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Փորձառություն

• «Լուսապսակ» ամսագիր

• «Փափազյան» գրադարան

• «Խնկո Ապոր» մանկական գրադարան

• «Զանգակ» հրատարակչություն

• «Գիտատեխնիկական» գրադարան
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Հայկական ազգային ծեսեր

• Ամանոր

• Բարեկենդան

• Սուրբ Զատիկ

https://mehogasmelsa7.wordpress.com/2019/01/03/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/
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https://mehogasmelsa7.wordpress.com/2019/04/30/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af/


«Լուսապսակ» ամսագիր

« Լուսապսակ» ամագիրը 1998֊2018 թթ. Եղել է երկշաբաթաթերթ։ 
Գլխավոր խմբագիր Ծովինար տիրատուրյան։

Այսօր տպագրվում է «Ուրախ պարտեզ» «Կախարդական բանալի» 
«Լուսապսակ» ամսագրերը։



Ամերիկյան համալսարան
«Փափազյան գրադարան»

Ամերիկյան համալսարանի «Փափազյան» գրադարանը Հայաստանի միակ 
բաց գրադարանն է։ Գրադարանն ունի 10,000 գրանցված անդամ։ 
«Փափազյան» գրադարանը հիմնվել է 1991 թ։ Այսօր գրադարանն ունի 
շուրջ 47000 գիրք և տասնյակ հազարավոր էլեկտրոնային գրքեր։ 
Փափազյանների ընտանիքի շնորհիվ է գրադարանը սկսել իր 
գործունեությունը, այդ իսկ պատճառով որպես երախտիք՝ գրադարանն 
անվանվելել է նրանց պատվին։

Գրադարանի տնօրենն է՝ Սաթենիկ Ավագյանը։

Սպասարկման բաժնի պատասխանատու Հասմիկ Գալստյան։ 



«Խնկո Ապոր» գրադարան

Հիմնադրվել է 1933թ.-ին: 1935թ.-ից կրում է մանկագիր Խնկո 
Ապոր անունը: 1962թ.-ից, ստանալով հանրապետականի 
կարգավիճակ, դարձել է հանրապետության մանուկներին ու 
պատանիներին սպասարկող մանկական և դպրոցական 
գրադարանների մեթոդական կենտրոնը։

• մատենագիտության բաժին

• համալրման բաժին

• Գրապահոց

• ավտոմատացման բաժին։



«Զանգակ» հրատարակչություն

Զանգակ» հրատարակչությունը հիմնադրվել է 1997 թվականին 
Մկրտչյանների ընտանիքի կողմից։ Ընկերության կազմում գործում 
են նաև գրախանութ ու տպարան։2009 թվականին «Զանգակ»-ը 
դարձել է Եվրոպայի կրթական հրատարակիչների խմբի (ԵԿՀԽ) 
անդամ:Տպաձևը լուսազգայուն նյութով պատած թիթեղ է: 
Այս ամբողջ գործընթացը ավտոմատացված է։



«Գիտատեխնիկական» գրադարան

Գրադարանի առաքելությունն է 
գիտատեխնիկական և 
արտոնագրային ռեսուրսների 
հավաքագրումը, 
գիտատեխնիկական 
տեղեկատվական և գրադարանային 
ծառայությունների մատուցումը։ 

• Գրքեր

• Պարբերականներ

• Արտոնագրեր

• արդյունաբերական կատալոգներ

• նորմատիվ-տեխնիկական 
փաստաթղթեր 

• տեսաերիզներ

• ձայներիզներ

• օպտիկական կրիչներ (CD, DVD)

Գրապահոցները շատ մեծ են՝ 4 
հարկ, յուրաքանչյուրը 2֊ ական 
հարկերով, իսկ աշխատակիցները 
քիչ են և չեն կարող ամբողջությամբ 
հետևել գրապահոցների վիճակին։ 



Ամանոր կամ Նոր տարի

Ամանորը երեխաների, ինչու չէ նաև մեծերի սիրելի տոնն է։Այս 
տոնը հայերի համար նշանավորում էր տարվա ավարտն ու 
հաջորդ տարվա սկիզբը։ Նոր տարին հայերը նշում էին տարվա 
առաջին ամսին՝ օգոստոսի 11-ին և կոչվում էր Ամանոր։ Բառի 
ծագումնաբանությունը բխում է բնապաշտական Ամանոր 
աստծուց, որ հենց մարմնավորում էր Նոր տարին, Երկրի և 
մոլորակների պտույտը։



Բարեկենդան

Բարեկենդան տոնը խոր արմատներ ունի, որոնք ձգվում են դեպի 
հեթանոսական շրջան։ Մարդիկ զվարճանում էին, տրվում 
խրախճանքին ու պատրաստում ճոխ սեղաններ։ 
Հրապարակներում կազմակերպվում էին տարատեսակ խաղեր, 
պարեր, թատերական ներկայացումներ և դիմակահանդեսներ։ 
Ուտիս Տատը և Պաս Պապը կամ Ակլատիզը։ Ակլատիզը, 
որը Պահքի հովանավոր տիկնիկն էր։ Վերջինս պատրաստում 
էին սոխից կամ կարտոֆիլից և մեջը խրում յոթ փետուր, ապա՝ 
զգեստավորում։ 



Սուրբ Զատիկ

Զատիկը Հայերի մոտ տոնվել է ապրիլ ամսին՝ շատ ավելի վաղ, 
քան քրիստոնեությունն է։ Այն զատիկ է կոչվել ձմեռվանից 
գարունը զատվելու առթիվ։ Հայկական ավանդույթում, 
հավկիթներով հավկթախաղ է տեղի ունենում երկու հոգու միջև։ 


