
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Русский дом в Ереване (представительство Россотрудничества в 

Армении) и Кафедра журналистики Российско-Армянского 

университета приглашают принять участие в Республиканском 

студенческом конкурсе очерковой журналистики, посвященной 200-

летию Ф.М. Достоевского,  

«Традиции русского очерка и современное блогерство» 
 

Проводимый Русским домом в Ереване и Кафедрой журналистики РАУ Республиканский 

студенческий конкурс по очерковой журналистике «Традиции русского очерка и современное 

блогерство» посвящен 200-летию великого русского классика Ф.М. Достоевского, 

публицистическое наследие которого столь же выдающееся и значимое, как его художественное 

творчество. Победитель конкурса получит самый ценный для каждого блогера и журналиста 

подарок – смартфон, а двум другим победителям будут присуждены денежные 

вознаграждения в виде подарочных карт (на 40 тысяч драмов за второе место и 30 тысяч 

драмов – за третье). Еще один участник, победивший в номинации «Юзерский лайк» 

(читательские симпатии), получит специальный приз от Русского дома в Ереване.   

 

Участниками конкурса могут стать студенты всех действующих в Армении вузов по 

специальностям «Журналистика», «Филология», «Политология», «Международные отношения», 

«Лингвистика» и все учащиеся других профилей, которые любят и умеют писать о социально 

значимых явлениях и событиях, не равнодушны к общественным проблемам и активны в 

социальных сетях. Работы должны быть на русском языке. Объем работ – не более 3 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль – 12, одинарный интервал), мультимедийных материалов – не 

более 3 минут. Дедлайн подачи заявок и работ – 31 декабря 2021 года.  

 

Победившие работы будут опубликованы на информационных платформах Русского дома в 

Ереване и Российско-Армянского университета. 

 

Победители конкурса будут отобраны профессиональным жюри. Еще один участник в 

номинации «Юзерский лайк» будет определен по итогам публичного голосования пользователей 

соцсетей, которое будет организовано на странице Русского дома в Ереване в Facebook для трех 

отобранных профессиональным жюри конкурсных работ. Результаты конкурса будут объявлены в 

марте 2022 года, награждение состоится в апреле того же года.  

  

 Тематика очерков – социально значимые проблемы и темы, вопросы образования, науки и 

культуры, туризм и формирование национального бренда через соцсети, развитие 

медиасферы, медиаграмотность, роль СМИ в эпоху информационных технологий, свобода 

слова и фейкньюс, цензура и информационная безопасность, «мягкая сила» в 

медиапространстве и информационные войны, достоверность информации и погоня за 



 

рейтингом, кликбейт и скрытая реклама, виртуальная реальность как главный «вызов» 

традиционному обществу и др.     

  

 Целью конкурса является выявление молодых авторов для возможного кадрового 

пополнения функционирующих в Армении СМИ, расширения потенциала действующих 

журналистов, развитие мультимедийных возможностей в сфере авторской 

журналистики, обеспечение жанрового разнообразия в армянской медиасфере 

повышение интереса к русскоязычной журналистике в целом. 

 

 Для реализации этой цели будут определены 3 лучших начинающих журналиста по 

направлению «очерковая журналистика» в следующих номинациях:  

 

1. Классический очерк (портретный, путевой, проблемный); 

2. Колумнистика (блогерские публикации, посты в соцсетях, авторские колонки в СМИ); 

3. Мультимедийный очерк (лонгрид, фото-, аудио- и видеоочерк). 

В ходе реализации проекта будут проведены мастер-классы известных российских и 

армянских журналистов и блогеров.    

Информационный партнер конкурса – «Радио Ван».  

 

В состав Жюри конкурса входят: 

  

1. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике 

Армения (глава Русского дома в Ереване) Вадим Павлович Фефилов. 

2.  Директор Института медиа, рекламы и кино Российско-Армянского 

университета (РАУ), кандидат филологических наук, доцент Нина Ильинична 

Кеворкова. 

3. Заведующая кафедрой журналистики РАУ, руководитель пресс-службы 

представительства Россотрудничества в Республике Армения (Русского дома в 

Ереване), кандидат филологических наук Марина Васильевна Алекян. 

4. Главный редактор ИА «Медиамакс», кандидат филологических наук, 

доцент Давид Грайрович Алавердян. 

5. Доцент кафедры журналистики РАУ, кандидат философских наук 

Наталья Львовна Абрамян. 

6. Директор мультимедийного информационного агентства и радио 

Sputnik Армения Дмитрий Иванович Писаренко. 

7. Генеральный продюсер Продюсерского центра «Армения» Валерий 

Вардазарович Саарян. 

8. Журналист Артем Ерканян. 

9. Медиаэксперт, блогер Самвел Мартиросян.  

10. Заместитель начальника Отдела научных, образовательных и 

гуманитарных проектов Русского дома в Ереване Сона Арутюновна Сараджян. 



 

11. Преподаватель кафедры журналистики РАУ, кандидат филологических 

наук Мери Рафаеловна Тадевосян.  

12. Секретарь Оргкомитета конкурса, колумнист издания «Армянский 

музей Москвы и культуры наций», преподаватель кафедры журналистики РАУ 

Ерицян Ася Егишевна.  

 

В случае возникновения вопросов направлять ваши письма на адрес электронной 

почты: orgkonkursocherk2021@gmail.com. 

Работы также направлять по данному электронному адресу: orgkonkursocherk2021@gmail.com. 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿ 

 

Երևանում Ռուսական տունը (Ռոսսոտրուդնիչեստվո Հայաստանում) և Հայ-Ռուսական 

համալսարանի Ժուռնալիստիկայի ամբիոնը հրավիրում են մասնակցելու Ակնարկային 

լրագրության հանրապետական ուսանողական մրցույթին` «Ռուսական ակնարկի 

ավանդույթները և ժամանակակից բլոգինգը», որը նվիրված է Ֆ.Մ. Դոստոևսկու 200-ամյակին:  

Երևանում Ռուսական տան և ՀՌՀ ժուռնալիստիկայի ամբիոնի կողմից անցկացվող 

Ակնարկային լրագրության հանրապետական ուսանողական մրցույթը` «Ռուսական 

ակնարկի ավանդույթները և ժամանակակից բլոգինգը» նվիրված է ռուս մեծ դասական Ֆ.Մ. 

Դոստոևսկու 200-ամյակին։ Նրա հրապարակախոսական ժառանգությունը նույնքան աչքի 

ընկնող և նշանակալի է, որքան գեղարվեստական ստեղծագործությունները: Մրցույթի 

հաղթողը կստանա յուրաքանչյուր բլոգերի և լրագրողի համար ամենաարժեքավոր նվերը՝ 

սմարթֆոն, իսկ մյուս երկու հաղթողներին կտրվեն դրամական պարգևներ` նվեր քարտերի 

տեսքով (40 հազար դրամ երկրորդ տեղի համար և 30 հազար դրամ` երրորդ մրցանակային 

տեղի համար): «Օգտատերերի լայք» (ընթերցողների համակրանքը) անվանակարգում 

հաղթած մասնակիցը կստանա հատուկ մրցանակ Երևանում Ռուսական տան կողմից: 

 

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանում գործող բուհերի՝ լրագրողություն, 

բանասիրություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, լեզվաբանություն և 

այլ մասնագիտություններ ուսանող բոլոր երիտասարդները, ովքեր սիրում են և գիտեն գրել 

սոցիալապես կարևոր երևույթների ու իրադարձությունների մասին, անտարբեր չեն 

հասարակական խնդիրների նկատմամբ և ակտիվ են սոցիալական ցանցերում: 

Աշխատանքները պետք է լինեն ռուսերեն լեզվով: Աշխատանքի ծավալը` ոչ ավելի, քան 3 էջ 

(տառատեսակ՝ Times New Roman, չափը` 12, տողերի միջակայքը՝ 1), մուլտիմեդիա նյութերը` 

ոչ ավելի, քան 3 րոպե տևողությամբ: Դիմումների և աշխատանքների ներկայացման 

վերջնաժամկետն է 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 
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Հաղթող աշխատանքները կհրապարակվեն Երևանում Ռուսական տան և Հայ-

Ռուսական համալսարանի տեղեկատվական հարթակներում: 

Մրցույթի հաղթողներին կընտրի մասնագիտացածված ժյուրին: «Օգտատերերի լայք» 

(ընթերցողների համակրանքը) անվանակարգում հաղթողը կորոշվի սոցիալական ցանցում 

օգտատերերի հանրային քվեարկության արդյունքներով, որը կկազմակերպվի Երևանում 

Ռուսական տան ֆեյսբուքյան էջում՝ մասնագիտացված ժյուրիի կողմից ընտրված երեք 

աշխատանքների համար: Մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն 2022 թվականի մարտին, 

մրցանակը կհանձնվի նույն տարվա ապրիլին: 

 

 Ակնարկների թեմաներն են`սոցիալապես կարևոր խնդիրներ և հարցեր, կրթություն, 

գիտություն և մշակույթ, զբոսաշրջություն և սոցցանցերի միջոցով ազգային բրենդի 

ձևավորում, մեդիաոլորտի զարգացում, մեդիագրագիտություն, լրատվության դերը 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, խոսքի ազատություն և կեղծ 

նորություններ (fake news), գրաքննություն և տեղեկատվական անվտանգություն, 

«փափուկ ուժը» մեդիադաշտում և տեղեկատվական պատերազմներ, 

տեղեկատվության հուսալիությունը և վարկանիշային մրցավազք, քլիքբեյթ և թաքնված 

գովազդ, վիրտուալ իրականությունը որպես ավանդական հասարակության հիմնական 

մարտահրավեր և այլն։ 

 

 Մրցույթի նպատակն է բացահայտել երիտասարդ հեղինակներին Հայաստանում 

գործող ԶԼՄ-ների հնարավոր համալրման համար, ընդլայնել առկա լրագրողական 

ներուժը, զարգացնել հեղինակային լրագրության ոլորտում մուլտիմեդիա 

հնարավորությունները, ապահովել հայաստանյան մեդիաոլորտում ժանրային 

բազմազանություն և խորացնել հետաքրքրությունը ռուսալեզու լրագրության հանդեպ: 

 

 Այս նպատակին հասնելու համար կորոշվեն «ակնարկային լրագրություն» ուղղությամբ  

3 լավագույն սկսնակ հեղինակներ՝ հետևյալ անվանակարգերում. 

 

1. Դասական ակնարկ (դիմանկար, ճանապարհորդություն, խնդիր); 

2. Սյունակագրություն (բլոգային հրապարակումներ, գրառումներ սոցիալական ցանցերում, 

հեղինակային սյունակներ լրատվամիջոցներում); 

3. Մուլտիմեդիա ակնարկ (լոնգրիդ, ֆոտո, աուդիո և վիդեո ակնարկ): 

Նախագծի իրականացման ընթացքում կանցկացվեն ռուս և հայ նշանավոր լրագրողների ու 

բլոգերների վարպետության դասեր: 

Մրցույթի տեղեկատվական գործընկեր՝ «Радио Ван»: 

Մրցույթի ժյուրիի կազմում են. 

  



 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ներկայացուցչության 

(Երևանում Ռուսական տան) ղեկավար Վադիմ Ֆեֆիլովը: 

2. Հայ-Ռուսական համալսարանի (ՀՌՀ) Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտի տնօրեն, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նինա Կևորկովան: 

3. ՀՌՀ ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ներկայացուցչության 

մամուլի ծառայության ղեկավար, բանասիրության գիտությունների թեկնածու Մարինա 

Ալեքյանը: 

4. «Մեդիամաքս» լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Ալավերդյանը: 

5. ՀՌՀ ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու 

Նատալյա Աբրահամյանը: 

6. Sputnik Արմենիա մուլտիմեդիա լրատվական գործակալության և ռադիոյի տնօրեն Դմիտրի 

Պիսարենկոն: 

7. «Արմենիա» պրոդյուսերական կենտրոնի գլխավոր պրոդյուսեր Վալերի Սահարյանը: 

8. Լրագրող Արտեմ Երկանյանը։ 

9. Մեդիափորձագետ, բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը: 

10. Երևանում Ռուսական տան գիտական, կրթական և հումանիտար նախագծերի բաժնի 

պետի տեղակալ Սոնա Սարաջյանը: 

11. ՀՌՀ ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Մերի Թադևոսյանը: 

12. Մրցույթի կազմկոմիտեի քարտուղար, «Армянский музей Москвы и культуры наций» 

ամսագրի սյունակագիր, ՀՌՀ ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դասախոս Ասյա Երիցյանը: 

 

Բոլոր հարցերը և աշխատանքները ուղարկեք հետևյալ էլ. հասցեով՝ 

orgkonkursocherk2021@gmail.com 
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