տարեկաններն

այդշրջանումառցանցլրատվամիջոցներիլսարանիմասգրեթեչէին
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կազմում,չնայածայսօրգուցեերիտասարդներիցավելիակտիվլի-

նեն:Ընդհանուրառմամբլրատվությանսպառողներիբանակըփոք-

րաթիվէր,սակայնբնակչությանլսարանձևավորողհիմնականշեր-

տըամենաարագաճողնէր:Այսօրայլևսոչոքհեռուստատեսությամբ

լուրերչիդիտում,քանիորցանկացածիրադարձությանմասինտե-

ղեկատվությունստանալուամենարագճանապարհըհամացանցնէ:

Բացիայդ՝երիտասարդություննանընդհատվազքիմեջլինելով՝ժա-

մանակչունիհեռուստացույցնայելու,ևայսհատվածիհամարհեռա-

խոսնումնացածարդիսարքավորումներըդառնումենլրատվություն

ստանալուհիմնականգործիքները:

4. Տեղեկատվությանո՞րժանրերնէինտիրապետողայդսկզբ

նականշրջաններում:

- Համացանցումառանձնանում էարագ լրատվության ոճը: Հե-

ռուստացույցը շատ դանդաղաշարժ է ուղիղ եթերին հասնելու հա-

մար:Իրադարձությունըուղիղեթերհասցնելուհամարանհրաժեշտէ

տեխնիկատեղադրելևհետոհնարավորչէիրադարձությանհետևից

քայլել:Այդպառճառով էլ հիմաարդենի հայտեկաննորսարքեր,

նորտեխնոլոգիաներ,որոնքհնարավորությունենտալիսգնալ,լինել

իրադարձությանմեջ,իրադարձությանկողքինևեթեուզումեսիմա-

նալինչէկատարվումերկրում,կարողեսցանկացածպահիմիաց-

նելուղիղհեռարձակումներունեցողորևէհամացանցայինլրատվա-

միջոց,ասենքօրինակ1in.amևպարզապեսդիտել:Անհրաժեշտէր

մոռանալլրատվությանհինսկզբունքները,բայցթերթիշատախոսու-

թյունը, հոդվածների, էսեների գեղեցկախոսությունը մեզ մոտ շատ

տարածված երևույթ էր: Հատկապես հետխորհրդային ժամանա-

կաշրջանումավելի շատ հրապարակախոսական ժանրն էր գերիշ-

խող,այսինքգործունեինքավելիշատհեղինակիկարծիքիհետ:Եվ

տեղի ունեցողփոփոխությունների համատեքստում լրագրողինան-

հրաժեշտէրփոքր-ինչժամանակորպեսզիկարողանարվերապատ-

րաստվել` հասկանալովոր21-րդդարիընթերցողըժամանակ չունի

երկարաշունչհոդվածներկարդալուհամար.նրանպետքեն2-3պա-

րագրաֆպարունակող հոդվածներ, ոչավելին:Վերլուծական ժան-

րըփոխադրվել էայժմ հիմնականումտեսողական հարթակ.ավելի

շատդիտվումէ,այսինքն՝նախկինումթերթերումտպվողերկարաշուչ
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վերլուծականհոդվածներինայժմփոխարինելուենեկելայսպեսկոչ-

վածթոք-շոուներըորտեղհրավիրումենքննարկվողխնդրովզբաղ-

վող մասնագետներ: Ինչ վերաբերում է լրատվությանը,այդավան-

դականոճնէլպետքէփոխվի:Օրինակ,մենքհիմաունենքհամա-

ցանցային«ԱզատությունTV»լրատվականծրագիրը,որսկսվումէ

ամենօր՝ժամը8-ից:Մեզմոտլինումենօրեր,որմինչևմեկմիլիոն

մարդդիտումէ,եթեասենքինչ-որհասարակականլայնհետաքրք-

րությունպարունակողդեպքէլինում,բայցսովորաբարմիջինըօրե-

կան10կամ15հազարդիտումենքունենում,որըքիչթիվչէ,մեծթիվ

է,ևգնալովդաաճումէ:Պետքէնշել,որմենքսկսելենքընդամենը

օրեկան1000դիտումով,ևայսօր10.000դիտումընշանակումէ,որմեր

դիտողականութունըգնալովաճելէ,այնդեպքում,երբավանդական

լրատվամիջոցներիմոտհակառակնէ՝անկումէ:

5. Ի՞նչշրջափուլերիկբաժանեքՀայաստանյանառցանցԶԼՄ

ներիպատմությունը

-Առաջինփուլումթերթըտեղափոխվեցհամացանց,երկրորդփու-

լում՝հեռուստատեսությունը,բայցռադիոևTVհեռարձակողներիփո-

խադրումըհամացանցեզակիդեպքերիհետէկապված:Այսփուլից

սկսածտեսողականև լսողականմեդիայի հարթակը մեծացավհա-

մացանցում,որիցհետոսկսվեցարդենհամատարածփոխադրումը,

որովհետևավանդականհեռուստաալիքներըհասկացան,որառանց

համացանցումլուրջներկայությանիրենքպարզապեսմրցունակչեն

կարողլինել.մեծարագությամբկորցնումենունկնդիրներ,ընթերցող-

ներ,ուայդպատճառովբոլորըմեծգումարներէինծախսում:Այժմ

չկամիհեռուստաալիք,որչունենաիրառցանցներկայությունը:Հի-

մակարողենքասել,որբաժանվումէ3փուլի,առաջինը`թերթային,

տպագիր, տեքստուալ համացանց, երկրորդը դա լսողական,տեսո-

ղականհարթակիավելացում համացանցում, որ կապված էրտեխ-

նոլոգիական հնարավորւթյունների ընդլայնմա հետ, և երրորդը դա

կոնվերգենցիայիավելի բարձրաստիճանն էր,որը սմարթTV-ների,

ևդրանցումհատուկծրագրայինհարթակներիավելացումնէ:Մյուսը

դաարդենկոչվումէվիրտուալիրականություն,որըեռաչափչէ,նույ-

նիսկքառաչափէ.որիդեպքումդուարդենիրադարձությանմեջկա-

րողեսլինել:Ենթադրենք,եթեցույցէայսօր,օրինակ՝«Ոչթալանին»
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ցույցենանցկացնում,դուարդենկարողեսայնհասցնելքոդիտողին

հենցԱզատությանհրապարակում:Եթետվյալանձնունիայդսար-

քը,որկոչվումէօկոլուզևշուտովգուցե1-2տարուցլայնսպառման

դրվի` վաճառվելով բավականին էժան, կարող է ֆիզիկապես վիր-

տուալ,իհարկե,ներկալինելայդցույցին:Սրանքնորհնարավորու-

թյուններեն,որստեղծվումեն,էլչեմասումայնմասին,որհնարավոր

էնույնիսկ100հոգովցույցանել`տներումնստած.սաէլապագանէ:

Սահետաքրքիրէչափազանցևսովորաբարխոշոր,մեծ,հսկաիրա-

դարձություններըմիշտլրատվությանհամարնորհնարավորություն-

ներիորոնմանառիթենստեղծում:

Բլոգընույնհրապարակախոսություննէ,որևէտարբերորթյունես

չեմտեսնում,բլոգիմիջոցովմարդըիրանձնականփորձառությունն

էկիսումևոչթեխելքսովորեցնումհանրությանը,ինչպեսմերհրա-

պարակախոսությունը: Բլոգի հեղինակը խիստ անձնական տեսա-

կետներնէփորձումբաժանելիրընթերցողներիհետ,փորձումէնաև

ներկայացնել իր օբյեկտիվ վերլուծությունը: Իսկ մյուս միջոցները՝

օրինակսոցցանցերը՝համարվումենհարթակներ լրատվամիջոցիև

ընթերցողիմիջևևանմիջականփոխազդեցությանմեջենմիմիյանց

հետ,ասելէ,թեհաղորդակցությանմեջենմիմիյանցհետանմիջա-

կանրեն,քանիորեթեեսունեմայսպահինկարևորիրադարձություն

և դա ցուցադրում եմ ուղիղ ռեժիմով՝ «Youtube»-ով, կողքը այսպես

կոչվածկամեկնաբանություններիարկղ,որտեղայդնույնընթերցո-

ղը,դիտողըկարողէնաևթողնելմեկնաբանություն`ուղղելովորոշա-

կիհարցերհենց լրատվամիջոցին:Այդդեպքում լրագրողըկարող է

այդհարցերինպատասխանելիբրևտվյալմեդիայիներկայացուցիչ,

ևնույնիսկայնմարդը,որվարումէայդհաղորդումըկամայնտեղից

հաղորդումէ,կարողէհաղորդակցությանմեջմտնելհենցունկնդիրի

հետ:Սաայնպիսիհնարավորությունէ,ինչըչունիհեռուստատեսու-

թյունը:Հեռուստատեսությունըփաստացիորենչիտալիսայդհնարա-

վորությունը,միակողմանիէ, չնայածայժմհիմանշածսնորսմարթ

TV-ներըայդհնարավորւթյուններնէլկարողենստեղծել:Սոցցանցը

ավելիշատհարթակէ,ոչթեայլընտրանքայինլրատվություն:Ֆորու-

մըմարդկանցհաղորդակցությունէ,միմիյանցմիջևինչ-որկոնկրետ

թեմայի շուրջ որոշակի հետաքրքրություն ունեցող հասարակական
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խմբերիմիջևփոխազդեցությանմիձևէ,փոխներգործության,հաղոր-

դակցության:Հենցդաէապագալրատվությունը:Այնպետքէմտա-

ծի, թե ինչպեսպահպանել իր դերը իբրև լրատվամիջոց, որովհետև

մարդը,ունկնդիրը,հեռուստադիտողըիրձեռքնէվերցնումլրատվու-

թյանֆունկցիան, լրատվությունապահովողիֆունկցիանևկարողէ

միօրգաուայդլրագրողիցինքըչունենա:Ամենբանտանումէդեպի

այսպեսկոչվածքաղաքացիլրագրողինորձևավորվողինստիտուտ.

դաանհատմարդնէ,որայդպահինինչ-որմիբանտեսավուտե-

ղադրեցհամացանցում,ևարդենայդտեղեկատվությունըմատչելիէ

միլիոններիհամար,շատբարդբանէսպասվումառաջիկայումմեզ`

լրատվամիջոցներիս,բայցՀայաստանինդադեռչիսպառնում.մենք

դեռ շատփուլեր ունենքանցնելու, քանի որառայժմազատ լրատ-

վությանխնդիրունենք:Ռադիոլրագրողըինքըսիրումէնկարագրել`

ինչէտեսնումինքը:Հասկանալով,որունկնդիրըլսումէմիայն,ինքը

փորձելու է հնարավորինս տեսողականտեքստով նկարագրել: Այդ

պատճառովիրադարձությանհետկապունեցողմանրուքներընույն-

պեսռադիոլրագրողներըներկայացնումեն,որպեսզիստեղծվիայն

կենսականմիջավայրըլրատվության,որտեղտեղիէունենումիրա-

դարձությունը:Հաճախմեզմոտառաջատար լրագրողներըկրկնա-

կիաշխատանքենկատարում`ռադիոյիհամարենգրում,հետոդա

դարձնումեննաևտեսանյութ,ինչըբավականդժվարէ,բայցարվում

էայն,ինչհնարավորէ,քանիորչենքուզումռադիոյիցհրաժարվել,

որովհետևշատլավնէայն,դեռշատենլսումմեքենաներումևամեն

տեղ, դրա համար մենք չենքպատրաստվումամենևին հրաժարվել

ռադիոկայանից,ռադիոհաղորդումներից:

6. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողների պատ

րաստմանարդիվիճակը.այնի՞նչմիտումներունի:Դուքհամագոր

ծակցո՞ւմեքբուհերիհետայդտեսանկյունից:

- Բուհերից գալիս ենամռանը, սովորաբարպետհամալսարանի

լրագրությանֆակուլտետից,նաևԲրյուսովիևՍլավոնականհամալ-

սարաններից:Մեծ սիրով ընդունում ենք նրանց, երբեմն ժամանակ

չենքունենում,բայցսովորաբարվերցնումենք:Կարողեմասել,որ

գնալովորակըբարձրանումէ,այսինքն՝ավելիշատդասախոսներն

էլավելիպրոֆեսիոնալեն,օրինակմեզմոտիցմարդիկկան,որոնք
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այսպահինդասավանդումենհամալսարանում,որոնքբարձրակարգ

լրագրողներենևհենցհամացանցիմեծմասնագետներեն,ինչպես

օրինակ՝ԱրթուրՊապյաննէհամալսարանումդասավանդում,Կառ-

լենԱսլանյաննէդասավանդում:Մենքամենկերպփորձումենքօգ-

տակարլինելհայկականլրատվությանը,ուզումենքօգնելտաղան-

դավորուսանողներին:

Ի վերջո ի՞նչ է «Ազատությունը»: «Ազատությունը» Հայաստա-

նում ծնված մեծացած, ուսում ստացած, երիտասարդների կողմից

ստեղծված լրատվություն է: Այս մարդիկ բոլորը հայաստանցի են,

մերգեղեցկուհիկանայք,տղամարդիկբոլորըևայսօրինչ,որմենք

ունենքդահայկականէ,Հայաստանիսեփականություննէ`ազատու-

թյունըևուրիշոչմիբան,բոլորնէլայստեղենկրթվել,այդիմաստով

«Ազատություն»ռադիոկայանը լավդպրոց է:Պրակտիկաներիհա-

մարբոլորինընդունումենք:Մարդիկկանգալիսենմիքանիամիս

աշխատումենևգնումենպրակտիկայիհամար:

7. Ինչպիսի՞դժվարություններենառկահամացանցայինԶԼՄ

ներիզարգացմանարդիփուլում(էթիկական,իրավական,տեխնիկա

կան):

- Կանդժվարություններ,հիմնականումֆինանսական:Լրագրո-

ղըպետք էապահովված լինի:Եթե լրագրողը չի ստանումայնքան

աշխատավարձ,որկարողանաիրկարիքներըհոգալ,ապաայդտեղ

ստեղծվումենռիսկեր:Ես չեմասումկոռուպցիոնռիսկեր:Եթեմեր

տնտեսությունըլավանանաևգովազդայինմիջոցներըկավելանանև

հնարավորությունկլինի, որպեսզի լրագրողներընորմալվարձատր-

վեն:Եսկարծումեմայդիմաստովհիմնականումֆինանսականդըժ-

վարություններնենևայդխնդրի լուծումըըստէության լրատվամի-

ջոցների կոնսոլիդացիայի մեջ է: Համացանցային մի քանի խոշոր

կայքէջեր,որոնքկունենանբոլորհարթակներըևձեռքկբերենիշխող

դիրք,կունենանհնարավորություններլավվարձադրելուլրագրողնե-

րին:Գործընթացըդեռնորէձևավորվում,բայցարդեննշմարվումէ

որոշուրվածեր,մասնավորապեսԱռաջին.ամըօրինակարդենշատ

մեծպոտենցիալունիայդառումով,նաևհեռոուստաալիքներիկայ-

քէջերը:

8. Ի՞նչմիտումներենբնորոշժամանակակիցԶԼՄներին (բո
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վանդակային,ժանրային,լսարանային):

- ԺամանակակիցԶԼՄ-ներիոլորտումինտերնետTV-ինէշատ

մեծ հնարավորություններ ստեղծում: Լրատվության զարգացման

համար,ևընդհանրապեսդրամիտումներըընկալելուհամարչափա-

զանցկարևորէլսելունկնդրին,հեռուստադիտողին,հետևելընթերցո-

ղինսոցցանցերում,հետևելնրանցքննարկումներին,ֆորումներինև

աշխատելօգնել,որպեսզիվերջիններսկարողանանավելիակտիվո-

րեններքաշվենայդֆորումներումևլրագրողներնէլավելիքիչխան-

գարեն նրանց: Լրատվամիջոցը համար ամենակարևորն այն է, որ

հասկանասոցիալականհաղորդակցությանպահանջըորնէ,եթեդու

առջևումեսդուայդամենիկարողանումեսգուշակել,ուրեմնկմնաս

նաևառաջատար,եթեոչ,ուրեմն`կպարտվես:

Ժամանակակից ԶԼՄ-ների ոլորտում ինտերնետ TV-ին է շատ

մեծ հնարավորություններ ստեղծում: Լրատվության զարգացման

համար,ևընդհանրապեսդրամիտումներըընկալելուհամարչափա-

զանցկարևորէլսելունկնդրին,հեռուստադիտողին,հետևելընթերցո-

ղինսոցցանցերում,հետևելնրանցքննարկումներին,ֆորումներինև

աշխատելօգնել,որպեսզիվերջիններսկարողանանավելիակտիվո-

րեններքաշվենայդֆորումներումևլրագրողներնէլավելիքիչխան-

գարեն նրանց: Լրատվամիջոցը համար ամենակարևորն այն է, որ

հասկանասոցիալականհաղորդակցությանպահանջըորնէ,եթեդու

առջևումեսդուայդամենիկարողանումեսգուշակել,ուրեմնկմնաս

նաևառաջատար,եթեոչ,ուրեմն`կպարտվես:

9. Ձերկարծիքովզարգացմանի՞նչհեռանկարներունիհամա

ցանցայինլրատվությունըՀայաստանում:

- Երբեմնպետք է հնարավորությունտալ ինքնուրույն ստեղծել,

ինքդառաջացնելայդհաղորդակցությանառարկան,ասենքթելադ-

րել,ոչթեթելադրել,գուցեհուշել:Այսօր,եթեփորձումեսկողմնորոշել

քոունկնդրինկամընթերցողին,նափախչումէդրանից:Այդիմաս-

տովպետք է շատզգույշ լինել իրենցհետևավելիազատհնարա-

վորություններ ստեղծել,այսինքն՝ միտարածության վրա լրատվա-

միջոցներիուսպառողիմիջևհաղորդակցությունըշատավելիբարձր

մակարդակի հասցնել, որպեսզի տեսնես, թե ինչպես են իրենք քո

լրատվության կողքին քննարկում քո լրատվությունը, և զարգանար
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մասնակցային մոդելը, երբ ընթերցողը կդառնա անմիջական մաս-

նակիցիրբովանդակայինքննարկմամբ,այլոչթեկգրիայսպեսկոչ-

վածխելքսովորեցնողիտոնով:Ժանրերիառումովհամացանցային

ենթերթեյմենտ կոչվածը, որը ներառում է գեղարվեստական ժան-

րըկամֆիլմերը,սերիալներըևայլն,անվերջմեծանումէևգնալով

լրատվության դաշտը նեղանում, ևայդպատճառովպետք է լրատ-

վամիջոցներնավելիխելացի լինեն, կարողանանօգտագործել նաև

ենթերթեյմենտիտարրեր իրենց լրատվության մեջ, իսկ թե դա ինչ-

պեսպետքէանել՝դժվարէասել:Օրինակ՝մենքինքներսստեղծում

ենքփաստագրականդրամաներ,զորօրինակՉարենցիմասինֆիլմ

նկարեցինք:ԲնականաբարՉարենցիկյանքիմասինգրվածէ,բայց

շատչիգրված:Իհարկե,բոլորըգիտենՉարնցին,որնաստալինյան

ռեպրեսիաներիզոհէեղել,բայցոչմիֆիլմչկարդրամասին:Մենք

նկարեցինքպարզապեսդա:Ինձթվում է՝այդպեսպետքէգրավել,

պահել: Պետք է նաև ապահովել բովանդակային ապահովվածու-

թյունըև չսահմանափակվել չոր լրատվությամբ:Մենքփորձումենք

արևմտյան լինել, հնարավորությունները մեծ են, բայց կարծում եմ

դրահամարէլազատմամուլիհնարավորությունըպետքէլինի,ան-

սահմանափակազատություն լինի,բայցմեզմոտդեռսահմանաա-

փակվածէ:Համացանցնազատէքիչթե շատ,վերահսկողությունն

այնտեղշատչէ,բայցամեներկիրունիիրօրենքները.ստիպվածես:

Հայլրատվությունըարևմտամետէընդհանրապես,որովհետևլրատ-

վամիջոցներնայնտեղաշխատումենիրոքորպեսանկախլրագրող:

Նաևռուսականազդեցություննէլևսկա,բայցընդհանուրառմամբ

այդուղությամբպետքէաշխատանքտարվի:Կարծումեմտարվում

է,տեսնե՛նք,եսլավատեսեմ:Մեզհամարհեռանկարներըբավական

լավեն:ԱմենինչկախվածէՀայաստանիապագայից.եթեմենքչու-

նենանք լավ զարգացածտնտեսությամբ երկիր, լրատվամիջոցները

կաղալուենամենանգամ:Եթեչլինիտնտեսություն,ուժեղ,դինամիկ

տնտեսություն,մենքչենքունենադինամիկլրագրություն:Հուսովեմ,

որմերհասարակությունըկհաղթահարիայսբոլորդժվարություննե-

րը,ևմենքկունենանքժողովրդավարականերկիրիվերջո:
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Հավելված

Փորձագիտականհարցազրույցիհարցարանը

Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զար-

գացման համապարփակ հետազոտության շրջանակներում Ձեզ

խնդրումենքհնարավորինսծավալունպատասխանելհարցերին:

1. ՁերկարծիքովՀայաստանըե՞րբկատարեցառաջինիրական

քայլերըդեպիհամացանցայինզանգվածայինլրատվությանոլորտ:

2. Ի՞նչ բնութագրեր ուներ այդ հատվածում արտացանցային

մամուլը,ռադիոնևհեռուստատեսությունը:Ինչպե՞նէրավանդական

ԶԼՄ-նվերաբերվումհամացանցայինլրատվությանը:

3. Ովքե՞ր էին կանգնածԶԼՄ-ների կողմից համացանցի հար-

թակն օգտագործելու գաղափարի ակունքներում: Կմտաբերե՞ք, թե

առաջինըորլրատվամիջոցներըհայտնվեցինցանցում:

4. 1980-90-ական թվականներին կայի՞ն ակտիվ գործող առ-

ցանցլրատվականկայքեր:

5. ԶԼՄ-ներիհամացանցայնացմանվաղշրջանումկայի՞նգոր-

ծակալություններ,որոնքչկարողացանյուրացնելնորդաշտըևան-

հաջողությանմատնվեցին:

6. Կայի՞ն այնպիսի կառույցներ կամ կազմակերպություններ,

որոնքհամակարգումէինԶԼՄ-ներիհամացանցայնացմանգործըն-

թացը:

7. Ի՞նչլսարանիհետգործունեինհամացանցայինլրագրողնե-

րը:

8. Տեղեկատվության ո՞ր ժանրերն էին տիրապետող այդ

սկզբնականշրջաններում:

9. Ի՞նչդժվարություններիէինհանդիպումլրագրողներըհամա-

ցանցայինբովանդակություն ստեղծելու ևայնտարածելուտեսան-

կյունից(տեխնիկական,մասնագիտական,իրավական,էթիկական):

10. Դուքինքներդե՞րբսկսեցիքզբաղվելառցանցլրագրությամբ:

11. Ի՞նչշրջափուլերիկբաժանեքՀայաստանյանառցանցԶԼՄ-

ներիպատմությունը:

12. Ե՞րբտեղիունեցավբլոգերիակտիվացումըՀայաստանիվեբ
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տիրույթում:Ի՞նչկասեքբլոգերըորպեսլրատվությանմիջոցօգտա-

գործելուհայաստանյանփորձիմասին:

13. Ե՞րբ և ինչպե՞ս սոցիալական ցանցերը սկսեցին ներգործել

առցանցլրատվությանգործընթացներիվրա:

14. Կարո՞ղեքառանձնացնելմիփուլ,որըշրջադարձայինեղավ

ՀայաստանիհամացանցայինԶԼՄ-ներիզարգացմանհամար:

15. Ո՞ր փուլում համացանցը սկսեցին յուրացնել ռադիոն և հե-

ռուստատեսությունը:

16. Ինչպե՞ս կգնահատեք համացանցային լրագրողներիպատ-

րաստմանարդիվիճակը.այնի՞նչմիտումներունի:Դուքհամագոր-

ծակցո՞ւմեքբուհերիհետայդտեսանկյունից:

17. Ի՞նչկարծիքիեքներկայումսգործողհամացանցայինԶԼՄ-

ներիվեբկայքերիվերաբերյալ:

18. Ինչպիսի՞դժվարություններենառկահամացանցայինԶԼՄ-

ներիզարգացմանարդիփուլում(էթիկական,իրավական,տեխնիկա-

կան):

19. Ի՞նչ միտումներեն բնորոշժամանակակիցԶԼՄ-ներին (բո-

վանդակային,ժանրային,լսարանային):

20. Ձերկարծիքովզարգացմանի՞նչհեռանկարներունիհամա-

ցանցայինլրատվությունըՀայաստանում:

21. Որքանո՞վէՀայաստանիառցանցմամուլիզարգացմանմո-

դելըկրկնում/համապատասխանումմյուսերկրներիփորձը/ին:
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ԶԼՄ-ներիձևավորմանևզարգացման

առանձնահատկությունները
(փորձագիտականհարցազրույցների

ժողովածու)
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