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Членами жюри были: глав-
ный балетмейстер ансамбля 
«Оровел» Араик Геворкян (член 
ассоциации хореографов ре-
спублики Армения), член Гиль-
дии лучших концертмейстеров 
России Арен Аветян, Агван Ка-
зарян (мастер дудука, народный 
артист Кубани). 

В фестивале приняли уча-
стие коллективы армянско-
го народного танца из разных 
городов России: Краснодар, 
Майкоп, Армавир, Тимошевск, 
Ростов-на-Дону, Симферополь 
и другие.

Из Ростова-на-Дону по 
б лагос ловению нас т оя т е -
ля церкви Сурб Хач Тер Погос 
Тертеряна в фестивале при-
няли участие два ансамбля. 
Это ансамбль армянских тан-
цев при церкви Сурб Хач «Наи-
ри» (руководитель Лилит Мов-
сисян) и ансамбль армянского 
народного этнического танца 
при той же церкви Сурб Хач 
«Урарту» (руководитель Ли-
лит Варданян).

Средний состав ансамбля 
«Наири» с номером «Армянский 

ТАНЕЦ – ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУШИ
22 мая в поселке Энем Краснодарского края 
состоялся 11-й краевой фестиваль армянских 
народных танцев. Основателем и руководите-
лем фестивального движения «Назани», пре-
зидентом Краснодарского краевого отделе-
ния Всемирной ассоциации исполнительских 
искусств (WAPA) является Лусине Закарян.  

танец» в категории «Малая 
форма» стали лауреатами III 
степени. Старший состав с тан-
цем «Муш» в той же категории — 
лауреаты II степени. Старший 
состав в целом показал себя 
очень ярко! Ростовчане ста-
ли лауреатами II степени еще 
дважды: в смешанной кате-
гории с танцем «Тонакан» и с 
танцем «ПреГомеш» в катего-
рии «Народный стилизован-
ный танец». Старший же состав 
коллектива «Урарту» выступил 
в категории «Ансамбль» и за 
исполнение этнических танцев 

«Так-танзара-попурри» стал 
лауреатом II степени в номи-
нации «Национальный этниче-
ский танец», получил III степень 
за танец «Новая Армения». От-
личился и средний состав — ла-
уреат III степени в номинации 
«Народный стилизованный та-
нец» за изумительный «Вахар-
шапат».

Наши ансамбли благодарят 
Тер Погос Тертеряна, настояте-
ля церкви Сурб Хач, за помощь, 
оказанную в организации по-
ездки.

Лилит МОВСИСЯН 
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(կայացավ հայագիտական օլիմպիադան)

Դոնի Ռոստովի հայ համայնքում վա- 
ղուց բարի ավանդույթ է դարձել ուսում-
նական տարվա ավարտին կազմակերպել 
հայագիտական մարզային օլիմպիադա: 

Օլիմպիադայի նպատակն է խրախուսել 
հայոց լեզվի, գրականության, պատմության 
և մշակույթի իմացությունը հայ երեխաների 
շրջանում, օգնել նրանց ճանաչել Հայաս-
տանը և կապվել հայրենիքին: 

Մասնակցում էին Դոնի Ռոստով քաղա- 
քի թիվ 19 գիմնազիայի և Աքսայ քաղա- 
քի թիվ 4 (ուսուցչուհի Լուսինե Պե-
տանյան), Դոնի Ռոստովի թիվ 61 (ու-
սուցչուհի՝ Արմինե Հովսեփյան), թիվ 110 
(ուսուցչուհի՝ Ծովինար Սարգսյան), Մեծ 

Սալա գյուղի թիվ 8 (ուսուցչուհի՝ Անահիտ 
Հարությունյան) դպրոցների, Սուրբ Խաչ 
եկեղեցուն կից կիրակնօրյա դպրոցի (ու-
սուցչուհի՝ Արմինե Ղազարյան), «Հայորդաց 
տուն» կրթամշակութային կենտրոնի (ու-
սուցչուհի՝ Ռուզաննա Կարապետյան) շուրջ 
30 աշակերտ: 

Երեխաներից շատերը ցուցաբերեցին 
բարձր պատրաստվածություն և համապա-
տասխան գիտելիքներ՝ գրավելով մրցա-
նակային պատվավոր տեղեր: Նրանցից լա- 
վագույներն էին Ջիվան Բեգիյանը, Մա-
րինա Միրզոյանը, Միլենա Հակոբյանը, Մի- 
լենա Հովհաննիսյանը, Արտակ Ասլիկ-
յանը, Միլենա Հարությունյանը, Տիգրան 
Հովհաննիսյանը, Մարիա Հակոբյանը, Հով- 

հաննես Նազարյանը, Լիլիթ Կոբելյանը, 
Լիզա Վարդանյանը, Արինա Ղազարյանը, 
Տիգրան Ավագյանը, Ասպրամ Պետրոսյա-
նը, Կարինե Միքայելյանը, Սոֆյա Մաթևոս-
յանը և շատ ուրիշներ: 

Հատուկ պատվոգրի արժանացավ 18 
տարեկանից բարձր խմբի մասնակից Նա-

դեժդա Վելիկանովան` օլիմպիադայում ցու- 
ցաբերելով գերազանց գիտելիքներ: 

Համայնքի ղեկավարությունը հոգ էր 
տարել մրցութային տեղեր շահած երե-
խաներին պատվոգրերով, իսկ բոլոր մաս- 
նակիցներին շնորհակալագրերով պարգե-
վատրելու մասին: Մասնակիցներին նկա-
րազարդ այբուբեն և գրքեր նվիրեց նաև հա-
յերենի երկարամյա ուսուցչուհի, գրքերի 
հեղինակ Շողիկ Սիմավոնյանը: 

Լիահույս ենք, որ հայագիտական օլիմ- 
պիադան մեկ անգամ ևս կխթանի հայ մա- 
նուկների ներգրավումն ուսուցման պրո- 
ցեսում, ինչպես նաև հայոց լեզու դասա-
վանդող ուսուցիչների ոգևորությանն ու 
ստեղածագործական գործունեությանը՝ ի 
նպաստ մեր ոսկեղենիկ լեզվի պահպան-
ման:

Աիդա ԱԶՆԱՎՈՒՐՅԱՆ

Ансамбль «Урарту»

Ансамбль «Наири»


