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Ռու բեն Օհան ջա նյան*

Հոդ վա ծում քննարկ վում են ՀՀ քա ղա քա յին բնակ չու թյան ազատ ժա մա
նա կի կա ռուց ված քի փոփոխություն նե րի հար ցե րը: Ազատ ժա մա նա կի 
կա ռուց ված քա յին տար րերն ու սումասիր վել են հիմականում դրան ցում 
մասնա կից նե րի ընդգրկ վա ծու թյան տե սան կյու նով: Բնակ չու թյան ազատ 
ժա մա նա կի կա ռուցված քում տե ղի են ու նե ցել որոշ փո փո խու թյուն ներ: 
Հե ռուս տա տե սա յին հա ղորդումերը դիտողնե րի թվա քա նա կը էա պես չի 
փոխ վել և նրան բաժին է հաս նում ազատ ժա մանակի կա ռուցվածքի հիմ
նա կան մա սը: Տպա գիր ար տադ րան քի սպառ ման ծա վալ նե րը նվա զել են: 
Բե մա կան ար վես տի ոլոր տում նկատ վում է կի նո յի դե րի բարձ րա ցու մը 
և թա տե րա կան ար վեստի նկատ մամբ հե տաքրք րության նվա զու մը: Սի
րո ղա կան և խա ղա յին զբաղ մունք նե րը տար բեր բնա կա վայ րե րում ու նեն 
փո փոխությունների որոշ առանձնա հատկություն ներ: Իսկ կրո նա կան, 
տո նածի սա կան արա րո ղու թյուն նե րի մասնակիցնե րի թվա քա նակն ար
մատապես մե ծա ցել է: Այս տվյալ ներ նը վկա յում են ար դի պայ մանններում 
ազատ ժա մա նա կի ռեկրե ա ցի ոն և հո գև որ գոր ծա ռույ թի կա րև որ դե րի 
մա սին:

Բա նա լի բա ռեր. ժա մա նա կի բյու ջե, սո ցի ա լա կան ժա մա նակ, ազատ ժա
մա նակ, ազատ ժա մա նա կի կա ռուց վածք:

Ազատ ժա մա նա կը բազ մա թիվ գի տա կան բնա գա վառ նե րի ու
սումասիրու թյան օբյեկտ է, որը պայ մա նա վոր վում է դրա սո ցի ա լա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի լայն շրջա նակներով: Ժա մա նա կի, մաս նա վո րա պես սո
ցի ա լա կան ժա մա նա կի տե սա կան առա ջին մո տեցումերը մշակ վել են 
տնտե սա գի տու թյան ոլոր տում1: Ժա մա նա կի բյու ջեն բա ժան վում է աշ խա

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի 
բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող, Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի Իջև ա նի մաս
նա ճյու ղի տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի տու րիզ մի կա ռա վար ման և մշա կու
թա բա նու թյան զբո սաշր ջու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, պատ մա կան գի տու թյուն
նե րի թեկ նա ծու:

1 Այդ մա սին ման րա մասն տես Ар те мов В. А., Эс киз со ци о ло ги чес кой кон цеп ции 
со ци аль но го вре ме ни. – Со ци о ло ги чес кие ис сле до ван ия, 2013, N 11.
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տանքայի նի և ազատ ժա մա նա կի2: Որոշ տե սա բան ներ գտնում են, որ ան
հ րա ժեշտ է երկ րորդ հատվա ծը նշել որ պես ոչ աշ խա տան քա յին: Այս մո տե
ցու մը, թե րևս, իրա տե սա կան է, քա նի որ, առ այ սօր, դժվար է հստա կեց
վում վե րոն շյալ հատ ված նե րի կա ռուց ված քա յին տարրերի տեղադրում 
այդ հատ ված նե րում: Ըստ որոշ մաս նա գետ նե րի, ժա մա նա կի բյու ջեի ու
սումասիրու թյու նը սո ցի ո լո գի ա յում բա վա կա նին ստան դար տաց ված է և 
ընդգր կում է հե տև յալ ցու ցիչները` ժա մա նա կի ին տեր վա լը որ տեղ տե ղի է 
ու նե նում իրա դար ձու թյու նը, իրա դար ձու թյան անվանու մը, իրա դար ձու
թյան վայ րը, իրա դար ձու թյան սո ցի ա լա կան հա մատեքս տը, հիմ ա կան 
իրա դար ձու թյան պա հին մար դու երկ րոր դա յին գոր ծու նե ու թյան տեսակնե
րը3: Սա կայն այդ ու սում ա սի րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման մե թո դի կա յի և 
տեխ նի կա յի հարցե րում առ կա են բազ մա թիվ բար դու թյուն ներ, որոնք 
դժվա րաց նում են ստա նա լու ժա մա նա կի բյու ջեի ամբողջական պատ կե րը: 
Ժա մա նա կի բյու ջեի կա ռուց վածքն ու սումասիրվում է նաև ըստ տե սակ
ների խմբե րի, որոն ցից հիմ ա կան ներն են` վճար վող աշ խա տանքը, վճար
վող աշ խա տան քի հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը, տնա յին 
տնտեսության աշ խա տանք նե րը, գնում ե րը և ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վե
լը, երե խա նե րի խնամ քը և դաս տի ա րա կու թյու նը, կրթու թյու նը, հասա րա
կա կան աշ խա տան քը, հան գիս տը և զվարճանքը,սի րո ղա կան զբաղ մուն
քը, ֆիզկուլտուրան և սպոր տը4: Գո յու թյուն ու նի ժա մանա կի բյու ջեի ստո
րա բա ժան ման նաև այլ մո տե ցում, ըստ որի այն բա ժան վում է` ֆի զի ո լո գի
ա կա նի (քնել, ու տել, լվաց վել, լվա նալ և պատ րաստել), պրո ֆե սի ո նա լի 
(աշ խա տանք և տրանս պորտ) և ազատ ժա մա նա կի: Ի տար բե րու թյուն 
անհրաժեշտ ժա մա նա կի, ազատ ժա մա նա կի կառուցվածքն ավե լի բարդ է 
և ճկուն, մարդն ազատ է դրա ձև ե րի ընտ րու թյան հար ցում: Ազատ ժա մա
նա կի ու սում ա սի րու թյու նը կա րև որ վում է նրանով, որ գոր ծա ռույթ նե րի 
շրջա նա կը մեծ է`ու ժե րի վե րա կանգ նում (ռեկ րե ա ցի ոն գոր ծառույթ), հո գև
որ զար գա ցում, կրթու թյուն, դաստիա րակություն և այլն:

Սույն հրա պա րակ ման նպա տա կը ժա մա նա կի բյու ջեի մի հատ վա
ծի` ազատ ժա մա նա կի օգտագործ ման փո փո խու թյուն նե րի էթ նոմ շա կու
թա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող որոշ հարցերի քննար կում է:

Ազատ ժա մա նա կի օգ տա գործ ման ու սում ա սի րու թյուն նե րի հա
մար կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նի այն պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի շրջա

2 Այժմ Եվ րո պա յում պայ քար է գնում աշ խա տան քա յին ժա մա նա կը կրճա տե լու 
նպա տա կով, այն հասց նե լու շա բա թա կան 35 ժա մի:

3 Со ци о ло гия. Ос но вы об щей те о рии. М., 1998, с. 419–420.
4 Նույն տե ղում, էջ 422 –423:
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Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը ՀՀ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում

նակ նե րի հստա կե ցու մը: Կի րա ռա կան սո ցի ո լոգիայում առանձ նաց վել են 
բազ մա թիվ գոր ծոն ներ` բնա կա վայ րի տի պը, անհ րա ժեշտ ենթա կա ռուց
վածք նե րի առ կա յու թյու նը և դրանց աշ խա տանք նե րի որա կա կան կող մե
րը, սե ռա տարիքա յին, կրթա կան, մաս նա գի տա կան հատ կա նիշ նե րը, 
ավան   դույթ նե րը, սո ցի ա լի զաց ման միկրոմի ջա վայ րի ազ դե ցու թյու նը, 
զբաղ վա ծու թյու նը, աշ խա տան քի բնույ թը, նյու թա կան վի ճա կը և այլն: Այդ 
գոր ծոն նե րը տար բեր հան րու թյուն նե րում և ժա մա նա կաշր ջան նե րում ու
նեն էական առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որը պա հան ջում է ազատ ժա մա
նակն ու սում ա սի րել կոնկրետ մի ջա վայ րե րում և ժա մա նա կաշր ջա նում:

1976 թ. ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բա ժի նը Յու. Վ. Հա րու թյու նյա նի կազ մած ծրագ րով 
իրականաց րել է զանգ վա ծա յին էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում եր, որ
տեղ ընդգրկ վել են նաև ազատ ժա մա նա կի օգ տա գործ մանն առնչ վող 
հար ցեր: Նույն հար ցերն ընդգրկ ված են եղել նաև 2008 –2014 թթ. բաժ նի 
իրա կա նաց րած հե տա զո տու թյուն նե րում, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
քննար կե լու ազատ ժա մա նա կի օգ տա գործ ման գոր ծըն թաց նե րում տե ղի 
ու նե ցող փոփոխու թյուն նե րի հետ կապ ված որոշ հար ցեր: Ազատ ժա մա
նակն ու սում ա սիր վում է ժամանակա յին, կա ռուց ված քա յին և բո վան դա
կա յին կտրվածք նե րով: Մեր զանգ վա ծա յին հարցումերում նպա տակ չի 
հե տապնդ վել ստա նա լու ազատ ժա մա նա կի ման րա մասն, ամ բող ջա կան 
պատկե րը ժա մա նա կա յին կտրված քով: Ժա մա նա կա յին փո փո խու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ բազմա թիվ սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ են 
իրա կա նաց վել: Տվյալ նե րը բա վա կա նին հա կա սա կան են: Ամե նա ծա վա
լուն հե տա զո տու թյուն նե րից մե կի հա մա ձայն, 20րդ դա րի ընթացքում 
ազատ ժա մա նա կը` ժա մա նա կա յին առու մով, չի փո փոխ վել, որը հիմ ա
վոր վել է բազմաթիվ գոր ծոն նե րի հա մադր մամբ` տրանս պոր տա յին մի
ջոց նե րի արա գու թյան մե ծաց մամբ, սա նի տա րա հի գի ե նիկ պա հանջ նե րի 
ավե լաց մամբ, կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի բա րե լավ մամբ և այլն: Այլ հե
տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րով ազատ ժա մանակը մո տա վո րա պես 150 
տարվա (1870 թ.ից) ըն թաց քում բա վա կա նին ավե լա ցել է, որը բա
ցատրվում է ար տադրողականության բարձ րաց ման ար դյուն քում աշ խա
տան քա յին ժա մա նա կի կրճատ մամբ (երկր նե րի մեծ մասում մո տա վո րա
պես 30 ժա մով)5: Սա կայն սույն էթնո սոցիոլո գի ա կան հար ցում ե րը բա
վականին հստակ տե ղե կատ վու թյուն են պարունա կում կառուցված քա յին 
տար րե րի բո վանդակության և տա րած վա ծու թյան վե րա բե րյալ6:

5 https://insider. pro/ru/ article/ 3251/.
6 Սույն աշ խա տան քում օգ տա գործ վել են Տա վու շի, Լո ռու, Սյու նի քի և Կո տայ քի 
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Քա ղա քա յին բնակ չու թյան ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քում, 
ինչ  պես խորհր դա յին, այն պես էլ` հետ խորհր դա յին շրջա նում, ամե նա տա
րած վա ծը հե ռուս տա տե սու թյունն է: Հե ռուստատեսու թյու նը բազ մա թիվ 
երկր նե րում նույն պես հիմ ա կան կա ռուց ված քա յին տարր է, քա նի որ կա
տա րում է տե ղե կատ վա կան բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ: 2014 թ. տվյալ նե
րով ԱՄՆում դրա վրա ծախս վող օրա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը կազ
մում է 293 րո պե, Ճա պո նի ա յում` 265, Ռու սաս տա նում` 239, Չի նաս տա նում` 
159 րո պե7:

Քա նա կա կան առու մով, հե ռուս տա ցույ ցից օգտ վող նե րի թվա քա
նա կը խորհր դա յին և հետխորհրդա յին շրջան նե րում էա պես չի փոխ վել: 
Բո վան դա կա յին առու մով հե ռուստա տեսա յին հաղորդում ե րի կա ռուց
ված քում հետ խորհր դա յին շրջա նում նկատ վում են որոշ փոփոխություններ: 
Ար դի հե ռուս տա դի տող նե րը գե րա դա սում են սե րի ալ նե րը, զվար ճա լի հա
ղոր դում ե րը, լու րե րը: Սպոր տա յին, թա տե րա կան բո վան դա կու թյամբ 
հա ղոր դում ե րը դի տող նե րի թվաքանա կը նվա զել է:

Կա ռուց ված քա յին տար րե րից է ըն թեր ցա նու թյու նը: Ըն թեր ցու մը 
կա րող է իրա կա նաց վել տարբեր մի ջոց նե րով: Խորհր դա յին տա րի նե րին 
ըն թերց ման հիմ ա կան մի ջո ցը տպա գիր արտադրանքն էր: Ար դի պայ
ման նե րում ըն թերց ման տա րած ված մի ջոց ներ են դար ձել նաև նոր տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը: Տպա գիր ար տադ րան քի տե սա կա նին 
բազմազան է: Սա կայն ծրագ րա յին հե տա զո տու թյան մեջ առա վել մեծ տեղ 
է հատ կաց վել գրականության և մա մու լի սպառ մա նը: Ընդ հա նուր մի տու
մը տպա գիր ար տադ րան քի սպառ ման ծավալ նե րի նվա զում է: Մա մու լի 
սպառ ման նշված մի տու մը պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոններով, 
սա կայն ար դի պայ ման նե րում դրա հիմ ա կան գոր ծա ռույթ նե րից մե կը` 
նոր տե ղե կատվության փո խան ցու մը, իրա կա նաց վում է նաև տե ղե կատ
վու թյան այլ ու ղի նե րով` ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա
նե րով, հե ռուս տա տե սու թյամբ, մի ջանձ նա յին հա ղորդակ ցու թյամբ և այլն: 
Ուս տի, կա րե լի է առա ջադ րել այն վար կա ծը, որ ազատ ժա մա նա կի կա
ռուց ված քում նոր տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը իր նշա նա կու թյու նը չի 
կորց րել: Այլ է գրա կա նու թյան սպառ ման խնդի րը: Գրա կա նու թյան սպառ
ման փո փո խու թյան մի տու մը սպա ռող նե րի թվա քա նա կի նվա զում է: Տե
ղե կատ վու թյան փո խանց ման այլ մի ջոց նե րը, բա ցի նոր տեխ նո լո գի ա նե
րից, չեն կա րող էա պես ազ դել գրա կան ար ժեք նե րի սպառ ման վրա: 
Սա կայն ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով 

(Հրազ դա նի ենթաշրջան) մար զե րի դաշ տա յին հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րը:
7 https:/insider.pro/ru/ article/ 3251/.
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Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը ՀՀ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում

այդ ար ժեք նե րի սպառ ման քա նա կա կան և որա կա կան հատ կա նիշ նե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րի համար անհրաժեշտ են առանձին հե տա զո տու թյուն
ներ8:

Աղյու սակ 1.
Գրա կա նու թյան սպառ ման փո փո խու թյուն նե րը 1980 –2012 թթ. %

Վա նա ձոր 
1980 թ.

Վա նա ձոր 
2012 թ.

Իջև ան 
1980 թ.

Իջև ան 
2008 թ.

Տա շիր 
1980 թ.

Տա շիր 
2012 թ.

Կար դում են 
մշտա պես 50,0 11,8 41,9 13,2 41,1 17,4

Կար դում են 
եր բեմ 32,5 32,9 34,4 45,7 33,9 48,8

Չեն  
կար դում 17,5 55,3 23,7 41,1 32,5 33,8

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քում կա րև որ տեղ է գրա վում բե մա
կան ար ժեք նե րի սպառու մը, որի հիմ ա սյու նե րից է թատ րո նը: Նշվում է 
նաև, որ այն ու նի էթ նոմ շա կու թա յին գործառույթ9: Սա կայն, ՀՀում թատ
րո նի հա ճա խե լի ու թյան ընդ հա նուր մի տու մը` մաս նակիցների թվա քա նա
կի նվա զում է: Խորհր դա յին շրջա նում թատ րոն հա ճա խում էին` 
Կիրովականում` 50,0%, Իջև ա նում` 55,5%, Կա լի նի նո յում` 46,4%: Հետ
խորհր դա յին շրջա նում` համապատաս խա նա բար` 30,1%, 17,1%, 12,5%: Դա 
պայ մա նա վոր վում է մի շարք պատ ճառ նե րով, որոնցից կա րե լի է առանձ
նաց նել բնակ չու թյան ապ րե լա կեր պի և ար ժե քա յին հա մա կար գի փո
փոխություն նե րը, թա տե րա կան մշա կույ թը սպա սար կող հաս տա տու թյուն
նե րի վի ճա կը և այլն: Խորհրդա յին տա րի նե րին հա մե մա տա բար խո շոր 
քա ղաք նե րում գո յու թյուն ու նե ին թատրոններ (Կի րո վա կա նում, Լե նի նա
կա նում, Կա պա նում, Իջև ա նում, Հրազ դա նում և այ լուր): Փոքր քա ղաք նե
րում և գյու ղե րում թա տե րա կան ոլոր տը սպա սար կում էին մշա կույ թի պա
լատ նե րը, որոնց մեծ մասն այ սօր բար վոք վի ճա կում չէ, իսկ որոշ 
համեմատաբար պահ պան ված նե րում խորհր դա յին տա րի նե րին գոր ծող 
թա տե րա կան խմբերն այ սօր չեն գոր ծում10: Թա տե րա կան ոլոր տի կազ մա

8 Ըստ 2004 –2005 թթ. ու սա նո ղու թյան շրջա նում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի 
տվյալ նե րի, հա մացանցն օգ տա գործ վում էր հիմ ա կա նում կրթա կան, մաս նա գի
տա կան տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպատա կով: Սա կայն տղա նե րը դրա նից 
օգտ վում էին նաև ծա նո թու թյուն ներ հաս տա տե լու և զվար ճան քի հա մար: Տե՛ս 
Մկրտչյան Ն., Ին տեր նե տի օգ տա գործ ման որոշ հար ցեր. – «Գա րուն», 2005, թիվ 
10, էջ 30 –31:

9 За ри нов И. Ю., Рус ский дра ма ти чес кий те атр в эт но на цио наль ном кон тек сте. – Эт
ног ра фи чес кое обоз ре ние, 2014, N 1.

10 Օրի նակ, 2011 թ. Վա նա ձո րում նախ կին «Հո րո վել» մշա կույ թի պա լա տը գո յու թյուն 
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կեր պիչ նե րը որո շա կի աշ խա տանք ներ են կա տա րում տար բեր բնա կա
վայ րե րում ար տագ նա ներ կա յա ցում եր իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ11, 
սա կայն դրանց ազ դե ցու թյու նը ընդ հա նուր քա նա կա կան պատ կե րի վրա 
մեծ չէ: Այ սօր այս ոլոր տին առնչ վող բնակ չու թյան ազատ ժա մա նա կի կա
ռուց ված քում հիմ ա կան դե րը պատկա նում է կինոդիտմա նը: Հա մերգ ներ 
հա ճա խող նե րի թվա քա նա կի փո փոխ ման հար ցում նկատվում է հետևյալ 
մի տու մը: Վա նա ձո րում 1980 և 2012 թթ. նման կար գի մի ջո ցա ռում եր հա
ճա խող նե րի թվաքանակն էա պես չի փոխ վել` կազ մե լով շուրջ 18%: Իջև ա
նում և Տա շի րում 1980 թ. հա ճա խող նե րի թվա քա նակն ավե լի մեծ էր`հա մա
պա տաս խա նա բար` 29,2% և 35,6%: Սա կայն այս բնակավայ րե րում 
հետ խորհր դա յին շրջա նում հա ճա խող նե րի թվա քա նա կի էա կան նվազ
ման մի տում է նկատ վում` հա մա պատաս խա նա բար կազ մե լով 4,8% և 
10,0%: Այս փաս տը կա րե լի է բացատ րել փոքր քա ղաք նե րի բնակ չու թյան 
կեն սա մա կար դա կի անկ մամբ և մշա կու թա յին ոլոր տը սպա սար կող հաս
տա տու թյուն նե րի ան բա վա րար աշ խա տանք նե րով:

Հետ խորհր դա յին շրջա նի ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քա յին 
տար րե րի թվում այժմ նե րառ վել է շփու մը, որին նախ կի նում էա կան ու
շադ րու թյուն չէր հատ կաց վում: Այն ընդգրկվում է մարդ կա յին կա պի տա լի 
հիմ ա կան գոր ծոն նե րի թվում12: Շփու մը բարդ սոցիալական երև ույթ է: 
Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քա յին բազ մա թիվ տար րեր զու գորդ վում են 
հաղորդակ ցու թյան հետ, որը բար դաց նում է դրա վեր լու ծու թյու նը ազատ 
ժա մա նա կի հա մատեքստում: Այս փաս տի ու սում ա սիր ման ար դյուն քում 
կար ծիք է հայտն վել, որ «Եթե ամ բողջաց նենք հա ղոր դակ ցու թյան վրա 
ամ բողջ ծախս վող ժա մա նա կը, ապա ստաց ված մեծությունը, հա վա նա
բար, նրան թույլ կտա առա ջին տե ղը «վի ճար կել» գոր ծու նե ու թյան տե
սակ նե րի աս տի ճա նա կար գի մի ջու կում գտնվող հե ռուս տա տե սա յին հա
ղոր դում ե րը դի տե լու հետ»13: Ազատ ժա մա նա կի հա մա տեքս տում հիմ ա
կան ու շադ րու թյու նը հատ կացվում է առօրեական, կեն ցա ղա յին հա ղոր

չու ներ: Ըստ որոշ տե ղե կատ վու թյան այն տե ղա փախ վել էր Ազ նա վու րի մշա կույ թի 
կենտ րոն, իսկ շեն քը հա վա նա բար սե փա կա նաշ նորհ վել է: ԴԱՆ, ք. Վա նա ձոր, 
2011 թ.: Իջև ա նի մշա կույ թի տու նը բա րե կարգ վի ճա կում չէր: Խորհր դա յին տա րի
նե րին այս տեղ գոր ծում էր թա տե րա կան խումբ, որը դա դա րեց րել է իր գործունե
ությու նը: ԴԱՆ, ք. Իջև ան, 2012 թ.:

11 ԴԱՆ, ք. Կա պան, 2011 թ.:
12 Та тар ко А. Н., Со ци аль нопси хо ло ги чес кий ка пи тал лич но сти в по ли куль тур ном 

об щест ве: струк ту ра и ди на ми ка. – Об щест вен ные на у ки и сов ре мен ность, 2014, N 
1, c. 54.

13 Ка ра ха но ва Т. М., Сво бод ное вре мя го родс ких жи те лей: Прош лое и наст оя щее. – 
Со ци о ло ги чес кие ис сле до ван ия, 2014, N 1, с. 70.
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Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը ՀՀ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում

դակ ցու թյա նը, որի կա ռուց ված քում ընդգրկ վում են տար բեր կար գի` 
պայմա նա վոր ված և պա տա հա կան մի ջո ցա ռում ե րը, ըն տա նի քում, հա
րև ան նե րի, ըն կեր նե րի հետ հա ղոր դակ ցու մը և այլն14: Այս հար ցի խնդրա
հա րույց կողմ այն է, որ փոր ձարարական մա կար դա կով շփում ե րի 
դրդա պատ ճառ նե րի և թե մա տի կա յի շրջանակներն ուր վագծելը խիստ 
բարդ է, որը կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նի հա ղոր դակց ման գոր ծա ռու թա
յին հատ կա նիշ նե րի որոշ ման հա մար: Էթ նոմ շա կու թա յին առու մով կա րև
որ վում է հա ղորդակցության սու բյեկտ նե րի բա ցա հայ տու մը: Շփում ե րը 
կա րող են լի նել ըն տա նի քի ան դամ ե րի, հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի, հա
րև ան նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, տար բեր կար գի ծա նոթ նե րի, պատահա կան 
մադ կանց հետ և այլն: ՌԴում կա տար ված, ար դեն հի շա տակ ված հե տա
զոտությամբ պարզ վել է, որ հա ղոր դակ ցու թյան վրա ծախս վող ժա մա նա
կի մեծ մա սը բա ժին է հաս նում ըն տա նե կան հա ղոր դակ ցու թյա նը15: ՀՀում 
կա տար ված հե տազոտություննե րի տվյալ ներն ապա ցու ցում են, որ շփում
ներն իրա կա նա նում են հիմ ա կա նում ազ գականնե րի և հա րև ան նե րի մի
ջև, այ նու հե տև` ըն կեր նե րի16: Հա ղոր դակց ման սու բյեկտ նե րի փո փո խու
թյան մեջ նկատ վել է ըն կեր նե րի հետ շփման նվազ ման մի տում: Տա վու շի 
հե տա զո տու թյան ար դյուն քում Իջև ա նում 1980 թ. ըն կեր նե րին փո խայ ցե
լու թյուն նե րը կազ մում էին 30,0% իսկ 2008 թ. 14,4%17: Դա կա րե լի է բա ցատ
րել երկ րում սո ցի ալտնտե սա կան նոր իրա վի ճա կով, որտեղ գոր ծա րար 
մի ջա վայ րում կա րև որ դեր են կա տա րում ազ գակ ցա կան կա պե րը և կեն
սա մա կար դա կի անկ մամբ:

Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քա յին տար րե րում ընդգրկ վում են 
նաև սի րո ղա կան զբաղմունքնե րը` ձկնոր սու թյու նը, որ սոր դու թյու նը, կար 
ու ձևը և այլն:

Ձկնոր սու թյու նը և որ սոր դու թյու նը հայ ազ գագ րու թյան մեջ հա մար
վում են տնտե սու թյան օժան դակ ճյու ղեր18: Տա վու շում իրա կա նաց ված ազ
գագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րում ար դեն ուրվագծ վել է ձկնոր սու թյան 

14 Նույն տե ղում:
15 Նույն տե ղում, էջ 70:
16 Զա քա րյան Թ., Ըն տա նի քը և ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը Տա վու շի մար

զում. – Տա վուշ: Սո ցի ալմշա կու թա յին գոր ծըն թաց ներ (Ավան դույթ և ար դի ա կա
նու թյուն), Երև ան, 2014:

17 Նույն տե ղում, էջ 155:
18 Բդո յան Վ., Հայ ազ գագ րու թյուն. հա մա ռոտ ուր վա գիծ, Երև ան, 1974, էջ 53: Սի մո-

նյան Ռ., Ձկնոր սու թյան ավանդա կան եղա նակ նե րը Տա վու շում. – Տա վուշ: Նյու
թա կան և հո գև որ ժա ռան գու թյուն: Հան րա պե տա կան գի տա կան նստաշր ջա նի 
նյու թեր, Երև ան, 2009, էջ 233 –235:



360

Ռու բեն Օհան ջա նյան

դե րը բնակ չու թյան ապ րե լա կեր պում19: Դրանք ավան դա բար եղել են տղա
մարդ կանց զբաղ մունք ներ:

Որ սոր դու թյան տա րած վա ծու թյու նը որո շե լը բա վա կա նին բարդ է: 
Բնա պահ պա նա կան նկատա ռում ե րից ել նե լով, այդ ոլոր տը պե տա կան 
կա ռույց նե րը կա նո նա կար գել են, սահմանվել են խիստ պատ ժա մի ջոց ներ, 
որը նպաս տել է դրա նով զբաղ վող նե րի թվա քա նա կի նվազմանը: Այ նուա
մե նայ նիվ, առ այ սօր, դրա նով ան լե գալ զբաղ վող նե րի մա սին որոշ մի ջա
դե պեր գրանց վում են: Ձկնոր սու թյան հետ կապ ված կան որո շա կի առանձ
նա հատ կու թյուն ներ: Առևտրային առու մով այն նույն պես պե տա կա նո րեն 
վե րահսկ վում է, հիմ ա կա նում Սև ա նա լճի սահ ման նե րում, ձկնա յին պա
շար նե րը պահ պա նե լու նպա տա կով: Բո լո րո վին այլ է վե րա բերմուն քը սի
րո ղա կան ձկնոր սու թյան նկատ մամբ, որին հան դուր ժո ղա բար են մո տե
նում: Այս ոլորտն է, որն առ այ սօր, գի տա կան առու մով ու նի որո շա կի 
ազ գագ րա կան, լեզ վա բա նա կան, պատ մա գի տա կան և այլ կար գի նշա նա
կու թյուն ներ20: Ըստ հար ցում ե րի և դի տար կում ե րի տվյալ նե րի, չնա յած 
սի րո ղա կան ձկնոր սու թյու նը կա տա րում է նաև որոշ տնտեսական գործա
ռույթ, այ նուա մե նայ նիվ, ձկնոր սու թամբ զբաղ վող նե րի թվա քա նա կը բա
վա կա նին փոքր է21:

Կար ու ձևը հայ ազ գագ րու թյան մեջ բա վա կա նին լավ է ու սում ա
սիր վել, սա կայն դրա նով զբաղ վող նե րի թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տե ղե
կատ վու թյու նը խիստ սահ մա նա փակ է: Այն տնտե սա կան այն պի սի ոլորտ
նե րից է, որն ընդգր կում է բազ մա թիվ են թա ճյու ղեր: Կենցաղային մա  կար
դա կով դրա նով զբաղ վում են հիմ ա կա նում կա նայք: Այս ոլոր տին առնչ
վող հարցումե րի նյու թե րը ցույց են տա լիս, որ խորհր դա յին տա րի նե րի 
հա մե մատ հետ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում դրա նով զբաղ ված նե րի 
թվա քա նա կը, փոքր ինչ ավե լա ցել է: 1980 թ. Վա նա ձո րում, Տա շի րում դրա
նով զբաղ վում զբաղ վում էին կա նանց 25,9%, Իջև ա նում` 31,8%: 2008 – 
2012 թթ.`հա մա պա տաս խա նա բար 29,1% և 37,2%: Այս ոլոր տը հե տա գա ու

19 Սի մո նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 233 –235:
20 Օրի նակ` ձկնոր սա կան որոշ գոր ծիք ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ տար բեր ան վա նում

ներ ու նե ին («ժլկա», «ղռմա»` Կա պա նում, «ժիլ», «գռուզ», «զա ցեպ»` Հրազ դա
նում, «ծիլ կապ», «ասեղ», «հոշ»` Իջևանում): Ձկնա տե սակ նե րից մե կը Տա վու շում 
կոչ վում է «օձա ձուկ» և չի օգ տա գործ վում, որի վե րա բե րյալ տար բեր բա ցատ րու
թյուն ներ էին տրվում: Ուս տի այս երև ույ թը հե տա գա ու սում ա սի րու թյուն նե րի կա
րիք ու նի:

21 Օրի նակ` դաշ տա յին դի տում ե րի ըն թաց քում Ստե փա նա վա նում գե տի կամր ջի 
հատ վա ծում ձկնորսությամբ էին զբաղ վում 8 ձկնորս, Իջև ա նում` 10, Կա պա նում` 
գի շե րօ թի կից մին չև Վա չա գան գե տի հատվա ծում` շուրջ 30 (ընդ որում` կար թը 
ձեռ քին եր կու կին, որը չի նկատ վել այլ վայ րե րում):
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Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը ՀՀ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում

սում ա սիրություն նե րի կա րիք է զգում, քա նի որ մեր իրա կա նու թյան մեջ 
դրա մաս նա կից նե րի թի վը բա վա կա նին մեծ է: Հար ցում ե րի նյու թե րում 
հի շյալ ոլոր տի հետ կապ ված գրանց վել է նաև մի հան գա մանք: Այն սպա
սար կող գոր ծիք նե րից մե կի` կա րի մե քե նա նե րի թվա քա նա կը խիստ նվա
զել է: 1980 թ. Վա նա ձո րում կա րի մե քե նա ու նե ին հարց վող նե րի 73,2%, 
Իջև ա նում` 80,5%, Տաշիրում` 80,1%: Ար դի ու սում ա սի րու թյուն նե րում դրա 
թվա յին պատ կե րը հա մա պատասխանա բար աս պի սին է`38,8%, 59,8%, 
61,2%: Այս փաս տը կա րե լի է տար բեր մո տե ցում ե րով վերլուծել: Տե սա
կետ նե րից մե կում, որն առչ վում է հին իրե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն
քին, նշվում են բազ մա թիվ ռազ մավարու թյուն ներ, որոնց թվում, այս փաս
տի բա ցատր ման հա մար առավել կա րև որ վում է` հին իրե րի հետ ստիպ
ված կամ կա մա վոր գոյակցու թյան ռազմավարու թյու նը, որն իրա կա նաց
վում է գո յա տև ման, հին իրե րի «չընդ հատվող օգ տա գործ ման» և հին 
իրե րի ձև ա փոխ ման պրակ տի կա նե րով22: Գո յա տև ման պրակտիկան բա
ցատր վում է սո ցի ա լա կան ան հավասարու թյամբ: Դրա մի խրո նի կա կան 
պա կա սի պայմանններում իրե րը որոշ չա փով սո ցի ա լա կան մեծ ռիս կե րի 
ժա մա նակ հան դի սա նում են գո յա տև ման երաշ խիք, որն ուղ ղա կի ո րեն 
կապ վում է «տնտե սու թյու նը վա րե լու կա րո ղու թյան» հետ` իրե րի վե րա
կանգն ման հմտություններ (կարել, լցա կար, վե րա նո րոգ ման այլ ձև եր), 
դրանց խնա յո ղա բար պահ պա նում, իրե րի նկատ մամբ սե փա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի վերանայում23: Բա ցառ ված չէ, որ այս գոր ծոն ներն առ կա են 
նաև մեր պայ ման նե րում:

Բնակ չու թյան ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քյին հիմ ա կան տար
րե րից են նաև խա ղա յին զբաղ մունք նե րը: Եր բեմ խա ղա յին ձև ե րը կա րող 
են ու ղեկց վել աշ խա տան քա յին գոր ծունեության հետ, որը կա րող է ազ դել 
դրան ցով զբաղ վող նե րի թվա քա նա կի պատ կե րի վրա: Խա ղա յին զբաղ
մունք նե րը մեր մոտ ու նեն բազ մա թիվ ձև եր` նար դի, շախ մատ, տա մա, 
շաշ կի, դո մի նո, թղթա խաղ: Այս հար ցում նույն պես հի շյալ քա ղաք նե րի մի
ջև նկատ վում են որոշ առանձնահատկու թյուն ներ: 1980 թ. խա ղա յին ձև ե
րով զբաղ վում էին` Վա նա ձո րում` 33,5%, Իջևանում` 29,2%, Տա շի րում` 
33,5%, իսկ 2010 –2012 թթ. հա մա պա տաս խա նա բար` 18,8%, 28,8% և 43,8%: 
Ինչ պես տես նում ենք, Վա նա ձո րում խա ղե րում ընդգրկ ված նե րի թվա քա
նա կը նվա զել է, Իջև ա նում հա մա րյա մա ցել է նույ նը, իսկ Տա շի րում մե
ծա ցել է: Այս փաս տը կա րե լի է բացատ րել տար բեր տի պի քաղաքային 

22 Елю ти на М. Э., Ивах но ва А. Д., Пов сед нев ные прак ти ки ис поль зо ван ия и ути ли за
ции ста рых ве щей. – Со ци о ло ги чес кие ис сле до ван ия, 2014, N 2, с. 108–109.

23 Նույն տե ղում, էջ 108:
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Ռու բեն Օհան ջա նյան

բնա կա վայ րե րում աշ խա տան քի շու կա յի առանձնա հատկու թյուն նե րով, 
աշ խա տան քի բնույ թով և մի շարք սո ցի ալհո գե բա նա կան գոր ծոն նե րով:

Կրո նա կան վար քը, տո նե րին և ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րին 
մաս նակ ցու թյու նը նույն պես ընդգրկ վում է ազատ ժամանա կի կա ռուց
ված քում: Խորհր դայն տա րի նե րին, մաս նակ ցու թյան առու մով, քննարկվում 
էին պե տա կան տո նե րին առնչ վող հար ցե րը, իսկ կրո նա կան վար քին էթ
նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րում չէ ին անդ րա դառ նում24: Այլ էր 
պաշ տո նա կան քա րոզ չու թյու նը, այլ` իրա կա նու թյու նը25: Այժմ կրո նի 
նկատմամբ վե րա բեր մունքն ինս տիտուցիոնալ մա կարդա կով փոխ վել է: 
Ար դեն հետ խորհրդա յին առա ջին տա րի նե րին էա պես ավելա ցել էր եկեղե
ցա կան տո նե րը նշող նե րի թվա քանա կը26: Հե տա գա յում տո նե րը նշող նե րի 
թվաքա նա կը ավելի մե ծա ցավ27: Հա յաս տա նում կրո նա կան մի ջո ցա ռում
նե րում ընդգրկվածների թվաքա նա կը տա րա ծաշր ջան նե րում որոշ տար
բե րու թյուն ներ ու նի: Օրի նակ, 2008 թ. Իջև ա նում եկեղե ցի կամ քրիս տո նե
ա կան այլ սրբա վայր այ ցե լու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը հե տև յալ պատ
կերն ու ներ` հա ճա խում էին շատ հա ճախ` 33,8%, եր բեմ` 56,8%, ոչ` 10,1%, 
իսկ Կա պանում 2009 թ.` հա մա պա տաս խա նա բար` 12,7%, 77,2%, 10,1%28: Տո
նա ծի սա կան արա րողու թյուն ներն ինչ պես խորհր դա յին, այն պես էլ հետ
խորհր դա յին տա րի նե րին հիմ ա կա նում նշում են բա րեկամ ե րի, հա մերկ
րա ցի նե րի և հա րև ան նե րի հետ: Սա կայն մեծ է նաև ըն կեր նե րի, աշխատա
քա յին ըն կեր նե րի և ծա նոթ նե րի հետ մի ջո ցա ռում ե րի մաս նակ ցու թյան 

24 Со ци аль ное и на цио наль ное. М, 1973; Со ци о ло ги чес кие очер ки о Со ветс кой Эсто
нии. Тал лин, 1979; Ста ти сти чес коэт ног ра фи чес кие ис сле до ван ия в Чу вашс кой 
АССР. Че бок са ры, 1984.

25 Ան գամ Մոսկ վա յում, 1980 –1983 թթ. մեր դի տար կում ե րի ըն թաց քում գրանց վել 
են եկե ղե ցի նե րում մո մա վա ռու թյան հեր թեր, բազ մա մարդ կրո նա կան մի ջո ցա
ռում եր, որոնց մաս նակ ցում էին հիմ ա կանում ավագ տա րի քի մար դիկ, սա կայն 
կա յին նաև երի տա սարդ ներ: Այդ նույն տա րի նե րին ԽՍՀՄ ԳԱ Միկլու խոՄակ լա
յի անվ. Ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի կող մից Քիշ նև ում Յու. Վ. Հա րու թյու նյա նի 
ղեկավա րու թյամբ իրա կա նաց ված էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ընթաց քում, նախ կին հայկական եկե ղե ցում, որը դար ձել էր կա թո լիկ եկե ղե ցի, 
կա տար վում էր եկեղե ցա կան արա րո ղու թյուն, որն այն քան բազ մա մարդ էր, որ 
հնա րա վոր չէր եկե ղե ցի մտնել: Այդ եկե ղե ցու մա սին տե՛ս Դի վան հայ վի մագ րու
թյան, պրակ 7. Ուկ րա ի նա, Մոլ դո վա, կազ մեց` Գ. Մ. Գրի գո րյա նը, Երև ան, 1996, 
էջ 279:

26 Մկրտչյան Ս., Տո ներ. հայ կա կան ժո ղովր դա կան ծե սեր, սո վո րույթ ներ, հա վա տա
լիք ներ (ավան դույթ և ար դի ա կա նու թյուն), Երև ան, 2010, էջ 159:

27 Տես` Մկրտչյան Ս., Հա յոց տո նա կան հա մա կար գի էթ նոմ շա կու թա յին առանձ նա
հատկություննե րը (ավանդույթ և ար դի ա կա նու թյուն), դոկ տո րա կան ատե նա խո
սու թյուն, Երև ան, 2011:

28 Նույն տե ղում, էջ 293:



363

Ազատ ժա մա նա կի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը ՀՀ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում

քա նա կը29: Այս փաս տը նույն պես վկա յում է հայ իրա կա նու թյան մեջ ազ
գակ ցա կան կա պե րի կա րև որ դե րի մա սին:

Ընդ հան րաց նե լով ՀՀ քա ղաք նե րում ազատ ժա մա նա կի կա ռուց
ված քի փոփոխություննե րի մի տում ե րի վե րա բե յալ տվյալ նե րը, կա րե լի է 
նշել, որ դրանք, ընդ հան րու թյուն նե րով հանդերձ, ու նեն նաև որոշ առանձ
նա հատ կու թյուն ներ, որը պայ մա նա վոր վում է քա ղաք նե րի սոցիալտնտե
սա կան, մշա կու թա յին են թա կա ռուց վածք նե րի վի ճա կով, բնակ չու թյան 
կենսամակարդա կի, ար ժե քա յին հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րով, սո
ցի ալհո գե բա նա կան և այլ կարգի գոր ծոն նե րով: Սույն հե տա զո տու թյան 
տվյալ ներն ապա ցու ցում են ՀՀում ազատ ժամանակի ռեկ րե ա ցի ոն գոր
ծա ռույ թի ծա վալ նե րի ընդ լայն ման մա սին:

ИЗ МЕ НЕ НИЯ СТРУК ТУ РЫ СВО БОД НО ГО ВРЕ МЕ НИ  
В ГОРОДСКИХ ПО СЕ ЛЕ НИ ЯХ РЕС ПУБ ЛИ КИ АР МЕ НИЯ

Ру бен Оганд жа нян
Ре зю ме
В статье рас смот ре ны воп ро сы из ме не ния струк ту ры сво бод но го вре ме
ни на се лен ия го родс ких жи те лей РА. Струк тур ные эле мен ты сво бод но го 
вре ме ни ана ли зи ро ва ны по прин ци пу вов ле чен но сти участ ни ков в них. В 
струк ту ре сво бод но го вре ме ни про и зош ли не ко то рые из ме не ния. Чис лен
ность те лез ри те лей су ществн но не из ме ни лась, и этот эле мент со став ля ет 
ос нов ную часть сво бод но го вре ме ни. Пот реб ле ние об ъе мов пе чат ной про
дук ции сни зи лось. В сфе ре сце ни чес ко го ис кусст ва на б лю да ет ся по вы ше
ние ро ли ки но и по ни же ние ин те ре са к те ат раль но му ис кусст ву. Тен ден ции 
из ме не ния об ъе мов лю би тельс ких и иг ро вых за ня тий в раз ных по се ле ни ях 
име ют не ко то рые осо бен но сти. А чис лен ность участ ни ков в ре ли ги оз ных, 
празд нич нооб ря до вых ме роп ри ят иях рез ко уве ли чи лась. Эти дан ные сви
де тельст ву ют о воз рас та ющей ро ли рек ре а ци он ной и ду хов ной функ ций 
сво бод но го вре ме ни.
Kлю че вые сло ва: бюд жет вре ме ни, со ци аль ное вре мя, сво бод ное вре мя, 
струк ту ра сво бод но го вре ме ни.

LEISURE TIME STRUCTURE CHANGES IN URBAN RESIDENTIAL AREAS OF 
THE REPUBLIC OF ARMENIA

Ruben Ohanjanyan
Summary
In this article, the issues of structural changes in leisure time of the urban pop
ulation of the Republic Armenian are discussed. The leisure time structural ele

29 Նույն տե ղում, էջ 223:
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Ռու բեն Օհան ջա նյան

ments have been viewed basically from the angle of the involvement of partici
pants in them. Certain changes have taken place in the structure of leisure time 
of population. The number of TV viewers has not changed essentially and this 
element occupies the main part in the leisure time structure. The consumption 
of print produce has decreased. In the sphere of performing arts the increase of 
the role of cinema and the decrease of interest to theatre is noticed. The changes 
in amateur and entertaining activities in leisure time structure vary in different 
localities. Furthermore, the number of participants in religious and festivecere
monial events has radically increased. These data witness the important role of 
the recreational and spiritual function of the leisure time in modern conditions.

Keywords: budget of time, social time, leisure time, structure of leisure time.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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