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2017
Երևան
1

Կազմող`
Խմբագիր`

Արմինե Վարդանյան
Հասմիկ Ղազարյան

Տարեգիրք: ԶԼՄ արձագանքներ 2017 //
ՀՀ Մշակույթի նախարարություն
Հայաստանի ազգային գրադարան;
Կազմ.`Ա. Վարդանյան
Խմբ.`Հ. Ղազարյան
2017.- 28 էջ:

«Տարեգիրք»-ն ամփոփում է Հայաստանի ազգային գրադարանի վերաբերյալ 2017
թվականի ընթացքում Հայաստանի և սփյուռքի հայկական թերթերում, Էլեկտրոնային
կայքերում տեղ գտած նյութերը, հեռուստառադիոհաղորդումները, ինչպես նաև
գրադարանում կազմակերպված միջոցառումները (հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ,
շնորհանդեսներ, դասախոսություններ, այցելություններ գրադարաններ և այլն):

2017
2

Հանրության հետ կապերի և միջոցառումների
կազմակերպման բաժին

ՀՈՒՆՎԱՐ
1. 2016թ-ի նոյեմբեր ամսին Իլլինոյս համալսարանի գրադարանների միջազգային
ծրագրերի Մորթենսոն կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Գրադարանների
նորարարական

կառավարում»

թեմայով

դասընթացին

մասնակցել

են

Հայաստանի ազգային գրադարանի մի շարք աշխատակիցներ։ Հունվարի 26-ից
փետրվարի

7-ը

մասնակիցները

դասընթացի

վերաբերյալ

մանրամասներ

հաղորդեցին նիստերի սրահում:

ՓԵՏՐՎԱՐ
2. «Չինական Նոր Տարի կամ Գարնան տոն» խորագրով
միջոցառում Հայաստանի ազգային գրադարանի և ՀայՌուսական

(Սլավոնական)

համալսարանի

Կոնֆուցիուսի կենտրոնի հետ համատեղ: 07/02/2017:

3. Աելիտա

Դոլուխանյան-75:

Գրականության

ցուցադրություն: 14/02/2017:
4. «Նվիրիր

գիրք»

ակցիա՝

Հայաստանի

ազգային

գրադարանի թամանյանական մասնաշենքի մուտքի
մոտ, ինչպես նաև Սպասարկման բաժնի գիտական և մամուլի ընթերցասրահում:

20/02/2017:

3

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Նանե Հայրապետյան: Փետրվարի 19-ը՝ Գիրք նվիրելու օր: // Կենտրոն
հեռուստաընկերության «Էպիկենտրոն» լրատվական թողարկում: 19/02/2017:
ՄԱՐՏ
5․ Ալեքսանդր Մանթաշյանց-175:

Միջոցառում և այցելություն հայ գործարար

Ալ․Մանթաշյանցի հուշարձանին։ 03/03/2017:

Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակին նվիրված միջոցառումներ
Հայաստանի ազգային գրադարանում

6․ Գառզու-110:

Զեկույց և ալբոմային հրատարակությունների ցուցադրություն:

(Արվեստի գրականության և ոչ
գրքային

հրատարակությունների

բաժին): 07/03/2017:
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Ֆրանկոֆոնիայի

երկամսյակի

շրջանակներում

ներկայացվեց

զեկույց
Գառզուի

մասին:

//

armenpress.am

ֆրանսահայ

լրատվական

նկարիչ

գործակալություն:

https://armenpress.am/arm/news/881615/frankofoniayi-shrja nakum - nerkayacveczekuyc-fransahay.html:
Արվեստը՝ խոր մարդկայնությամբ: // hhpress.am լրատվական գործակալություն:
http://www.hhpress.am/index.php?sub=hodv&hodv=20170308_6&flag=am:
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7․ Մարկ Շագալ-130:

Զեկույց և գրականության ցուցադրություն: (Արվեստի

գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների բաժին): 05/04/2017:
8․ Վիկտոր Հյուգո-215:

Զեկույց

և

ալբոմային հրատարակությունների

ցուցադրություն: (Արվեստի գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների

բաժին): 16/03/2017թ.:
9․ Ալեքսանդր Դյումա- 215: Զեկույց

և գրականության ցուցադրություն: (Արվեստի

գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների բաժին):21/04/2017թ.:
10․ «Հայ-Ֆրանսիական մշակույթների խաչմերուկում» խորագրով միջոցառումցուցադրություն: (Անձեռնմխելի գրականության բաժին): 25/04/2017թ.:
11․ Էդուարդ Մանե-185: Միջոցառում և գրականության ցուցադրություն: (Արվեստի

գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների բաժին): 28/04/2017թ.:
12․ Մարտի 8-ը՝ Կանանց միջազգային օր: Հանդիպում արձակագիր, դրամատուրգ,
հրապարակախոս Կարինե Խոդիկյանի հետ: 09/03/2017:
13․

Ռաֆայել

Միջոցառում

և

Իշխանյան-95:
գրականության

ցուցադրություն։16/03/2017:
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Ռաֆայել Իշխանյանը սովորեցնում էր
մտածել: // aravot.am լրատվական
գործակալություն:

http://www

.aravot.am/2017/03/16/866819/:
Անի Գասպարյան:

«Մեր յուրաքանչյուր օրը սկսվում է Իշխանյանի հետ,

ավարտվում Իշխանյանով». ցերեկույթ՝ նվիրված մեծ հայագետի 95-ամյակին: //
ankakh.com լրատվական գործակալություն:http://ankakh.com/article/64245/%C2%
ABmye

r-yuraqanchyur-ore-sksvumishkha

nyani-hyet—avartvum
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ishkhanyanvov%C2%BB--tsyeryekuyth%D5%9D-nvirvats-myet

s-hayagyeti-95-

amyakin:
14․Պոեզիայի միջազգային օր:

Համերգային ծրագիր

ասմունքող Աիդա

Ասատուրյանի և հեղինակ-կատարող Արմինե Հայրապետյանի մասնակցությամբ։
21/03/2017թ.:
15․ Շերամ-160:

Միջոցառում և գրականության ցուցադրություն: (Արվեստի

գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների բաժին): 23/03/2017թ.:
16․ Ղազախստանի Հանրապետության Ազգային
ակադեմիական

գրադարանի

պատվիրակության այցը Հայաստանի ազգային
գրադարան: 30/03/2017թ.:
17․

Կոռնեյ

Չուկովսկի-135:

Գրականության

ցուցադրություն: 31/03/2017թ.:
ԱՊՐԻԼ
Ազգային գրադարանային շաբաթ
Ապրիլի 17-24
18․

Ազգային

գրադարանային

շաբաթը

մեկնարկեց

քաղաքական և պետական գործիչ, Հայաստանի ազգային
հերոս

Կարեն

Դեմիրճյանի

ծննդյան

85-ամյակին

նվիրված գրականության ցուցադրությամբ: 17/05/2017թ.:
19․ Եղիշե Չարենց- 120: Միջոցառում և ցուցադրություն։

(Սպասարկման

բաժին,

ընդհանուր

ընթերցասրահ):

18/04/2017թ.:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Կարապետյան Անուշ: Չարենցը՝ Ազգային գրադարանում:
6

// «Հայաստանի Հանրապետություն»: 21 ապրիլի 2017թ. էջ 7:

20․ Նար-Դոս -150: Միջոցառում՝ Հայաստանի ազգային գրադարանի և Երևանի
Նար-Դոսի անվան թիվ 14 դպրոցի հետ համատեղ։ 19/04/2017թ.:
21․ «Հեղինակները մեր ընթերցողներն են»: Միջոցառում և գրականության
ցուցադրություն։ (Սպասարկման բաժին, գիտական և մամուլի ընթերցասրահ):

20/04/2017թ.:
ՄԱՅԻՍ

22․

Թանգարանների

Գրատպության

գիշերը՝
թանգարանում:

18/05/2017թ.:
23․

Դասախոսություն

Չեխիայի

Հանրապետության ազգային գրադարանի
գիտնական

քարտուղար

Ադոլֆ

Կնոլլի

մասնակցությամբ: 25-26/05/2017թ.:
24․ «Մայիսյան հաղթանակները
մեր

պատմության

փառապանծ

որպես
էջեր»

խորագրով գրականության ցուցադրություն: 26/05/2017թ.:
25․ «Ընթերցման Օլիմպիադա 2017թ»-ի հաղթողների պատվոգրերի հանձնում՝
«Անտարես»

հրատարակչության

և

ՀՀ

Մշակույթի

նախարարության

հովանավորությամբ: 20/05/2017թ.:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Ընթերցման

օլիմպիադա

2017//

www.facebook.com լրատվական կայք

էջ:

Ընթերցման օլիմպիադայի պաշտոնական կայք էջ:
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Հայտնի են «Ընթերցման օլիմպիադա» 2017-ի հաղթողները: // www.armenpress.am
լրատվական գործակալություն:

26․

Սերգեյ Ասլամազյան-120:

Միջոցառում

Սերգեյ

Ասլամազյանի

անվան

երաժշտական

դպրոցի

(Արվեստի

համատեղ:

գրականության

հետ

և

ոչ

գրքային

հրատարակությունների

բաժին):

31/05/2017թ.:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Համերգային ծրագիր՝ նվիրված Ս.Ասլամազյանի 120-ամյակին: www.facebook.com
լրատվական կայք էջ: Նոր Նորք Վարչական շրջանի պաշտոնական կայք էջ:
Ս.

Ասլամազյանի

www.facebook.com

120-ամյակը
լրատվական

Հայաստանի

ազգային

կայք

Ս.Ասլամազյանի

էջ:

գրադարանում:

//

անվան

հ1

120-ամյակին:

//

երաժշտական դպրոցի պաշտոնական կայք էջ:
Համերգային

ծրագիր՝

նվիրված

Ս.Ասլամազյանի

www.my.mamul.am լրատվական գործակալություն:
27. Ապրիլի 25-ից մայիսի 9-ը Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան
Զարգարյանի այցը Սիդնեյ։ Նյու Սաութ Ուելս նահանգի պառլամենտում հայերեն
առաջին տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյակին նվիրված գիտաժողովին Տիգրան
Զարգարյանը հանդես եկավ «ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ ԵՎ ՏՊԱԳՐԻՉԸ։ Ոսկան Երևանցին ու
հայերեն Աստվածաշունչը» զեկույցով։
8

ՀՈՒՆԻՍ
28․ Ղազախ գործարար Սապար Իսկակովի և Հայաստանում Ղազախստանի
դեսպանատան աշխատակիցների

այցը Հայաստանի ազգային գրադարանի

ղազախական կենտրոն։ 01/06/2017թ.:
29․ Լուսինե Զաքարյանի-80:
Հուշ-ցերեկույթ

և

գրականության

ցուցա-

դրություն: 15/06/2017թ.:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Կայացավ

հուշ-ցերեկույթ

նվիրված Լուսինե Զաքարյանի
ծննդյան 80-ամյակին: // www.armenpress.am լրատվական գործակալություն:
15/06/2017թ.:

https://armenpress.am/arm/news/895099/kayacav-lusine-zaqaryani-

tsnndyan-80-amyakin-nvirvats-hobelyanakan.html#.WUOeDtmE63w.facebook:
Կայացավ Լուսինե Զաքարյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական
հուշ-ցերեկույթը:

//

lratvakan.am

լրատվական

գործակալություն:https://lratvakan.am/?p=93867&l=am%2Fkayacav+lusine+zaqaryani+c
ndyan+80-amyakin+nvirvac+hobelyanakan+hush-cerekuyty+:
Լուսինեն Աստվածածնի արցունքները խառնում էր իր արցունքներին ու բեմ
բարձրանում:

//

haymedia.am

լրատվական

գործակալություն:

http://haymedia.am/?p=21969&l=am%2Flusinen+astvacacni+arcunqnery+xarnum+er+ir+
arcunqnerinvo%D6%82+bem+bardzranum:
Լուսինե Զաքարյանի 80-ամյակին նվիրված հուշ-ցերեկույթ: // Հայաստանի
հանրապետություն: 16 հունիսի, էջ 5:
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30․ Բաբկեն Ներսիսյան -100: Գրականության ցուցադրություն։ (Սպասարկման

բաժին, ընդհանուր ընթերցասրահ): 04/06/2017թ.:

ՀՈՒԼԻՍ
Հուլիսի 4-ը՝ Հայաստանի ազգային գրադարանի օր

31. Ռուբեն Մամուլյան – 85: Գրականության ցուցադրություն։ 04/06/2017թ.:
32․

Հայաստանի

գրադարանի
նշանավոր
Հենրիկ

օրվա
գրող,

առթիվ

թարգմանիչ

Սևանի

գրադարանը
նվիրեց

ազգային

գրողի

Հայաստանի

անձնական
ընտանիքը
ազգային

գրադարանին: 04/07/2017թ.:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Հայաստանի ազգային գրադարանը վերջին տարիներին մի շարք ձեռքբերումներ է
ունեցել:

armenpress.am

լրատվական

գործակալություն:

https://armenpress.am/arm/news/897463/hayastani-azgayin-gradarany-verjintarin

erin-

mi-sharq-dzerqberumner.html:
ՆՈՐԻԿ ՔԵՇԻՇՅԱՆ: Հուլիսի 4-ը նշվում է Հայաստանի ազգային գրադարանի օր:
// my.mamul.am լրատվական գործակալություն: http://my.mamul.am /am/post/70494:
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ՕԳՈՍՏՈՍ

33․ Վահագն Դավթյան-95: Գրականության ցուցադրություն: 15/08/2017թ.:

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
34. Սեպտեմբերի 1-ը՝ Գիտելիքի, գրքի և դպրության օր։ Վենետիկի Մխիթարյան

միաբանության

300-ամյակին

նվիրված

գրականության

ցուցադրություն:

01/09/2017թ.:
35․

Տեր

քահանա
նվիրված
«Հակոբ

Ներսես

ավագ

Ներսիսյանին
միջոցառում

և

Մեղապարտ»

հուշամեդալով պարգևատրում:
«Անդրադարձներ Հայաստանի
և քրիստոնյա Արևելքի մասին»
գրքի

շնորհանդես:

15/09/2017թ.:
36.

Սեպտեմբերի

համաժողով՝

18-20:

Հայաստան-Սփյուռք

«Փոխադարձ

վեցերորդ

վստահություն,

համահայկական

միասնականություն

և

պատասխանատվություն» խորագրով: Հայաստանի ազգային գրադարանի տնրեն
Տիգրան Զարգարյանի ելույթը «Համահայկական թվային գրադարան. 21-րդ դարի
մարտահրավերներին ընդառաջ» թեմայով:
37. Սեպտեմբերի 19: «Տպագրության մարգարիտ» խորագրով միջազգային
գիտաժողով՝

նվիրված

Ոսկան

Երևանցու

հայերեն

առաջին

տպագիր

Աստվածաշնչի 350-ամյակին: Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան
Զարգարյանի ելույթը գիտաժողովում:
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38․ Զարթօնք օրաթերթի 80-ամյակին նվիրված միջոցառում-գրականության
ցուցադրություն:

Պարգևատրում

«Հակոբ

Մեղապարտ»

հուշամեդալով:

20/09/2017թ.:
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Անաչառության

և

օբյեկտիվության

պահպանում.

Լիբանանի

«Զարթոնք»

օրաթերթը տոնում է իր 80-ամյակը: // www. armenpress.am լրատվական
գործակալություն:

https://armenpress.am/arm/news/905995/anacharutyan-ev-

obyektivutyan-pahpanum-libanani-zartonq.html
80-ամեայ Յանձնառու Առաքելութիւնը Կը Շարունակուի: //
լրատվական

կայքէջ:

ragmamoul.net

http://ragmamoul.net/hy/news-from-

armenia/2017/09/21/80%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%A1%D5%B5%D5%B5%D5%
A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B
C%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82
%D5%B6%D5%A8%D5%AF%D5%A8-%D5%B7%D5%A1%D6%80/
Անկախության օր
Սեպտեմբերի 21
39․ Անկախություն-26: Հայ ազգային հերոս Աշոտ Ղուլյանին նվիրված Ֆիլմի
դիտում: 20/09/2017թ.:

40․ «Ստալինյան շրջանի քաղաքական
բռնությունները

Խորհրդային

Հայաստանում․
Հակախորհրդայինները»
ցուցահանդես՝ նվիրված ԽՍՀՄ Մեծ
տեռորի

80-րդ

տարելիցին:

22/09/2017թ.:
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ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

«Հակախորհրդայինները» ցուցահանդեսը պատմում է ստալինյան տեռորի հայ
զոհերի

մասին:

www.azatutyun.am

լրատվական

գործակալություն:

https://www.azatutyun.am/a/28751158.html:
Նարեկ

Ալեքսանյան:

Հակախորհրդայինները:

hetq.am

լրատվական

գործակալություն:https://hetq.am/arm/news/82115/hakakhorhrdayinnery%E2%80%A4
cucahandes.html
Անուշ

Առաքելյան:

shoghakat.am

Հակախորհրդայինները:

լրատվական

Ցուցահանդեսի

բացում

գործակալություն:

Հայաստանի

ազգային

գրադարանում: https://shoghakat.am/am/telecasts/12064:
«Հակախորհրդայինները»՝ Ազգային գրադարանում: www.aravot.am լրատվական
գործակալություն: http://www.aravot.am/2017/09/22/909110/
«Հակախորհրդայինները».

Երևանում

ցուցահանդես

է

բացվել

ստալինյան

ռեպրեսիաների մասին: www.newsarmenia.am լրատվական գործակալություն:
http://newsarmenia.am/am/news/society/-hakakhor

hrdayin

nery

-Yerevanum-

cucahandes-e-bacvel-/:
41․ Բելառուսի Ազգային գրադարանի տնօրեն Ռոման Մոտուլսկու այցը Հայաստանի
ազգային գրադարան։ «Բելառուսի ազգային գրադարանը» թեմայով դասախոսություն։

25/09/2017թ.:
42.

Սեպտեմբերի

Հայաստանի

25-ին

ազգային

գրադարանում

բացվեց,

Գրատպության
թանգարան: 25/09/2015թ.:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Երևանում

բացվել

է
13

գրատպության թանգարան: // www.mediamax.am լրատվական գործակալություն:
http://www.mediamax.am/am/ news/society/25489/
Երևանում բացվել է գրատպության թանգարան: // www.mediamax.am լրատվական
գործակալություն: http://www.mediamax.am/am/news/society /25489/:
Հայաստանի ազգային գրադարանի թամանյանական մասնաշենքում բացվել է
Գրատպության թանգարանը: // Շողակաթ հեռուստաընկերություն: Մշակութային
ազդագիր հաղորդաշար: http://shoghakat.am/am/telecasts/12052:
Գրատպության

թանգարան՝

հեռուստաընկերություն:

նոր

տեխնոլոգիաներով:

Օրակարգ

//

Հանրային

լրատվական

ծրագիր:

https://www.youtube.com/watch?v=YvcFQ9RLxmg,:
Արմեն Ամիրյանը մասնակցել է Գրատպության թանգարանի բացմանը: // 1in.am
LIVE լրատվական գործակալություն: http://www.1tv.am/hy#video73068 Երևանում
բացվեց

Գրատպության

գործակալություն:

թանգարան:

//

Yerevan.Today

լրատվական

http://yerevan.today/all/culture/14561/erevanum-bacvec-

gratputyan-tangaran:
Գրատպության թանգարան՝ նոր տեխնոլոգիաներով: // news.1tv.am լրատվական
գործակալություն:http://news.1tv.am/hy/2017/09/25/%D4%B3%D6%
80%D5%A1%D5%BF%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B
6%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6
%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8
%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE/71386:
Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց Գրատպության թանգարանը: //
factor.am լրատվական գործակալություն: https://factor.am/18099.html:
Երևանն աշխարհում եզակի երկրներից է, որ ունի գրատպության թանգարան: //
Կենտրոն

հեռուստաընկերություն:

Էպիկենտրոն

լրատվական

ծրագիր:

http://kentron.tv/news/14644.html:

14

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԶՎԱՐԹ: Երեւանում բացվեց հայ գրատպության թանգարան: //
www.iravunk.am լրատվական գործակալություն: http://iravunk. com/news/40377:
Հայերեն տպագիր առաջին գիրքը, պարբերականը, քարտեզը` Գրատպության
թանգարանում:

//

www.araratnews.amh

լրատվական

գործակալություն:

ttp://www.araratnews.am/hayeren-tpagir-arajin-girkheh-parberakaneh-khartezehgratputhyan-thangaranum/:
ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ

ԹԱՆԳԱՐԱՆ:

//

www.yerevancard.com

լրատվական

գործակալություն:https:yerevancard.com/am/category/museums/THE_MUSEUM_OF_P
RINTING:
43. Սեպտեմբերի 26-29: «Հիշողության կերպարանքները. ձեռագիր և տպագիր
ժառանգության պահպանման ու վերականգման նորագույն տեխնոլոգիաները» 7-

րդ միջազգային գիտագործնական սեմինար: Հայաստանի ազգային գրադարանի
տնօրենի գիտական գծով տեղակալ Հայկանուշ Ղազարյանի ելույթը «Հայաստանի
ազգային

գրադարանի

գրադարանային

ֆոնդի

թվայնացման

գործընթացի

հիմնական ուղղությունները» թեմայով:
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
Սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1
Եվրոպական ժառանգության օրեր

44․ «Ժառանգությունը և բնությունը»

խորագրով

գրականության

ալբոմային

հրատարակությունների

և

ցուցադրություն։

«Հայկական բնաշխարհ» տեսաֆիլմի դիտում:
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Հոկտեմբերի 7-ը՝ գրադարանավարի օր
45․«Կյանքը` գրքերով» խորագրով

ազգային

գրադարանի

մի

հոբելյանական միջոցառում:

շարք

աշխատակիցների

Հայաստանի

պարգևատրում՝

գրադարանավարի օրվա առիթով։ 06/10/2017թ.:
46. Վարդգես Պետրոսյան -85:

Հոբելյանական միջոցառում և գրականության

ցուցադրություն: 06/10/2017թ.:
47.«Մխիթարյան

Միաբանության

գրականության

ցուցադրություն:

նշանավոր

այրերը»

(Անձեռնմխելի

թեմայով

գրականության

զեկույց

և

բաժին):

06/10/2017թ.:
48.«Կյանքը՝

գրքերով»

Հայաստանի

ազգային

խորագրով
գրադարանի

գրականության
մուտքի

մոտ՝

ցուցադրություն-վաճառք
«Գրաբուս-գրախանութ»

ծրագրով: 06/10/2017թ.:
49. «Ծովն իմ տարերքն է» ալբոմային հրատարակությունների ցուցադրություն և
զեկույց՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին: (Արվեստի

գրականության և ոչ գրքային
հրատարակությունների
բաժին): 07/10/2017թ.:
50.

Գրադարանավարի օրվա

կապակցությամբ ՀՀ Մշակույթի
նախարար Արմեն Ամիրյանը
ոսկե մեդալով պարգևատրեց
Հայաստանի

ազգային

գրադարանի տնօրեն Տիգրան
Զարգարյանին: 07/10/2017թ.:
16

ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Արմեն Ամիրյանը պարգևատրեց հանրապետության գրադարանային գործի
լավագույն մասնագետներին: // iravaban.net լրատվական գործակալություն:
http://iravaban.net/173132.html:
Օրվա հերոսները գրադարանավարներն են: // www.facebook.com : ՀՀ Մշակույթի
նախարարության

պաշտոնական

ֆեյսբուքյան

էջ:

https://www.facebook.com/ARMMINCULT/?hc_ref=ARRWncop3T-vWz8R8B5dSvvsIe_12LLFD8HKWNLbxqx2ZZY7UtakvSiwCVTUZ7IuyA:
51․ Էդուարդ Թադևոսյանի-70:
Միջոցառում և հայ առաջին
տպագրիչ
Մեղապարտ»

«Հակոբ
հուշամեդալով

պարգևատրում։

(Մատենագիտության

և

գրադարանագիտության
բաժին): 12/10/2017թ.:
ԱՐՁԱԳԱՆՔԵՐ

Երաժշտության

տոն

գրադարանում:

//

www.irates.am

լրատվական

գործակալություն: http://www.irates.am/hy/1508208285: 17/10/2017թ.:
Ղազարյան Անուշ: Երաժշտության տոն գրադարանում: Իրատես: Թիվ 69,
հոկտեմբերի 17-19, էջ 8:
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52. Կարեն Դեմիրճյան – 85: Հուշցերեկույթ

Խնկո

Ապոր

անվան

ազգային մանկական գրադարանում:
Ռիմա

Դեմիրճյանը

ազգային

Հայաստանի

գրադարանին

երախտիքի

ի

նշան

հանձնեց

շնորհակալագիր:
53.

Գաբրիել Գարսիա Մարկես-90:

Միջոցառում

և

գրականության

ցուցադրություն։ 27/10/2017թ.:
ՆՈՅԵՄԲԵՐ
54. Ներսես Շնորհալի-915։ Գրականության ցուցադրություն: 02/11/2017թ.:
55.

Նոյեմբերի

9-ին

Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան

Զարգարյանի այցը Երուսաղեմ: Համագործակցության փոխըմբռնման հուշագիրպայմանագրի ստորագրում Հայաստանի ազգային գրադարանի և Երուսաղեմի
հայոց պատրիարքության Գյուլպենքյան մատենադարանի միջև: 09/11/2017թ.:
56․«Արև»

ընթերցասրահում՝

խնդիրներ

ունեցող

սեմինար-պարապմունք

ընթերցողների

կույր

հետ: (Սպասարկման

և

տեսողական

բաժին,

«Արև»

ընթերցասրահ): 08/11/2017թ.:
57. Զեկույց՝ «Վատիկանի առաքելական գրադարանը»։ (Սպասարկման բաժին,

գիտական և մամուլի ընթերցասրահ): 14/11/2017թ.:
58.

Զեկույց՝ «Գրադարանավարի բարոյական վարքականոնը, սպասարկման

էթիկան և էտիկետը»։ (Սպասարկման բաժին, ընդհանուր ընթերցասրահ):

14/11/2017թ.:
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59. Արշակ Չոպանյան – 145։ Միջոցառում և գրականության ցուցադրություն:

(Սպասարկման բաժին, ընդհանուր ընթերցասրահ): 16/11/2017թ.:
60. Հայ տպագրիչ Ոսկան Երևանցուն նվիրված միջոցառում և գրականության

ցուցադրություն: (Սպասարկման բաժին, գիտական և մամուլի ընթերցասրահ):
21/11/2017թ.:
61.

Երևանի

«Հայբուսակ»

համալսարանի

հիմնադիր,

կենսաբան

Լևոն

Հարությունյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառում և «Արցախի ֆլորան»
երկհատորյակի ներկայացում: 22/11/2017թ.:
ԱՐՁԱԳԱՆՔԵՐ

Տեղի ունեցավ ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյանի «Արցախի ֆլորան» գրքի
շնորհանդեսը:

//

Հայբուսակ

համալսարանի

պաշտոնական

կայքէջ:

https://www.youtube.com/channel/UCdXzOav24cF0Psd38tTTomw:
«Արցախի

ֆլորան».

Լևոն

Հարությունյանի գիրքը ոչ միայն
կենսաբազմազանության,

այլ

նաև հայրենասիրության մասին
է: // www.erkir.am լրատվական
գործակալություն:
http://www.yerkir.am
/news/view/140760.html:
Արցախի

ֆլորան

գրքի

տեսություն: Հ2 հեռուստըաընկերություն// Լրաբեր լրատվական ծրագիր: 22/
11/2017թ.:
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62.

Սերգո Երիցյանի «Չինական դասական պոեզիա» գրքի շնորհանդես:

28/11/2017թ.:
ԱՐՁԱԳԱՆՔԵՐ

Չինական

դասական

պոեզիայի

հարստությունը:

//

www.orer.eu

լրատվականգործակալություն:http://orer.eu/hy/%D5%B9%D5%AB%D5%B6%D5%A
1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A
1%D5%B6%D5%BA%D5%B8%D5%A5%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%A
B%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%
D5%B8/:
Չինական դասական պոեզիա
գրքի

շնորհանդեսը:

Արմենպրեսս

//

լրատվական

գործակալություն:https://arme
npress.am/arm/multimedia
/slideshows/59975/#.Wh6JFNO9
r98.facebook:
63․ Հովհաննես Տեր Մարտիրոսյանի (Ա-Դո) «Մեծ դէպքերը Վասպուրականում
1914-1915

թվականներին»

գրքի

անգլերեն

թարգմանության

ներկայացում: 06/12/2017թ.:
64. Մարինա Ցվետաևա-125։ Գրականության ցուցադրություն: 11/12/2017թ.:
65. Անահիտ Սեկոյան-95։ Գրականության ցուցադրություն: 14/12/2017թ.:
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«ԳՐԱԲՈՒՍ-ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ -2017»
2017թ.

հունիսի

նախարարության

8-ին

ՀՀ

Մշակույթի

նախաձեռնությամբ

Հայաստանի

ազգային գրադարանի կողմից մեկնարկեց «Գրաբուսգրախանութ» ծրագիրը, որի նպատակն է կարևորել
գրքի,

գրականության

դերն

ու

նշանակությունը,

ապահովել գրքերի քարոզչությունը ՀՀ մարզերում և
համայնքներում,

հանրությանը

իրազեկել

նոր

հրատարակված գրականությանւը և հնարավորություն
ստեղծել

ձեռք

բերելու

վերջին

տարիների

հրատարակությունները:

«Գրաբուս-գրախանութ» -2017 ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մարզեր
կատարված այցեր
1. Արմավիրի մարզի Արմավիրի մարզային գրադարան:
2. Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքային գրադարան:
3. Արագածոտնի մարզի Արագածոտնի մարզային գրադարան։
4. Արագածոտնի մարզի Ապարանի քաղաքային գրադարան:
5. Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքային գրադարան:
6. Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնք:
7. Կոտայքի մարզ, Զովունի համայնք:
8. Արարատի մարզի Արտաշատի մարզային գրադարան։
9. Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքային գրադարան:
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ՇՐՋԻԿ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՎ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՅՑԵՐԸ
2017Թ.

Հայաստանի ազգային գրադարանի Շրջիկ գրադարանը՝ Բիբլիոբուսը 2017թ.
Կատարել է այցեր ՀՀ մարզեր՝ Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Լոռու,
Շիրակի և Տավուշի մարզեր:
2017թ.

«Երևանյան

գրքահավաքից

փառատոն»

բաշխման

համար

ծրագրի
Ազգային

շրջանակներում
գրադարանին

կազմակերպված
տրամադրված

գրականությունն ամբողջությամբ տրամադրվել է Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի
գրադարանին և սահմանամերձ N զորամասին:
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ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Գրաբուս.

Առաջին

լրատվական

շարժական

գրախանութն

գործակալություն:

Հայաստանում:

vivaronews.am

https://www.vivaronews.am/culture/grabus-arajin-
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