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Ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ փոխվում է...
անգամ թանգարանում :

Everything flows, everything changes... 
even in the museum.



Թանգարանը այցելության վայր էր բացառապես իր
անվանակրի` Հովհաննես Թումանյանի հռչակի շնորհիվ:

The fame and absolute esteem for the great poet Hovhannes
Toumanian were the only reasons why people visited the museum



Թանգարանը,   ըստ էության, հանրության կողմից չէր
ընկալվում իբրև ինքնուրույն կառույց:

It was time to change perceptions and promote the museum as a 
creative and vibrant institution.



«Կենդանի դիակ» դառնալու հեռանկարը շատ
մոտ էր:

The perspective of becoming a ‘living dead’
corpse seemed  so near. 



Աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության,

նաև լավ աշխատելու մոտիվացիայի իսպառ

վերացման: 

Absence of motivation and low performance

of the staff. 



Փոփոխվող և փոքրացող աշխարհում թանգարանի
նշանակության մարգինալացման, ակտուալության

նվազման: Հանրության` Թումանյանի մասին
հետաքրքրությունների բավարարման

այլընտրանքային, թանգարանից դուրս առավել
գրավիչ միջոցների ի հայտ գալու վտանգով:

Challenges that brought the information society and 
globalizing world that gradually marginalize status and 
value of the ‘dead’ museums, availability of alternative 

ways for  the society outside the museum to satisfy their 
interests about Hovhannes Toumanian.



Մեր նպատակը` Հայաստանում
գրավել «շուկայի»  վստահության
«հսկիչ փաթեթը» և ապահովել
բարձր վարկանիշ:   

Օur goal: to achieve the ‘control 

packet’ of confidence in the market
place and devised an algorithm of
steps to achieve it:



Դրա համար անհրաժեշտ
էր հստակեցնել քայլերի
ալգորիթմը`

• գնահատել իրավիճակը

• գրանցել աշխատանքների
առաջնահերթությունները

• գտնել ավանդույթի և
նորարարության սինքրոնացման
բանաձևերը

• մշակել իրավիճակի շտկման
մարտավարությունը

• սկսել «շարժել» թանգարանը
ներքուստ` նոր գաղափարների
ծնունդ, նախաձեռնությունների, 
ստեղծարարության
խրախուսում և արտաքուստ` 
թանգարանի «ճամփորդություն» 
իրական և վիրտուալ
աշխարհում:

We devised an algorithm of
steps to achieve it:

• Evaluate the situation

• Identify priorities

• Find tools for synchronizing
tradition and innovation

• Elaborate the tactics for recovery

• Start ‘shaking’ the museum from
inside by promoting new ideas and 
launching new initiatives, by
stimulating creativity.  Also from
outside by organizing the
museum’s ‘journey’ in real and
virtual world.



Երկու ճակատ` ներքին և արտաքին

Two directions - internal and external



Դյուրամարս սոուսի բաղադրատոմս
Recipe of  digestible dressing

1 բաժին նորարարություն, 

2/3 բաժին տեխնոլոգիաներ, 

100%  անսպասելիություն:

1 share innovation, 

2/3 technology,

100%  unexpectedness.





















Շնորհակալություն

Thank you


