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       16 ապրիլի         

❖ Ցուցահանդես «Երևան-2800»                      

      ճեմասրահ    

❖ Երաժշտական վիկտորինա «Երևանը  

 երգերի մեջ»                        

 ժ.12:30                        ձայնադարան 

 

  17 ապրիլի 

❖ Թատերական ներկայացում. Անտուան  

 դը Սենտ-Էքզյուպերի «Փոքրիկ իշխանը»                                                      

 /Կենտրոն վարչական շրջանի հետ 

 համատեղ  /Ֆրանկոֆոնիայի շրջ./                               

 ժ.15:00                         դահլիճ             

❖ Էլեկտրոնային ծանոթացում «Գրքի և 

 մամուլի թվայնացում»       

      օրվա ընթացքում        ընթերցասրահ 

                                                                            

            18 ապրիլի 

❖   Ցերեկույթ «Դասական երաժշտության        

     ընտրանի»   

     ժ.14:00        նոտաերաժշտական սրահ 

❖   Գրքի քննարկում. Մարկ Լևի «Պարոն      

     Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը»                          

     /Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում/ 

     ժ.15:00                ընթերց. կազմ. սրահ      

  

            19 ապրիլի 

❖ Ցերեկույթ «Իմ Երևան»                        

ժ.14:30                 5-8-րդ դաս. սրահ                                                                               

❖ Հեքիաթապատումների շարք «Շառլ Պերրոյի 

հեքիաթները» ֆրանսերեն 

      /Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում/  

      օրվա  ընթացքում օտարալեզու գր. սրահ   

 

             

 

 

 

   20 ապրիլի 

❖ Ցերեկույթ «Շառլ Պերրո - 390»   

 /Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում/   

 ժ.14:00                      դահլիճ 

❖ Ցերեկույթ «Վիլյամ Սարոյան - 110»                                                        

ժ.14:00     օտարալեզու գր. սրահ   

❖ Գրքի տեսությունների,    

      զրույցների շարք՝ նվիրված    

      մայիսյան հերոսամարտերին 

        օրվա ընթացք. տարբեր սրահներ   

                                             

❖  Երաժշտական խմբային        

    ունկնդրումների շարք   

  «Ռազմահայրենասիրական    

   երգեր» 

       շաբաթվա ընթ.    ձայնադարան                         

❖ Այցելություններ ՀՀ գրադարաններ  

   շաբաթվա ընթացքում 

 

      23 ապրիլի 

❖ ԱԳՇ - ի արդյունքների  

     ամփոփում     

   

 
 

 

 

               Երևան  2018  

 



 



 



Նոր   Նորք    վարչական   շրջանի 

Կենտրոնական     գրադարան 

Ազգային   գրադարանային   շաբաթ 

 
Ծրագիր 

1.  16.04.2018թ. Ազգային   գրադարանային   շաբաթի   բացում. «Շառլ Ազնավուր» կենտրոնի   սաների   

ելույթով 

2. 17.04.2018թ.  Հայրենասիրական  միջոցառում  «Տարվա մարդը զինվորն է».  ՀՀ պաշտպանության  

նախարարության «Զորական» համույթի հետ /ղեկավար՝  Արամ Գալստյան/  

3. 18.04.2018թ. Հուշարձանների  և տեսարժան վայրերի  միջազգային օր. այց «Հաղթանակի այգի»,  

«Մայր Հայաստան» պատմության թանգարան 

4. 19.04.2018թ. Հանդիպում  պատերազմի,  թիկունքի  և   աշխատանքի վետերանների հետ. հուշեր,  

զրույցներ, ասմունք,  հյուրասիրություն 

5. 20.04.2018թ. ՀՀ ԳՄ անդամ, բանաստեղծուհի  Անուշ  Վարդանյանի «Սիրո պողոտա»,     «Շարժման 

արևը»  գրքերի  քննարկումը   թիվ  106  հիմնական   դպրոցի   6-9-րդ դասարանների  սաների   հետ 

6. 21.04.2018թ. Շնորհաշատ  գրադարանավարների   ձեռքի  աշխատանքների  ցուցահանդես և նրանց  

մեծարումը,  նկարչական  խմբակի   սաների  աշխատանքների  ցուցադրություն  /մանկավարժ՝  

Սաթենիկ   Հովհաննիսյան/ 

7. 22.04.2018թ   Տնային   ընթերցանության օր /կարդում  են  ծնողները երեխաների համար/ 

8. 23.04.2018թ.Գրադարանային   շաբաթի  քննարկում,  հանդիսավոր   փակում: 


