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Մալյանի թատրոնը Գորայքում և Սարավանում
Մայիսի 26-ին Գորայք մ իսկական
իրարանց մ էր. Երևանի Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնի դերասանները
ներկայացն մ էին Հ. Թ մանյանի 10
հեքիաթները: Եկել էին համայնքի բընակիչները, մանկապարտեզի սաները, դպրոցի աշակերտները, ս ցիչներն տնօրին թյ նը: Դպրոցի
տնօրեն պրն. Թադևոսյանն իր շնորհակալական խոսքը հղեց թատրոնի
դերասաններին՝ նման տոն պարգեվել համար, իսկ Գեոթիմ ընկեր թյանը՝ մտահաղացման համար:
«Վերջին տարիներին ﬔր համայնքը
ամբողջ թյամբ կտրվել է արվեստից:
Շատ տարիներ առաջ ﬔր համայնք
այցելել են բազմաթիվ դերասաններ,
երգիչներ և կազմակերպվել են նման
ﬕջոցառ ﬓեր: Սակայն շատ տարիներ նման բաներ չեն եղել: Համայնք մ
շատ քիչ ընտանիքներ կարող են տանել իրենց երեխաներին թատրոն, կինո: Ընտանիքներ կան, ովքեր մտած մ

Ընկերությունը կարևո 
րում է բնակչության և
են գյ ղից գնան, որպեսզի իրենց
հատկապես երիտասարդ
երեխաները հետ չընկնեն նման
սերնդի կրթության և իրա
ﬕջոցառ ﬓերից: Մշակ թային
զեկության հարցը՝ բնա 
կյանքը պետք է զարգացնել համայնպահպանական հարցերի
ք մ: Շնորհակալ թյ ն նաև Գեոթիﬕն նման հնարավոր թյան հա- շուրջ:
մար: Ես շատ կցանկանամ, որ շաՈւստի որոշվեց ընտրել
ր նակական բն յթ կրի նման դերասանական կազմով և խաղով ներ- ավելի զվարճալի և ժո
ղովրդի կողմից սիրված
կայաց ﬓերը:"
միջոց, ինչպիսին է թատ
րոնը կամ տիկնիկային
ներկայացումը, որը և
ուսանելի է, և զվարճալի,
և տալիս է հիանալի հնա 
րավորություն՝ ուղերձ
հաղորդելու և սերմանելու:

Մեր գյուղի
արտագաղթում իր դերն
ունի նաև մշակութային
կյանքի
բացակայությունը:
Մ. Թադևոսյան, Տնօրեն

Բնապահպանական կրթություն՝ արվեստի միջոցով
Անժելա Հովհաննիսյանը, Գորայքի
բնակիչ, կիս մ է իր տպավոր թյ նները: "Շատ հաճելի է տեսնել այս դերասաններին և նրանց խաղը ﬔր համայնք մ, ﬔր դահլիճ մ՝ մ ﬔնք
ﬕայն տեսն մ ենք հեռ ստաց յցի
էկրաններից: Ես բավականին հաճ յք
ստացա ներկայաց ﬕց և շատ կ զեմ, որ այն շար նակական լինի: Երեխաները ն յնպես շատ ոգևորված
էին տեսնել իրենց սիրելի սերիալների
հերոսներին իրենց իսկ գյ ղ մ: Այս
թատրոնին հաջորդեց տիկնիկային
թատրոնը, որը ն յնպես ոգևորեց
բնակիչներին՝ հատկապես փոքրիկներին: Քանի որ տիկնիկային թատրոնը հարստացված էր երեխաների սիրելի հերոսներով և երգերով՝ նրանք

հավասարապես երգ մ և գոռ մ էին
դերասանների հետ: Իսկ երկ փոքրիկների մայր Թագ հի Խաչատրյանը ասաց. Հրաշալի է, որ երեխաները
և ինչ չէ ﬔնք ևս կարող ենք նման
հաճելի ժամանակ անցկացնել ﬔր
համայնք մ և ցրվել առօրյա հոգսերից: Երեխաներն էլ բացի դրսից և
խաղերից կդիտեն և կսովորեն նման
ս ցողական և րախ ներկայաԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՝
ց ﬓերից:

Մալյանի թատրոնը
համայնքներում

1

"Շահագրգիռ կողմեր
ներգրավման պլան",
"Ծրագրի ոչ տեխնի
կական բնութագիր"

2

Շախմատային հույզեր
Ջերմուկում

Ընկերության՝ Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 2014
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Ս յն թվականի հ նիս ամսին
Ջերմ կ մ ﬔկնարկեցին
շախմատատային երկ կարեվոր իրադարձ թյ ն. Կարեն
Ասրյանի 7-րդ հ շամրցաշարը և "Ջերմ կ 2014″ մանկապատանեկան 9-րդ ﬕջազգային՝ Ստեփան Ավագյանի
հ շամրցաշարը: Այս մրցաշարերին իր աջակց թյ նը
ց ցաբերեց նաև Գեոթիմ Ընկեր թյ նը՝ շար նակելով
համագործակց թյան ավանդ յթը թե Հայաստանի Շախմատի ֆեդերացիայի, թե Շախմատի Ակադեﬕայի հետ:
Ստեփան Ավագյանի հ շամրցաշարի բացման արարող թյ նը մարդաշատ էր:
Ջերմ կ Աշխարհը բացել էր իր
դռները բազմաթիվ ծնողների,
երեխաների, հյ րերի, անվանի
շախմատիստների առջև: Եկել
էին նաև Վայոց Ձորի մարզպետը, Ջերմ կի քաղաքապետը, Շախմատի ֆեդերացիայի և Ակադեﬕայի ներկայաց ցիչները, Հ1-ի աշխատակիցները: Իսկ Երևանի
երաժշտական դպրոցի սաները
հաﬔﬔցին բաց մը երգով և
զվարթ նոտաներով:
Մանկապատանեկան մրցաշարին մասնակց մ էին 300-ից
ավելի երեխաներ և պատանիներ Հայաստանի մարզերից,
Վրաստանից, Իրանից, Ռ սաստանի դաշն թյ նից:

Գեոթիմ ընկեր թյ նը
վերջերս հրատարակեց
"Շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման պլան "-ի
թարմացված տարբերակը:
Այն տեղակայված է ընկեր թյան կայք մ, Գնդեվազի Ամ լսար ինֆորմացիոն կենտրոն մ՝ մատչելի բոլոր ցանկացողների
համար: Այս փաստաթ ղթը ընթերցողին հանգամանորեն ներկայացն մ է
Ծրագրի ներկայիս փ լին
առնչվող մանրամասներ.
Ծրագրի ենթակառ յցների քարտեզը և աշխարհագրական դիրքը, շահագրգիռ կողﬔրի
հետ ներգրավման պատմ թյ նը, գանգատարկման ﬔխանիզմը և ինչպես է այն աշխատ մ, շահագրգիռ կողﬔրին հ զող հիմնական հարցերը, Ծրագրի առաջիկա փ լեր մ Ընկեր թյան՝ համայնքների և այլ կողﬔրի ներգրավման գործընթացը:
Ամբողջ փաստաթուղթը տես
http://geoteam.am/amulsarproject/stakeholder
engagementplan.html
Միևն յն ժամանակ թողարկվել և Ինֆորմացիոն Կենտրոն մ և Գեոթիﬕ կայք մ տեղակայված է
"Ծրագրի ոչ տեխնիկական
մասի բնութագիր»-ը, որն անդրադառն մ է Ծրագրի մասին
մանրամասներին. տեղամասի
հատակագիծ, առանձին կառ յցներ և նրանց շահագործ մը, կ յտային տարրալվացման հրապարակ, կ տակման
ավազաններ, ջրամատակարար մ և և ջրահեռաց մ, Ծրագրի նախագծ մ և շահագործ մ, հանքի շահագործման
ժամանակաց յց, շինարար թյան փ լի նկարագիրը և այլն:

Ձեզ ենք ներկայացնում
Ընկերության Շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման պլանը և Ծրագրի ոչ
տեխնիկական բնութագիրը

յացրել է տարբեր կոնֆերանսների: Հարկ է
նշել, որ ներդր ﬓերի
ներգրավ մը ենթադր մ է նաև ճիշտ հավասարակշռ թյ ն
գտնել ներդրողների՝
ներդր ﬓերը վերադարձնել ակնկալիք-

Քաջալեր մ ենք ձեզ ծանոթանալ այս
փաստաթղթերին, դրանք կոչված են իրազեկել շահագրգիռ և բոլոր հետաքրքըրված կողﬔրին Ծրագրի ներկայիս փ լի
մասին և թե ինչպես է պլանավոր մ Ընկեր թյ նն աշխատել համայնքների և շահագրգիռ կողﬔրի հետ Ծրագրի նոր զարգաց ﬓերի ընթացք մ:
Ամբողջ փաստաթուղթը տես
http://geoteam.am/images/amulsar/
Amusar_Non_Technical_Project_Description_
ARM_ 2014.pdf

