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#MyArmenianStory-ի ուղեցույց
Ի՞նչ է #MyArmenianStory-ն
«#MyArmenianStory»-ն Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտական
ինստիտուտի բանավոր պատմության նախագիծ է, որ հանրությունից հարցազրույցների
միջոցով հավաքում ու գրանցում է հայերի կյանքերի պատմություններ։ Ծրագրի նպատակն է՝
նպաստել անհատական պատմությունների արձանագրմանը, հավաքմանն ու վավերագրմանը և
դրանք որպես ազգային պատմության մաս վերակազմելուն: Իմաստը ընտանեկան
պատմություններ բացահայտելն ու գրանցելն է: Կարող եք սկսել որտեղից ուզեք` ձեր
ծնողներից, ազգականներից, հարևաններից, ընկերներից և այլն: Բոլորի պատմություններն էլ
հետաքրքիր են, ու դրանք միասին կազմում են հայոց պատմությունը։ Դուք այս կերպ իմանում
եք ձեր սեփական պատմությունը և միաժամանակ տարածում եք ձեր փորձառությունն ու
գիտելիքը։ #MyArmenianStory նախագիծը կստեղծի հայկական փորձառության ընդգրկումն ու
խորությունն արտացոլող պաշարահիմք:
•

Ընտրե′ք հարցազրույցի մասնակից, որի պատմությունը ցանկանում եք իմանալ:
Հարցազրույցի մասնակիցը կարող է լինել յուրաքանչյուր ոք` ազգական կամ ոչ ազգական,
ցանկացած տարիքի, ցանկացած երկրում, ցանկացած լեզվի կրող։

•

Միասին ընտրե′ք ժամ, որը հարմար կլինի երկուսիդ համար: Որոշ հարցազրույցներ կլինեն
ավելի կարճ, մյուսները՝ավելի երկար: Բայց սկսե′ք մեկժամյա պատուհանով։ Եթե Ձեզ
անհրաժեշտ է, կարող եք ընդմիջումներ անել։ Հարցազրույցը կարող եք նաև անել մաս-մաս ՝
մի քանի տարբեր օրերի ընթացքում:

•

Որոշեք՝ տեսագրելու եք, թե ձայնագրելու։ Նախընտրելի է տեսագրումը, բայց ձայնագրումն
էլ է ընդունելի։ Եթե տեսագրելու եք, որոշեք՝ արդյոք տեղում հարցազրույց եք անելու, թե
հեռակա կարգով՝ Zoom-ի կամ Skype-ի միջոցով։ Ստորև բերված են ցուցումներ բոլոր
սցենարների համար։

•

Մի քանի րոպե անցկացրե′ք հարցերի հետ ծանոթանալու համար։

•

Հարցազրույցը կարող է իրականացվել ցանկացած լեզվով կամ լեզուների
համադրությամբ: Օրինակ՝ հարցերը կարելի է տալ անգլերենով, իսկ պատասխանները՝
հայերենով, կամ հարցազրուցավարը և հարցազրույցի մասնակիցը կարող են ամեն պահի
անցնել մյուս լեզվին։
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Ընդհանուր ուղեցույց
Ստորև բերված են առաջարկություններ հնարավոր լավագույն արդյունքի հասնելու համար։ Եթե
որևէ պատճառով դրանցից մի քանիսին հնարավոր չլինի հետևել, թույլ չտաք, որ այդ հանգամանքը
ձեզ խանգարի անցկացնել հարցազրույցը:
•

Հարցազրույցը պետք է տեղի ունենա անաղմուկ սենյակում: Համոզվե′ք, որ բոլոր
պատուհանները փակ են, իսկ բջջային հեռախոսներն ու զարթուցիչները՝ անջատված։

•

Հարցազրույցի մասնակիցը պետք է նստի չպտտվող աթոռի վրա։ Բազմոցները կամ
թախտերը իդեալական տարբերակ չեն։

•

Հարցազրույցի մասնակցի հագուստը չպետք է լինի գծավոր կամ անթև :

•

Այնպես նստեք, որ լույսի աղբյուրը ՉԼԻՆԻ հարցազրույցի մասնակցի հետևում (այսինքն՝
հարցազրույցի մասնակիցը պետք է նստի դեմքով դեպի պատուհանը, ոչ թե՝ մեջքով): Այդպես
անձը լավ լուսավորված կինի։

•

Եթե լույսի աղբյուր եք օգտագործելու, լույսը տեղադրե′ք այնպես, ինչպես ցույց է տրված
գծագրում (ՏԵ′Ս ՍՏՈՐԵՎ ԲԵՐՎԱԾ ՆԿԱՐԸ):

•

Հարցազրույցի մասնակիցը պետք է նայի հարցազրուցավարին, ոչ թե տեսախցիկին։

•

Իրական գրանցումն սկսելուց առաջ մեկ րոպե փորձնական գրանցեք։

•

Հարցազրույցի մասնակիցը և հարցազրուցավարը պետք է խոսեն հստակ և իրենց
սովորական ձայնով։

•

Հարցերը բառ առ բառ արտասանելու փոխարեն դրանք օգտագործե′ք որպես հուշում և թույլ
տվեք, որ հարցազրույցի մասնակիցը խոսի: Եթե հարցազրույցի մասնակիցը հարցերից
առաջ ընկնի, մի′ անհանգստացեք։ Թույլ տվեք, որ պատմի իր պատմությունը։ Դուք միշտ
կարող եք ետ գալ և այլ հարցեր տալ։

•

Հարցազրույցին վերաբերեք որպես խոսակցության։ Եթե ձեզ ընդհատեն (բարձր աղմուկը,
հազը կամ համացանցային կապի դանդաղությունը), ուղղակի ասեք, որ ձեզ ընդհատեցին, և
շարունակեք։ Մի′ անհանգստացեք գրանցումը խմբագրելու մասին: Ընդհատումները նորմալ
են։

•

Նույնիսկ եթե որոշ հարցեր զգայուն են թվում, միևնույնն է, դիտարկե′ք դրանք տալու
հնարավորությունը: Հարցազրույցի մասնակիցները բարձր են գնահատում խոսելու
հնարավորությունը: Ոչ ոք գուցե նրանց չի տվել այդ հարցերը, և հաճախ նրանք ցանկանում
են խոսել։ Դա թեթևանալու ձև է։ Եթե նրանք չուզենան պատասխանել, չեն պատասխանի։

•

Եթե հարցազրույցի մասնակիցը հուզվում է, մի′ դադարեք, մի′ ընդհատեք, պարզապես նրան
ժամանակ տվեք, տեսախցիկը միացրած թողեք և շարունակեք երբ պատրաստ լինի:
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•

Հարցազրուցավարը պետք է զգույշ լինի, որ չասի «հմմ» կամ «ահա»՝ ի պատասխան
հարցազրույցի մասնակցի պատասխաններին։ Ուղղակի գլխով արեք և ժպտացեք։

•

Եթե հարցազրույց տվողը ներկայացնի մի փաստաթուղթ, լուսանկար կամ այլ հուշառարկա, ծրեք (scan) կամ լուսանկարեք առարկան, ուղարկեք Ինստիտուտին կամ
խնդրեք նախավճարված fedex ծրար և փոստով ուղարկեք այն: Դրանք ցանկալի ու
արժեքավոր են։

Ուղեցույց տեղում հարցազրույցների համար (նույն սենյակում)․
•

Միայն հարցազրույցի մասնակիցը պետք է երևա տեսախցիկում։

•

Ձայնագրող/տեսագրող սարքը հենե′ք կայուն մակերևույթի վրա և/կամ օգտագործե′ք
եռոտանի։ Համոզվե′ք, որ հեռախոսը հորիզոնական դիրք ունի, իսկ խոսափողն
արգելափակված չէ։

•

Տեսագրող սարքը պետք է լինի հարցազրույցի մասնակցի աչքերի հետ նույն մակարդակի
վրա։ Տեսանկարահանման շրջանակը վերցնելիս՝ համոզվե′ք, որ հարցազրույցի մասնակցի
գլխավերևում և երկու կողմերում տեղ եք թողել։ Դեմքը չպետք է զբաղեցնի ամբողջ
պատկերը։ Առաջարկությունների համար ՏԵ′Ս ՍՏՈՐԵՎ ԲԵՐՎԱԾ ՆԿԱՐԸ։

•

Նստե՛ք կողք-կողքի՝ հեռախոսին կամ տեսախցիկին այնքան մոտ, որ հստակ ձայն ստանաք։
Բայց տեսախցիկը պետք է ուղղված լինի հարցազրույցի մասնակցի վրա։

•

Գծագրի համար տե′ս այս փաստաթղթի վերջին էջը։

Ուղեցույց հեռակա ձայնագրման/տեսագրման համար՝ Zoom-ի կամ Skype-ի միջոցով։
•

Հարցազրուցավարը և հարցազրույցի մասնակիցը պետք է հեռախոսը կամ համակարգիչը
դնեն կայուն մակերևույթի վրա։

•

Հեռախոսը կամ համակարգիչը պետք է լինեն հարցազրույցի մասնակցի աչքերի հետ նույն
մակարդակի վրա։ Տեսանկարահանման շրջանակը վերցնելիս՝ համոզվե′ք, որ հարցազրույցի
մասնակցի գլխավերևում և երկու կողմերում տեղ եք թողել։ Դեմքը չպետք է զբաղեցնի
ամբողջ պատկերը։ Առաջարկությունները տես ցածի նկարում։

•

Միայն հարցազրույցի մասնակիցը պետք է երևա տեսախցիկում։

•

Հարցազրույցի մասնակիցը չպետք է նստի մեջքով դեպի պատուհանը կամ իր հետևում որևէ
լույսի աղբյուր ունենա։ Փոխարենը նա պետք է նստած լինի դեմքով դեպի պատուհանը:
Այդպես անձը լավ լուսավորված կինի։

•

Հարցեր տվեք և դրանց պատասխանեք՝ նայելով ուղիղ տեսախցիկին։
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Հարցազրույցի անցկացումը
•

Սկսե′ք հարցազրույցը՝ նշելով ամսաթիվը։

•

Ներկայացրե′ք Ձեզ և Ձեր գտնվելու վայրը։

•

Ներկայացրե′ք հարցազրույցի մասնակցին և իր գտնվելու վայրը:

•

Ասե′ք հարցազրույցի մասնակցին, որ իր կյանքի վերաբերյալ հարցեր եք տալու և հետո
շարունակե′ք հարցազրույցը առաջարկվող հարցերով։ Այս հարցերը կարևոր են և կարող են
որպես ուղեցույց ծառայել: Շատ կարևոր է, որ այդ հարցերից բխող լրացուցիչ հարցերի
միջոցով ավելի խորասուզվեք խնդրի մեջ։

•

Հարցազրույցի վերջում 10 վայրկյան լռություն պահպանե′ք մինչև ձայնագրությունն
ավարտելը։

Հարցազրույցի ձայնագրության/տեսագրության անվանումը
Տեսագրության կամ ձայնագրության նիշքը պետք է կրի հարցազրույցի մասնակցի անունը՝ որպես
ֆայլի անվանում, ստորև բերված ձևաչափով։ Կետադրական նշանների կարիք չկա։
•

Ազգանուն անուն myarmenianstory: Անվանումը պետք է գրվի լատինատառ:

•

Օրինակ՝ եթե Դուք հարցազրույց եք անցկացրել Արամ Ադամյանի հետ, անվանումը պետք է
հետևյալը լինի՝ Adamian Aram myarmenianstory։

Եթե հարցազրույցն անցկացվում է մի քանի մասով, անվանումը պետք է հետևյալ տեսքն ունենա՝
•
•

Ազգանուն անուն myarmenianstory 1
Ազգանուն անուն myarmenianstory 2

Հարցազրույցի վերբեռնում
Հետևե′ք հղումին դեպի Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության ինստիտուտի
տվյալների շտեմարան.
https://armenian.usc.edu/myarmenianstory/
Այս հղումով մասնակիցները կգնան մի էջ, որտեղ նրանցից կպահանջվի ներկայացնել՝
Հարցազրուցավարի անունը
Ծննդյան ամսաթիվը
Ծննդավայրը
Հարցազրույցի ամսաթիվը
Հարցազրուցավարի գտնվելու վայրը
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Հարցազրույցի մասնակցի անունը
Ծննդյան ամսաթիվը
Ծննդավայրը
Հարցազրույցի ամսաթիվը
Հարցազրույցի մասնակցի գտնվելու վայրը
Թույլտվություններ
Վերոնշյալ տեղեկությունները տրամադրելով և հարցազրույցը վերբեռնելով՝ հարցազրուցավարը
հաստատում է, որ ինքը և հարցազրույցի մասնակիցը երկուսն էլ տալիս են իրենց թույլտվությունը,
որ ձայնագրությունը/տեսագրությունը Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության
ինստիտուտի հետազոտությունների հավաքածուի մաս կազմի և հասանելի լինի հետազոտողների,
ուսանողների, կինոգործիչների և գիտնականների համար:

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ, ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ,
ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ ԵՎ ԼՈՒՅՍԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԴԻՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ
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