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Վերջերս Վ.Ի. Լենինի անվան ման- 
կական գրադարանի հայերենի խմբա- 
կում (ուսուցչուհի` Արմինե Հովսեփ- 
յան) տիկնիկագործության վարպետաց 
դասէր: Այն վարում էր ազգագրա- 
գետ, պարուսույց, «Կարս» պարային 
համույթի գեղարվեստական ղեկավար 
Աղունիկ Տեր-Հովհաննիսյանը: 

Աղունիկ Տեր-Հովհաննիսյանը երե- 
խաներին նախ ներկայացրեց հայկա- 
կան ավանդական տարազով տիկնիկ- 
ների պատրաստման հին ժամանակ-
ներից եկող պատմություններն ու ա- 
ռասպելները, իսկ հետո միասին պատ- 
րաստեցին տիկնիկներ: Ազգագրագե-
տը նշեց, որ նրանց մեջ է ամփոփվել 

ՏԻԿՆԻԿԱԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՎԱՐՊԵՏԱՑ ԴԱՍ

ԴՈՆԱՀԱՅԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

նատարբեր նյութերը` հիմնա-
կանում փայտ, թելեր, կավ, 
մետաղ, կաշի, մորթի, մազ, 
խմոր:

Երեխաները թելերով, հայ-
կական տարազի մոտիվներով 
իրենց պատրաստած գեղեցիկ 
տիկնիկները տուն տարան` 
որպես հայկական ավանդա-
կան մշակույթի հուշ:

ժողովրդի մտածողությունը: 
Ժողովուրդը ծիսական տիկ-
նիկներին օժտել է չարը խա- 
փանող և հաջողություն բե-
րող մոգական ուժով: Այս տիկ- 
նիկները հայկական ավան-
դական տոների և ծեսերի 
կարևոր մասն են կազմել, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ու-
նեցել է իր պատմությունը: Սո-
վորաբար հայկական ծիսական 
տիկնիկներ պատրաստել են 
կանայք, օգտագործելով ամե-

Վերջերս Դոնի Ռոստովի և Մեծ 
Սալա գյուղի հայերենի խմբակների ա- 
շակերտների հերթական խմբերն այ-
ցելեցին Չալթրի պատմաազգագրա-
կան թանգարան: Թանգարանում երե- 
խաները մասնակցեցին փուռի սամ- 
սայի վարպետության դասին: Այնու-
հետև Չալթրի թիվ 1 միջնակարգ դըպ- 
րոցի հայոց լեզվի ուսուցչուհի, զբո-
սավար Ոսկեհատ Դոլոբայանը աշա- 
կերտներին պատմեց Դոնի տափաս- 
տաններում ղրիմահայերի վերաբնա-
կեցման պատմությունը, ներկայացրեց 

նրանց մշակույթը, ավանդույթներն ու 
կենցաղը: Ուսուցողական դասն ան- 
ցավ շատ հետաքրքիր ու բովանդա-
կալից: Շնորհակալություն թանգարա- 

նի անձնակազմին` գեղեցիկ ու տպավո-
րիչ դաս-զբոսանք կազմակերպելու 
համար: 

Արմինե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ

Դոնի Ռոստովի թիվ 19 գիմնազիայի (ուսուցչուհի` Լուսինե Պետանյան) և թիվ 13 
լիցեի (ուսուցչուհի` Անահիտ Հարությունյան) հայերենի խմբակների աշակերտները

Մեծ Սալա գյուղի թիվ 8 դպրոցի հայոց լեզվի խմբակի աշակերտներն 
իրենց ուսուցչուհու` Անահիտ Հարությունյանի հետ

Դոնի Ռոստովի թիվ 110 և 75 (ուսուցչուհի` Ծովինար Սարգսյան), 
թիվ 107 և 61 դպրոցների (ուսուցչուհիներ` Արմինե Ղազարյան, 
Արմինե Հովսեփյան) հայերենի խմբակների աշակերտները


