
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

 

 Միջոցառման անվանումը Օրը, ժամը Անցկացման վայրը Պատասխանատու 

1 

Ֆրանսիահայ մեծերը 

 միջոցառում Արագածի թիվ 2 միջն. դպրոցի 

հետ համատեղ (Շառլ Ազնավուր, Անրի 

Թրուայա,Վահե Քաչա, Շահան Շահնուր, 

Միսաք Մանուշյան) նվիրված 

Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակին 

 

ապրիլի 16, 

ժամը 14:00 

Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 

դահլիճ 

Հանրության հետ 

կապերի և 

միջոցառումների 

կազմակերպման բաժին 

2 

Սիամանթո-140 

գրական ցերեկույթ 

գրականության ցուցադրություն 

ապրիլի 17, 

ժամը 14:00 

Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 

Թամանյան մասնաշենք, 

մեծ ցուցասրահ 

Սպասարկման բաժին, 

գիտական 

ընթերցասրահ 

3 

Հրանտ Թադևոսյան 

(Թաթոս) - 80 

«Գույնի և գծի խորհուրդը»  

հանդիպում գեղանկարչի հետ 

ապրիլի 18, 

ժամը 14:00 

Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 

Թամանյան մասնաշենք 

 

Հանրության հետ 

կապերի և 

միջոցառումների 

կազմակերպման բաժին 

4 
Ալեքսանդր Թամանյան-140 

միջոցառում և գրականության ցուցադրություն 

ապրիլի 19, 

ժամը 14:00 

Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 

Թամանյան մասնաշենք, 

մեծ ցուցասրահ 

Սպասարկման բաժին, 

ընդհանուր 

ընթերցասրահ 

5 

Ալեքսանդր Շիրվանզադե–160 

գրական ցերեկույթ՝ Ալ. Շիրվանզադեի անվան 

թ. 21 հիմն. դպրոցի հետ համատեղ  

ապրիլի 20, 

ժամը 14:00 

Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 

Թամանյան մասնաշենք 

 

Հանրության հետ 

կապերի և 

միջոցառումների 

կազմակերպման բաժին 

6 

Սարդարապատ-100 

Ալբոմային հրատարակությունների 

ցուցադրություն 

ապրիլի 23 

Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 

Թամանյան մասնաշենք,  

III հարկ 

 

Արվեստի 

գրականության և ոչ 

գրքային 

հրատարակությունների 

բաժին 

 



«ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ 

 

1.   Ցուցահանդեսներ 

•  Հզոր ենք մենք միասնությամբ Սպասարկման բաժին 

• Երևան դարձած իմ Էրեբունի Արվեստի բաժին 

• Պատկերազարդ պատմություն հայոց Մանկական բաժին 

2.  Ապրիլի 16-ին ԱԳՇ-ի բացումը 

«Հպարտությամբ ներկայացնում ենք» 

(Ցուցադրությունը ներկայացնում են 

գրադարանավարները) 

Տնօրինություն                     

ժամը  1200  - ին 

 

Գրքի քննարկում 

Վ.Հյուգո  «Կոզետ» 

Մանկական բաժին 

ժամը  1500   - ին 

3.  Ապրիլի 17-ին 

 

Գրական-երաժշտական  ցերեկույթ 

«Փառք Սարդարապատի դյուցազուն 

հերոսներին» 

Սպասարկման բաժին 

ժամը 1500   - ին 

4.  Ապրիլի 18-ին 

 

Կլոր սեղան 

«Քաղաքամայր Երևանը երեկ և այսօր 

(Երաժշտության ունկնդրում նվիրված Երևանին 

և Հայաստանին) 

Արվեստի բաժին 

ժամը 1500 - ին 



5.  Ապրիլի 19-ին Մրցույթ-վիկտորինա 

«Թերթելով պատմության էջերը» 

(Սարդարապատ-100, Երևան-2800) 

Մանկական բաժին 

ժամը 1500  - ին 

 

 

 

6.  Ապրիլի 20-ին  Կոնֆերանս 

«Սյունեցիները մայիսյան հերոսամարտերում» 

(Բանախոս՝ Կապանի երկրագիտական 

թանգարանի տնօրեն, ՀՀ մշակույթի 

վաստակավոր գործիչ, պատմաբան՝ Գրիշա 

Սմբատյան) 

«Քաղաքակրթություն»  

ակումբ  

ժամը 1500 - ին 

7.  Ապրիլի 21-ին  

 

Ընթերցանության ժամ 

Հեքիաթասացները գրադարանավարներն են 

Մանկական բաժին 

ժամը 1200 -ին 

 

8.  Ապրիլի 21-ին  ԱԳՇ-ի ամփոփում- փակում Գիտ. խորհուրդ 

ժամը 1200  - ին 

                                                                                                

                                                                                                                         

 



«ՎԱՅՈՑ  ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ 

16  ապրիլի,  ժամը 11:00 

Ազգային  գրադարանային  շաբաթի  հանդիսավոր  բացումը: /Ընթերցասրահ/ 

   ա/ նոր  գրքերի  ցուցահանդես 

   բ/ ընթերցողների ձեռքի և նկարչական  աշխատանքներ 

17  ապրիլի 

   Ցուցահանդես  - ԱՊՀ  երկրների  մշակույթը  Հայաստանում 

18 ապրիլի, ժամը 15:00 

   Առաջին  հանրապետության  և Սարդարապատի  100  ամյակին  նվիրված` 

   ա/ ցուցահանդես «Սերունդնե՜ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից» 

   բ/ գրական գեղարվեստական  ցերեկույթ «Սարդարապատ`  բախտորոշ  գոյամարտ» 

19 ապրիլի, ժամը 15:00 

   ա/ ցուցահանդես «Ծաղիկների  բույր» 

   բ/ գրական-երաժշտական ցերեկույթ «Գարունը մեր այգում» 

20 ապրիլի, ժամը 12:00 

   Էրեբունի – Երևան  2800 ամյակ  

   ցուցահանդես «Մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք» 

21 ապրիլի 

   Այցելություն համայնքային գրադարաններ  /Մալիշկա, Ջերմուկ/ 



23 ապրիլի, ժամը 11:00 

   Ազգային  գրադարանային  շաբաթի ամփոփում 

                   27.04.2018 

 

«ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ 

              

հ

/

հ 

Աշխատանքի 

բովանդակությունը 

Կատարման 

օրը, ժամը 

Կատարման 

տեղը 

Պատասխանատու 

անձը 

1 Ազգային գրադարանային 

շաբաթի բացում 

16.04.2018թ. 

   12:30 

Ընթերցարան Տնօրինություն 

 

 

2 Գրքային ցուցահանդես, 

զրույց ցուցահանդեսի շուրջ 

«Հայաստանի պատմական 

մայրաքաղաքները» 

 

 

18.04.2018թ. 

    14:30 

 

Ընթերցարան 

 

Ընթերցարանի 

աշխատակիցներ 

 

 

3 Գրքերի տեսություն` 

նվիրված  մայիսյան 

հերոսամարտերի 100-

ամյակին 

20.04.2018թ. 

13:00 

Մատեն.տեղեկ. 

բաժին 

Մատեն.տեղեկ. 

բաժնի 

աշխատակիցներ 

4 Զրույց   

«Հայոց պետականության 

պատմական դրոշները» 

 

23.04.2018թ. 

    14:30 

 

Ընթերցարան 

 

Ընթերցարանի 

աշխատակիցներ 

 

 

                               

               

 

 



«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ 

 

Ապրիլի  16-ին՝ ժանը14:00  Ազգային գրադարանային շաբաթ-ի  բացում 

Ժամը  14:30 

Միջոցառում    «Փառահեղ  հաղթանակները` հայոց նոր պետականության սկիզբ» խորագրով, նվիրված Սարդարապատի 

ճակատամարտի 100 ամյակին 

Սարդարապատի հաղթանակը դարբնել է հերոսացած մի ամբողջ ժողովրդի ապագան: Ազատության և անկախության ձգտող  ամեն  մի 

ժողովուրդ նախ և առաջ  պետք է կարողանա ինքնուրույն կերտել իր հաղթանակները: 

Պատասխանատու՝  ընթերցասրահ 

Ապրիլի  17-ին՝  ժամը 14:00 

Միջոցառում «Փափազյանի խոսքը` Արքայական, Արվեստը` Մարդագիտություն, Գրքերը` Քանդակ-Պատկերներ»  նվ.Վահրամ 

Փափազյանի 130 ամյակին, կարգախոսը  «Մարդ՝ շլացնող փայլով» 

Պատասխանատու`  բաժնի վարիչ Խ. Մուշեղյան    

Ապրիլի  18-ին՝  15:30 

Գրական–երաժշտական ցերեկույթ 

«Երևանի պաղ ջուրերու աղբյուրներեն ինչքան խմես, չես հագենար…» 

Երևանի 2800 ամյակ, հանդիպում  բանաստեղծ , ասմունքող` Անահիտ Դանիելյանի հետ 

Պատասխանատու`  Մատենագիտության  և տեղեկատվության  բաժին 

 

Ապրիլի 19-ին՝ ժամը 15:30 

Հանդիպում գրող Գուրգեն Խանջյանի հետ  «Անցյալի  և  ներկայի  հոլովույթներում» 

Պատասխանատու՝  Սպասարկման  բաժին 

  



Ապրիլի  20-ին՝  ժամը15:00 

Բեմականացում՝ Ս. Մուրադյանի «Մկնիկ հարսնացուն» հեքիաթի 

 

Ապրիլի  23-ին՝ ժամը 12:00  

 

Ցուցահանդես  «Լույսի՜ Երևան, հույսի՜ Երևան»՝  նվիրված Երևանի 2800 ամյակին 

 

Ազգային գրադարանային շաբաթի ամփոփում   

 
                                                   

«Վ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-ը  կներկայանա միջոցառումների հետևյալ  ծրագրով: 

Ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների հիմնական  նպատակը գրքի և ընթերցանության պրոպագանդումն է: 

Միոցառման 

անվանումը 

Բովանդակությունը Անցկացման 

օրն ու ժամը 

Պատասխանատու 

ԱԳՇ Կներկայացվի ԱԳՇ ծրագիրը: 

Մասնակիցներին կողջունեն 

մարզային գրադարանում նոր գործող 

«Գրքի, գիտելիքի 

մանկապատանեկան մշակութային» 

կենտրոնի սաները 

 

16.04 

ժամը 1100 

ԳՄԳ 

Դասախոսությո

ւն, 

ցուցահանդես 

«Արհավիրքից վերածնունդ» նվ. 

Սարդարապատի հերոսամարտի և 

Հանրապետության տոնի 100 

ամյակներին 

17.04 

ժամը 1500 

Մանկական և ՄԹՄ 

բաժիններ 

Ցերեկույթ «Իմ սրտի մայրաքաղաք» նվ. Երևանի 

2800-ամյա հոբելյանին 

18.04 

  ժամը 1500 

Սպասարկման և 

ՄԹՄ բաժիններ 

Գրքային «Ի նշան  բարեկամության» նվ.    

 



ցուցահանդես ֆրանկոֆոնիայի օրերին 

Ցուցահանդեսին կներկայացվեն 

Ֆրանսիայի և ֆրանկոֆոն երկրների 

համաշխարհային ճանաչում  

ստացած հեղինակների գրքեր՝ 

հասցեագրված հայ ընթերցողին 

19.04 

  ժամը 1100 

 

     ՄԹՄ բաժին 

Ցերեկույթ «Շառլ Ազնավուրը` համաշխարհային 

մարդ-խորհրդանիշ»՝ նվիրված 

Ֆրանկոֆոնիային 

20.04 

ժամը 1500 

Սպասարկման 

բաժին 

Պոեզիայի ժամ 1 ժամ ֆրանսիական  արձակի հետ 21.04 

ժամը 1500 

ԳՊՀ-ի հետ 

համատեղ 

Շաբաթի 

փակումը 

Փակում և արդյունքների ամփոփում 23.04 

ժամը 1100 

ԳՄԳ 

Նշված միջոցառումները կուղեկցվեն ցուցահանդեսներով, քարտարաններով, գրականության ցանկերով, որի ընթացքում կցուցադրվեն 

տեսաֆիլմեր: 

«ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ 

16.04.2018     

ԱԳՇ միջոցառումների մեկնարկ՝ բացման խոսք   ԼՄԳ տնօրեն Կ.Հակոբյան 

Դասախոսություն՝  «Աշխարհի գրադարանները»  Բանախոս ՝ Կ. Մանուչարյան 

17.04.2018   

Հանդիպում բանաստեղծ,  թարգմանիչ, լրագրող  Խ. Գասպարյանի հետ 

18.04.2018   

Արտավազդ Փելեշյան - 80 

19.04.2018  



Երևանը դասական և ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններում: Բանախոս՝ Կ. Մանուչարյան 

20.04.2018 

Հանդիպում բանաստեղծ, լրագրող Մ.Միկոյանի հետ 

23.04.2018   

ԱԳՇ –ի ամփոփում 

Միջոցառումները ուղեկցվում են գրքային ցուցահանդեսներով 

 

«ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ 

N Անվանումը Ժամկետը  Վայրը  

1 ԱՊՀ  երկրների մշակույթի տարի 

«Ուժը  միասնականության մեջ է, 

միասնականությունը՝ մշակույթի»                                      

պոեզիայի  ժամ 

17.04.2018թ. 

ժամը` 15:00 

Տավուշի մարզային 

գրադարան 

2 Ալ. Շիրվանզադե  – 160 ամյակ                                     

«Պատվի համար» դրամա                                                           

գրքի քննարկում                               

18.04.2018թ.  

ժամը` 15:00 

Տավուշի մարզային 

գրադարան 

3 Վանի հերոսական պաշտպանությունը՝ 

հայրենասիրական դաս 

 

20.04.2018թ.  

ժամը` 15:00 

Տավուշի մարզային 

գրադարան 

                    

 

 



 

ԽՆԿՈ ԱՊՈՐ  ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
                            

       Միջոցառման անվանումը Օրը, ժամը Անցկացման վայրը 

1 Ցուցահանդես «Երևան-2800»                       16 ապրիլի        ճեմասրահ 

2 Երաժշտական վիկտորինա «Երևանը երգերի մեջ»      16 ապրիլի,  

     ժ.12:30                         
ձայնադարան 

3 Թատերական ներկայացում. Անտուան  դը Սենտ-

Էքզյուպերի «Փոքրիկ իշխանը» /Կենտրոն վարչական 

շրջանի հետ համատեղ /Ֆրանկոֆոնիայի շրջ./ 

17-ին, ժ.15:00          դահլիճ 

4 Էլեկտրոնային ծանոթացում «Գրքի և մամուլի 

թվայնացում»     

17-ին, օրվա ընթ. 

 

ընթերցասրահ 

 

5 Ցերեկույթ «Դասական երաժշտության  

ընտրանի» 

18-ին, ժ.14:00                                      նոտաերաժշտական 

սրահ 

6 Գրքի քննարկում. Մարկ Լևի «Պարոն Դալդրիի 

տարօրինակ ճամփորդությունը» 

/Ֆրանկոֆոնիայի շրջ./ 

18-ին, ժ.15:00  

 

ընթ. ղեկ. սրահ 

 

7 Ցերեկույթ «Իմ Երևան» 19-ին,  ժ.14:30   5-8-րդ դաս. սրահ 

8 Հեքիաթապատումների շարք «Շառլ Պերրոյի 

հեքիաթները»  ֆրանսերեն 

   /Ֆրանկոֆոնիայի շրջ./ 

19-ին,  օրվա ընթացքում օտարալեզու  

գրակ. սրահ 

9 Ցերեկույթ «Վիլյամ Սարոյան -110»   20-ին,  ժ.14:00   օտարալեզու  

գրակ. սրահ 

10 Ցերեկույթ «Շառլ Պերրո -390»  

 /Ֆրանկոֆոնիայի շրջ./  

20-ին,  ժ.14:00   դահլիճ 

11 Գրքի տեսությունների, զրույցների շարք  

նվիրված մայիսյան հերոսամարտերին                                                                                                                

20-ին, օրվա ընթ. 

 

տարբեր սրահներ  

 

12 Երաժշտական կոլեկտիվ ունկնդրումների շարք  

    «Ռազմահայրենասիրական  երգեր»  

շաբաթվա ընթ.  

 

ձայնադարան  

13 Այցելություններ գրադարաններ   շաբաթվա ընթ.  

 

 

14 ԱԳՇ- ի արդյունքների  ամփոփում     23-ին                                                   



   
   

   

   

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 


