
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

««Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների  
միջազգային 9-րդ պլեներ» մշակութային միջոցառման 

 

Ֆինանսավորումը՝ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքով 
նախատեսված «Մշակութային միջոցառումների իրականացում ՀՀ մարզերում» 
ծրագրով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին հատկացված միջոցների հաշվին  
 

ՊԼԵՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը մրցույթում հաղթող ճանաչված 

կազմակերպությանը կաջակցի հայտերի հավաքագրման գործընթացում՝ ՀՀ 

տարածքային կառավարման և ենթակացվածքների նախարություն ուղարկելով 

Պլեների մասնակցության հրավերի փաթեթը՝ ՀՀ մարզեր և Երևանի 

քաղաքապետարան ուղարկելու խնդրանքով:  

«Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային 9-րդ պլեներին 

մասնակցելու համար ՀՀ յուրաքանչյուր մարզպետարան, ինչպես նաև Երևանի 

քաղաքապետարանը կարող է ներկայացնել 3 նկարիչ-մասնակցի /ներառյալ ջոկատի 

ղեկավարը/ հայտ, կցելով անձնագրի պատճեն: 

Մասնակիցների տարիքը չպետք է գերազանցի 30 տարեկանը:  

Վայրը՝ ՀՀ Շիրակի մարզ  

Անցկացման ժամանակահատվածը՝ 2020թ. նոյեմբերի 10-22-ը ընկած 

ժամանակահատվածում  /3 օր տևողությամբ/ 

Մարզերից Պլեների մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝  

                                                                 30-ը հոկտեմբերի, 2020 թվականի 

   

Պլեների մասնակիցները և գործնական տեղեկատվություն 

Պլեներին կմասնակցեն 18-30 տարեկան թվով 45 նկարիչներ ՀՀ ողջ 

տարածքից և ԼՂՀ-ից: Ծրագրի 45 մասնակցի համար կազմակերպիչ կողմը 

կապահովի 3-օրյա կեցություն և օրական 3-անգամյա սնունդ, էքսկուրսիոն 

ծախսերը, լոկալ տրանսպորտը, անվճար վարպետության դասեր, մարզական, 

մշակութային և ժամանցային միջոցառումներ: Մասնակիցների համար 

մարզկենտրոն Գյումրիից մինչև միջոցառման անցկացման վայր 

ճանապարհածախսը հոգում է կազմակերպիչ կողմը: Մասնակիցները պետք է իրենց 

հետ ունենան անհրաժեշտ նկարչական պարագաներ:  

Այս տարվա պլեներին նախորդ տարիների մասնակիցներից կարող է 

մասնակցել միայն մեկը /միայն երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ չի թույլատրվում/` 

ջոկատի ղեկավարի կարգավիճակով: Մյուս երկու մասնակիցները պետք է 

մասնակցած չլինեն «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների միջազգային 8 

պլեներներներից ոչ մեկին: Ցանկալի է, որ նկարչությունից բացի նկարիչները 

ունենան վառ ունակություններ նաև մարզամշակութային այլ ոլորտներում՝ ազատ 

ժամանցն առավել հետաքրքիր կազմակերպելու համար, իրենց հետ ունենան 



երաժշտական գործիքներ /կիթառ, ակորդեոն և այլ/ և հավելյալ ժամանցային 

խաղեր: 

 Մասնակիցներին կներկայացնեն Երևանի քաղաքապետարանը և ՀՀ 

մարզպետարանները` յուրաքանչյուր պատվիրակության մեջ ընդգրկելով 3-ական 

ներկայացուցիչ /1-ը ջոկատի ղեկավարի կարգավիճակով/:  

ՀՀ մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում կանցկացվեն նախընտրական 

փուլեր, որոնց արդյունքում լավագույնը ճանաչված երիտասարդ նկարիչները 

հնարավորություն կստանան մասնակցելու «Մինասի գույներով» երիտասարդ 

նկարիչների միջազգային 9-րդ պլեներին:  

 

ՊԼԵՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

հ/հ 
Միջոցառման 

ժամանակահատված 
Միջոցառման անվանումը 

1 
2020 թ. սեպտեմբերի 

22-ից հոկտեմբերի 22-ը 
Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի տեղային 
փուլերի անցկացում 

2 
2020 թ. հոկտեմբերի 

26-30-ը 
Հայտերի ներկայացում ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարան 

3 
2020թ. նոյեմբերի 10-22-ը 
ընկած ժամանակահատ-

վածում /3 օր տևողությամբ/ 

«Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների 
միջազգային 9-րդ պլեների անցկացում 

 

ՊԼԵՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մասնակցության հայտերն (հայտի ձևը կցվում է) ընդունվում են մինչև 2020թ. 

հոկտեմբերի 30-ը, ինչպես ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի պաշտոնական mulberry 

համակարգով, այնպես էլ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի shirak.mshakuyt@mail.ru 

էլեկտրոնային հասցեին: 

 

Պլեների նպատակը և խնդիրները  

Ծրագրի նպատակն է երիտասարդ արվեստագետների միջև ստեղծել 

միջմշակութային համագործակցության հարթակ, այն ծառայեցնելով որպես 

մշակութային երկխոսության ապահովման երաշխիք:  

Ծրագրի խնդիրներն են՝  

1. Կազմակերպել և անցկացնել թվով 45 երիտասարդ նկարիչների 

մասնակցությամբ եռօրյա տևողությամբ Պլեներ /նկարչություն բաց երկնքի տակ/, 

այն ուղեկցելով վարպետության դասերով, գիտաճանաչողական էքսկուրսիաներով և 

շրջիկ ցուցահանդեսներով:  

2. Երիտասարդ արվեստագետների միջև ապահովել արդյունավետ փորձի 

փոխանակում, միջմշակութային երկխոսություն, տեսական գիտելիքների միջոցով 

նրանց հաղորդակից դարձնելով մշակութային արժեքներին:  

3. Ստեղծել էլեկտրոնային առցանց հարթակ` ծրագրի մասնակիցների 

mailto:shirak.mshakuyt@mail.ru


գրանցմամբ և ցանցի հետագա ընդլայնման հեռանկարներով, ստեղծված հարթակը 

լավագույնս ծառայեցնելով երիտասարդ արվեստագետների հետագա 

համագործակցության, փորձի փոխանակման և նոր նախագծերի ստեղծման 

համար: 

Պլեների բովանդակություն և մեթոդաբանություն  

Շատ երիտասարդներ, ուսանելով արվեստի ԲՈՒՀ-երում, հնարավորություն 

չունեն իրենց մշակութային արտադրանքի ցուցադրման, հանրահռչակման, ինչպես 

նաև միջազգային փորձի մեջ ինտեգրման համար: Այդ պատճառով նրանց մոտ 

առաջանում է թերարժեքության բարդույթ, չեն ձգտում նորարարական 

մոտեցումների ընկալման, ինքնադրսևորման և ինքնարտահայտման համար 

ուղիների որոնման: Վերը նշված հիմնախնդիրները պատճառ են հանդիսանում, որ 

շատ արհեստավարժ արվեստագետներ լճանում են, չեն զարգանում և հետագայում 

չեն համալրում ազգային և համամարդկային մշակութային ժառանգության 

պահոցները՝ չնայած ունենալով այդ պոտենցիալը: Ծրագիրը կրում է «Մինասի 

գույներով» խորագիրը, որը լավագույնս հնարավորություն կտա երիտասարդներին՝ 

հանձին շիրակցի մեծ գեղանկարիչ Մինաս Ավետիսյանի, ճանաչելու և արժևորելու 

հայ մշակույթի գանձերը: Ակտիվ հանգիստը կուղեկցվի ստեղծագործական և 

մրցակցային բովանդակությամբ, երիտասարդները ճամբարային բարեկամական և 

միջմշակութային պայմաններում կմասնակցեն պլեներային դասերի, կնկարեն 

Հայաստանի պատմության և մշակույթի հուշարձանները, ՀՀ բնությունն՝ իր 

բազմազանությամբ և գույներով, կայցելեն թանգարաններ, մշակութային կրթության 

օջախներ, լավագույն վարպետների կողմից կվերապատրաստվեն, կստանան 

տեսական և գործնական գիտելիքներ, կուսումնասիրեն Հայաստանի և 

արտասահմանյան մշակույթը, կունենան արդյունավետ փորձի փոխանակում, 

կմշակեն համատեղ ծրագրեր: Ծրագրի իրականացման արդյունքում Հայաստանի 

Հանրապետության ողջ տարածքի երիտասարդ արվեստագետների միջև 

կձևավորվի մրցակցային ոգի, կհաղթահարվի նրանց մեջ թերարժեքության 

բարդույթը, հնարավորություն կընձեռվի փորձի փոխանակման, նոր հմտությունների 

ձեռք բերման: 


