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Գիտաժողովը նվիրում է 2 օր կոնֆերանսներին և 2 

օր այցելությանը հնագիտական տեսարժան 
վայրեր, տեղի բնակավայրեր և բաղկացած է 3 

փուլից. 
 

1- մի շարք մասնագիտացված կոնֆերանսներ համագործակցող 

հաստատությունների փորձագետների և դասախոս-

գիտաշխատողների կողմից 

 

2- ՃՇՀԱՀ-ի և ԼՃԱԲԴ-ի ուսանողների ավարտական նախագծերի 

ցուցադրություն և փոփոխության ենթարկված տարածքների (Էրեբունի)  

ներկայացում մասնագետներին և ընտրված լայն հասարակությանը 

 

3- մեկնաբանություններով ուղեկցվող այցելություններ Երևանի որոշ հին 

թաղամասեր և հնագիտական տեսարժան վայրեր, որոնք թույլ կտան 

հստակեցնել հայկական տարածաշրջանի երկարատև զարգացման 

խնդիրները 
 
 

21/10                 

առավոտյան.     բացում և համատեքստի, խնդրի, նպատակների ներկայացում 

կեսօրին.             Թեմա 1.  Կայուն (նյութերից) ազգային հարստություն և ժառանգություն 

երեկոյան.          «Էրեբունի» թանգարանի վերաբերյալ նախագծերի ցուցահանդեսի ներկայացում 

 

 22/10                         

 առավոտյան.   Թեմա 2.  Ազգային ժառանգություն, արժևորում և պահպանում  

 կեսօրին.             Թեմա 3. Ազգային ժառանգություն, զբոսաշրջություն և տարածաշրջանների 

զարգացում 

 

23/10    Այցելություն հնագիտական տեսարժան վայրեր. Էրեբունի, Կարմիր 

բլուր, Շենգավիթ, հին Երևան... 

     

 24/10       

  Այցելություն Դվինի (և/կամ Մեծամորի) հնագիտական տեսարժան վայր  

 

 

 16.00-19.00       « Europa Nostra » մրցանակի շնորհում  

                         Կազմակերված է Գայանե Կասնատիի կողմից (Politecnico Di Milano)



Օր 1 Չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 21, 2015. «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց –թանգարան 

 

09.
30  Ընդունելություն և գրանցում Ազգային գրադարանում (Երևան, Տերյան 72) 

 

10.
00

 -11.
00 Գիտաժողովի բացում և ընդունելության ելույթներ 

 Ընդունելության ելույթ – Գ. Գալստյան (ՃՇՀԱՀ-ի ռեկտոր)  

1. Քաղաքաշինության նախարար Ն. Սարգսյան  

2. Մշակույթի նախարար Հ. Պողոսյան և/կամ Մշակույթի փոխնախարար Ա. Սամուելյան 

3. Սփյուռքի նախարար  Հ. Հակոբյան 

4. Հայաստանում Իտալիայի դեսպանություն. Ջ. Ռիչուլլի 

5. ԼՃԱԲԴ.  Լ. Բուսկե (Հետազոտությունների և համագործակցությունների տնօրեն) 

 

Գիտաժողովին հրավիրված են. 

Արտաքին գործերի, Էներգետիկայի և բնական պաշարների, Բնապահպանության 

նախարարությունները, Ազգային ժառանգության պահպանման և զբոսաշրջության ծառայությունները, 

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի 

ճարտարապետների միությունը, Հայաստանի շինարարների միությունը, Ռոն-Ալպ շրջանից  Ն. 

Հալիթիմ-Դյուբուան և տեղի ներկայացուցիչներ Ա. Դավթյանն ու Է. Երիցյանը: 
 

11.
00

-11.
30         Սուրճի ընդմիջում 

 

11.
30

 -13.
00

  Ներածական կոնֆերանս . « Հայաստանում հողաշեն ժառանգությունը. ազգային 

հարստությունից դեպի տարածաշրջանների զարգացում » 

                           Խմբավար. Լ. Բուսքե 
 

-  Ժ.-Մ. Կասբարյ ան « Հնագիտական ժառանգու թյ ան արժևորու մը  

Արտաքին գործերի  նախարարու թյ ան աջակցու թյ ամբ  իրագործվող 

առաքել ու թյ ու ններու մ» 
-  Ս. Մոննո – « Ժառանգությունից դեպի ժամանակակից բնակության վայր » 

-  Գ. Գյուրջյան « Նախագծեր Էրեբունի/Երևանի համար. ազգային ժառանգություն, 

պահպանում, արժևորում և զբոսաշրջություն »  

-  Գայանե Կասնատի – « Ազգային ժառանգություն, արժևորում և զբոսաշրջության    

զարգացում » 

    

 13.
00

-14.
30 Ճաշի ընդմիջում 

 

14.
 30

-16.
00  Թեմա 1 Ազգային ժառանգություն և կայուն նյութեր 

   Խմբավար. Պ. Ավետիսյան  
 

-   Գ. Գալստյան. « Հայաստանի պատմական հուշարձանների կրաշաղախների 

ջրակայունությունը և այդ խնդրի լուծման համար օգտագործված հնագույն 

հավելանյութերը » 

-  Ռ. Անժեր. « Հողն ապագայում որպես կառուցման նյութ » 

-  Ա. Կանեցյան. « Հում աղյուսի օգտագործման առանձնահատկությունները Հայաստանի 

ուրարտական հուշարձաններում»  

-  Մ.-Ք. Ջամբրունո. « Մշակութային ժառանգությունը որպես տնտեսական երկարատև 

զարգացման հնարավորություն. Հաղպատի, Սանհինի և Գեղարդի ուսումնասիրման 

արդյունքում առաջացած մտքեր » 
 

16.00-16.30  Ընդմիջում. ցուցահանդեսի բացում, Է. Հարությունյան/ Բ. Սանիե  

 

16.30-18.30       ԼՃԱԲԴ-ի և ՃՇՀԱՀ-ի ավարտական նախագծերի ներկայացում 

19.
00

  ՃՇՀԱՀ-ի կողմից կազմակերպված երեկույթ և ընդունելության ընթրիք 



Օր 2  Հինգշաբթի, հոկտեմբերի 22, 2015  ԼԳԱՃԲ/ ՃՇՀԱՀ 

 

 09.
30

-11.
00 Թեմա 2: Հողաշեն ազգային ժառանգություն, արժևորում և պահպանում 

  Խմբավար. Գ. Գյուրջյան 
 

-  Դ. Գանդրո. « Հողաշեն ազգային ժառանգություն և տեղանքի զարգացում. Իրան, 

Թուրքմենստան... » 

-  Ս. Դեշամ + Մ. Կարապետյան + Մ. Բադալյան. « Ուրարտական և հետուրարտական  

ճարտարապետությունը. Էրեբունու ընթացիկ հետազտությունները: Անհրաժեշտ կապը 

հետազոտության, պահպանման և արժևորման միջև »  

-  Մ. Սարակկո. «Հողաշեն ճարտարապետության պահպանումը. ուսումնասիրությունից 

դեպի նախագիծ» 
 

11.
00

 11.
30 Սուրճի ընդմիջում 

 

11.30 -13.
00

 Խմբավար Մ. Բորիանի 
 

- Հ. Պետրոսյան, Լ. Կիրակոսյան, Ի. Կարապետյան, Ա. Գաբրիելյան, Վ. Սաֆարյան - « 

Աղյուսի 

կառուցվածքները Արցախի Տիգրանակերտում » 

- Ֆ. Գարնիե. « Գիտական մոտեցում սեյսմիկ գոտիների շինարարական մշակույթներին. 

հողաշեն և տեղական նյութերով ճարտարապետության  դեպքը » 

- Լ. Կիրակոսյան. « Հում աղյուսի օգտագործման շինարարական արվեստը  

Հայաստանում » 

    

13.
00

-14.
30 Ճաշի ընդմիջում 

 

14.
 30

-16.
30

  Թեմա 3: Զբոսաշրջություն ու տարածաշրջանների զարգացում և կլոր սեղան 

  Խմբավար. Ֆ. Տրան  
  

-  Պ.Ավետիսյան. « Հնագիտություն. պահպանում, արժևորում և երկարատև զարգացման 

խնդիրներ » 

-  Ի. Լըֆոր. « Ազգային ժառանգություն և տարածաշրջանների արժևորում. զբոսաշրջության 

ներկայացումը և պատկերացումները » 

-  Պ. Պորտ. « Արժևորել հնագիտական տեսարժան վայրերը. հետազոտություն և 

պահպանում, հարմարությունների ստեղծում և միջնորդություն, ժամանց և 

զբոսաշրջություն »   

-  Երևան-նախագիծ ինստիտուտ (Ս. Օհանյան). « Հնագիտական տեսարժան վայրերի 

ներգրավումը Երևանի քաղաքաշինական նախագծերում »  

-  Հ. Սավա-Գերազ՝  Լիոնի գալլո-հռոմեական թանգարանի հսկիչ.  « Տեսարժան վայրերում 

գտնվող թանգարանները, համագործակցություններ տեղանքի զարգացման համար » 

 

    

 16.
30  ընդմիջում 

 

17.
 00

-18.
30 Կլոր սեղան. « Հեռանկարներ և եզրափակում », բոլորի մասնակցությամբ 

                             Խմբավարներ. Ս. Մոննո, Դ. Գանդրո 
                         

 

 

 

 

 

  



Օր 3  ուրբաթ, հոկտեմբերի 23, 2015 

09.
30

-12.
30

  Այցելություն Էրեբունու, Կարմիր բլուրի և Շենգավիթի հնագիտական տեսարժան վայրեր 

տնօրեն Գ. Գյուրջյանի հետ 

12.
30

-14.
00 

 Ճաշի ընդմիջում 

14.
00

-16.
00  Այցելություն պատմահնագիտական թանգարան (Հանրապետության հրապարակ) 

տնօրենի՝ Անելկա Գրիգորյանի ուղեկցությամբ 

16.
00

-18.
00:

 Հին Երևանի և վերջինիս արվարձանի, տեղական ազգային ժառանգության մնացորդների 

բացահայտում (օրինակ`Կոնդ թաղամաս)  

Երեկոն ազատ է  

 

Օր 4   շաբաթ, հոկտեմբերի 24, 2015  

09.30-15.00 Այցելություն Դվինի (և/կամ Մեծամորի) հնագիտական տեսարժան վայր վերջինիս 

տնօրենի հետ (Պ. Ավետիսյան և Հ.Մելքումյան)  

16. 00-19.00         « Europa Nostra » մրցանակի շնորհում` կազմակերված Գայանե Կասնատիի կողմից 

(Politecnico Di Milano) 
Երեկոն ազատ է  

 

Օր 5    կիրակի, հոկտեմբերի 25, 2015 

 Ընտրությամբ այցելություն Խոր Վիրապի, Գեղարդի վանքեր և/կամ Էջմիածին 

Կամ էլ մասնակիցների մեկնում 

 

Այսպիսով գիտաժողովի նպատակը.   

- Հայաստանում մշակութային, միևնույն ժամանակ հնագիտական, ավանդական և ավելի 

ժամանակակից ժառանգության ուսումնասիրումն է,  

- ժամանակակից բնակության վայրերում հնարավորության դեպքում նոր աշխուժացման 

առաջացումը բնակչության շրջանում, որը կվերարժևորի հողը որպես շինարարական նյութ:  

Գիտաժողովի առաքելությունը հայկական քաղաքական, մշակութային, համալսարանական 

կառույցները դեպի այս ներուժն ուղղորդելն է, որը և կհանգեցնի Հայաստանում տարածաշրջանների 

զարգացմանը: Այդ ամենն իրականացնելու համար, գիտաժողովը կհետաքրքրվի հնագիտական 

ժառանգության բազմաթիվ օրինակներով և հին թազամասերով, Երևանի հին հողաշեն կառույցներով, 

դրանց շրջակայքով և առհասարակ Հայաստանով:



Գ. Շ. Գալստյան, տեխն.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Հայաստանի պատմական հուշարձանների կրաշաղախների 

ջրակայունության և այդ խնդրի լուծման համար օգտագործված հնագույն 

հավելանյութերի մասին 

 
Համառոտագիր. Ներկայացված է Հայաստանի Անտիկ  և Վաղ Միջնադարի 

հուշարձաններում օգտագործված կրաշաղախների հետազոտության արդյունքները, 

այդ թվում, նյութական, քիմիական և հանքաբանական կազմը: Բերված է 

կրաշաղախների երկարակեցության հնարավոր պատճառները, այդ թվում 

պատրաստման հնագույն տեխնոլոգիաները, որոնցում ջրակայունությունը 

բարելավվել է բնական մանրահատիկ ու փոշենման մասնիկների և այլ հատուկ 

հավելանյութերի օգտագործման միջոցով:  

Բանալի բառեր. հուշարձաններ, պատրաստման հնագույն տեխնոլոգիաներ, 

ջրակայունություն բնական փոշենման մասնիկներ:  
 
 


