
Օձուն 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏ 

 

Համայնքի ղեկավարը համայնքի տարածքում պետական, մշակութային 

քաղաքականությունն իրականացնում է Արվեստի դպրոցի, Մշակույթի տան և երկու 

գրադարանների /Օձունի և Ամոջի/ միջոցով: 

Արվեստի դպրոցը համայնքում գործում է 1971 թվականից: Դպրոցում աշխատում են 17 

մանկավարժներ, մեկ վարչական, 4 սպասարկող: Սովորողների թիվը` 111 /Դաշնամուրային 

բաժնում` 60, Կերպարվեստի բաժնում` 25, Լարային բաժնում` 2, Փողային բաժնում` 6, 

Ժողովրդական գործիքների բաժնում` 12, ակորդեոնի բաժնում՝ 5 և 1 վոկալ/: 

Արվեստի դպրոցն իր աշխատանքային գործունեությունը իրականացնում է ԿԳ 

նախարարության ենթակայությամբ գործող համայնքի հանրակրթական դպրոցի 

մասնաշենքում, որը, մեղմ ասած, զուրկ է տարրական պայմաններից: Այդուհանդերձ, 

մանկավարժներն աշխատում են բարեխղճորեն, հուսալով, որ մի օր էլ իրենց բախտ 

կվիճակվի աշխատել բարեկարգ շենքային պայմաններում: 

 

Մշակույթի տունը գործում է բարեկարգ շենքային պայմաններում, ունի 4 աշխատող: 

Համերգային դահլիճը 350 նստատեղով բարեկարգ է, թերևս շենքը զուրկ է 

ջեռուցումից: Մշակույթի տանը գործում են հետևյալ խմբակները`  

Կերպարվեստի, որտեղ հաճախում են շուրջ 40 երեխաներ,  

երկու պարային խմբակներ, որոնց մասնակիցների թիվը անցնում է 100-ից,  

թատերական երկու խմբակներ,  

Կարատեի խմբակ,  

Ֆուտբոլի թիմ: 

Մշակույթի տան համար խիստ անհրաժեշտություն է ունենալ մեկ Ռոյալ /դաշնամուր/, 

համակարգիչ, բեմի վարագույր, լուսային սարքավորումներ, տեխնիկա /բարձրախոսներ, 

դինամիկներ և այլ/: 

Մշակույթի տան երրորդ հարկում գործում է Գրադարանը` մեկ աշխատողով: Գրքային 

ֆոնդը կազմում է 19.604 գիրք: Ամոջ համայնքում գործող գրադարանը 2.586 գրքային 

ֆոնդով նույնպես գործում է մշակույթի տան ենթակայությամբ: 2013թ. ՀՀ մշակույթի 

նախարարության կողմից գրադարանները համալրվել են շուրջ 145 միավոր գրքերով: 

2014թ. ընթերցողների թիվը կազմել է 1150, տրամադրված գրականության թիվը` 2845: 

Համայնքի ղեկավարի կողմից վերահսկվում է մշակույթի օբյեկտների համալիր 

աշխատանքային գործունեությունը` ամենամյա և ընթացիկ հաշվետվությունները, 

աշխատանքային ծրագրերը: 

Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների շրջանակում համայնքում 

կազմակերպվում են մասսայական միջոցառումներ, մասնավորապես Հայաստանի 

Հանրապետության պետական տոների` Ազգային բանակի, Հաղթանակների, 



Անկախության, Առաջին Հանրապետության, Սահմանադրության, ինչպես նաև Եղեռնի ու 

Երկրաշարժի զոհերի հիշատակության օրերի առթիվ: 

Համայնքը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 

միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի համաձայն աջակցում է համայնքի տարածքում գտնվող հուշարձանների 

պահպանության գործին:  

Համայնքի վարչական տարածքում շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ 

աշխատանքների կատարման ժամանակ հուշարձաններ չեն հայտնաբերվել: 

Հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում գյուղապետարանի 

կողմից ապահովվում է համայնքի տարածքում գտնվող հուշարձանների պահպանական 

գոտիներում սահմանված հատուկ ռեժիմի պահանջների կատարումը: 

 Տեղեկույթը` Մհեր Մելիքյանի 

 03.04.2015թ. 

 


