
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 
Լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցություն 

Հայաստանի ժուռնալիստների միություն

ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
7-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

«Հայոց ցեղասպանություն 100: 
Ճանաչումից պահանջատիրություն»

19-21 սեպտեմբերի 2014թ.  
Երևան

ԾՐԱԳԻՐ
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19 սեպտեմբերի, ուրբաթ

09:30-14:00 Մասնակցություն «Հայաստան-Սփյուռք» 5-րդ համաժողովի 
հանդիսավոր բացման արարողությանը (Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և 
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն):

14:00 Մեկնում «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն: (Մ. Խորենացի փ. 15) 
Համաժողովի բոլոր նիստերը տեղի կունենան «Քրք Քրքորյան» սրահում:  

14:30-16:00 Առաջին նիստ  
Թեմա - Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և պահանջատիրության 
գործընթացի լուսաբանումը 

Նիստավարներ` Շահան Գանտահարյան - «Ազդակ» օրաթերթի գլխավոր 
խմբագիր (Լիբանան), Աստղիկ Գևորգյան - Հայաստանի ժուռնալիստների 
միության վարչության նախագահ, Արամ Աբրահամյան - «Առավոտ» 
օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, Սևակ Հակոբյան – ՌԱԿ մամուլի 
պատասխանատու (Լիբանան), Վահագն Գարագաշյան - «Հորիզոն» 
շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր (Կանադա):     

16:00-16:30 Սուրճի ընդմիջում

16:30-18:00 Երկրորդ նիստ

Թեմա - Հայոց լեզվի իմացության և անաղարտ պահպանության 
խնդիրները

Նիստավարներ` Մանուկ Մկրտչյան - ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի տեղակալ,  Արմեն Ամիրյան – Հայաստանի Հանրային 
ռադիոյի գործադիր տնօրեն, Վիկտոր Կատվալյան – ՀՀ ԳԱԱ Հ. 
Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, Հակոբ Չոլաքյան – 
լեզվաբան, մտավորական (Սիրիա), Ժիրայր Դանիելյան - «Կամար» 
ամսագրի գլխավոր խմբագիր (Լիբանան), Նաղաշ Մարտիրոսյան - ԵՊՀ 
ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան:

18:00-19:30 Այցելություն ՀՀ Ազգային ժողով և ընդունելություն ՀՀ ԱԺ 
նախագահ Գալուստ Սահակյանի կողմից:
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20 սեպտեմբերի, շաբաթ
09:00-10:30 Երրորդ նիստ

Թեմա - Քարոզչություն, հակաքարոզչություն, տեղեկատվական 
անվտանգության հիմնախնդիրներ

Նիստավարներ` Արա Սաղաթելյան – ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի 
«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, 
Տիգրան Հարությունյան – Լրատվամիջոցների համահայկական 
ընկերակցության նախագահ, Դերենիկ Մելիքյան - «Ալիք» օրաթերթի 
գլխավոր խմբագիր (Իրան), Անի Եփրեմյան - «Արարատ» օրաթերթի գլխավոր 
խմբագիր (Լիբանան), Ժիրայր Չոլաքեան - «Նոր Յառաջ» երկօրեայ 
խմբագիր (Ֆրանսիա):

10:30-11:45 Չորրորդ նիստ 

Թեմա - Սփյուռք-Հայրենիք գործակցության զարգացման միտումները և 
հեռանկարները 

Նիստավարներ` Սերժիկ Սրապիոնյան - ՀՀ սփյուռքի նախարարի 
տեղակալ, Գրիգոր Անիսոնյան - «Նոեվ Կովչեգ» պարբերականի գլխավոր 
խմբագիր (Ռուսաստան), Հռիփսիմե Էռնիասյան – «Բարեգործականի ձայն» 
պարբերաթերթի գլխավոր խմբագիր (Բուլղարիա), Արմեն Գևորգ Փամբուկչյան 
- «Հայաստան կայան» կայքի գլխավոր խմբագիր (Բրազիլիա), Սարգիս 
Նաճարյան - «Մասիս» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր (Լիբանան):  

11:45-12:15 Լրագրողների համահայկական 7-րդ համաժողովի 
արդյունքների ամփոփում:

12:15-13:00 Ճաշ («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն) 

13:00 Մեկնում Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 
ակադեմիական թատրոն:

14:30-16:00 Մասնակցություն «Հայաստան-Սփյուռք» 5-րդ համաժողովի 
ամփոփիչ նիստին (Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 
ակադեմիական թատրոն):  

16:00-21:00 Մասնակցություն «Հայաստան-Սփյուռք» 5-րդ համաժողովի 
ծրագրով նախատեսված միջոցառումներին: 
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21 սեպտեմբերի, կիրակի
09:00-09:30 Այցելություն Եռաբլուր զինվորական պանթեոն 
 (մեկնումը Հանրապետության հրապարակից)

09:30-13:00 Այցելություն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, մասնակցություն Սուրբ 
Պատարագին:

18:00 Մասնակցություն ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ընդունելությանը` նվիրված ՀՀ 
անկախության օրվան: 
(Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր)


