
ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ



ԱԿՈՒՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Գրական ակումբը իր գործունեությունը սկսել
է 2016 թվականի սեպտեմբերի 6-ից՝ Մարիետ
Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ:

 Ակումբի անդամները կրթահամալիրի
ուսուցիչներն են: Մասնակցում են նաև
սովորողներ, այլ ցանկացողներ:

 Հիմնադրման օրվանից ակումբն ունեցել է 18 
քննարկում:

 Քննարկումները տեղի են ունենում
յուրաքանչյուր երեքշաբթի 14:30, 
Գեղարվեստի դպրոցում: 





 Ցանկացած հետաքրքիր միտք, գաղափար
խրախուսվում է. ակումբի անդամները հաճախ են
հանդես գալիս նախաձեռնություններով, 
առաջարկում ընթերցանության նյութեր: 

 Գրական ակումբն անկաշկանդ արտահայտվելու , 
այլոց կարծիքը լսելու, համադրելու և հակադրելու
հարթակ է: 

 Գրական ակումբն ունի բլոգ, որտեղ տեղադրվում են
անդամների վերլուծությունները, ընթերցանության
նյութեր, տեղեկություններ ակումբի
գործունեության մասին: 

grakanakumb.wordpress.com




ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ

 Գրական ակումբի անդամ կարող է դառնալ ինչպես
կրթահամալիրում աշխատող,սովորող,այնպես էլ
կրթահամալիրից դուրս գտնվող ընթերցասեր անձը: 

 Գրական ակումբը բաց է բոլորի համար: 

 Ցանկացողներին հնարավորություն է տրվում
մասնակցել նաև առցանց. վերլուծություններ, 
գրառումներ անել ակումբի բլոգում, ծանոթանալ
մյուս անդամների գրառումներին, հանդես գալ
առաջարկություններով:   

 Ակումբն ունի 32 հիմնական անդամ: 

https://grakanakumb.wordpress.com/2016/08/29/%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/




ԱԿՈՒՄԲԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է

 ստեղծել ընթերցասեր մարդկանց
համագործակցություն՝ հնարավորություն
տալով ընթերցած նյութը առավել խորությամբ
ընկալելու,

 խոսքի արվեստի միջոցով նպաստել
գեղագիտական աշխարհընկալման
զարգացմանը,

 ծանոթնալ գրականության տարբեր ժանրերի
ստեղծագործություններին, գրական
ուղղություններին,

 զարգացնել գրական ճաշակ:





ԸՆԹԵՐՑԱԾ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Խորխե Բուկայ « Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ
չեմ կարողանա»

 Սինյիտիրո Նակամուրա « Դղյակ տանող ճանապարհը »

 Դանիել Խարմս
 Էքզյուպերի, հատվածներ « Ռազմական օդաչուն» գրքից
 Էռնեստ Հեմինգուեյ « Այնտեղ, ուր մաքուր է ու լուսավոր», 

«Ծերունին կամրջի մոտ», « Կատուն անձրևի տակ»

 Ջերոմ Սելինջեր « Մակույկում», « Դյութիչ շուրթերն այդ, աչքերը
կանաչ »

 Վ. Սարոյան « Այդ օրը», « Օձը», « Բան ունեմ ասելու »

 Ջեյմս Ջոյս « Դժբախտ պատահար»

 Ժան Պոլ Սարտր « Պատը»

https://grakanakumb.wordpress.com/2016/12/18/%D5%B9%D5%A5%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%A5%D5%AC-%D5%B9%D5%A5%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B8%D6%82-%D5%A5%D6%80%D5%A2%D5%A5%D6%84/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/12/10/%D5%A4%D5%B2%D5%B5%D5%A1%D5%AF-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B2-%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A8-%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%B5%D5%AB%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%B8-%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/12/02/%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%AB%D5%AC-%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%BD/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/11/23/%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%B1-%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4-%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%BF/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/11/08/%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%B2-%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A7-%D5%B8%D6%82-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80-%D5%A7%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%BF/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/29/158/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/29/%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D6%80%D6%87%D5%AB-%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%A7-%D5%B0%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%A5%D5%B5/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/29/%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/28/206/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/22/%D5%A1%D5%B5%D5%A4-%D6%85%D6%80%D5%A8-%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B4-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/23/%D6%85%D5%B1%D5%A8-%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B4-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/08/30/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%BA%D5%AB%D5%A5%D5%BD-%D5%BE-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/14/%D5%A4%D5%AA%D5%A2%D5%A1%D5%AD%D5%BF-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80-%D5%BB%D5%A5%D5%B5%D5%B4-%D5%BB%D5%B8%D5%B5%D5%BD/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/06/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A8-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%80/




ԸՆԹԵՐՑԱԾ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խորխե Լուիս Բորխես « Որոշ ժամանակ
անց»

Ռեյ Բրեդբերի « Ժպիտը», « Անցորդը»

Գաբրիել Գարսիա Մարկես « Աշխարհի
ամենագեղեցիկ ջրահեղձը»

 Կոբո Աբե « Կարմիր բոժոժ»

 Ջորջ Օրուել « Փղի սպանությունը»

https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/22/%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF-%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%AD%D5%A5-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AB%D5%BD-%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%AD%D5%A5/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/15/%D5%AA%D5%BA%D5%AB%D5%BF%D5%A8-%D5%BC%D5%A5%D5%B5-%D5%A2%D6%80%D5%A5%D5%A4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/15/%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A8-%D5%BC%D5%A5%D5%B5-%D5%A2%D6%80%D5%A5%D5%A4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/07/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB-%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%AF-%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%B1%D5%A8-%D5%A3%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%AB/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/08/30/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D6%80-%D5%A2%D5%B8%D5%AA%D5%B8%D5%AA-%D5%AF%D5%B8%D5%A2%D5%B8-%D5%A1%D5%A2%D5%A5/
https://grakanakumb.wordpress.com/2017/01/08/%D6%83%D5%B2%D5%AB-%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%BB%D5%B8%D6%80%D5%BB-%D6%85%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A5%D5%AC/




ԱԿՈՒՄԲԻ ԴԵՐԸ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 Արևիկ Ներսիսյան, Վ. Սարոյանի «Բան ունեմ
ասելու» ռադիոպիեսի ընթերցում, քննարկում
դասարանում.

 Նարեկ Խաչատրյան, 7-րդ դասարան
 Էլլադա Բաբայան, 7-րդ դասարան
 Վիկի Միկաիլ, 7-րդ դասարան
 Մարինե Իշխանյան, 8-րդ դասարան
 Քրիստինե Մինասյան, 8-րդ դասարան
 Աննա Ղարիբյան, 8-րդ դասարան
 Կարինե Ոսկանյան, 8-րդ դասարան

https://khachatryannarek.wordpress.com/2016/12/17/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%80/
http://elladababayan.blogspot.am/2016/01/blog-post_960.html
https://viktoriaani.wordpress.com/2016/12/18/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%AB-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82/
https://marineishkhanyan.wordpress.com/2016/12/15/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A8/
https://qristinem.wordpress.com/2016/12/08/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%AB%D5%BD%D6%80%D5%BF%D5%A5-%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80/
http://anna-gharibyan-1.mozello.com/
https://karinevoskanyan1112.wordpress.com/2016/12/08/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A8/




 Արմինե Աբրահամյան. վերլուծություններ, 
ռադիոթատրոն: 

 Մարինե Ամիրջանյան, վերլուծում են քոլեջի
ուսանողները.

 Գոհար Գաբրիելյան — Կատուն անձրևի տակ, Դյութիչ
շուրթերն այդ, աչքերը կանաչ

 Խորխե Բուկայ «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու
երբեք էլ չեմ կարողանա»

 Աղավնի Սահակյան — Կատուն անձրևի տակ, Խորխե
Բուկայ «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ
չեմ կարողանա»

 Սարտր: Պատը- Գոհար
Գաբրիելյան , Անուշիկ Աղաջանյան

https://armineab.wordpress.com/2016/12/20/%D5%A5%D5%BD-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC-%D5%BA%D5%A1%D5%BA-%D5%A5%D5%B4%E2%80%A4%E2%80%A4%E2%80%A4/
https://armineab.wordpress.com/2017/01/01/%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%9B%D6%80-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC-%D5%BA%D5%A1%D5%BA-%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%E2%80%A4%E2%80%A4/
https://gohargabrielyan.wordpress.com/2016/10/04/%D5%A7%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%BF-%D5%B0%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%A5%D5%B5-%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D6%80%D6%87%D5%AB-%D5%BF%D5%A1%D5%AF/
https://gohargabrielyan.wordpress.com/2016/11/01/%D5%BB%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%B4-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%BB%D5%A5%D6%80/
https://gohargabrielyan.wordpress.com/2016/12/21/%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%AD%D5%A5-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1%D5%B5/
https://aghun5577.wordpress.com/2016/10/02/%D5%A7%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%BF-%D5%B0%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%A5%D5%B5/
https://aghun5577.wordpress.com/2016/12/20/%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%AD%D5%A5-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%B9%D5%A5%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%A5%D5%AC-%D5%B9%D5%A5%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8/
https://gohargabrielyan.wordpress.com/2016/10/12/%D5%AA%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%B8%D5%AC-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%80-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A8-2/
https://anushikaghajanyan.wordpress.com/2016/10/14/%D5%AA%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%B8%D5%AC-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%80%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A8%D6%89-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82/




 Լուսինե Բուշ և սովորողներ. Գրական
ակումբում Ռեյ Բրեդբերի կարդալուց հետո
իրականացրել են «All happiness in a day»
նախագիծը: 

 Տաթև Աբրահամյան, Վիլյամ Սարոյան «Բան
ունեմ ասելու » ռադիպիեսի ընթերցում, 
քննարկում:

Մոնիկա Բաբայան, 7-րդ դասարան
Մարիամ Մայիլյան, 7-րդ դասարան
Լիդյա Կամենդատյան, 7-րդ դասարան

https://englishclubmskh.wordpress.com/2016/09/26/all-happiness-in-a-day/
https://monbabayan.wordpress.com/2016/12/17/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82/
https://mariammayilyan.wordpress.com/2016/12/13/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82/
https://kamendatyannd.wordpress.com/2016/12/13/%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B4-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%9B%D5%9B%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%9B%D5%9B-%D5%BE/




ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Կարմիր բոժոժ
 Աշխարհի ամենագեղեցիկ ջրահեղձը
 Ժպիտը
 Հեմինգուեյ
 Պատը
 Դժբախտ պատահարը
 Այդ օրը
 Դյութիչ շուրթերն այդ, աչքերը կանաչ
 Այլ ստեղծագործությունների վերլուծություններ
 Վերլուծություններ

https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/06/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D6%80-%D5%A2%D5%B8%D5%AA%D5%B8%D5%AA-%D5%AF%D5%B8%D5%A2%D5%B8-%D5%A1%D5%A2%D5%A5-2/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/13/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB-%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%AF-%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%B1%D5%A8-%D5%A3-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AF/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/15/%D5%AA%D5%BA%D5%AB%D5%BF%D5%A8-%D5%BC%D5%A5%D5%B5-%D5%A2%D5%A5%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/01/%D5%B0%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%A5%D5%B5-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/09/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A8%D5%BA-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%BF%D6%80-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/15/%D5%A4%D5%AA%D5%A2%D5%A1%D5%AD%D5%BF-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A8-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/10/24/%D5%A1%D5%B5%D5%A4-%D6%85%D6%80%D5%A8-%D5%BE-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/11/05/%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D5%B9-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%B6-%D5%A1%D5%B5%D5%A4-%D5%A1%D5%B9%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9-%D5%BE%D5%A5/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/11/10/%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%BB%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%B4-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%BB%D5%A5%D6%80-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82/
https://grakanakumb.wordpress.com/2016/09/28/%D5%AC-%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%AD%D5%A5%D5%BD-%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF-%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%BE-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/




ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

 Ակումբի քննարկումների հայտարարությունները և լուսանկարները
տեղադրվել են նաև Ֆեյսբուքում: Ահա մի շարք արձագանքներ.

 Արմինե, սպասի, առաջ մի ընկի: Կգա երեքշաբթին, բարին էլ հետը. ես էլ լիքը
բան ունեմ արդեն ասելու այս գրողի հետ կապված.՝ ամբողջ երեկո Խարմս եմ
կարդում:(Լուսինե Բուշ)

 Լ.Բորխես «Որոշ ժամանակ անց» ․ Սիրուն ու հարազատ մտքեր (Լուսինե
Պետրոսյան)

 «Վարդի բույրի պես նուրբ ու հիասքանչ
Դյութիչ շուրթերն այդ, աչքերը կանաչ...»։ Շատ դրամատիկ և ընթերցողին
մինչև ֆինալը լարվածության մեջ պահող հրաշալի
ստեղծագործություն:(Քնարիկ Ներսիսյան)

 Մար ջան, հաճույքով հետևում եմ ձեր քննարկումներին ٫ընթերցում եմ
նյութերը։ Շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն։(Տաթևիկ Շտիկյան)

 Կարոտեցի ուսանող տարիներս, ինչքան սիրով էի լսում, հատկապես Ձեզ, տ. 
Մարիետ: (Մարինե Խաչատրյան)

 Ես «Ավազուտի կինը» վեպն եմ կարդացել (համացանցում տեսա՝ հայերեն
թարգմանել են «Ավազուտների կինը»,ռուսերենի ազդեցություն է),շատ լավ
գործ է,ասում են,ֆիլմ էլ են նկարահանել,բայց չեմ տեսել:(Գայանե Յավրիյան)



ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՔԱՅԼԵՐ

Գրական ակումբի ակտիվ անդամները
բեմադրեցին Վ. Սարոյանի ,,Բան ունեմ
ասելու,, ռադիպիեսը, որն անակնկալ-նվեր
էր Մարիետ Սիմոնյանի ծննդյան առթիվ: 

http://mskh.am/am/66365




ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՔԱՅԼԵՐ, 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

 Փոքր խմբերով տարբեր
ստեղծագործությունների բեմադրում, 
թատրոնների ստեղծում: 

 Գրական թատրոնի:

 Ընթերցումներ, ձայնագրությունների, 
ռադիոնյութերի պատրաստում:

 Հեծանվային փոքրիկ արշավներ, 
ընթերցումներ, քննարկումներ այգիներում, 
բնության գրկում: 

 Բացօթյա քննարկումներ: 




