
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) 
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

 
Առցանց քննարկում 

 «Իմ գյուղի մեր տունը» կրթական, հայրենասիրական, մշակութային,                          
պատմա-ազգագրական անկյան  ստեղծման նախագծի 

 
Հարգելի՛ գործընկերներ, 
Կարևորելով ներկա իրավիճակում Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերին 

մասնավորապես հայրենասիրական, կրթական, մշակութային բնույթի աջակցության 
անհրաժեշտությունը, ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանի կոլեկտիվը ընդառաջելով 
Սիսիան համայնքի Տորունիք գյուղի ակտիվիստ Արա Ստեփանյանի խնդրանքին հավաքել է 
մոտ 1000 բազմաբնույթ գրքեր Սիսիան համայնքի սահմանամերձ մի շարք գյուղերի 
գրադարանները համալրելու կամ նոր փոքր գրադարաններ ձևավորելու նպատակով: 
Գրքերի հավաքագրման ժամանակ առաջացավ մի նոր մտահղացում՝ Հայաստանի 
հարավային դարպասի սահմանամերձ գյուղերում նախաձեռնել «Իմ գյուղի մեր տունը» 
կրթական, հայրենասիրական, մշակութային, պատմա-ազգագրական անկյունների  
ստեղծումը: 

Ս.թ. հուլիսի 29-ին, ժամը 14:15-ին ՆՁԱԿ-ի Գիտատեխնիկական գրադարանը 
կազմակերպում է «Իմ գյուղի մեր տունը» անկյան  ստեղծման նախագծի առցանց 
քննարկում, որի նպատակն է ի հայտ բերել շահագրգիռ այն կազմակերպություններին և 
անհատներին, ովքեր կմիանան մեր նախաձեռնությանը, կամ  իրենց հնարավորությունների 
սահմաններում կաջակցեն այս հայրենանվեր գործին, բացի այդ լսել նաև առաջարկներ, 
կարծիքներ ծրագրի վերաբերյալ, որի արդյունքում կձևավորվի նախաձեռնող խումբ 
միասնական ուժերով ծրագիրը կյանքի կոչելու համար: 

 Միջոցառման մասնակիցներին «Իմ գյուղի մեր տունը» հայրենանվեր նախագիծը 
կներկայացնի ՆՁԱԿ-ի Գիտատեխնիկական գրադարանի ղեկավար Լևոն Ղարիբյանը: 

 
«Իմ գյուղի մեր տունը» անկյուններում կհավաքագրվեն և կտեղակայվեն՝  
 Գրադարանային անկյունը՝ հատկապես երկրագիտական բնույթի գրականությամբ, 

ինչպես նաև գյուղացիների անձնական գրքերով համալրված: 
 Պատմա-ազգագրական փոքրիկ թանգարանը՝  գյուղի ստեղծման պատմությանը,  

կյանքին և կենցաղին վերարաբերող նյութերով, մասնավորապես  բանահյուսական, 
տոնածիսական, սովորույթային, հնագիտական նյութեր գյուղի ծեսերի, սովորույթների, 
պարերի, ճաշատեսակների մասին, կհավաքվեն հնաոճ իրեր, կարպետներ, 
տարազներ, արծաթե գոտիներ, կճուճներ, արդուզարդ, կշեռքներ, ինքնաեռներ, 
սայլերի մասեր, սկուտեղներ, թեյնիկներ, դաշույններ և այլ ազգագրական նյութեր:  

  «Գյուղի նշանավոր մարդիկ» ստենդը (պոստերների, տեսահոլովակների 
պատրաստում) գյուղից սերված արհեստավորների, գիտնականների, բազմաթիվ այլ 
բնագավառներում մասնագիտական բարձունքի հասած մարդկանց կյանքի և 
գործունեության, գործարարների, մտավորակնների, պատերազմի մասնակիցների, 
հերոսների, մշակույթի գործիչների մասին: 

 Գյուղի գերդաստանների տոհմածառը (կպատրաստվի գյուղի գերդաստանների 
տոհմածառին նվիրված գիրք կամ տեսահոլովակ): 
 



«Իմ գյուղի մեր տունը» կդառնա գյուղի բնակիչների ընդհանուր տունը, գյուղի 
պատմական ճանաչելիության, հայրենասիրության և տեղեկատվական հավաքատեղին:  

Անկյունը կնպաստի հետագայում գյուղը վրանային հանգրվանների, հատկապես 
էկոտուրիզմի, լանդշաֆտային, արկածային զբոսաշրջային երթուղիներում ընդգրկելու 
համար, դրանով իսկ ակտիվացնելով գյուղի կյանքը և բարձրացնելով նրա 
ճանաչելիությունը հանրության լայն շրջանակներում: 

Միջոցառման կազմակերպիչները ակնկալում են գրադարանների և 
հրատարակչությունների (գրականության հավաքագրման հետ կապված), ինչպես նաև 
հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու հետաքրքված 
անհատների ակտիվ մասնակցությունը: 

 
Zoom հանդիպման տվյալները`  

Հղում՝ 
https://us04web.zoom.us/j/4096491060?pwd=bFRMWkNLMkxSTHVEeWduaVFnTFlBdz09  
 
Meeting ID:  409 64 91060  
Password:  1Jhuij 
 

Խնդրում ենք ձեր մասնակցությունը առցանց միջոցառմանը հաստատել հետևյալ հղմամբ՝ 
https://forms.gle/WNTjdjfmXXkdeSCJA 

 
Հարցերի դեպքում դիմել` հեռ. 011-238747, էլ. փոստ` adasarg@innovcentre.am, 
adasarg@mail.ru, adasarg@gmail.com 
 
 Միջոցառման ֆեյսբուքյան հղում՝ https://www.facebook.com/SciTechlibraryNCIE  

 
 

ՆՁԱԿ-ի Գիտատեխնիկական գրադարան 
https://www.facebook.com/SciTechlibraryNCIE  

https://twitter.com/InnovCentre  
https://www.linkedin.com/in/scitech-library-of-ncie-1141881ab/  

                                                                                      https://www.instagram.com/scitechlibrary_ncie/  
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