Հազարաշեն Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն ՀԿ-ի, ՀՀԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ին-տի և
Կապանի երկրագիտական թանգարանի , դի վի վի ինթերնեյշնլ կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ֆինանսական
աջակցությամբ անցկացվող “Armenia total(itar)is” ծրագրով, սեմինարը ՀՀ Սյունիքի մարզի մարզկենտրոն Կապանում
Seminar in frames of “Armenia total(itar)is” project in Kapan, Syunik Region

Թեման/ Topic Խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում և դրա հետևանքները
Վայրը/ Venue Կապան, Սյունիքի երկրագիտական թանգարանում
Ժամանակը/Time 06.07.2013
Օրակարգ/Agenda
9.00-9.30
9.30-9.40

Մասնակիցների գրանցում
Participants list
Սեմինարի բացում, ողջույնի խոսք
Opening speech

1-ին նիստ
First Panel

Խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում
The Soviet-era political repressions in Armenia

9.40-10.00

Խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշումների պատմագրական և
իրավական գնահատականը Հայաստանում: Միջին հայաստանցու իմացությունը
խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշումների մասին
The historiographical and legal rating of the Soviet-era’s political repressions in Armenia.
The awareness about political repressions of the Soviet period among ordinary citizens .

Գրիշա Սմբատյան/ Grisha
Smbatyan
Լևոն Աբրահամյան / Levon
Abrahamyan
Լևոն Աբրահամյան/ Levon
Abrahamyan
Գրիշա Սմբատյան / Grisha
Smbatyan
Հրանուշ Խառատյան / H.
Kharatyan

10.00-11.00
11.00-11.15
2-րդ նիստ
Second Panel

11.15-11. 30

11. 30-11.45

11.45 -12-35
12.35-13.55
13.55-15.00
3-րդ նիստ
Third Panel
15.00-15.15

Քննարկում, մտքերի փոխանակում
Discussion and exchange of ideas
Սուրճի ընդմիջում
Coffee Break
Խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշումների տեղական
առանձնահատկությունները և ընկալումները Շիրակի և Սյունիքի մարզերի
օրինակներով
Soviet-era political repression’s local characteristics and perceptions in frames of Shirak
and Syunik examples
Խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշումների տեղական
առանձնահատկությունները և ընկալումները Շիրակի մարզի օրինակով
Soviet-era political repression’s local characteristics and perceptions in frames of Shirak
and Syunik examples
20-րդ դարի 20-50-ական թվականների քաղաքական բռնաճնշումները ՀՀ Սյունիքի
մարզի օրինակով: Ուսումնասիրությունների բացահայտումները
20-50s of 20th century’s political repressions in frames of the experience from Syunik
region. Research results
Ֆիլմի դիտում/ Film screening
Քննարկում, մտքերի փոխանակում
Discussion and exchange of ideas
Ճաշի ընդմիջում/ Lunch
Հայրենադարձությունը ՀՀ-ի քաղաքական բռնաճնշումների հենքին
The repatriation in frames of the political repressions in the Republic of Armenia
Տիգրան Պասկևիչյանի հետազոտությունը և ՛՛Քաղաքական բռնաճնշումների
հետևանքները հայրենադարձության փորձի վրա՛՛
Mr. Paskevichian’s research and “political repressions’ consequences on the experience
of repatriation

Լևոն Աբրահամյան / Levon
Abrahamyan

Գայանե Շագոյան/ Gayane
Shagoyan

Գրիշա Սմբատյան / Grisha
Smbatyan

Գայանե Շագոյան/ Gayane
Shagoyan
Տիգրան Պասկևիչյան/ Tigran
Paskevichyan

15.15-16.05

“Անծանոթ իմ հայրենիք՛՛ ֆիլմի դիտումը
“Unfamiliar my motherland” film screening

16.05-16.30

Քննարկում, մտքերի փոխանակում
Discussion and exchange of ideas
Սուրճի ընդմիջում
Coffee Break
“Լյուստրացիա”. Միջազգային փորձը և հայաստանյան ընտրությունը
"Illustration". International experience and Armenian choice.

16.30-16.45
4-րդ նիստ
Forth Panel
16.45-17.00

17.00 -17.45

17.45-18.45
18.45-19.00

Լյուստրացիայի մասին հայեցակարգային մոտեցումները: Լյուստրացիան
քաղաքական ծիրում և հասարակագիտական քննարկումներում: Տարբեր
մոտեցումներ:
The conceptual approaches about illustration. Illustration in the context of political and
social discussions. Different approaches.
Լյուստրացիան Հայաստանում կոնկրետ փորձի օրինակով: Գրիշա Սմբատյանի
՛՛Երկաթե վարագույրից այս կողմ՛՛ գրքում ներառված պատմությունների
հրապարակման արձագանքները Սյունիքի մարզում(Գրիշա Սմբատյանի փորձը)
Illustration based on the concrete example in Armenia. Grisha Smbatyan “From another
side of the iron curtain” feedbacks about the stories included in the published book
(Grisha Smbatyan’s experience)
Քննարկում, մտքերի փոխանակում
Discussion and exchange of ideas
Քննարկումների ամփոփում (մեր դասերը Խորհրդային շրջանի քաղաքական
բռնություններից /հարցադրումներ), սեմինարի փակում
Summary of the discussion ( lessons taken from the Soviet-era’s political violence /
questions), closing of the workshop

Հրանուշ Խառատյան / H.
Kharatyan
Գայանե Շագոյան/ Gayane
Shagoyan

Գրիշա Սմբատյան/ Grisha
Smbatyan

