Աղյուսակ 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԻ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԾՐԱԳԻՐ
Հ/հ
1.

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Նախարարության
բացել

«Առաջին

առանձին

տեղեկատվական-ուսուցողական
Հանրապետության

բաժին,

հավաքագրել

և

կայքերում

100-ամյակը»

խորագրով

հրապարակել

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

Տարվա ընթացքում

Առաջին

Հանրապետությանը նվիրված պատմավավերագրական նյութեր՝
դրանք լայնորեն տարածելով նաև Սփյուռքի լրատվամիջոցներում:
2.

Առաջին

Հանրապետությանը

նվիրված

ֆլեշ-մոբերի

կազմակերպում սփյուռքյան համայնքներում (մեկնարկը՝ մայիսի
28-ին,

Երևանի

Հանրապետության

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

հրապարակում՝

2018թ.
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զինծառայողների և երեխաների մասնակցությամբ:
3.

Մայիսյան

հերոսամարտերին

Հանրապետության

100-ամյակին

և

Հայաստանի
նվիրված

առաջին

միջազգային

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

25.05.2018-26.05.2018

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

2018թ.

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

2018 թ.

գիտաժողով:
4.

5.

Բաց
դասեր,
մեծարման
երեկոներ,
հանդիպումներ,
միջոցառումներ հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում,
այցելություններ
թանգարաններ,
հուշակոթողներ,
հուշահամալիրներ:
«Սարդարապատից
Արցախ»
խորագրով
համահայկական
շարադրության և նկարչության մրցույթի կազմակերպում
հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում:
(ՀՀ սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ)

1

6.

Հայաստանի
առաջին
հանրապետությանը
և
Մայիսյան
հերոսամարտերին
նվիրված
միջազգային
գիտաժողովի
կազմակերպում ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում և
Երևանի պետական համալսարանում
Ռադիոլուրի թողարկումներ - 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 21:00 (ռուսերեն) տոնական օրվա
միջոցառումների անդրադարձ և օրվան համապատասխան
տարբեր ռեպորտաժներ:
«Առավոտը Հանրայինում» - ժամանցային տեղեկատվական
տոնական հաղորդում ուղիղ եթերում՝ նվիրված տոնին:

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

2018 թ.

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Ռադիոլուր

28.05.2018թ.

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Ծրագրերի տնօրինություն

28.05.2018թ.

«Ժամանց» հաղորդումը կներկայացնի անկախության տոնին և
դրան ընդառաջ կազմակերպվող միջոցառումները, դրանց
անցկացման վայրը և մասնակցության ձևը՝ կոչ անելով ներկա
լինել տոնախմբությանը:
«Խելք խելքի» - ինտելեկտուալ ռադիոխաղի տոնական եթեր՝ որի
հարցաշարը կնվիրվի Հայաստանի պատմությանը, Առաջին
Հանրապետության կայացմանը:

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Ծրագրերի տնօրինություն

21.05.2018թ. և 28.05.2018թ.

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Ծրագրերի տնօրինություն

28.05.2018թ.

11.

«Արմատներ» - ազգային,
հայրենասիրական, ազգագրական
երգերի վերլուծություն՝ անկախության տոնին ընդառաջ:

28.05.2018թ.

12.

«1-ին հանրապետություն 100» - հաղորդումների շարք՝ նվիրված
1-ին
Հանրապետության
անկախության
կայացմանը
և
ձեռքբերումներին: Այն կմեկնարկի 2017թ.-ի մայիսի 26-ին և
կավարտվի 2018թ.-ի մայիսի 28-ին:

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Երաժշտական
խմբագրություն
Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Հասարակական
հաղորդումների
խմբագրություն

7.

8.

9.

10.

26.05.2017-28.05.2018թթ.

2

13.

«Պատմական հայրենիք» - պատմական Հայաստանը առաջին
հանրապետության անկախության տարիներին:

14.

«Մեր ձայնադարանի ֆոնդից» ներկայացնելու ենք հատված
Ռոբերտ Կարայանի «Փրկություն» վեպի ռադիոբեմադրությունից:

15.

Զորահանդեսի դեպքում՝ Հանրային ռադիոն եթեր կտա ուղիղ
միացումով:

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Հասարակական
հաղորդումների
խմբագրություն
Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն
Մշակութային
հաղորդումների
խմբագրություն
Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն

16.

Տոնական համերգի դեպքում (մայրաքաղաքի որևէ հատվածում)՝
Հանրային ռադիոն եթեր կտա ուղիղ միացումով:

Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն

28.05.2018թ.

17.

«Առավոտ լուսո» - հատուկ թողարկում:

Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն

2018թ.

18.

«Երգ երգոց»- հայրենասիրական, հաղթական երգեր:

Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն

2018թ.

19.

Գրաֆիկական

Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն

2018թ.

խորհրդանշական

ձևավորումներ

(1

շաբաթ

առաջվանից)։

28.05.2018թ.

28.05.2018թ.

28.05.2018թ.

Ձևավորումները կլինեն՝
1)

փաստեր

-

հեռուստատեսությամբ

հեռարձակվող
3

տեղեկությունների
ներկայացվելու

միջոցով

փաստեր

հեռուստադիտողին

Հայաստանի

Հանրապետության

են
և

մայիսյան հաղթանակների վերաբերյալ.

20.

2) իմիջային – տեղեկատվական հոլովակների միջոցով
ցուցադրվելու են պատմության թոհուբոհով անցած հայի առօրյան։
Փետրվար
ամսից
կցուցադրվի
փաստավավերագրական
հաղորդաշար «Հանրապետության կերտում». այս պատմության

Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն

2018թ.

Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն

2018թ.

ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և
հասարակական
գիտությունների
բաժանմունք
Երևանի
քաղաքապետարանի
աշխատակազմի արտաքին
ձևավոման և գովազդի
վարչություն

2018 թ. մայիսի 25-26

կերտողները հայտնի գործիչներ են, մենք գիտենք անուններ, բայց
ոչ

մանրամասներ։

Փորձագետների,

բեմադրության,

արխիվային

վիճակագրության,

համակարգչային

կարևոր

դրվագների

նյութերի,

թերթերի,

գրաֆիկայի

միջոցով

ներկայացվելու է յուրանքանչյուր գործիչի երկուսուկես տարվա
կյանքի նշանակալից իրադարձությունները,

որոնք նվիրված

կլինեն 1-ին Հանրապետության տարբեր ոլորտի կարկառուն
ներկայացուցիչներին։
21.

Օրվա խորհուրդը կրող այլ վավերագրական և գեղարվեստական
ֆիլմեր։

22.

Մայիսյան

հերոսամարտերի

Հանրապետության

և

հիմնադրման

Հայաստանի

առաջին

100-ամյակին

նվիրված

միջազգային գիտաժողով:
23.

Դրոշակազադրում, թեմատիկ ձևավորում
տեղադրոմ, բեմահարթակների տեղադրում:

և

պատառների

2018թ.
ԱպրիլՄայիս
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24.

«Մայիսյան հաղթանակների ղողանջներ», «Սխրանքների մայիս»
տոների
շրջանակներում՝
տոնական
միջոցառումների,
հանդիսությունների կազմակերպում, վետերանների, արցախյան
հերոսամարտի մասնակիցների մեծարում, դրամական և
նյութական աջակցությունների տրամադրում:

25.

Այցելություն գյուղ Աշնակ, ֆիդայատուն հուշահամալիր՝
հարգանքի տուրք ֆիդայապաետ Գևորգ Չավուշի, ինչպես նաև
նահատակված մյուս ֆիդայիների հիշատակին:

26.

Երևան քաղաքում տոներին թեմատիկ հուշարձանների և շրջակա
տարածքների բարեկարգում:

27.

Երևանը Սարդարապատի հերոսամարտում:

28.

Մայիսյան հերոսամարտերին (Բաշ Ապարան, Սարդարապատ,
Ղարաքիսիլա)
նվիրված
հայրենասիրական
համերգային
միջոցառում:

29.

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օր
Բաշ-Ապարանի ճակատամարտ
Սարդարապատի հերոսամարտ

Երևանի
քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
սոցիալական
ապահովության
վարչություն
Երևանի
քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
սոցիալական
ապահովության
վարչություն
Երևանի
քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
շինարարության և
բարեկարգման վարչություն
Երևանի
քաղաքապետարանի
Երևանի Պատմության
Թանգարան
Երևան քաղաքի Աջափնյակ
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 8, 9, 28

Երևան քաղաքի Ավան
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 27
Ժամը 16:00

2018թ.
Մայիսի 27

2018թ.
ԱպրիլՄայիս

2018թ.
Մայիսի 15-ից
Հունիս 15
2018թ.
Մայիսի 26
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30.

ՀՀ և մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակ:
(հայրենասիրական համերգային միջոցառում)

31.

1. Համերգային

թատերական ծրագիր` նվիրված

Հայաստանի

Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտի 100-ամյակին,
2. Թեմատիկ ցուցահանդես-մրցույթ` նվիրված

Երևան քաղաքի Արաբկիր
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 29

Երևան քաղաքի Դավթաշեն
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 20 – 30-ը

Երևան քաղաքի Էրեբունի
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 15-ից 25-ը

Երևան քաղաքի Կենտրոն
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 26

Հայաստանի

Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտի 100-ամյակին,
3. Շախմատի մրցաշար:
32.

1. ՄՊՍԿ-ում

«Հաղթանակի

Կներկայացվեն

պարը»

ազգային

պարեր

խորագրով
մշակույթի

համերգ:
կենտրոնի

լավագույն սաների կատարմամբ:
2. Կրթամշակութային

հաստատությունների

սաների

մասնակցությամբ «Հաղթողի ձեռագիրը» խորագրով նկարների
ցուցահանդես Լիոնի այգում:
3. Երևանի №3 ՄՊՍԿ-ի կիրառական խմբակի սաների կողմից
թեմատիկ ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես:
4. Վարչական շրջանի դպրոցների սաների մասնակցությամբ
տեղի կունենա հրաձգության մրցաշար N167 հիմնական
դպրոցում:
5. Վարչական շրջանի գլխավոր միջոցառումը՝ տոնական մեծ
համերգ:
33.

1. Հայ

վարպետների

հայրենասիրական

ցուցահանդես

երգերի

համերգ՝

վաճառք

և

Կարապի

լճի

հարևանությամբ։
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2. Բացօթյա նկարչություն՝ նվիրված Հայ հերոսների մշտավառ
հիշատակին։
34.

Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգում Ֆլեշ-մոբ մշակութային
հաստատությունների սաների մասնակցությամբ:

35.

«Հավերժի ճամփորդ, իմ Հայաստան» Տոնական համերգային
միջոցառում:

36.

Հանրապետության տոնին նվիրված տոնական միջոցառում:

37.

1.

Շենգավիթ վարչական շրջանի N173 հիմնական դպրոցի
հրաձգարանում վարչական շրջանում գործող դպրոցների

Երևան քաղաքի Նոր Նորք
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 28

Երևան քաղաքի Նորք
Մարաշ
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 29

Երևան քաղաքի
Նուբարաշեն
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 29

Երևան քաղաքի Շենգավիթ
վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 17

միջև տեղի կունենա հրաձգության մրցաշար: Մրցաշարից
հետո

մասնակիցները

կուղևորվեն

Սարդարապատի

հերոսամարտի հուշահամալիր:
2.

Ռազմահայրենասիրական պարերի

ֆլեշմոբ

Մայիսի 29

մայիսյան

տոներին նվիրված: (Արթուր Կարապետյանի անվան պուրակ)
3.

Հանրապետության տոնին նվիրված համերգային ծրագիր:

Մայիսի 29

(Գարեգին Նժդեհի հրապարակ)
38.

1.

Թեմատիկ թատերական ներկայացումներ,

2.

Ազգային պարերի ֆլեշմոբ,

3.

Տոնական համերգ`ազգային երգ ու պար:

Երևան քաղաքի ՔանաքեռԶեյթուն վարչական շրջան

2018թ.
Մայիսի 28
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39.

Մարզի
համայնքներում
Հայրենական
մեծ
պատերազմի
հաղթանակին
և
Արցախյան
ազատամարտին
նվիրված
հուշարձան-կոթողների շրջակայքի մաքրում, հարդարում և
բարեկարգում:

ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարանի
աշխատակազմի
կրթության, մշակույթի և
սպորտի վարչություն,
Մարզի
համայնքապետարաններ,
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություններ

2018թ.
մայիս ամսվա ընթացքում

40.

Մարզային և համայնքային գրադարաններում, մշակույթի
տներում կազմակերպել ցերեկույթներ: Պատի թերթերի լույս
ընծայում՝ նվիրված Հաղթանակի, խաղաղության, Շուշիի
ազատագրման ու հանրապետության տոներին:
Մարզում գործող թանգարանում Հայաստանի Հանրապետության
և
մայիսյան
հերոսամարտերի
100-ամյակին
նվիրված
ցուցահանդեսների կազմակերպում:

Վ. Պետրոսյանի անվան
մարզային գրադարան

2018թ.
մայիս ամսվա ընթացքում

Պ.Պռոշյանի տուն
թանգարան

2018թ.
մայիս

42.

Տոնական համերգ Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհվածների
հուշահամալիրում:

ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարան,
քաղաքապետարան

2018թ.
Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

43.

Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտերի 100
ամյակին
նվիրված
տոնական
միջոցառում
Ապարանի
«Վերածնունդ» հուշահամալիր-այգում:

Ապարանի
համայնքապետարան,
ՀՀ Արագածոտնի
մարզպետարան

2018թ.
մայիսի 28-ին

41.
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44.

«Հայաստանի
առաջին
համերգային միջոցառում:

Հանարպետություն-100»

մարզային

45.

Հանրապետության օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներ:

46.

47.

48.

49.

ՀՀ Արարատի
մարզպետարան

2018թ.
Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

Քաղաքապետարաններ,
գյուղապետարաններ

2018թ.
մայիսի 28

Պսակադրություն և ծաղիկների զետեղում Սարդարապատի
հուշահամալիրի զանգակատան պատվանդանին և արցախյան
ազատամարտում զոհվածների շիրիմներին:

ՀՀ Արմավիրի
մարզպետարան

2018թ.
մայիսի 28

Հայաստանի
առաջին
Հանրապետության
և
մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված «Պայքարել, հաղթել,
արարել»
խորագրով
էքսպո-ցուցահանդես
(նկարչություն,
քանդակագործություն, փայտագործություն, խեցեգործություն,
գորգագործություն, ասեղնագործություն և այլն) ՀՀ մարզերի
մասնակցությամբ:
Հայաստանի
առաջին
Հանրապետության
և
մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված տոնական համերգ
Սարդարապատի հուշահամալիրի տարածքում մարզի և
հանրապետության լավագույն երգիչ/երգչուհիների և պարային
խմբերի կատարմամբ:
Մարզում գործող թանգարաններում, պատկերասրահներում և
գրադարաններում Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսների
կազմակերպում:

ՀՀ Արմավիրի
մարզպետարան

2018թ.
Մայիս 28

ՀՀ Արմավիրի
մարզպետարան

2018թ.
Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզպետարանի
աշխատակազմի տեղական
ինքնակառավարման և
հանրապետական
գործադիր մարմինների

2018թ.
տարվա ընթացքում
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50.

«Հաղթական
ամիս»
խորագրով
մանկական
ստեղծագործությունների ցուցադրությունների կազմակերպում:

51.

Մարզում
տոնական
քայլերթի,
հրավառություն անցկացում:

52.

Կազմակերպված միջոցառումների լուսաբանում՝ մարզում գործող
լրատվամիջոցներով:

բացօթյա

համերգի

և

հարցերով վարչություն,
կրթության, մշակույթի և
սպորտի վարչություն,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններ
ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզպետարանի
աշխատակազմի
կրթության, մշակույթի և
սպորտի վարչություն,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններ,
դպրոցների տնօրինություն
ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզպետարանի
աշխատակազմ,
մարզի 5 քաղաքային
համայնքների ղեկավարներ
ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզպետարանի
աշխատակազմ,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններ,
հասարակական
կազմակերպություններ,
զանգվածային
լրատվամիջոցներ

2018թ.
Սեպտեմբեր

2018թ.
Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

2018թ.
տարվա ընթացքում
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53.

«Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի 100»:

54.

Հանդիսավոր արարողություն և Տոնական բացօթյա համերգ՝
մարզի և հանրապետության ճանաչված երգիչների, ասմունքի
վարպետների ու պարային համույթների մասնակցությամբ:

55.

56.

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի
աշխատակազմի
կրթության, մշակույթի և
սպորտի վարչություն
ՀՀ Կոտայքի
մարզպետարան

2018թ.
Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

Մարզային հանդիսավոր միջոցառում և տոնական համերգ՝
նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100-ամյակին:

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

2018թ.

Տոնական միջոցառումներ մարզի համայնքներում:

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան,
համայնքապետարաններ

2018թ.
Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

2018թ.
մայիսի 28

57.

Շախմատի մարզային մրցաշար:

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

2018թ.
Մայիսի 25-ից մայիսի 27-ը

58.

«Մեկդարյա Հայաստանի Հանրապետությունը և մայիսյան ՀՀ Շիրակի մարզպետարան,
հերոսամարտերը մանուկների աչքերով» խորագրով նկարչական
համայնքապետարաններ
և արվեստի դպրոցների սաների աշխատանքների ցուցահանդես:

2018թ.
մայիսի 1-ից մինչև մայիսի
20-ը

59.

«Սոգյուտլիի գոյամարտից 100 տարի անց» բացօթյա միջոցառում ՀՀ Շիրակի մարզպետարան,
Սառնաղբյուր համայնքում:
համայնքապետարան

2018թ.
մայիսի 26
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60.

Այցելություն, հարգանքի տուրքի մատուցում և պսակադրություն
Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակին
նվիրված հուշակոթողներ, Արցախյան և Ապրիլյան քառօրյա
պատերազմի նահատակների շիրիմներին, Անհայտ կորածների
հուշակոթողներին՝ մարզային և համայնքային իշխանությունների,
հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերանների,
մշակույթի ու գիտության գործիչների, երիտասարդների ու
պատանիների մասնակցությամբ:

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
համայնքապետարաններ

2018թ.
Մայիս

61.

Մայիսյան հերոսամարտերի՝ Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի,
Ղարաքիլիսիայի, Հայրենական Մեծ պատերազմի և Արցախյան
պատերազմին նվիրված նյութերի հրապարակում և հեռարձակում
մարզային ԶԼՄ-ով և մարզային հեռուստատեսությամբ:

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
ԶԼՄ-ներ

2018թ.

62.

Հիշատակի, մեծարման և տոնական միջոցառումներ Հայրենական
մեծ պատերազմի վետերանների ու Արցախյան պատերազմի
մասնակիցների հետ, նրանց նասնակցությամբ հանդիպումների
կազմակերպում մարզում տեղակայված N զորամասերում,
բուհերում և հանրակրթական դպրոցներում:

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
համայնքապետարաններ

2018թ.

Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերանների պատվին
վրանային տոնական հյուրասիրություն՝ «Դաշտային խոհանոց»:

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
զորամասեր

Մարզի երիտասարդների ու աշակերտների մասնակցությամբ

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
համայնքապետարաններ

63.

64.

ուխտագնացություն
հուշահամալիր՝

«50

Սարդարապատի
տարեկան

թանգարանը,

հերոսամարտի
100

տարվա

Ապրիլ-Հունիս

2018թ.
Մայիս
2018թ.
Մայիս

հերոսամարտի այցեքարտ» խորագրով:
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65.

Մարզի
թանգարաններում
կազմակերպել
«Մայիսյան
հաղթանակներ» խորագրով ցուցահանդեսներ, գիտաժողով՝
«Սյունիքը Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին»
թեմայով:

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
համայնքապետարաններ

2018թ.

66.

Մարզում տեղակայված N զորամասերում կազմակերպել
«Անկախության պահապան` հայ զինվոր» խորագրով համերգային
ծրագրեր:

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,
համայնքապետարաններ

2018թ.

67.

Թանգարանային
խորագրով:

Սիսիանի պատմության

մայիսի 7

68.

Հանդիսավոր
Հանրապետության

ցուցադրություն

«Հաղթանակների

գինը»

թանգարան ՊՈԱԿ
երեկո

նվիրված

100-ամյա

Հայաստանի

տարեդարձին,

Առաջին

պարգևատրումներ,

համերգային ծրագիր, հրավառություն:

2018թ.

մարզպետարան,

Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

համայնքապետարաններ

69.

«Մշակութային կանգառ» ծրագրի շրջանակներում մարզի
համայնքներում
իրականացնել
թատերահամերգային
միջոցառումներ,
այդ
թվում՝
համերգային
ծրագրեր,
ցուցահանդեսներ,
կինոցուցադրումներ,
թատերական
ներկայացումներ:

70.

Ծաղիկների խոնարհում
զոհվածների
և
հուշահամալիրներում:

Հայրենական
զոհված

ՀՀ Սյունիքի

Մեծ պատերազմում
ազատամարտիկների

ՀՀ Սյունիքի
մարզպետարան,

2018թ.

ՀՀ Վայոց Ձորի

2018թ.

մարզպետարան

Մայիսի 28
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71.

72.

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության կազմավորման 100ամյակին նվիրված տոնական համերգ:
Մարզի

բոլոր

համայնքներում

«Հանդիպում

գարնան

և

հաղթանակների հետ» խորագրով տոնական միջոցառումների
կազմակերպում:

ՀՀ Վայոց Ձորի

2018թ.

մարզպետարան

Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

ՀՀ Տավուշի

2018թ.

մարզպետարան,

Մայիս

համայնքապետարաններ,
ուսումնական
հաստատություններ,
այլ կազմակերպություններ

73.

Մարզկենտրոն

Իջևանում

կազմակերպել

«Խաղաղության

աղավնիներ» խորագրով տոնական համերգ:

ՀՀ Տավուշի

2018թ.

մարզպետարան,

Մայիս 28
Սկիզբը՝ 19:00

համայնքապետարան-ներ,
ուսումնական
հաստատություններ,
այլ կազմակերպություններ
74.

Գրական-երաժշտական ցերեկույթների, մեծարման երեկոների
կազմակերպում
պարգևներով

(միջոցառումների
պարգևատրել

ժամանակ

պատերազմի

պետական

վետերաններին)

(Դիլիջանի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի տարածաշրջաններ):

ՀՀ Տավուշի

2018թ.

մարզպետարան,

Ապրիլ-Մայիս

համայնքապետարաններ,
ուսումնական
հաստատություններ,
այլ կազմակերպություններ

75.

Զինվորական շքերթ (Դիլիջան, Իջևան, Նոյեմբերյան, Բերդ):

ՀՀ Տավուշի

2018թ

մարզպետարան,

Մայիսի 28

համայնքապետարաններ,
ուսումնական
հաստատություններ,
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այլ կազմակերպություններ

76.

Իջևանում,

Դիլիջանում,

Նոյեմբերյանում,

Բերդում

«Հանրապետության տոն» խորագրով տոնական միջոցառումների
կազմակերպում:

ՀՀ Տավուշի

2018թ.

մարզպետարան,

Մայիս

համայնքապետարաններ,
ուսումնական
հաստատություններ

77.

Հարգանքի տուրքի մատուցում, պսակադրություն մարզկենտրոն

ՀՀ Տավուշի

2018թ.

Իջևանի Ազատամարտիկների հրապարակում գտնվող զոհված

մարզպետարան,

Մայիս 28-ին

ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ:

համայնքապետարաններ,
ուսումնական
հաստատություններ,
այլ կազմակերպություններ

78.

ՀՀ

և

Մայիսյան

հերոսամարտերի

100-ամյակին

համատեղ ցուցահանդեսի կազմակերպում:

նվիրված

«Սարդարապատի

2018թ.

հերոսամարտի

Մայիս

հուշահամալիր. Հայոց
ազգագրական պայքարի
պատմության ազգային
թանգարան» ՊՈԱԿ
«Հայաստանի ազգային
արխիվ» ՊՈԱԿ
«ՀՀ ԳԱԱ պատմության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
«Հայաստանի պատմության
թանգարան» ՊՈԱԿ
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79.

«Հայաստանի Հանրապետության սպայական կազմը» (19181920թթ.) հանրագիտարանի հրապարակում:

80.

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պատմությունը
(1918-1920թթ.)»:

«Հայաստանի ազգային

2018թ.

արխիվ» ՊՈԱԿ

Ապրիլ

«Հայաստանի ազգային

2018թ.

արխիվ» ՊՈԱԿ

Մայիս

ՀՀ մշակույթի

2018 թ.

նախարարություն,

Մայիսի 25

Հայաստանի պատմության

Սկիզբը՝ 11:00

Փաստաթղթերի ժողովածու
81.

Ցուցահանդես՝ «Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը՝ 100
տարվա հետահայաց»:

թանգարան, ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտ
Կատարող՝ Հայաստանի
պատմության թանգարան
82.

Բաշ-Ապարան,

Ղարաքիլիսա

տոնական

միջոցառումների

կազմակերպում
83.

Սարդարապատի հուշահամալիրում տոնական միջոցառումների
կազմակերպում՝ բեմականացումներով:

ՀՀ պաշտպանության

27.05.2018

նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության

2018 թ.

նախարարություն

Մայիսի 28
սկիզբը՝ 10:00

Կատարող՝
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն,
Սարդարապատի
թանգարան, Հայաստանի
պատմության թանգարան,
ԳԱԱ պատմության
16

ինստիտուտ

84.

Մեծ համերգ Հանրապետության հրապարակում:

ՀՀ կառավարության

2018 թ.

աշխատակազմ

Մայիսի 28

Կատարող՝
ստեղծագործական թիմ
85.

100-ամյակի կարգախոսի և խորհրդանիշի հաստատում:

ՀՀ մշակույթի

2018թ. 05.12.2017-22.01.2018

նախարարություն
86.

Մեդիա-աջակցության
տևողությամբ

կազմակերպում.

թեմատիկ

մինչև

տեսանյութերի

1-1.5

րոպե

DFA

պատրաստում

(видеоролик), որոնք պարբերաբար եթեր կհեռարձակվեն, ամբողջ
գործընթացների

լուսաբանում,

թեմատիկ

հուշանվերների

պատրաստման և իրացման գործընթացներ, լոգոյի տեսանյութի
պատրաստում:
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