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Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գլենդելի Արարատ Մասնաճիւղի 
Մշակութային Բաժանմունքի 
2014 թւի Տարեկան Զեկոյց 

Նոյեմբեր 27, 2013-Դեկտեմբեր 4, 2014 
 
Նոյեմբեր 23, 2013 թւին գումարւեց Մշակութային Բաժանմունքի 
Անդամական Ընդհանուր Ժողովը: Բաժանմունքի նոր կառոյցի բերումով 
վարիչ մարմնի ընտրութիւն տեղի չունեցաւ, այլ Վարչութեան 
ընտրութիւնից յետոյ, նորընտիր Վարչութիւնը նշանակեց բաժանմունքի 
վարիչ մարմինն ըստ հետեւեալի՝ 
Եղբ. Էդիկ Բալայեան    Ատենապետ 
Քոյր Ալիս Շահվերդեան   Քարտուղար 
Քոյր Սվետլանա Շահնազարեան  Գանձապահ 
Հետագայում Քոյր Սվետլանա Շահնազարեանը անձնական պատճառով 
հրաժարւեց աշխատանքից: Վարչութեան վաւերացումով աշխատանքի 
հրաւիրւեց Քոյր Վալենթին Արթունեանը, որպէս բաժանմունքի 
գանձապահ: 
 
ԱնդամներիԱնդամներիԱնդամներիԱնդամների    թիւթիւթիւթիւ    
2014 թւի Մշակութային Բաժանմունքի անդամների թիւն է 63 հոգի: 
 
ՀանդիպումներՀանդիպումներՀանդիպումներՀանդիպումներ    
1-Վարիչ Մարմինը գումարել է  շաբաթական իր նիստերը եւ մինչ այժմ 
գումարել է 27 նիստ: 
2-Վարիչ Մարմինը մասնակցել է Վարչութեան կողմից գումարւած 
ատենապետական եւ դիւանների բոլոր ժողովներին: 
 

ԱրւեստաբաժինԱրւեստաբաժինԱրւեստաբաժինԱրւեստաբաժին    
ԱրարատԱրարատԱրարատԱրարատ    ԵրգչախումբԵրգչախումբԵրգչախումբԵրգչախումբ    
Շարունակւել է Արարատ Երգչախմբի աշխատանքները 40 հոգու 
մասնակցութեամբ, որոնք Տիկ. Ալենուշ Եղնազարի ղեկավարութեամբ 
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շաբաթական իրենց փորձերն են կատարել մասնաճիւղի կենտրոնում: 
Ներկայումս երգչախմբի բոլոր անդամները մասնաճիւղի անդամ են: 
Երգչախմբի տարեկան 9-րդ համերգը տեղի ունեցաւ Մայիս 18, 2014-ին, 
«Բարսեղ Կանաչեան» յայտագրով, որը նւիրւած էր Հ.Մ.Ա.Կ.-ի 70 
ամեակին: 
 
ՆկարչութեանՆկարչութեանՆկարչութեանՆկարչութեան    ԴասարանԴասարանԴասարանԴասարան    
Քոյր Վալենթին Արթունեան  Վարիչ Մարմնի Կապ 
Հազիւ մէկ ամիս տարեշրջանն սկսելիս նկարչութեան ուսուցչուհի Տիկ. 
Անի Իսկանդարին անակընկալօրէն հրաժարւեց աշխատանքից: 
Այնուհետեւ դասարանի դասաւանդումն յանձն առաւ Եղբայր Էդիկ 
Բալայեանը, մինչեւ նոր ուսուցիչ գտնելը: Վերջապէս մայիս ամսւայ 
ընթացքում բաժանմունքիս վիճակւեց աշխանաքի հրաւիրել օրիորդ 
Անահիտ Մորադխանի-ին: Պարապմունքներն Ուրբաթ օրւանից փոխւեց 
Հինգշաբթի օրերը, երեկոյեան ժամը 6-ից 7:30: 
Օրիորդ Անահիտի ուսուցչական բարձր ձիրքի շնորհիւ դասարանն 
վերսկսւեց 14 աշակերտներով: Դժբախտաբար դասարանի կազմւելուց 
յետոյ ծնղներից ոմանք սկսեցին ճնշում բերել Օր. Անահիտի վրայ որպէսզի 
դասարանի օրը փոխի Ուրբաթ օրւայ: Ճնշումներն հասան այն աստիճան, 
որ ծնողներից երկուսն սկսեցին հեռաձայնել վերջինիս ու ստեղծեցին 
անախորժ վիճակ, որի պատճառով Օր. Անահիտը ստեղծւած վիճակն 
անընդունելի համարելով, Հոկտեմբեր ամսին իր հրաժարականը 
ներկայացրեց: բաժանմունքի Վարիչ Մարմինն եւս իր հերթին ներքոյիշեալ 
պատճառների բերումով որոշեց դադարեցնել դասարանը՝ 
1-Դասարանի ամսավճարների ժամանակին չվճարելու պատճառով 
2-Ոորշ ծնողների կողմից դասարանը լուրջի չառնելու պատճառով 
3-Մի քանի ծնողների բանեցրած ճնշումները ուսուցչի վրայ եւ իրենց 
թելադրանքներն ու դասարանի կարքի խանգարումը: 
 
ՆանօրՆանօրՆանօրՆանօր    ՄանկաՄանկաՄանկաՄանկա----ՊՊՊՊատանեկանատանեկանատանեկանատանեկան    ԵԵԵԵրգչախումբրգչախումբրգչախումբրգչախումբ    
Լիլիան Աւագ  Ղեկավար 
Անդամների թիւ 6 հոգի: 
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Փորձեր՝  Ուրբաթ օրերը, երեկոյեան ժամը 6-ից 7:30: 
Այս տարի Նանօր երգչախումբն առաջին անգամն լինելով Արարատ 
Երգչախմբի համերգին բեմ բարձրացաւ կատարելով 3 երգեր, որն 
արժանացաւ մեծ գնահատանքի:  
Համեստ մի յայտագրով երգչախումբն մասնակցեց Արարատ 
Մասնաճիւղի 36 ամեակի առիթով կազմակերպւած տօնախմբութեան: 
Երգչախումբն համեստ յայտագրով մասնակցել է նաեւ Հայ-Կորէական 
տօնախմբութեանը: 
Դժբախտաբար հակառակ ուսուցչի եւ վարիչ մարմնի ջանքերին 
երգչախմբի անդամների աճն մնում է անշարժ ու նկատի առնելով ուսուցչի 
վճարումներն այս մեր բոլորի սրտին հարազատ աշխատանքն չի 
կարողանում արդարացնել տնտեսական իր գոյավիճակը: Ահա թէ ինչու 
վարիչ մարմինս որոշել է դադարեցնել նաեւ այս դասարանի 
աշխատանքը: 
Ուրախութեամբ տեղեկացնում ենք, որ երէկ երկու ու կէս ժամ ժողովից 
յետոյ Տիկին Լիլիան Աւագն ընդառաջելով վարիչ մարմնիս առաջարկը, 
գիտակցելով բաժանմունքիս նիւթական եւ վերակազմակերպչական 
իրավիճակը եւ նկատի առնելով դասարան յաճախող երեխաների տարած 
աշխատանքը, ընդունեց մէկ տարի անվճար պարապել Նանօր Երգչախմբի 
հետ, որի համար մեր շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնն ենք 
յայտնում: 
 
Կարեւոր ենք նկատում ասելու, որ՝ թէ Նանօր Երգչախմբի եւ թէ 
նկարչութեան դասարանի եւ թէ Summer Art Camp-ի համար 
յայտարաութիւններ է կատարւել թերթով, բացիկներով եւ 
հեռուստաժամով, իսկ միայն նաւասարդեան 4 օրեայ ֆեստիվալում ցրւել 
է 2000-ից աւել բացիկ: 
Դժբախտաբար, թէ բարեբախտաբար այս օրերում մեր գաղութի 
իրականութիւնն է, որ կան երաժշտութեան եւ նկարչութեան բազմաթիւ 
դասարաններ, որոնք օրստօրէ դէպի իրենց են գրաւում ցանկացողներին: 
Ահա թէ ինչու  նույնիսկ միութիւնում համեստ, սակայն բարձրորակ 
դասաւանդումն չեն հետաքրքրում մեր ծնողներին: 



 

4 

Cultural Div. 2014 Annual Report 

 
ԿազմակերպչականԿազմակերպչականԿազմակերպչականԿազմակերպչական    
Վարիչ մարմինը հենց տարեշրջանի սկզբից յատուկ կարեւորութիւն տւեց 
կազմակերպչական հարցերին: 
Նկատելով հսկայ բաց երգչախմբի եւ միութեանս միջեւ, վարիչ մարմինս 
կազմակերպեց հերթական գոնէ 7 նիստ, ուր մօտիկից լսեց երգչախմբի 
անդամների մտահոգութիւններն ու առաջարկները: 
Այդ ժողովների արդիւնքն եղաւ երգչախմբի ներքին գործելակերպի 
ձեւաւորումն: 
Յիշեալ գործելակերպը Դեկտեմբեր ամսին ներկայացրեց երգչախմբի 
հանդիպմանը, որն մեծ ընդունելիութեան արժանացաւ: 
 
ՁեռնարկներՁեռնարկներՁեռնարկներՁեռնարկներ    
Ապրիլ 12-13-2014 
Միանգամայն կազմակերպչական, գեղարւեստական ու 
դաստիարակչական նոր ոճ ու որակով, մասնաճիւղի կենտրոնում երկու 
օր տեւողութեամբ  հանդէս եկաւ “Red Poppy” Multimedia Forum 
ցուցահանդէսը: 
Յիշեալ ձեռնարկը, որ նւիրւած էր հայոց ցեղասպանութեան 99 ամեակին 
արժանացաւ բացառիկ գնահատանքի, իր ներկայացման բարձր որակի, 
իսկ forum ի բաժնում հիւրընկալեց նշանաւոր պատմաբաններ ու 
քաղաքական գործիչներ: 
Առաջին անգամն լինելով 30՝x50` չափով պատրաստւած 
ցեղասպանութեան փոստերն դաստիարակչական ու համեմատական նոր 
չափանիշեր ստեղծեց այցելողների մօտ ցեղասպանութեան մասին: 
Հեռուստաժամն ու թերթերը լայնօրէն անդրադարձան սոյն ձեռնարկի 
մասին, մինչեւ անգամ եղան առաջարկներ այն կատարելու նաեւ Սան 
Ֆրանսիսկոյում եւ Թորենթոյում, սակայն նիւթականի պատճառով դա 
չիրականացաւ: 
“Red Poppy” հեղինական էր Եղբ. Էդիկ Բալայեանը, որի ղեկավարութեամբ 
ու անդամների եւ ոչ անդամների օժանդակութեամբ իրագործւեց այս 
որակեալ նախաձեռնութիւնը: 
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Summer Art CampSummer Art CampSummer Art CampSummer Art Camp    
Առաջին անգամն լինելով այս տարի Յունիս, Յուլիս եւ Օգոստոս 
ամիսների ընթացքում Օր. Անահիտ Մորադխանի ուսուցչութեամբ տեղի 
ունեցաւ Summer Art Camp-ը: 
Հակառակ լայն յայտարարութիւնների դասարանին մասնակիցների թիւը 
մնաց քիչ, ուստի որպէս սկիզբ դա յուսալի է: 
 
ՉկայացածՉկայացածՉկայացածՉկայացած    ՁեռնարկներՁեռնարկներՁեռնարկներՁեռնարկներ    
1111----Armenian Heritage Forum ExhibitionArmenian Heritage Forum ExhibitionArmenian Heritage Forum ExhibitionArmenian Heritage Forum Exhibition նւիրւած հայ գորգագործութեան 
անցեալ եւ ներկային: Սա լինելու էր Red Poppy #2, որն չիրականացաւ 
նիւթականի պատճառով: 
2222----ԾանօթանալԾանօթանալԾանօթանալԾանօթանալ    հայհայհայհայ    արւեստագէտներիարւեստագէտներիարւեստագէտներիարւեստագէտների    հետհետհետհետ    Interview/ExhibitionInterview/ExhibitionInterview/ExhibitionInterview/Exhibition    
Այս շարանն եւս նիւթականի պատճառով տեղի չունեցաւ: Յայտագրի 
մաս էին կազմում: 
Վահէ Բերբերեան, Արա Օշական, Վահէ Փիրումեան, Արմինէ Իւհաննէս, 
Էդիկ Բալայեան եւ շատ ուրիշներ: 
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ՀրաժարականՀրաժարականՀրաժարականՀրաժարական    
Աւարտելով 2014 թւի տարեշրջան, մեր շնորհակալութիւնն ենք յայտնում 
բոլոր նրանց ովքեր աշխատել ու համագործակցել են բաժանմունքիս հետ 
եւ յայտնելով  մեր հրաժարականը, յաջողութիւն ենք մաղթում 2015 թւի 
աշխատանքներին: 
 
Էդիկ Բալայեան 
 
Ալիս Շահվերդեան 
 
Վալենթին Արթիւնեան 
 
 
 
 


