
 

 

                                                                                                 
 

              
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ  

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 100-ՐԴ ՏԱՐԼԻՑԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  
ԾՐԱԳԻՐ 

 

 
Միջոցառման անվանումը 

 

 
Կազմակերպիչ 

 

 
ժամկետ 

*Զորավար Անդրանիկ Օզանյանին 
նվիրված հուշարձանի բացման 

արարողություն 

ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ 
Երազգավորս 

Փետրվար 

*Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
նվիրված հուշակոթողի բացման 

արարողություն 

Ձիթհանքովի 
համայնքապետարան 

Ապրիլ 
 

,,*Վերածնունդ,, 7-րդ մրցույթ-փառատոն Փառատոնի 
կազմակերպիչներն են ՀՀԿ 

կանանց խորհուրդը, 
Մարդկային ռեսուրսների 

զարգացման ,,Փյունիկ,, 
համահայկական հիմնադրամը 

Ապրիլ 
 
 



և Երևանի պետական 
կոնսերվատորիայի Գյումրու 

մասնաճյուղը 
 

<<Որ°ն է, բաբո,  մեր հայրենիք>> 
պոեզիայի ժամ Հ. Շիրազի  հայրենասիրական 

քնարից 
 

 
Շիրակի մարզային 

գրադարան 

 
Ապրիլ 

Ներկայացումներ  ,,Հրեշը լուսնի վրա,,  
,,Ղողանջ հուսո,, 

Վ. Աճեմյանի անվան 
պետական դրամատիկական 

թատրոն 
 

Ապրիլ 
 

 
<<Նվիրում>> 
ցուցահանդես 

Շիրակի նկարիչների մասնակցութամբ 
 

Շիրակի մարզի 
Նկարիչների 

միություն 

Ապրիլ 
Հունիս-հուլիս 

<<Ապրելու կանչը>> 
Համերգների շարք 

 

Գյումրու ,,Պետական    
սիմֆոնիկ նվագախումբ,, 

 

 
Մարտ-հունիս 

<<Հավերժի ճամփորդը>> 
<<Կարոտի  երգեր>> 

թատերական 
համերգ-ներկայացում 

 

Գյումրու  ,,Պետական                   
ժողովրդական 

նվագարաններ,, 

Շրջագայություն 
ՀՀ  մարզերով  

տարվա 
ընթացքում 

 
<<Շիրակյան անթոլոգիա>> 

 
<<Անթոլոգիայի>>  շնորհանդես 

 
ՀԳՄ 

Շիրակի մարզային 
բաժանմունք 

 

 
Ապրիլ 

Սեպտեմբեր 

 
<<Հարության  առասպել>> 

 
Գրական   ցերեկույթներ 

 

 
Շիրակի մարզային 

գրադարան 

 
Ապրիլ-

սեպտեմբեր 

Բանաստեղծ Սամվել Մարգարյանի   



<<Սրբազան Լեռնաշխարհ>> երկ լեզու գրքի 
շնորհանդեսը նվիրված Մեծ եղեռնի 100-ամյա 

տարելիցին: 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 
նիստերի դահլիճ 

 
Ապրիլ 

 

*Համաքաղաքային և մարզային ծառատունկ 
նվիրված Հայոց Մեծ  Եղեռնի զոհերի 

հիշատակին /մարզի բոլոր համայնքներում/ 

ՀՀ 
Շիրակի մարզպետարան, 

համայնքների ղեկավարներ 

Ապրիլ -  մայիս 

 
*Երիտասարդական   երթ   <<Ո´չ 

ցեղասպանությանը>> նշանաբանով 
Շիրակի մարզի  երիտասարդների երթ  
Ջարդի ձոր. Ծաղկեպսակադրության և 

ոգեկոչման արարողություններ. 
Երեկոյան մոմավառություն  

<<Վարդանանց>>  հրապարակում 
 

 
ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարան 

 
 

Ապրիլի  24 

Բացման խոսք, պատմական անդրադարձ 
Արևմտյան Հայաստան, 1915թ. ապրիլի 24, 

համերգ նվիրված Մեծ Եղեռնի զոհերի 
հիշատակին` մասնակցությամբ դպրոցի 
դասատուների, երգչախմբի /ծրագրում` 

Կոմիտաս, Եկմալյան, Ամիրխանյան/ 
2.  Խոսք հիշատակի և ոգեկոչման, համերգ 

դպրոցի կրտսեր և ավագ երգչախմբի 
մասնակցությամբ /ծրագրում` հայ 

կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ-30 
րոպե/ 

3. Խոնարհման րոպե, ասմունք, համերգ` 
մասնակցությամբ վոկալ բաժնի աշակերտների 

/հայրենասիրական, ֆիդայական երգեր/- 40 
րոպե 

4. Մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցի 
շրջանակներում դպրոցի կերպարվեստ բաժնի 

աշակերտների ստեղծագործությունների 
ցուցահանդես 

«Ն. Տիգրանյանի անվ. 
Արվեստների  դպրոց»  ՀՈԱԿ 

Մարտի 5 ժամը 
13.00 

 
 
 

Մարտի 13 ժամը 
14.00 

 
 

Ապրիլի 11 ժամը 
15.00 

 
Ապրիլի 13-24 

ժամը 13.00 
 

Ապրիլի 23 ժամը 
13.00 

 



5. Լռության րոպե, համերգ 
ժողնվագարանների, դհոլահարների և 
պարարվեստի բաժնի աշակերտների 

մասնակցությամբ 
«ԿԵՆԴԱՆԻ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ՝  ԻՐԱԶԵԿ  

ԶԻՆՎՈՐ»  խորագրով միջոցառումների շարք  

Գյումրու 1, 3, 10, 18, 26, 27 դպրոցների,  

Շիրակի տածաշրջանային պետական քոլեջի  

16-19 տարեկան երիտասարդների ինչպես նաև 

ՀՀ ՊՆ մի շարք զորամասերում 

 

Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 

ընդառաջ ''Հայոց Ցեղասպանության՛՛-ը և 

՛՛Ծիծեռնակաբերդ՛՛ հուշահամալիրին  

նվիրված անկյան բացում ՛՛Գյումրու թիվ 10 

հիմնական դպրոց՛՛ ՊՈԱԿ 

 

,,Արաքս Կենտորն,, 
բարեգործական ՀԿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Արաքս Կենտորն,, 
բարեգործական ՀԿ 

 

Ապրիլ -  մայիս 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ապրիլ -  մայիս 

*Սողոմոն Թեհլերյանի արձանի  
բացման   արարողություն. 

 
*Մոմավառություն. երթ դեպի Հայոց Մեծ  

Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված  
հուշակոթող 

 

 
Մարալիկի 

քաղաքապետարան 

Ապրիլի  22 
 
 

Ապրիլի 24 
երեկոյան 

 
«Ոգեկոչում» թեմայով համաինստիտուտային 
ստեղծագործական մրցույթ /նկար, քանդակ, 

արձակ, չափածո շարադրանք, 

 

ԳՊՄԻ-ում նախատեսվող 

 

 



կատարողական վարպետություն 
 
 

100-ամյակի ծառատունկ ինստիտուտի այգում 
/100 շիվեր/ 

 
 

«Հիշիր և պահանջիր» խորագրով հուշ-
միջոցառում բուհի միջին մասնագիտական 
կրթության բաժնի ուսանողների ուժերով 

 
 

Ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի և ուսանողության հանդիսավոր նիստ 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 

կապակցությամբ /  հրավիրված 
ցեղասպանագետների և տեղի գիտնականների  

զեկուցումներ/ 
 
 

Ուսանողական ընթերցումներ «Հիշենք 
անցյալը հանուն ապագայի» թեմայով 

պատմության բաժնի ուսանողների ուժերով 
 
 
 

*Մոմավառություն Սբ Հակոբ Մծբնեցու 
եկեղեցու բակում եւ ուսանողական երթ 

 
 

*Ուսանողական երթ դեպի Ջարդի ձոր 
 
 
 

Աշակերտական ընթերցումներ՝ «Մեծ եղեռնը և 
գրականությունը» թեմայով 

միջոցառումներ 

 
 

մարտ 

 

ապրիլ 

 

 

ապրիլի 

 
 
 
 

ապրիլի 
 
 
 
 
 

ապրիլի 
 
 
 

22 ապրիլի 

 
 

24 ապրիլի 

 
 
 



 

Կլոր սեղան Միքայել եպս. Աջապահյանի 
մասնակցությամբ՝ «Ճանաչում և հատուցում» 

թեմայով 

 

մայիս 
 
 
 
 

մայիս 
 

1. Գրական երաժշտական երեկո նվիրված 
Մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին: 

/ առաջին անգամ կհնչի երգ, որի խոսքերի և 
երաժշտության հեղինակներն են նույն բուհի  

ուսանողները/: 

2. Նկարչական ցուցահանդես նվիրված Մեծ 
եղեռնի 100-ամյա տարելիցին: 

/Գյումրի քաղաքի և ուսանող նկարիչների 
մասնակցությամբ/: 

 

Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական 

համալսարանի Գյումրու 
մասնաճյուղ 

 

ապրիլի 
 

*Ն. Ռիժկովի անվան ճեմափողոցում 

<< Անմոռուկ >> խորագրով ցուցահանդեսի 
կազմակերպում: 

/անցորդները համապատասխան 
ներկապնակներից  օգտվելով կնկարեն  

անմոռուկը/: 

 

Ռ. Արզումանյանի անվան 
ազգային գեղագիտական 

կենտրոնի Գյումրու 
մասնաճյուղ 

 

ապրիլի 
 

 
*Լույսերով  երիտասարդական երթ  

դեպի Լմբատավանք 
Խարույկի արարողություն 

 

 
Արթիկի 

Քաղաքապետարան 
 

 
Ապրիլի 24 

Առավոտյան 

   



<<*Ապրե´նք , արարե´նք, 
ստեղծագործե´նք>> 

100  հոգանոց խմբի համերգ 
Հայոց Մեծ  Եղեռնի զոհերի հիշատակին 

նվիրված  հուշարձանի մոտ. 
Ծաղկեպսակադրության 

արարողություն 

 
Արթիկի 

Քաղաքապետարան 
 

 
 

Ապրիլի 24 

Բաց դասեր, ցերեկույթներ, 
շարադրություններ, մարզական 

միջոցառումներ 

Շիրակի մարզի 
հանրակրթական դպրոցներ 

Ամբողջ տարվա 
ընթացքում 

 
Շարադրությունների   ֆլեշ-մոբ 

<<Նամակ թուրք հասակակցիս>> 
խորագրով 

 

 
Ամասիայի 

համայնքապետարան 

 
Մինչև ապրիլի 

24-ը 

<<Ոգեկոչում>> 
միջոցառում  Ամասիայի մանկական արվեստի 

դպրոցի և Ամասիայի հոգևոր հովիվ` Տեր 
Փառեն քահանայի համատեղ ուժերով: 

<<Շարականային ելևէջներով ու 
Հայոց մտքի 

գլխատման պատմությամբ>> 
հուշ –ցերեկույթ 

<<Հայոց ցեղասպանություն,մեկ դար 
անց>> խորագրով: 

 

 
 

Ամասիայի 
համայնքապետարան 

 
 
 

Ապրիլի 

 
Գիտական ընթերցանություններ. 

,,Շիրակը Արևմտյան գաղթականության 
մշակութային հանգրվան,, 

 
 
 

 Երիտասարդ գիտնականների 
հանրապետական  դպրոցի բացում 

 

 
 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի      
Հայագիտական 

հետազոտությունների 
կենտրոն 

 
 

հունիս 
 
 
 
 

օգոստոս 



 
<<*Երիտասարդ  նկարիչների 

միջազգային  պլեներ>> 

 
ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարանի 
մշակույթի   բաժին 

 

 
օգոստոս 

 
<<*Հոգևոր երգի միջազգային 

փառատոն>> 

 
ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարանի 
մշակույթի բաժին 

 

 
օգոստոս 

Լևոն Բաղդասարյանի <<Քաջիկը>> /<<Կոչեմ 
ապրողաց>> պիեսի ցուցադրություն 

 
Յուրաքանչյուր ներկայացումից առաջ – 

թատրոնի ճեմասրահում փոքրիկ 
մանրապատումների ցուցադրություն՝ Մեծ 

Եղեռնի թեմաներով 
 

«Ստ. Ալիխանյանի անվ. 
Տիկնիկային  թատրոն» ՀՈԱԿ 

 

Ապրիլի 1-24 
 
 

Ամբողջ տարվա 
ընթացքում 

1.Գրքային ցուցահանդեսներ, թեմատիկ բաց 
դարակներ 

 
 2.<<Հայ Գողգոթան>> Մեծ Եղեռնի հայ 

գրողները /Դ. Վարուժանի անվ. գրադարանում/ 
 

 
«Կենտրոնական  գրադարան» 

ՀՈԱԿ 

Ապրիլի 3 
ժամը 13.00 

Ապրիլ 

 
1. Թանգարանի սրահում կներկայացվի 
ցուցահանդես Իսահակյանի <<Հայդուկի 

երգեր>>-ի շարքից /1915-1920թթ. 
բանաստեղծություններ, լուսանկարներ/ 

2. *Միջոցառում` թիվ 15 դպրոցի ուսուցիչների 
և աշակերտների մասնակցությամբ 

3. Ֆիլմի ցուցադրություն՝ Իսահակյանի այդ 
տարիների քաղաքական գործունեության 

վերաբերյալ 
 

«*Ավ. Իսահակյանի 
հուշատուն-թանգարան» 

ՀՈԱԿ 

Ամբողջ տարվա 
ընթացքում 

 
 
 
 
 
 

Ապրիլի 15 
 
 
 



Ապրիլի 20-24 

1. Եղեռնի 100-րդ տարելիցին նվիրված 
միջոցառում 

2. Մի ֆիլմի պատմություն: Այցելուների 
ուշադրությանն է ներկայացվում  Հ. Մալյանի 
ստեղծած հայկական ֆիլմերի պատմությունը, 

դրանց առանձնահատկությունները, 
կցուցադրվեն հետաքրքիր դրվագներ, 

լուսանկարներ: 
3. Հենրիկ Մալյանի <<Նահապետ>> ֆիլմի 
ցուցադրություն, որն իր գեղարվեստական 

արժանիքներից բացի ունի նաև պատմական և 
քաղաքական նշանակություն: Որպես գրական 
հիմք՝             Հ. Քոչարի <<Նահապետ>>վիպակի 

առաջին մասը 

«Մ. Մկրտչյանի  թանգարան» 
ՀՈԱԿ 

 

Ապրիլ 

1. Ցուցահանդես <<ՀԵՏՔ>> խորագրով՝ Գյումրի 
քաղաքի նկարիչների մասնակցությամբ 

Գյումրու նկարիչների միության հետ 
համատեղ 

2. Առաջին անգամ ցուցադրել Մարիամ 
Ասլամազյանի <<Կոմիտաս>> /134*171/ 

ստեղծագորոծությունը, կից նաև մի քանի 
դիմանկարներ` Եղեռնից փրկված անձանց, 

միաժամանակ <<Կոմիտասյան 
կատարումներ>> համերգային ծրագիրը 
<<ACCOLADA>> խմբի մասնակցությամբ 

3. Երեկոյան եկեղեցիների զանգերի 
հնչյունների ներքո պատկերասրահի բակում 

անցկացնել ակցիա-երկինք բաց թողնել 
փոքրիկ օդապարիկներ 

«*Ասլամազյան քույրերի 
պատկերասրահ» ՀՈԱԿ 

 
 

Ապրիլի 23 



1.Միջոցառում` նվիրված Եղեռնի 100-րդ 
տարելիցին 

2. Հայոց ցեղասպանության անդրադարձը 
Հովհ. Շիրազի ստեղծագործություններում 

3. Ասմունք` Շիրազի <<Հայոց Դանթեականը>> 
4. Հայոց ցեղասպանությունը և Միջազգային 

հանրությունը 
5. Միջոցառում` Հայ Առաքելական եկեղեցու 

<<Հայորդաց Տան>> սաների մասնակցությամբ 
6. Միջոցառում` <<Յոթվերք  ԵԵՄ>> 

մասնակցությամբ 

«Հովհ. Շիրազի հուշատուն-
թանգարան»  ՀՈԱԿ 

 

Մարտ-Ապրիլ 

<<Կամք առ կյանք>> ցուցահանդեսը փորձ է 
ժամանակակից արվեստագետների 
ստեղծագործությունների միջոցով 

ներկայացնելու հայ ժողովրդի կենսահաստատ 
ու ստեղծագործական մոտեցումը իր անցյալի 

հանդեպ: 

Սթիլ պատկերասրահ 
 

Ապրիլի 24 

*Ֆրիդ  Սողոյանի «Վերածնունդ»  հուշարձանի  
բացման արարողությունը  Բագրատունյաց  

օղակում 
 

Գյումրու քաղաքապետարան Ապրիլի 24 

Հայոց   Մեծ եղեռնի  100 –րդ տարելիցին 
նվիրված  թեմատիկ գրական- երաժշտական 

երեկո 
 

 
 

*Երիտասարդական ,,Ֆլեշմոբ,,  
դանթեական  մռունչներով, ուղղված  մայր    

ցամաքներին՝ մասնակցությամբ  
ուսանողների  կամ սպորտ դպրոցների 

սաների 
 
 
 
 

Գյումրու քաղաքապետարան 
Անցկացման վայրը 

 
 
 
 

1. Թատերական հրապարակ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ապրիլի 24 ժամը 
1600 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Մգացված միջոցառումների ժամանակ նախատեսվում է Ոստիկանության, Շտապ բուժ օգնության և ԱԻՎ ծառայությունների 
ներկայությունը. 

 

 

 

Հանձնաժողովի  նախագահ՝                                                                          Ֆելիքս Ցոլակյան 

   

 

 

                Հանձնաժողովի քարտուղար՝                 Սամվել Գրիգորյան 

 

մանկատան սաների նկարների  
ցուցահանդես, որը կուղեկցվի  Արա 

Շիրազի կերտած արձանի բացման և Հովհ. 
Շիրազի տուն թանգարանին 

նվիրատվության արարողությամբ … 
 
 
 

Թատերականացված և   երաժշտական  
պարային սուիտաներ, դանթեականի 

գլխագրերի ընթերցմամբ 
Համերգային կատարումներ 

 

 
2. Թատրոնի  ճեմասրահում 

 
 
 
 
 
 
 

3. Թատրոնի դահլիճ – 
 


