
Նշվեց Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 30-

ամյակը 

 

26.09.2014թ. 

Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ 

հանդիսություն՝ նվիրված մասնաճյուղի հիմնադրման 30-ամյակին։ Մասնաճյուղը 

հիմնադրվել է 1984-ին արվեստաբան Հենրիկ Իգիթյանի ջանքերով։  Ստեղծման 

օրվանից ուսուցումն իրականացնում են բարձրագույն մասնագիտական կրթություն և 

մանկավարժության մեծ փորձ ունեցող մանկավարժներ։ Կենտրոնում գործում են 

նկարչության, կարպետի, գոբելենի, ասեղնագործության, տիկնիկ-խամաճիկների, 

պապյե-մաշեների,  ապլիկացիայի, կոլաժի, բատիկայի, խոսքի վարպետության և 

բազային խմբակներ, որտեղ ամեն տարի գեղագիտական դաստիարակություն է 

ստանում 3-17 տարեկան շուրջ 250 սան։ Կենտրոնում մշտապես կազմակերպվում են 

ցուցահանդեսներ, մանկական ներկայացումներ, կավճանկարի մրցույթներ, գրքի 

շնորհանդեսներ, քաղաքի նկարիչների թե  անհատական, թե միասնական 

ցուցահանդեսներ։  

Հոբելյանական հանդիսությունը տեղի ունեցավ մասնաճյուղի բակում: Ներկա էին 

Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը, Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան 

Բադոյանը , պաշտոնատար այլ անձինք, մտավորականներ, հյուրեր Երևանից և 

բազմաթիվ վանաձորցիներ։ Բացման խոսք ասաց մասնաճյուղի տնօրեն, գեղանկարչուհի 

Կարինե Գլոյանը՝ հակիրճ ներկայացնելով կենտրոնի գործունեությունն անցած 

տարիներին։ Ողջույնի խոսք ասաց Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն, 

արվեստաբան Լևոն Իգիթյանը՝ բարձր գնահատելով մասնաճյուղի կատարած 

հսկայական աշխատանքը։  Ողջույնի խոսք ասաց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել 

Դարբինյանը՝ նշելով, որ մասնաճյուղի հիմնադիրների և աշխատակիցների շնորհիվ 

կրթօջախում միշտ բարձր է պահվել գեղագիտական ճաշակը, իսկ սաները հետագայում 

իրենց դրսևորել են որպես արվեստագետ, ինչպես նաև հասարակությանը պիտանի 

քաղաքացի։ Նա ջերմ բարեմաղթանքներ հղեց կրթօջախին, իսկ երեխաներին մաղթեց 

հասնել նորանոր նվաճումների։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից 

շնորհավորանքի խոսք ասաց մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության 

հետ կապերի բաժնի պետ, արձակագիր, դրամատուրգ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր 

գործիչ Սամվել Խալաթյանը։ Նա իր խոսքում անդրադարձ կատարեց մասնաճյուղի 

հիմնադրման և գործունեության պատմությանը՝ նշելով, որ կրթօջախի կայացման 

գործում մեծ ներդրում են ունեցել նաև քանդակագործ Բոգդան Հովհաննիսյանը, 

գեղանկարիչներ Փափագ Ալոյանը, Վիլեն Գաբազյանը և ուրիշներ, իսկ Կ. Գլոյանը 

երկար տարիներ կարողացել է պահպանել մասնաճյուղը և զարգացման բազմաթիվ 

ծրագրեր է իրականացրել։  Ս. Խալաթյանն ընթերցեց Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյանի 

շնորհավորագիրը, որը Կ. Գլոյանին հանձնեց Տիգրան Բադոյանը։ Վանաձորի Էդ. 



Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն, երգահան Գագիկ Աղաբաբյանը 

շնորհավորագիր հանձնեց Կ. Գլոյանին։  

Մասնաճյուղում բացվել էր երեխաների ստեղծագործական աշխատանքների 

հոբելյանական ցուցահանդես, որում ներկայացված էր անցած տարիների ընթացքում 

կենտրոնի սաների ու մանկավարժների աշխատանքների ընտրանին՝ գեղանկար, 

ապլիկացիա, բատիկա, տիկնիկ-խամաճիկ, ասեղնագործություն, կարպետ, պապյե-մաշե։ 

Մասնաճյուղի բակում տեղի ունեցավ տոնական համերգ:  

 


