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ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների 2018 թվականին ՀՀ մշակույթի 

նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ 
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Միջոցառման 

կետը 
Միջոցառման անվանումը Իրականացված աշխատանքները 
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ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

 

 

«161.»  Դրամաշնորհների հատկացման բաց-

մրցութային համակարգի ներդրում 

2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին հաստատվել է ՀՀ 

մշակույթի նախարարի «Հայաստանի Հանրապետության 

մշակույթի նախարարության պատվերով իրականացվող 

մշակութային ծրագրերի մրցույթի անցկացման կարգը 

հաստատելու, մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու, դրա 

աշխատակարգը և անհատական կազմը հաստատելու 

մասին» N 765-Ա հրամանը: 

«163.»  Աբոնեմենտային համակարգի ներդրման 

ծրագրի իրականացում 

ՀՀ մշակույթի և ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությունների կողմից 2018 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի «Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարությունների կողմից իրականացվող 

աբոնեմենտային համակարգի ծրագիրը և ներգրավված 

կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» 654-

Ա համատեղ հրամանի համաձայն՝ հաստատվել է ՀՀ 

մշակույթի և ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությունների կողմից համատեղ իրականացվող 

աբոնեմենտային համակարգի ներդրման ծրագիրը, 

ծրագրում ընդգրկված կազմակերպությունների ցանկը և 

ծրագրի գործարկման ժամկետները: Ծրագիրը 

հնարավորություն կընձեռի հանրակրթական դպրոցներում 

սովորող յուրաքանչյուր աշակերտի և ուսուցչի ուսումնական 

տարվա ընթացքում այցելել 3 մշակութային կենտրոն՝ 

անվճար հիմունքներով: 

Ծրագրի առաջին՝ թանգարանային այցելությունների 

փուլը մեկնարկել է 2018 թվականի նոյեմբերի առաջին 
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տասնօրյակում, որի շրջանակներում հանրակրթական 

դպրոցների շուրջ 350 000 աշակերտի տրվել են 

թանգարաններ մուտքի կտրոններ: 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակի տվյալներով ծրագրի 

շրջանակներում ՀՀ մշակույթի նախարարության 

ենթակայության շուրջ 50 թանգարան (այդ թվում 

մասնաճյուղեր) ընդունել են 15008 աշակերտի և 642 

ուսուցչի: Հայտնում ենք նաև, որ երկու 

նախարարությունների կողմից համատեղ աշխատանքներ 

են տարվել Dasaran.am կայքի հետ, որի շրջանակներում 

նախագծվել է աշակերտական աբոնեմենտային համակարգի 

ծառայությունների մոդուլը: 

  

«164.» «Քո արվեստը դպրոցում» դրամաշնորհային 

ծրագրի իրականացում 

Դպրոցականների շրջանում կերպարվեստի, 

երաժշտության և գրականության հանդեպ 

հետաքրքրությունը մեծացնելու ուղղությամբ ՀՀ մշակույթի 

նախարարությունն ու ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությունն իրականացրել են «Քո արվեստը 

դպրոցում» համատեղ դրամաշնորհային ծրագիրը: 

Ծրագիրն ընդգրկում է երեք հիմնական ուղղություն՝ 

դասական երաժշտություն, կերպարվեստ և 

գրականություն: Ծրագրի նպատակն է լրացնել 

հանրակրթության ոլորտում «մշակութային կրթություն» 

բաղադրիչի բացը,  մեծացնել հետաքրքրությունը 

ընթերցանության, դասական երաժշտության և 

կերպարվեստի նկատմամբ, խթանել կրթական 

հաստատություններում քննադատական, վերլուծական և 

ստեղծագործ մտքի զարգացումը երաժշտության, 

կերպարվեստի, գրականության բնագավառներում, 

պատանիներին ճանաչել տալ ժամանակակից 

արվեստագետներին, բարձրացնել դպրոցականների 

գեղագիտական ճաշակը, քաղաքացիական 

գիտակցությունը, լայնացնել արվեստի տվյալ ոլորտում 

աշակերտների ճանաչողության սահմանները։ Ծրագրին 

կարող էին դիմել կերպարվեստի, երաժշտության և 

գրականության ոլորտները ներկայացնող 

արվեստագետներ: Ներկայացված նախագծերի և բոլոր 
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դիմողների հետ կազմակերպված հարցազրույցների 

արդյունքում ընտրվել են կերպարվեստի, գրականության և 

երաժշտության ոլորտներում ներգրավված 50 

արվեստագետ և տեսաբան, ովքեր վիճակահանության 

արդյունքում հնարավորություն են ստացել կյանքի կոչելու 

իրենց նախագծերը շուրջ 1400 հանրակրթական դպրոցում: 

Ծրագիրն իրականացվել է երկու փուլով. առաջին փուլում 

երկու նախարարությունների հրավիրած մասնագիտական 

հանձնաժողովը քննել է հայտերը՝ առանձնացնելով ծրագրի 

նպատակներին առավել համապատասխանները: 

Այնուհետև առաջին փուլը հաղթահարած դիմումատուները 

հրավիրվել են հարցազրույցի: Հարցազրույցի փուլը 

հաղթահարած յուրաքանչյուր արվեստագետ պետք է այցելի 

30 դպրոց` յուրաքանչյուր մարզից և Երևանից ընտրելով 

նվազագույնը 1, առավելագույնը՝ 3 դպրոց:  

Նախագծի վերջնական ընտրության հարցում որոշիչ 

են եղել ներկայացված նախագծի 

համապատասխանությունը «Քո արվեստը դպրոցում» 

ծրագրի բովանդակային և մեթոդական հիմնական 

չափորոշիչներին՝ նորարարություն, ինտերակտիվ 

ստեղծագործական մոտեցում, ներառականություն, 

շարունակականությունն ապահովելու հնարավորություն:  

«Քո արվեստը դպրոցում» ծրագիրը մեկնարկել է 

2018թ դեկտեմբերին և կավարտվի 2019 թվականի մայիսին:  

«165.» Ուսումնամեթոդական և գործնական 

օգնություն մարզերի երաժշտական և 

արվեստի դպրոցների աշակերտական և 

մանկավարժական կազմին 

 Կատարվել է առարկաների և մասնագիտությունների գծով 

պահանջարկի ուսումնասիրություն: 

 Մշակվել են ՀՀ երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և 

պարարվեստի դպրոցների 2018-2019 ուսումնական տարվա 
օրինակելի ուսումնական պլանները, որոնք ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարի 30.07.2018 թ. N825N հրամանով 

հաստատվել են և տրամադրվել դպրոցներին:  

  «Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամի 
մեթոդիստ-մանկավարժների և հրավիրյալ առաջատար 

մասնագետների միջոցով իրականացվել է «Ուսումնամեթոդական 

և գործնական օգնության» ծրագիրը, որին մասնակցել են 
հանրապետության երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի ու 

պարարվեստի դպրոցների 7166 աշակերտ ու 1336 մանկավարժ:  

 ՀՀ մարզերում մշակութային կրթություն իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների 
դասավանդման որակի բարձրացման, շնորհալի երեխաների 
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ունակությունները բացահայտելու ու զարգացնելու 
դասավանդման առանձնահատկությունների վերլուծության, 

դասավանդման նոր մեթոդների ներկայացման և ներդրման 

նպատակով իրականացվել է «Ուսուցիչների 

վերապատրաստում» ծրագիրը, որին մասնակցել է 

հանրապետության դպրոցների 490 մանկավարժ: 

«166.» «Հանրապետության երաժշտական և 

արվեստի դպրոցների համար երաժշտական 

գործիքների ձեռքբերման» ծրագրի 

իրականացում 

Պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա ծրագրի 

շրջանակներում ձեռք է բերվել 18 անուն 97 երաժշտական 

գործիք, որոնք բաշխվել են ՀՀ մարզերի դպրոցներին: 

«167.» «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների 

համար ուսումնամեթոդական 

գրականության մշակում և 

հրատարակման» ծրագրի իրականացում 

Ծրագրի շրջանակներում 2018թ. ընթացքում հրատարակվել է 15 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ և դասագիրք, որոնք 

տրամադրվել են հանրապետության երաժշտական, արվեստի և 

գեղարվեստի դպրոցներին և կընդգրկվեն ուսումնական 

ծրագրերում: 

«168.» Մարզերում երաժշտական, գեղարվեստի և 

արվեստի դպրոցների զարգացման ծրագրի 

իրականացում 

 Մշակութային կրթության հիմնախնդիրների քննարկման 

նպատակով ս. թ. օգոստոսի 21-23-ը իրականացվել են շրջայցեր 

ՀՀ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր, որտեղ տեղի են ունեցել 

հանդիպումներ ոլորտի պատասխանատուների և ուսուցչական 

կոլեկտիվների հետ:  

 Կատարվել է իրավիճակի վերլուծություն և խնդիրների 

քարտեզագրում: 

 Առաջարկներ են ներկայացվել «Կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու վերաբերյալ: 

 Առաջարկներ են ներկայացվել մշակութային կրթության 

ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման վերաբերյալ: 

 Առաջարկներ են ներկայացվել բուհերում մասնագետների 

պատրաստման վերաբերյալ: 

 Կազմվել է ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 

երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի 

դպրոցների գործունեության վերաբերյալ 2018 թ-ի 

տեղեկագիրը:  

 Համալրվել է հաստատությունների նյութատեխնիկական 

բազան, մասնավորապես՝ 2018 թ, ընթացքում ձեռք է բերվել 18 

անուն 97 երաժշտական գործիք, տպագրվել է 15 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, որոնք բաշխվել են ՀՀ 
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մարզերի երաժշտական դպրոցներին: 

 Շինությունների և դասասենյակների վերանորոգման 

նպատակով ներկայացվել է հայտ Ճապոնիայի 

կառավարության Զարգացման պաշտոնական օգնության 

(ODA) ծրագրերի շրջանակներում 2019թ. ճապոնական 

ֆինանսական տարում տեխնիկական համագործակցության և 

դրամաշնորհային ծրագրերին: 

«169.» Հայաստանում միջազգային փառատոների 

և մրցույթների, հեղինակավոր նախագծերի 

իրականացում 

Ս. թ. սեպտեմբերի 8-12-ը իրականացվել է «Հայաստանը 

խաղաղության խաչմերուկում» 7-րդ միջազգային 

ֆոլկլորային փառատոնը: Բացման արարողությունը 

իրականացվել է Բյուրականում գտնվող «Տոնացույց» 

կենտրոնում, իսկ եզրափակիչ համերգը՝ Խաչատուր 

Աբովյանի տուն-թանգարանում: Այն Հայաստանում 

իրականացվող միակ միջազգային ֆոլկլորային փառատոնն 

է, որն ուղղված է ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության պահպանմանն ու հանրահռչակմանը: Այս 

տարի փառատոնին Հայաստանից մասնակցեցին 

«Տոնացույց», «Բյուրական», «Կարոտ», «Ալեակ», 

«Մասունք», «Նուբար» պարային և երաժշտական խմբերը, 

Լեռնապատ համայնքի ֆոլկլորային խմբերը և «Սուրբ 

Կարապետ» թատերախումբը, իսկ արտերկրից՝ Լիտվայի 

«Սելուոնա» և Վրաստանի «Գորդա» ֆոլկ և հնագույն 

երաժշտության խմբերը: Փառատոնի ընթացքում տեղի 

ունեցան համերգներ, երթեր, ցուցահանդեսներ, ազգային 

ուտեստների ներկայացումներ Երևանում, Փամբակում, 

Աշտարակում և Բյուրականում, ինչպես նաև ճանաչողական 

էքսկուրսիաներ Ամբերդում, Գառնիում, Գեղարդում, 

Էջմիածնում և այլ վայրերում: Փառատոնի հիմնական 

նպատակը տարբեր ազգերի ժողովրդական մշակույթի և 

միջմշակութային երկխոսության միջոցով 

տարածաշրջանում խաղաղության մշակույթի տարածումն 

է, միջմշակութային համագործակցության նոր եզրերի 

ստեղծումը, ժողովուրդների բարեկամության 

ամրապնդումը, մշակույթների ճանաչելիության 
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բարձրացումը, ինչպես նաև տեղական համայնքների 

մշակութային և սոցիալ-տնտեսական զարգացումը: 

 «Երևանյան հեռանկարներ» 19-րդ միջազգային 

երաժշտական փառատոնի շրջանակներում՝ 

- Էստոնիայի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը տեղի 

ունեցավ  հունիսի 11-ին: Համերգը ղեկավարելու համար ԱՄՆ-ից 

Երևան էր ժամանել ծագումով էստոնացի, ամերիկյան լեգենդար 

դիրիժոր Նեեմե Յարվին: 

- Աշխարհահռչակ սոպրանո Լիաննա Հարությունյանի 

համերգը տեղի ունեցավ հունիսի 28-ին «Արամ Խաչատրյան» 

համերգասրահում: 

- Վիեննայի տղաների երգչախմբի համերգները տեղի է 

ունեցել հոկտեմբերի 3-9-ին Երևանում և Բյուրականում: 

- Ականավոր երաժիշտ Յուրի Բաշմետի և «Մոսկվայի 

մենակատարներ» կամերային նվագախմբի համերգը 

տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 15-ին «Արամ Խաչատրյան» 

համերգասրահում: 

 Աշխարհահռչակ լեհ կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ 

Պենդերեցկու ծննդյան 85-ամյակին նվիրված փառատոնը 

տեղի է ունեցել փետրվարի 13-17-ը /4 համերգ/ Երևանում: 

 «Արմենիա» միջազգային երաժշտական 3-րդ 

փառատոնը կայացել է հուլիսի 2-6-ը, «Արամ Խաչատրյան» 

համերգասրահում՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 

նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր 

դիրիժոր Ս. Սմբատյանի և մալթացի դիրիժոր Ա. Չիրկոֆի 

ղեկավարությամբ: 

 Արամ Խաչատրյանի անվան 

թավջութակահարների 14-րդ միջազգային մրցույթը 

տեղի է ունեցել հունիսի 6-14-ը Երևանում: Մասնակցեցին 9 

երկրից 16 թավջութակահար: Մրցույթում հաղթեց 

Ջոնաթան Սվենսենը (Դանիա), երկրորդ մրցանակը 

ստացավ Ֆյոդոր Ամոսովը (ՌԴ), երրորդ հորիզոնականը 

կիսեցին Ռուստեմ Խամիդուլինը (ՌԴ) և Չի-Ուոն Հոնգը 

(Կորեայի Հանրապետություն): 
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 «Համահայկական նվագախումբ-2018» նախագծի 

համերգը Արցախի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել 

մայիսի 9-ին Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում: 

 «Համահայկական նվագախումբ-2018» նախագծի 

համերգը Երևանում տեղի է ունեցել «Վերածննդից 

հաղթանակ» խորագրի ներքո մայիսի 14-ին, Ա. 

Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 

ակադեմիական թատրոնում: Մասնակցել են 90 հայ 

պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, որոնցից 49-ը՝ աշխարհի 21 

երկրից: 

 «Համահայկական երգչախումբ» նախագիծը 

«Վերածննդից Հաղթանակ» խորագրով համերգը՝ 

նվիրված ՀՀ սահմանադրության և պետական 

խորհրդանիշերի օրվան, տեղի է ունեցել հուլիսի 5-ին Կ. 

Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում: 

 Երևանի 12-րդ միջազգային երաժշտական 

փառատոնը իրականացվեց ս. թ. սեպտեմբերի 10-ից 

հոկտեմբերի 25-ը: Փառատոնի շրջանակներում տեղի է 

ունեցել 13 համերգ՝ 8 սիմֆոնիկ, 2 կամերային, 2 

մենահամերգ, 1 օպերա:  

 Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 6-րդ 

փառատոնը տեղի է ունեցել Երևանում հոկտեմբերի 18-ից 

նոյեմբերի 13-ը: Փառատոնի շրջանակներում կայացել է  9 

համերգ` 6 սիմֆոնիկ և 3 կամերային: 

 «Երևան ջազ ֆեստ-2018» 4-րդ փառատոնն 

անցկացվել է նոյեմբերի 7-19-ը Երևանում, Գյումրիում, 

Շուշիում: Փառատոնի շրջանակներում կայացել է 4 

համերգ աշխարհահռչակ երաժիշտների մասնակցությամբ՝ 

Արտուրո Սանդովալ, Սերգեյ Մանուկյան, Չայնա Մոսես:  

 «Արմմոնո» մոնոներկայացումների միջազգային 

16-րդ փառատոնը տեղի է ունեցել ապրիլի 28-ից մայիսի 

15-ը Երևանում և Գորիսում: Ներկայացվեցին 9 երկրից 

շուրջ 22 մոնոներկայացում՝ 58 մասնակցով:  

http://mincult.am/datas/media/arm-mono-fest.doc
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 «Հայ ֆեստ» 16-րդ միջազգային թատերական 

փառատոնը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 28-ից 

հոկտեմբերի 5-ը: Մասնակցել են 30 պարային և 

թատերական խմբեր, շուրջ 250 մասնակիցներ և հյուրեր, 

այդ թվում՝ անվանի արտ մենեջերներ, տարբեր 

փառատոնների նախագահներ, ռեժիսորներ և այլն, 22 

երկրից: 

 «Թումանյանական հեքիաթի օր» տիկնիկային 

թատրոնների XIII միջազգային փառատոնը՝ 

«Երջանկություն և խաղաղություն մանուկներին» 

խորագրով՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 100-

ամյակին, Երևանի 2800-ամյակին, իրականացվել ՝ է 2018 թ. 

սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 1-ը: Փառատոնն 

անցկացվել է Լոռու, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերում և 

Երևանում։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվել է 42 

ներկայացում, մասնակցեցել են թատերախմբեր 5 

արտասահմանյան երկրներից՝ թվով 62 մասնակից, 

ինչպես նաև 17 հայաստանյան թատրոններ և 

թատերախմբեր Արցախից՝ թվով 114 մասնակից, 

ընդհանուր՝ 164 մասնակից: Փառատոնի բացման 

ժամանակ «Խաղաղության ծառին» հարող պուրակում 

ցուցադրվել է ևս 6 տիկնիկային ներկայացում, որին 

ներկա էին հարյուրավոր հանդիսատներ: 

 «Թատերական Լոռի» միջազգային փառատոնը 

տեղի է ունեցել 2018թ. սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 6-ը 

Լոռու և Տավուշի մարզերում: Փառատոնին մասնակցեցել 

են թվով 23 թատրոններ և թատերախմբեր, որոնցից 17-ը՝ 

հայաստանյան և 6-ը արտասահմանյան պրոֆեսիոնալ և 

ոչ պրոֆեսիոնալ թատրոններ և թատերախմբեր՝ 41 

ներկայացմամբ: 

 Երևանի Շեքսպիրյան միջազգային 13-րդ 

փառատոնը տեղի է ունեցել ս. թ. նոյեմբերի 1-5-ը 

Երևանում: Փառատոնի շրջանակում հյուրընկալվել են 5 
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երկրից ժամանած ավելի քան 90 մասնակիցներ և հյուրեր: 

Երևանյան 5 բեմահարթակներում ցուցադրվել են 9 

ներկայացում և Գյումրու Վ. Աճեմյանի ավան պետական 

դրամատիկական թատրոնում՝ 1 ներկայացում: 

 «Ոսկե Ծիրան» 15-րդ միջազգային 

կինոփառատոնն իրականացվել է հուլիսի 8-15-ը: 

Փառատոնի շրջանակում ցուցադրվել է 150 ֆիլմ և 

հյուրընկալվել է շուրջ 200 միջազգային և տեղացի 

կինոգործիչ: 

 «Ֆրեսկո» արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի 

միջազգային 5-րդ կինոփառատոնը իրականացվել է 

հունիսի 8-ից հուլիսի 1-ը: Փառատոնի մրցութային 

ծրագրում ներառված են եղել 28 ֆիլմ 13 երկրից: 

 «Ծիրանի Ծառ» վավերագրական ֆիլմերի IV 

միջազգային փառատոնը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 15-

20-ը Ուջան գյուղում և Երևանում: Փառատոնի մրցութային 

ծրագրերում ընդգրկված էին 17 ֆիլմ 12 երկրից:  

 «Սոսե» 5-րդ միջազգային կինոփառատոնն 

իրականացվել է սեպտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 23-ը 

Երևանում, Գյումրիում, Դիլիջանում, Եղեգնաձորում և 

ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք Գորիսում։ Փառատոնին 

մասնակցել են 172 ֆիլմ 39 երկրից: 

 «ՌեԱնիմանիա» անիմացիոն ֆիլմերի և 

պատկերապատման X միջազգային փառատոնը տեղի է 

ունեցել ս. թ. հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 3-ը Երևանում: 

Փառատոնի մրցութային ծրագրերում ընդգրկված էին 400 

անիմացիոն ֆիլմ՝ 100 երկրից:  

 «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի XIV 

միջազգային փառատոնը տեղի է ունեցել ս. թ. նոյեմբերի 6-

10-ը: Փառատոնի մրցութային ծրագրերում ընդգրկված էին 

186 ֆիլմ՝ 63 երկրից:  

 «Կին» 15-րդ միջազգային կինոփառատոնը տեղի է 

ունեցել ս.թ. նոյեմբերի 15-ից-19-ը: Փառատոնի մրցութային 
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ծրագրերում ընդգրկված էին 51 ֆիլմ 16 երկրից: 

 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ին առաջին անգամ 

Հայաստանում անցկացվել է «Երևանի կարճամետրաժ 

ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնը», որը բաղկացած 

էր միջազգային և ազգային ֆիլմերի մրցութային 

ծրագրերից: Փառատոնին ցուցադրվել են 32 ֆիլմ՝ 11 

ազգային, 21 միջազգային, 12 երկրից: 

 Ապրիլի 19-ից մայիսի 30-ը Գյումրի քաղաքում 

իրականացվել է Երաժիշտ-կատարողների «Վերածնունդ» 

10-րդ միջազգային մրցույթ-փառատոնը: Մրցույթ-

փառատոնին մասնակցել են 3100 մասնակից և 

մշակութային համույթ ավելի քան 35 երկրից: «Նոր 

անուններ» պատանի երաժիշտ-կատարողների 8-րդ 

միջազգային փառատոնը՝ նվիրված Հայաստանի 

առաջին հանրապետության 100-ամյակին, կայացել է 

հունիսի 2-5-ը Երևանում: Մասնակցել են ավելի քան 40 

շնորհալի պատանի երաժիշտ-կատարողներ՝ միջազգային 

և հանրապետական մրցույթների ու փառատոների բազմակի 

դափնեկիրներ, տարբեր հիմնադրամների 

կրթաթոշակառուներ` 7 երկրից:Kkkk 

 Գորիսում «Բարի գալուստ Հայաստան» խորագրով 

«Արևավիշապ-2018» գրաֆիկական հումորի չորրորդ 

միջազգային փառատոնը տեղի է ունեցել հուլիսի 7-8-ին՝ 

Նոյի վերադարձը, Զբոսաշրջությունը Հայաստանում, 

Տրանսպորտային փոխադրում թեմաներով: Ցուցադրվել են 

երգիծանկարներ՝ ուղարկված 46 երկրից:  

  «Արվեստը հանուն խաղաղության» փառատոնն 

իրականացվել է սեպտեմբերի 18-ից հոկտեմբերի 10-ը: 

Փառատոնը բաղկացած էր երկու ենթածրագրից՝ 

«Մշակութային դիվանագիտությունը՝ որպես 

խաղաղաշինության և երկխոսությունների հաստաման 

արդյունավետ միջոց» կոնֆերանս և «Պարում ենք Նոյի 

երկրում» համերգ, որինK մասնակցել են ավելի քան 82 
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երկիր ներկայացնող 100-ից ավելի ուսանող: 

«170.» Մարզերում առկա մշակութային օջախների 

վերագործարկում 

 ՀՀ մարզերում առկա մշակութային օջախների 

վերագործաիկման նպատակով ՀՀ մշակույթի 

նախարարությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ: 

 Ս. թ. օգոստոսի 21-23-ը իրականացվել են շրջայցեր ՀՀ 

Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր՝ Գորիսի, Խնձորեսկի, 

Շինուհայրի, Քաջարանի, Մեղրու, Ագարակի, Կապանի, 

Սիսիանի երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներ և 

մշակույթի տներ (թվով 22 հաստատություն), որտեղ տեղի են 

ունեցել հանդիպումներ ոլորտի պատասխանատուների հետ:  

 Իրականացվել է նշյալ մարզերի երաժշտական, 

արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների և մշակույթի տների 

քարտեզագրում: 

ՀՀ մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ և 

առաջարկությամբ 2018 թ. հուլիսին ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ Գյումրու Ջիվանու փողոց, 74 հասցեում գտնվող 

նախկին հիվանդանոցի շենքն անհատույց, անժամկետ 

օգտագործման իրավունքով հատկացվել է «Շիրակի 

երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ-ին, որը ստեղծվելով 

1988 թվականին՝ շուրջ 30 տարի չուներ շենք և 

ցուցադրություն: 3072,79 քառ. մետր մակերեսով 

հիվանդանոցի շենքը ծառայելու է Շիրակի 

երկրագիտական թանգարանին, որտեղ ցուցադրվել են ոչ 

միայն ցուցանմուշներ, այլև գիտահետազոտական, 

ցուցանմուշների վերականգնողական աշխատանքներ են 

իրականացվել: Շենքի հիմնանորոգման և թանգարանային 

գործունեության համար վերակառուցման նպատակով ՀՀ 

մշակույթի նախարարությունը կազմակերպել է 

դրամահավաք, որի արդյունքում հավաքվել է 10 532 055 ՀՀ 

դրամ: 

«172.» Ներառական ծրագրերի իրականացում 

մայրաքաղաքում և մարզերում 

 «Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի Երևանի, Լոռու, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի 

մասնաճյուղերում գեղագիտական, արհեստագործության 

ուսուցման ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպվել է 
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արվեստի և արհեստների անվճար ուսուցում  

հաշմանդամություն ունեցող 614 երեխայի համար՝ 12 

մասնագիտությամբ (երգարվեստ, պարարվեստ, թատերական 

արվեստ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ, գեղանկարչություն, 

ձեռագործ, ասեղնագործություն, հելունագործություն և այլն): 

 Փետրվարի 15-ին տեղի է ունեցել Հիվանդ երեխաների 

միջազգային օրվան նվիրված համերգ 

 Մարտի 26-ից ապրիլի 3-ը ջութակահար Լուսինե 

Սարգսյանը և նվագակցող Բելլա Սիմոնյանը /կուրություն/ 

մասնակցել են Պրահայում (Չեխիա) «Պրահյան աստղաբույլ» 

մրցույթ-փառատոնին  

 Թողարկվել է Լուսինե Դավությանի /կուրություն/ 

«Միջնադարյան տաղեր և շարականներ» ձայնասկավառակը  

 Ապրիլի 27-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի կույրերի 

միավորման երաժշտական կոլեկտիվների «Ապրելու ապրիլ» 

խորագրով  համերգային ծրագիրը  

 Հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 1-ը «Նուբարաշեն-ART» 

ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Հոգեկան 

ախտորոշում ունեցող անհատների ստեղծագործական 

աշխատանքների ցուցադրությունը  

 Հոկտեմբերի 26-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի կույրերի 

միավորման երաժշտական կոլեկտիվների՝ Էրեբունի-

Երևանի 2800-ամյակին նվիրված  համերգը  

 Նոյեմբերի 18-ից դեկտեմբերի 3-ը Երևանում և ՀՀ 

մարզերում կայացել է «Ձեռք ձեռքի» Մանկապատանեկան 

արվեստի III ինտեգրատիվ հանրապետական փառատոնը: 

 Նոյեմբերի 28-ին իրականացվել է «Մարզամշակութային 

ներառական կենտրոն» ՀԿ-ի կազմակերպած բարեգործական 

համերգը  

 Դեկտեմբերի 3-ին տեղի է ունեցել Հաշմանդամների 

միջազգային օրվան նվիրված աշուղական բարեգործական 

համերգը 

 Դեկտեմբերի 3-ին տեղի է ունեցել Քաղցկեղով հիվանդ 

երեխաներին և երիտասարդներին նվիրված Հայաստանի 

պարի պետական անսամբլի բարեգործական համերգը 

 Դեկտեմբերի 4-ին կայացել է «Լուսինե» կանանց 
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հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվել է 

հաշմանդամների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառմանը, 

 Դեկտեմբերի 5-ից 2019թ. հունվարի 5-ը ընթանում է 

հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց՝ կույրերի մասին 

«Տեսնել մատներով» նախագիծը: 

 Դեկտեմբերի 15-ին «Արվեստը՝ հանուն սոցիալական 

արդարության» ծրագրի շրջանակներում կայացել է «Ես լսում եմ 

քեզ» ներառական մենահամերգը  

 Դեկտեմբերի 17-ին տեղի է ունեցել «Էխո» 

հաշմանդամների իրավապաշտպան ՀԿ-ի կազմակերպած «Բեմը 

բոլորինն է» ներառական միջոցառումը՝ նվիրված  

հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան և 

իրավունքների իրազեկման միամսյակին: 

ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ և 

Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միության 

նախաձեռնությամբ իրականացվել է «Զարդատառերով 

փայտե իրերի պատրաստման արհեստանոց՝ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագիրը, 

որն ամբողջացավ հաշվետու ցուցահանդեսով: Նշյալ 

ծրագրի նպատակն էր նպաստել հաշմանդամություն 

ունեցող երիտասարդների աշխատանքային ուսուցմանը և 

աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության 

բարձրացմանը: Ծրագրին մասնակից 10 երիտասարդ 

գիտելիքներ են ձեռք բերել փայտի գեղարվեստական 

փորագրության արվեստի մասին, սովորել են 

փորագրության տարբեր տեսակների օգտագործման 

միջոցով պատրաստել և ձևավորել դեկորատիվ-

կիրառական առարկաներ: Պատանիները մասնակցել են 

նաև Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում իրականացված 

«Եվրոպական ժառանգության օրեր» մշակութային 

միջոցառման հանդիսավոր բացման արարողությանը և այդ 

շրջանակում այցելել Ռուսական արվեստի թանգարան: 

Ծրագիրը շարունակությունն է 2017 թ. ՀՀ մշակույթի 

նախարարության աջակցությամբ և Հայաստանի 

հաշմանդամների «Փյունիկ» միության նախաձեռնությամբ 

իրականացված «Կավի արհեստանոց հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար» ծրագրի, որի ընթացքում 

մասնակիցները խեցեգործ վարպետի ղեկավարությամբ 
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ծանոթացել են Կուտինայի հախճապակու արվեստին և 

կավե իրերի պատրաստման ավանդույթին: 

«176.» «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» 

ՊՈԱԿ-ի «Մշակութային ժառանգության 

պահպանման, կառավարման և արժևորման 

տարածաշրջանային կենտրոն» 

մասնաճյուղում կադրերի 

վերապատրաստման ծրագրի իրականացում 

Հայ-իտալական մշակութային համագործակցության շրջա-

նակում «Հուշարձանների վերականգնման տարածաշր-

ջանային կենտրոնի» ստեղծման և մշակութային 

ժառանգության պահպանության ոլորտի մասնագետների 

վերապատրաստման նոր ծրագիր սկսելու նպատակով ՝ 2016 

թ. նոյեմբերի 8-ին Իտալիայի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարության և Հայաստանի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

միջև ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն, որով 

նախատեսված է «Հայ-իտալական մշակութային 

ժառանգության կենտրոն-ի» բացում, որը տեղի ունեցավ ս. 

թ. հուլիսի 31-ին՝ ՀՀ և Իտալիայի նախագահների 

մասնակցությամբ: 

Հիշյալ կենտրոնը ստեղծվել է Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահ» պետական ոչ առևտարային 

կազմակերպության հիմքի վրա՝ որպես «Հայ-իտալական 

մշակութային ժառանգության կենտրոն» մասնաճյուղ: 

Կենտրոնի ստեղծումը ապահովեց գիտական, 

մասնագիտական անհրաժեշտ միջավայր ու պայմաններ 

մշակութային արժեքների վերականգնման 

աշխատանքներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

ներդրման, պահանջարկ ունեցող մասնագետների 

պատրաստման, վերապատրաստման, վերականգնողական 

աշխատանքերում ավանդական և ժամանակակից 

մոտեցումների հնարավոր զուգակցման համար: Կենտրոնը 

հիմնվել է հայկական և իտակալան կողմերի համատեղ 

նախաձեռնությամբ և նպատակ ունի իրականացնել 

մշակութային ժառանգության պահպանմանն ու 

վերականգնմանն ուղղված տարբեր, այդ թվում՝ 

տարածաշրջանային ծրագրեր: Կենտրոնում սկզբնական 

շրջանում աշխատելու են 6 մասնագետ: 

Ներկայում իտալական կողմի հետ բանակցություններ են 

ընթանում կենտրոնում մասնագետներով ապահովվման և 

վերապատրաստման ծրագրերի ուղղությունների 

վերաբերյալ: 
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«187.» Հեռուստաեթերի պատշաճ մակարդակի 

ապահովում, հեռուստատեսության, 

ռադիոյի, մամուլի և սոցիալական մեդիայի 

ռեսուրսներում մշակութային բաղադրիչի 

ընդլայնում 

ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ 

իրականացվել են. 

 «Մշակութային Հայաստան» խորագրով 24 

հեռուստահաղորդման պատրաստման աշխատանքներ, 

որոնց ցուցադրումներն ապահովվել են հեռուստաեթերով: 

 «Հայաստանի ճամփեքով» հեռուստանախագծի 

շրջանակներում Հայաստանի պատմամշակութային 

կոթողներին, մշակութային օջախներին և մշակութային 

իրադարձություններին, ազգային ավանդույթների, ծեսերի 

ու տոնակատարությունների լուսաբանումներին նվիրված 

32 հաղորդման պատրաստման և հեռարձակման 

աշխատանքներ:  

«188.» Հայկական պատմամաշակութային 

ժառանգության, արվեստի ներկայացում՝ 

ցուցահանդեսների, հայկական մշակույթի 

օրերի շրջանակներում և այլ ձևաչափերով 

 Մարտի 21-29-ը Իսպանիայի Վիգո քաղաքում 

կայացած միջազգային երաժշտական մրցույթին 

մասնակցել է դաշնակահարուհի Աստղիկ Ղուկասյանը:  

 Մարտի 23-ին Գերմանիայում կայացած Վայմարի 

«Արևելյան դիվան» հասարակական կազմակերպության 

10-ամյակին նվիրված հոբելյանական փառատոնին 

ապահովվել է Հարությունյանի անվան փայտափողային-

դաշնամուրային քառյակի մասնակցությունը: 

 Մարտի 28-ին Համբուրգի (ԳԴՀ) Էլբֆիլհարմոնիա 

համերգասրահում հանդես է եկել Հայաստանի պետական 

սիմֆոնիկ նվագախումբը: 

 Մարտին առաջին անգամ Հայաստանն առանձին 

տաղավարով մասնակցել է Լայպցիգի գրքի միջազգային 

ցուցահանդեսին: 

 Մարտին Փարիզում Հայաստանի երեխաները 

Հայաստանի երեխաների համար  համերգին մասնակցել է 

Գ. Ղազարյանը: 

 Ապրիլ-մայիս ամիսներին աջակցություն է 

ցուցաբերվել Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների 

շրջանակներում, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության 

զոհերի հիշատակին նվիրված մի շարք երաժշտական 

նախագծերին Շվեյցարիայում և Ֆրանսիայում Երևանի Պ. 

Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական 

մասնագիտական դպրոցի սաների մասնակցությանը:  

 Ապրիլի 11-15-ը ապահովվել է Ռումինիայում 

կայացած «Թևեր» վավերագրական և անիմացիոն ֆիլմերի 
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միջազգային կինոփառատոնին Հայաստանի 

մասնակցությունը: 

  Ապրիլի 6-25-ը Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած 

հեղինակավոր Յեհուդի Մենուհինի անվան երիտասարդ 

ջութակահարների մրցույթին մասնակցել է  Դ. Ադամյանը: 

 Ապրիլի 18-ին Սան Ռեմոյում (Իտալիայի 

Հանրապետություն) երգի 9-րդ միջազգային մրցույթին 

ապահովվել է Դիլիջանի երաժշտական դպրոցի սան 

Համլետ Բադալյանի մասնակցությունը: 

 Ապրիլի 28-ից մայիսի 2-ը ՀՀ մշակույթի 

նախարարության մասնակի աջակցությամբ «Հայաստանի 

փոքրիկ երգիչներ» երգչախումբը մասնակցել է «Կառուցենք 

կամուրջներ. երգենք միասին» կարգախոսի ներքո 

Դրեզդենում անցկացվող մանկական միջազգային 

երգչախմբային փառատոնին (Երգչախումբը հանդես է եկել 

նաև Պոտսդամի Սուրբ Նիկոլայ եկեղեցում, Դրեզդեն 

ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում և Դրեզդենի 

Աստվածամոր տաճարում):  

 Ապրիլի 17-20-ը տեղի է ունեցել «Հայաստանի 

մշակույթի օրերը» Մալթայի Վալետտա քաղաքում, որի 

շրջանակներում կայացել է ավելի քան 13 համերգ, , 2 

ցուցահանդես, ֆիլմերի ցուցադրություններ: 

 Մայիսի 13-16-ը  Հայաստանի պատվիրակությունը 

մասնակցել է Տուլայում կազմակերպված ԱՊՀ երկրների 

երիտասարդական մշակութային համաժողովին: 

  Մայիսի 20-25-ը Կոմիտասի անվան կամերային 

երաժշտության տանը կազմակերպվել է վարպետության 

դասընթացներ գերմանացի ջութակահար, պրոֆեսոր 

Մարիա Էլիզաբեթ Լոթի կողմից: 

 Մայիսի 26-ից հունիսի 14-ը Բոննում բացվել է 

լուսանկարիչ Վռամ Հակոբյանի անհատական 

ցուցահանդեսը:  

 Մայիսի 26-ից հունիսի 14-ը Բոննում բացվել է 

լուսանկարիչ Վռամ Հակոբյանի անհատական 

ցուցահանդեսը:  

 Հունիսի 21-30-ը Գերմանիայում կայացած 

Միջազգային մանկական թատերական փառատոնին 

Հայաստանը ներկայացրել է «Փոքր թատրոնը»  «Տզզան 
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Բզզան Զնգան հեքիաթներ» ներկայացումով։ 

 Հունիսի 23-ից հուլիսի 3-ը Գերմանիայի Հոխհայմ 

քաղաքում կայացած «Con Brio» փառատոնին մասնակցել 

են Է. Թադևոսյանը (դաշնամուր), Մ. Աղաջանյանը 

(ջութակ) և Դ. Պետրոսյանը (սաքսոֆոն): 

 Հուլիսին բալթյան երկրներում տեղի են ունեցել 

Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի հյուրախաղերը: 

 Հունիս 27-ից հուլիսի 4-ը ԱՄՆ-ում՝  (Վաշինգտոն) 

Սմիթսոնյան հաստատության կողմից անցկացվել է 

«Ֆոլքլայֆ» փառատոնը, որի շրջանակներում Հայաստանը 

հանդես է եկել հատուկ հրավիրյալի «Հայաստան. 

ստեղծելով տուն» ծրագրով: 

 Հուլիսի 5-ին VOICES Երիտասարդ եվրոպական 

կինոյի փառատոնի շրջանակներում ՌԴ Վոլոգդա քաղաքի 

մշակութային կենտրոնում բացվել է «Սերգեյ Փարաջանովի 

աշխարհը» լուսանկարչական ցուցահանդեսը` Երեւանի 

Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զ. Սարգսյանի 

մասնակցությամբ: 

 Հուլիսի 22-ին Վարշավայի Թագավորական Ամրոց-

թանգարանի համերգասրահում «Երաժշտական 

պարտեզներ» 18-րդ երաժշտական փառատոնի 

շրջանակներում տեղի է ունեցել «I, CULTURE Orchestra» 

խորագրով Արևելյան գործընկերության երկրների միացյալ 

նվագախմբի համերգը, որին մասնակցել են նաև հայ 

երաժիշտները: 

 Հուլիսի 24-ին գրեթե 60 տարվա ընդմիջումից հետո, 

Մոսկվայի Մեծ թատրոնի բեմում, Ա.  Սպենդիարյանի 

անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 

թատրոնի բալետային խումբը ցուցադրել է Արամ 

Խաչատրյանի «Գայանե» բալետը: Ծրագիրն իրականացվել 

է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի, 

ինչպես նաև հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ 

Խաչատրյանի 115--ամյակի հոբելյանին նվիրված 

միջոցառումների շրջանակում: Այս առիթով Երևանից 

Մոսկվա էին տեղափոխվել գունագեղ դեկորացիաներ և 

բեմական հագուստներ՝ հայ մեծ գեղանկարիչ Մինաս 

Ավետիսյանի վերականգնված նկարների հիման վրա: 

 Օգոստոսի 9-19-ը Ա. Սպենդիարյանի անվան 
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օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի 

երիտասարդ մեներգիչները մասնակցել են 

Նիդերլանդներում կայացած «Օրլանդո»   փառատոնին, 

որի շրջանակներում հայ երգիչները վարպետության դասեր 

են ստացել աշխարհահռչակ օպերային մասնագետների 

կողմից:  

 Սեպտեմբերի 5-9-ը Հայաստանի պատվիրակությունը 

մասնակցել է Մոսկվայի գրքի միջազգային 

ցուցահանդեսին: 

 Սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանը մասնակցել է 

Իտալիայի Սալենտո քաղաքում կայացած  միջազգային 

փառատոնի փակման արարողությանը: 

 Սեպտեմբերի 5-10-ը Կիշտիմ, Սատկա և Չելյաբինսկ 

քաղաքներում «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբի 

կողմից կազմակերպվել է 3 համերգ:  

 Սեպտեմբերի 17-18-ին Ամստերդամում` 

Նիդերլանդների կինոյի թանգարանում, կայացել է հայ 

ռեժիսոր և սցենարիստ Դ. Սաֆարյանի 10 ֆիլմերի 

հետահայաց ցուցադրությունը: 

 Սեպտեմբերի 17-22-ը նախարարության 

աջակցությամբ Էստոնիայի Հանրապետությունում և 

Լատվիայի Հանրապետությունում կայացել են 

դաշնակահար, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանի 

համերգները: 

 Հուլիսի 9-ից 12-ը Բելառուսի Վիտեբսկ քաղաքում 

անցկացված «Славянский базар» պատանի կատարողների 

միջազգային երաժշտական մրցույթը, որի ընթացքում 

Հայաստանի ներկայացուցիչ  

Ա. Մկրտչյանն արժանացել է առաջին մրցանակին: 

 Սեպտեմբերի 5-21-ը Երևանի Կոմիտասի անվան 

կոնսերվատորիայի ուսանող Դանիել Մելքոնյանը  

մասնակցել է Մյունխենում կայացած միջազգային 

երժշտական մրցույթին: 

 Սեպտեմբերի 24-ին Նյու Յորքի Մետրոպոլիտան 

արվեստի թանգարանում բացվեց «Armenia!» 

ցուցահանդեսը: 

 Հոկտեմբերի 8-ից նոյեմբերի 6-ը, Պրահայի Ստրահով 

վանական համալիրում, կազմակերպվել է «Հնագույն  
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քրիստոնյա ազգի գանձերը. հոգևորը, արվեստը և 

երաժշտությունը հայկական միջնադարյան ձեռագրերում 

ցուցահանդեսը», որտեղ ցուցադրվել են ձեռագրեր 

Մատենադարանից, Վիեննայի Մխիթարյան 

միաբանությունից, ինչպես նաև անհատական 

հավաքածուներից: 

 Հոկտեմբերի 9-15-ը Հայաստանն առանձին 

տաղավարով մասնակցել է Ֆրանկֆուրտի գրքի 

միջազգային ցուցահանդեսին: 

 Նոյեմբերի 8-ից բացվել է «Ես եմ Աշուրբանիպալը՝ 

Աշխարհի արքա, Ասորեստանի արքա» միջազգային 

ցուցահանդեսը՝ Հայաստանի պատմության թանգարանի 

մասնակցությամբ, որը կընթանան մինչև 2019 թ. 

փետրվարի 24-ը: 

 Նոյեմբերի 30-ին Բեռլինի Արսենալ ֆիլմերի 

ինստիտուտում  կայացել է ֆիլմերի ցուցադրություն և 

դասախոսություն`  նվիրված Ս. Փարաջանովին:  

 Հոկտմեբերի 23-28-ը Մենուա խումբը Հայաստանը 

ներկայացրել է WOMEX համաշխարհային ֆոլկ և 

ժողովրդական երաժշտության փառատոնին:  

 Նոյեմբերի 23-ին Կարլսրուեում, 7-րդ գերմանա-

հայկական համերգաշարին մասնակցել է Հայաստանի 

Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գ. 

Դաբաղյանը: 

 ՀՀ մշակույթի նախարարությունը աջակցել է «Օրեր» 

եվրոպական անկախ ամսագրին՝ «Թավշյա 

հեղափոխությունը և դրա չեխական արձագանքները, 

ապագան, Հայաստանի առաձին մշակույթի օրերը 

Մալթայում» և «Հայաստանի առաջին հանրապետության 

100-ամյակը. դասեր և գնահատականներ, 

համեմատություններ Չեխիայի հետ» թեմաներով հատուկ 

համարների հրատարակման համար:  

 Նոյեմբերի 7-9-ը՝ Սանկտ Պետերբուրգի Պետական 

Էրմիտաժում կայացել է երիտասարդ լրագրողների 

ամենամյա «Մշակույթների երկխոսություն» Մեդիա 

ֆորումը, որին մասնակցել են 3 լրագրող՝ Հ. Առաքելյանը Ա. 

Սարգսյանը և Գ. Հակոբյանը: 

 Նոյեմբերի 28-ին  Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ 
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նվագախումբը ելույթ է ունեցել Բեռլինում՝ 

«Կոնցերտհաուսում», մենակատար` ՀՀ վաստակավոր 

արտիստ Ս. Խաչատրյան:  

 Դեկտեմբերի 1-ին «Ս. Փարաջանով. Արվեստն առանց 

սահմանների» խորագրի ներքո Պոտսդամի Ֆիլմերի 

թանգարանում բացվել է լուսանկարչական ցուցահանդես, 

կայացել է ֆիլմերի ցուցադրություն և դասախոսություն: 

 «189.» Օտար մշակույթների ներկայացում հայ 

հանդիսատեսին՝ ազգային 

առանձնահատկություններն արտացոլող 

տարբեր միջոցառումների՝ մշակույթի օրերի 

և այլ ձևաչափերով 

 Փետրվարի 14-ին տեղի է ունեցել Լիտվայի 

Հանրապետության անկախության վերականգնման 100-

ամյակին նվիրված համերգ «Առնո Բաբաջանյան» 

համերգասրահում: 

 Մարտի 8-ին Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահում կայացել է ֆրանսաբնակ հայազգի 

արվեստագետներ Գևորգ և Վարդան Թառլոյանների 

Պատրանք և իրականություն  խորագրով 

ցուցահանդեսի բացումը: Ցուցահանդեսի բացմանը 

հաջորդել է համերգ և Թառլոյան եղբայրների մոդելավորած 

հագուստների նորաձևության ցուցադրություն: 

 Ապրիլի 17-22-ը Բորդոյի Ճամփորդող երգչախումբ» 

երգչախմբին աջակցություն է ցուցաբերվել՝ Կոմիտաս» 

միջազգային փառատոնի շրջանակներում ներկայանալու 

համար: 

 Մայիսի 3-ին և 7-ին Գորիսում և Գյումրիում կայացել 

է Լիտվինով քաղաքի (Պրահա)  «Բավականին մեծ 

թատրոն» թատերական ասոցիացիայի Սեր և 

ժամանակ  վերտառությամբ  ներկայացումը: 

 Մայիսի 11-18-ը Հայաստանի նկարիչների 

միությունում բացվել է լուսանկարիչ և դիզայներ Ա. 

Մնացականյանի «Պրահան իմ սրտում» լուսանկարչական 

ցուցահանդեսը` նվիրված Պրահա քաղաքին և նրա 

ճարտարապետությանը: 

 Մայիսի 3-ին և 7-ին, Գորիսում և Գյումրիում կայացել 

է Լիտվինով քաղաքի (Պրահա)  «Բավականին մեծ 

թատրոն» թատերական ասոցիացիայի Սեր և 

ժամանակ  վերտառությամբ  ներկայացումը:  

 Մարտի 12-ից 17-ը Հայաստանում անցկացվեց 

«Եվրիմաժի»  կառավարման խորհրդի 150-րդ նիստը: 

 Մայիսի 24-ին Կոմիտասի անվան կամերային 
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երաժշտության ազգային կենտրոնում, կայացել է 

Սլավոնական գրագրության և մշակույթի օրերի 

շրջանակում իրականացվող միջոցառում: 

 Մայիսի 15-21-ը Երևանում անցկացված ԱՊՀ, 

բալթյան երկրների և Վրաստանի երիտասարդական 

թատերական 3-րդ ֆորումը, որի  շրջանակներում  

Մոսկվայի Ա. Ս. Պուշկինի անվ. դրամատիկական 

թատրոնի «Գարդենիա» ներկայացումը արժանացել է 

ՀԹԳՄ ոսկե մեդալի  (բեմադրիչ` Սեմյոն Սերիզին): 

 Մայիսի 16-20-ը ՌԴ «Ռուսական վերածնունդ» 

ընկերության կողմից ՀՀ ՄՆ և ՌԴ ՄՆ աջակցությանբ  

իրականացվել է «Ռուսական ֆիլմերի շաբաթ 

Հայաստանում» ծրագիրը, որի շրջանակներում Երևանում 

և Գյումրիում ցուցադրվել են  ռուսական գեղարվեստական 

նոր ֆիլմեր: Ֆիլմերը ներկայացրել են ֆիլմերի 

պրոդյուսերները, ռեժիսորները, դերասանները: 

Ցուցադրումից հետո կազմակերպվել են քննարկումներ 

հանդիսատեսի հետ:  

 Մայիսին Երևանում տեղի է ունեցել ԱՊՀ և Բալթյան 

երկրների, Վրաստանի երիտասարդական թատերական 

գործիչների 3-րդ միջազգային համաժողովը: 

 Մայիսի 20-25-ը Կոմիտասի անվան կամերային 

երաժշտության տանը կազմակերպվել են վարպետության 

դասընթացներ գերմանացի ջութակահար, պրոֆեսոր 

Մարիա Էլիզաբեթ Լոթի կողմից:  

 Հունիսի 27-ին Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի 

մշակույթի կոմիտեի Սանկտ Պետերբուրգի երաժշտական 

ճեմարանի և Հայաստանի Հանրապետության  մշակույթի 

նախարարության Երևանի Պ. Չայկովսկու անվան 

միջնակարգ երաժշտական մասնագիտական դպրոցի միջև 

համագործակցության մասին պայմանագիր է ստորագրվել: 

Պայմանագրի հանդիսավոր ստորագրումից հետո կայացել 

է «Ռուսական հոգու հնչյունները» խորագրով համերգը, 

որին մասնակցել են Սանկտ Պետերբուրգի 

կառավարության մրցանակի դափնեկիրներ, Սանկտ 

Պետերբուրգի երաժշտական ճեմարանի շրջանավարտներ 

Ալեքսանդր Կաշպուրինը  /դաշնամուր/, Սերգեյ 

Վասիլմանովը  /բալալայկա/, Միխայիլ Գուրևիչը  /դոմրա/:  
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 Հունիսի 28-ին Հովհաննես Թումանյանի 

թանգարանում բացվել է Յանկա Կուպալայի պետական 

գրական թանգարանի (Մինսկ, Բելառուս ) «Դեպի լեռների 

և սրընթաց գետերի երկիր…» խորագրով ցուցահանդեսը,  

որը նվիրված էր ՀՀ և ԲՀ միջև դիվանագիտական հարաբե-

րությունների հաստատման 25-ամյակին:  

 Սեպտեմբերի 5-ին Երևանի «Արամ Խաչատրյան» 

համերգասրահում կայացել է հայ-կորեական համատեղ 

համերգ՝ կորեական ազգային երաժշտության և 

Բարեկամություն  Հայաստանի պարարվեստի 

պետական համույթների մասնակցությամբ: Նույն ծրագրի 

շրջանակում սեպտեմբերի 6-ին Մոսկվա  

կինոթատրոնում անցկացվել է կորեական ֆիլմերի 

ցուցադրություն: 

 Սեպտեմբերի 26-ին Երևանում տեղի են ունեցել 

«Թատերական Պետերբուրգ» ռուսաստանյան լավագույն 

թատրոնների ներկայացումները: 

 Հոկտեմբերի 3-ից դեկտեմբերի 3-ը Հայաստանի 

ազգային պատկերասրահում բացվել է Ֆրայբուրգի նկարիչ 

Հերբերտ Մայերի «Ով ենք մենք» խորագրով 

ցուցահանդեսը: 

 Հոկտեմբերի 27-ին նախարարության աջակցությամբ 

Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 

ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունեցել «Քեզ համար 

Ազնավուր» համերգային ծրագիրը, որին մասնակցելու 

համար նախարարության հրավերով Հայաստան էր 

ժամանել ֆրանսիական բանակի երգչախմբի 

մենակատարներից  երգիչ Ժերեմի Դելվերը:  

 Հոկտեմբերի 10-ից նոյեմբերի 6-ը  Բելառուսի 

Հանրապետության Գեղարվեստի ազգային թանգարանում 

կազմակերպվել է  Հայաստանի Հանրապետության ու 

Բելառուսի Հանրապետության միջև դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին նվիրված 

«Հայկական գունապնակ» խորագրով ցուցահանդեսը: 

 Հոկտեմբերի 15-ին ԵՊՀ գրադարանի նախասրահում 

բացվել է Չեխոսլովակիայի անկախ պետության 100-

ամյակին նվիրված ցուցահանդես:   

 Սեպտեմբերի 17-ին հայ-իսրայելական մշակութային 
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համագործակցության շրջանակում «Առնո Բաբաջանյան» 

համերգասրահում կայացել է  ՏԵՏ-Ա-ՏԵՏ և ՀԱԼԵՎԱՅ 

համույթների, ինչպես նաև ՆԱՆԵ պարային ստուդիայի 

համատեղ համերգը: Ծրագրում ներկայացվել են հայկական 

և իսրայելական ազգային ստեղծագործությունների 

ժամանակակից մշակումներ, էստրադային կատարումներ: 

 Հոկտեմբերի 6-10-ը տեղի է ունեցել Բեռլինի 

պետական գրադարանի գլխավոր տնօրեն Բարբարա 

Շնայդեր-Քեմփֆի գլխավորած պատվիրակության այցը 

Հայաստան: Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում 

կայացել է Բարբարա Շնայդեր-Քեմփֆի 

դասախոսությունը «Կոմիտասը և Բեռլինը. Կոմիտասյան 

հետքերն ու հայկականի ներկայությունը Բեռլինի 

պետական գրադարանի հավաքածուներում» թեմայով: 

 Նոյեմբերի 13-ին Երևանում` Ա. Խաչատրյանի 6-րդ 

միջազգային փառատոնի փակման գալա համերգին, 

հանդես է եկել աշխարհահռչակ դաշնակահար Բորիս 

Բերեզովսկին: 

 Նոյեմբերի 21-ին Երևանում կայացած «Բարոկկո 

երաժշտության օրերին» մասնակցել է իսպանական 

«Բրիգգան անսամբլ» («Bryggan Ensemble») նվագախումբը:  

 Սեպտեմբերի 28-ին Նարեկացի Արվեստի 

կենտրոնում տեղի է ունեցել «Ճապոնա-Հայկական 

մշակութային նմանություններ» միջոցառումը: 

 Նոյեմբերի 20-ին Երևանի «Արամ Խաչատրյան» 

համերգասրահում կայացել է Լունդստրեմի Ջազ 

նվագախմբի և Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի 

համատեղ համերգը «Երևան ջազ ֆեստ» ամենամյա 

միջազգային փառատոնի շրջանակներում: 

 Նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 11-ը Երևանի 

մնջախաղի պետական թատրոնը 2018 թ. Մոսկվայում 

մասնակցել է «Золотой Витязь» 16-րդ միջազգային 

թատերական համաժողովին «Արդաղիոն» ներկայացումով: 

 Դեկտեմբերի 10-ին Կոմիտասի թանգարան-

ինստիտուտի համերգային դահլիճում կայացել է 

բուլղարական ժամանակակից և 20-րդ դարի դասական 

երաժշտությանը նվիրված համերգ:  

 Դեկտեմբերի 11-ին Կոմիտասի թանգարան-
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ինստիտուտում տեղի է ունեցել Բուլղարիայի 

ժամանակակից և      20-րդ դարի դասական երաժշտության 

համերգը: 

 Դեկտեմբերի 17-ին Կոմիտասի թանգարան-

ինստիտուտում տեղի է ունեցել իտալական օպերային 

համերգ՝ նվիրված Ջոակինո Ռոսսինիի մահվան 150-ամյա 

տարելիցին: 

«190.» Մասնակցություն միջազգային կառույցների 

և կազմակերպությունների կողմից 

իրականացվող ծրագրերին և 

գործընթացներին՝ հայ ստեղծագործական 

միավորների զարգացման և միջազգային 

համագործակցության խթանման համար 

 2018 թվականի մարտ և ապրիլ ամիսներին ՀՀ 

մշակույթի նախարարության ենթակայության 

մշակութային հաստատություններում կայացել են 

Ֆրանկոֆոնիային նվիրված շուրջ 40 միջոցառումներ: 

 Ֆրանկոֆոն պետությունների և 

կառավարությունների ղեկավարների 17-րդ 

գագաթնաժողով: 

 Հոկտեմբերի 7-12-ը Երևանի Ազատության 

հրապարակում բացվել է Ֆրանկոֆոնիայի ավանը: 

Ավանում ներկայացվել են Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 

կազմակերպության անդամ մոտ 30 պետություններ և 

գործընկեր կազմակերպություններ, որոնք ներկայացրել են 

իրենց ազգային մշակույթը՝ ցուցահանդես-վաճառք 

ձևաչափով: Տաղավարներում անց են կացվել նաև 

քննարկումներ, վարպետաց դասեր: Ավանի 

շրջանակներում յուրաքանչյուր օր նախատեսվել են 

ելույթներ՝ երգ, պար, թատերական բեմականացումներ թե 

հյուր երկրների և թե Հայաստանի արտիստների կողմից: 

Ծրագիրը կազմել են՝ ՀՀ ԱԳՆ, մշակույթի 

նախարարության և քաղաքապետարանի կողմից:  

 Հայկական կողմը հանդես է եկել տարատեսակ 

ելույթներով՝ հայկական ֆոլկ երաժշտություն, օպերային 

կատարումներ, պար, թատերական բեմականացումներ, 

ֆլեշմոբեր և այլն:  

 Հոկտեմբերի 4-ին Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային 

ակադեմիական թատրոնի ձմեռային այգում բացվել է 

ֆրանսաբնակ գեղանկարչուհի Ասիլվայի անձնական 

ցուցահանդեսը: Ցուցադրվել են գեղանկարչուհու ՝ 

Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին ընդառաջ՝ վերջին 

ամիսներին ստեղծված կտավները:  

 Հոկտեմբերի 13, 14, 16 և 20-ին Երևանում Հովհ. 
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Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում, 

իսկ հոկտեմբերի 18-ին Գորիսում Ֆրանսիայում գործող 

Սաթե-Աթղը թատերական միությունը բեմադրել է 

Յասմինա Ղեզայի «Սպանդի Աստվածը» պիեսը:  

 Հոկտեմբերի 10-ին Կ. Ստանիսլավսկու անվան 

ռուսական դրամատիկական թատրոնում բացվել է «Գիրք և 

գինի» խորագրով ցուցահանդես-վաճառքը: Այն բաղկացած 

էր երկու մասից ՝ ցուցահանդես, որը պատմում էր 

Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի պատմության մասին և 

ֆրանկոֆոն գրքի սալոն: Ցուցահանդեսի շրջանակներում 

կազմակերպվել է նաև ֆրանսիացի ժամանակակից գրող 

Լեյլա Սլիմանիի «Մեղմիկ օրոր» գրքի հայերեն 

թարգմանության շնորհանդեսը:  

 Հոկտեմբերի 10-ին Ա. Սպենդիարյանի անվան 

օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում 

բեմադրվել է Ժյուլ Մասներ «Մանոն» օպերան: 

 Հոկտեմբերի 9-ին Հ. Պարոնյանի անվան 

երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի է 

ունեցել «Մխիթարյան քույրեր և ընկերներ» բենդի 

համերգը:  

 Հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի պատմության 

թանգարանում բացվել է 7 հայ նկարիչների, 

քանդակագործների և լուսանկարչի ցուցահանդես: 

Ցուցահանդեսի մասնակիցները տարբեր տարիներին 

մասնակցել են Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային խաղերին:  

 Հոկտեմբերի 8-ին Երևանի Կոմիտասի անվան 

կամերային երաժշտության դահլիճում տեղի է ունեցել 

«Մենուա» խմբի համերգը: 

 ԱՊՀ կառույցի հետ համագործակցության 

համատեքստում՝ «Գորիսը՝ 2018 թ. ԱՊՀ մշակութային 

մայրաքաղաք» ծրագիր. 

 ԱՊՀ սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգ 

  ԱՊՀ ArtExpo ծրագիր 

 Ս. Խանզադյանի տուն-թանգարանի նոր 

ցուցադրություն և գրադարան- սրճարանի բացում 

 ԱՊՀ երկրների DJ fest 

 «Հին Գորիս» ալբոմի տպագրություն և շնորհանդես 

 Էստրադային-ջազային երաժշտության փառատոն` 
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նվիրված Կոնստանտին Օրբելյանի ծննդյան   

90-ամյակին 

 Սաթյաններին նվիրված երաժշտական փառատոն 

 «Վարպետների մոլորակ» ձեռարվեստի փառատոն 

 Օրսկի թատրոնի հյուրախաղերը Գորիսում 

 Նարեկացի արվեստի միության համերգը Գորիսում 

 Արևավիշապ ծրագիր 

 Գուսան Աշոտին նվիրված գուսանական փառատոն 

 «Գորիս՝ ավանդական ու ստեղծարար իմ քաղաք» 

լուսանկարչական մրցույթ-ցուցահանդես 

 «Գորիսը՝ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» 

ամփոփիչ ֆիլմի պատրաստում 

 «Համագործակցության դեբյուտներ» 2018 թ. 

մրցանակաբաշխություն 

 ԱՊՀ էստրադային կատարողների համերգային 

ծրագիր 

 Փետրվարին և ապրիլին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ 

համատեղ իրականացվել են՝ «Գեղարդի 

ճարտարապետական համալիրի ժայռափոր կառույցների 

ամրակայման և ջրահեռացման մեթոդաբանությունը» և 

«Համաշխարհային ժառանգության կոնվենցիայի 

հանրային իրազեկման քարոզարշավ» և «Կրոնական 

նշանակության համաշխարհային ժառանգության 

հուշարձանների պահպանությանը և կառավարմանը 

նվիրված միջազգային խորհրդաժողովներ 

 Մանամայում (Բահրեյնի Թագավորություն)  

Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 42-րդ 

նստաշրջանին մասնակցել է «Մշակութային և բնության 

համաշխարհային ժառանգության պահպանության 

մասին» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1972 թ. կոնվենցիայի կիրարկման 

պատասխանատու մշակույթի նախարարության արտաքին 

կապերի վարչության պետի տեղակալ՝  Արտաշես 

Առաքելյանը 

 Նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

հովանու ներքո և որպես Եվրոպական միության 2018թ. 

եվրոպական մշակութային ժառանգության տարվա 

արարողությունների մի մաս՝ Սալոնիկում կայացած 

«Բյուզանդական հուշարձանները և համաշխարհային 
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ժառանգությունը» վերտառմամբ 4-րդ միջազգային 

կոնֆերանսին մասնակցել է ՀՀ մշակույթի նախարարի 

տեղակալ Տիգրան Գալստյանը: 

  Դեկտեմբերի 7-ին Փարիզում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

կենտրոնակայանում, «Զինված ընդհարման դեպքում 

մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին» 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1954թ. կոնվենցիային կից 1999թ. Երկրորդ 

արձանագրության կոմիտեի 13-րդ նիստի ընթացքում 

կոմիտեի անդամների կողմից միաձայն որոշում է կայացվել 

Հայաստանի կողմից ներկայացված «Գեղարդի վանք և 

Ազատ գետի վերին հովիտ» (Monastery of Geghard and the 

Upper Azat Valley) վայրին՝ որպես մարդկության համար 

բացառիկ կարևորություն ունեցող արժեք, ուժեղացված 

պաշտպանության կարգավիճակ (Enhanced protection) 

շնորհելու վերաբերյալ։ 

 Դեկտեմբերին Փարիզում (Ֆրանսիայի 

Հանրապետություն) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում 

կազմակերպվող «Զինված ընդհարման դեպքում 

մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» 

միջկառավարական կոմիտեի 13-րդ հանդիպմանը 

մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի 

նախարարի տեղակալ Տիգրան Գալստյանը: 

 Մավրիկիոսի Հանրապետությունում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

անդամ պետությունների ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության պահպանման հարցերով 

միջկառավարական կոմիտեի 13-րդ նստաշրջանին 

մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի 

նախարարի տեղակալ Տիգրան Գալստյանը: 

 Նոյեմբերի 19-30-ը Երևանում կայացել է ԵԽ հետ 

համատեղ իրականացվող Եվրասիադոկ ծրագիրը: 

 ԵՄ հետ համագործակցության համատեքստում 2018 

թ. մարտի 22-ին ստորագրվել և հուլիսին ՀՀ ԱԺ կողմից 

վավերացվել է Հանրապետության կառավարության և 

Եվրոպական հանձնաժողովի միջև մշակութային և 

ստեղծագործ ոլորտների համար Միության «Ստեղծագործ 

Եվրոպա» ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցության վերաբերյալ» փոխըմբռնման հուշագիրը: 

Հիմնվել է «Ստեղծագործ Եվրոպա. Հայաստան» հարթակը, 
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որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 15-ին 

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում:   

 

 


