
ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ամսաթերթ, մարտ  2012թ.                                                                         էջ 1 

ներկա էր Սյունիքի մարզ-

պետ Սուրեն Խաչատրյանը 

իր աշխատակիցներով:  Բա-

վականին տպավորված, 

Մարզպետը նշեց, որ կարե-

վոր է օգտագործել այս գեղե-

ցիկ կենտրոնը՝ որպեսզի 

վերականգնվի դպրոցական-

ների կարդալու տրադիցի-

ան:  Դրա համար այժմ կան 

բոլոր պայմանները. Գեոթի-

մը կահավորել է բոլոր սեն-

յակները, տրամադրել շախ-

մատներ, համագարգիչներ: 

Գեոթիմը բարձր է գնահատում 

կրթությունը՝ որպես համայնքնե-

րի կայուն զարգացման գրավա-

կան:  Եվ ահա, Գեոթիմը հիմնո-

վին վերանորոգեց Գորայքի գրա-

դարանը, վերածելով այն 

ուսուցման կենտրոնի: 

Բացի գրադարանից, 

շենքում տեղակայված են 

շախմատի, համակարգիչ-

ների, ընթերցանության, 

կոնֆերանս եւ գյուղի 

փոստային ծառայության 

սենյակներ:  Այս շենքը չէր 

ծառայում որպես գրադա-

րան վերջին 15 և ավել 

տարիներին, իսկ գրքերը 

հանգրվանել էին գյուղա-

պետարանում, փոշով 

պատված՝ մատնված ան-

գործության:  

Սիսիանից հրավիրված 

գրադարավարուհիները 

թախանձագին խնդրում 

էին՝ “եկեք մեր համայնք 

էլ, մենք նման գրադարան 

չենք տեսել”:  Իսկ Գորայ-

քի դրադարանավարուհի 

Կիման ուղղակի հրճված 

էր, որ աշխատելու է այս-

տեղ. “կյանքում նման բան 

չեմ տեսել”:  Ապրիլի 17-

ին, գրադարանի բացմանը 

 Վերածնվում է Գորայքի գրադարանը`վերածվելով ուսուցման կենտրոնի 

Գեոթիմի միջոցներով, համայնքի ջանքերով  

Ամենակարևորը՝ ուսուցման 

կենտրոնը համալրվել է  հարյու-

րավոր նոր գրքերով. դասական 

գրականություն հայերեն, ռու-

սերեն եւ անգլերեն լեզուներով,  

հանրագիտարաններ, բնապահ-

պանության, երկրաբանության, 

և բնական գիտությունների մա-

սին  պատմող գրքեր:  Այստեղ 

կկազմակերպվեն շախմատի 

մրցաշարեր,  քննարկումներ և 

այլ միջոցառումներ:  Երե-

խաներն արդեն խումբ-

խումբ այցելում էին կենտ-

րոն, հետաքրքրությամբ 

թերթում գրքերը և հարց-

նում, թե երբ  կարող են օգտը-

վել գրքերից:   

“Ապրեք, որ մեր գյուղին նման 

բան նվիրեցիք:  Մեր երեխա-

ները այստեղ կկարդան, կաշ-

խատեն  համակարգիչներով, 

կխաղան շախմատ”:   

 

Որքան կարևոր օջախ գյուղի 

հոգևոր սնունդի և ժամանցի  

համար:  
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Լիդիանի գործունեությունը 
երկարաժամկետ դրական 

ազդեցություն կունենա 
տարածաշրջանի 

զարգացման վրա, նույնիսկ 
հանքի և արտադրության 
կոնսերվացումից հետո:  

Ընկերությունը 
համայնքների զարգացման 

պարտավորություն է 
վերցրել իր վրա և 

շարունակում է 
իրականացնել 

համայնքային զարգացման 
ծրագրեր՝ նրանց հետ 
համագործակցության 

միջոցով:     

Այս համարում՝ 

   Գորայքի գրադարանի 

վերածնունդը 

1 

   Հասարակական 

լսումներ և այլ ծրագրեր 

2 

  

     

  

  

  

      



մարտ 2012թ. 

Գեոթիմի համայնքային զար-

գացման ծրագրերի կարևորա-

գույն մաս է կազմում երեխա-

ների և պատանիների դաստի-

արակությունը արվեստների, 

սպորտի և կրթական  ծրագ-

րերի միջոցով: Անցած տար-

վանից Գեոթիմը աջակցում է 

Գնդեվազի պարի համույթին՝ 

վճարելով պարուսույցի աշ-

խատավարձը:  Իսկ այս տար-

վա սկզբին Գեոթիմը պայմա-

նագիր կնքեց Եղեգնա-

ձորի կարի մի  ար-

տադրամասի հետ՝ 

համույթի բոլոր 32 

անդամների համար 

ազգային շորեր կարե-լու 

համար:  Ի նշան երախտա-

գիտության, խումբը պաշտոնա-

պես գրանցվեց որպես “Գեոթիմ” 

համույթ:  Մարտի 11-ին խումբը 

համերգ տվեց դպրոցում: Դահ-

լիճը լի էր ծնողների, երեխանե-

րի, ուսուցիչների և ծնող-

ների բերկրանքով. պարու-

սույցի խոսքերով՝ “առա-

ջին անգամ վերջին 20 տա-

րիներին”:   

          Ինչպես ասում են՝ ոչ 

միայն հացիվ...    

                     «Գեոթիմ “  պարային համույթ 

Հասարակական լսումներ Սարավանում և Գորայքում 

նից և այլն:   րանք հավաստե-
ցին, որ ուրանի և ռադիոակ-
տիվության ցուցանիշներն 
ավելի ցածր են, քան օրինակ 
Երեվանում, և մի քանի ան-
գամ ցածր՝ թույլատրելի  նոր-
մերից:   
 
Համայնքի ներկայացուցիչնե-
րը ողջունեցին Գեոթիմի աշ-
խատանքները. Ինչպես ասաց 
դպրոցի Տնօրենը,“նորություն 
չի, որ այս գյուղերը կամաց-
կամաց դատարկվում էին, 
շատերը մեկնում էին արտա-
գնա աշխատանքների՝ իրենց 

ընտանիքների բարեկե-
ցության համար”:  Մինչ-
դեռ Գեոթիմի ծրագիրը  
կանգրեցրել է մարդկանց 
հոսքը գյուղից, կայունաց-
րել բնակչության  տնտե-
սական վիճակը:   
 
Գյուղապետերը միաձայն 
հավաստեցին, որ բարձր 
են գնահատում Գեոթիմի՝ 
ժողովրդի հետ աշխատե-
լու ձևը. հարգանքով, ընդ-
գրկելով և տեղեկացնելով, 
որպեսզի միասին հոգան 
գյուղի հոգսերը:  
 

Ս.թ. մարտի 12-ին և 30-ին 
Գեոթիմը անցկացրեց հասա-
րակական լսումներ Սարա-
վան և Գորայք համայնքնե-
րում:  Սարավանում քննարկ-
վեց հանքավայրի շահագործ-

ման նախագծի ազդեցությունը 
շրջակա միջավայրի վրա:   
 
Իսկ Գորայքում ներկա էին 
անկախ փորձագետներ ՀՀ 
ատոմակայանից, Հայաստա-
նի ամերիկյան համալսարա-
նից, ՀՀ Գիտությունների ակա-
դեմիայից, ՀՀ Բնության պահ-
պանության նախարարությու-

Ոչ միայն  

հացիվ... 

 

 

 

 

           Էջ. 2      

րանորոգեց 200 ք.մ . տա-

րածքով այս սրահը:  Իսկ 

այս տարվա սկզբին, Գոր-

այքի բնակիչ Արսեն Կա-

րապետյանը սեփական 

նախաձեռնությամբ և մի-

ջոցներով  ապահովեց շեն-

քի լոկալ ջեռուցումը:  Ըն-

դամենը երկու տարի առաջ 

և հիմա պատկերը անճա-

նաչելիորեն փոխվել է. տա-

քացվող, ջրամատակարա-

րումով հանդիսություննե-

րի սրահ, որը տեղավորում 

է ամբողջ համայնքին՝ անց-

կացնելու հասարակական 

լսումներ, համայնքային 

ամենատարբեր միջոցա-

ռումներ, ուրախություններ:   

 

Համագործակցություն, որից 

շահում են բոլորը... 

Համագործակցության և հա-

մայնքների զարգացման Գեո-

թիմի մոտեցումն ու կարգա-

խոսն է համայնքի հետ միաց-

յալ ջանքերով և միջոցներով 

հասնել ավելի կայուն և եր-

կարատև արդյունքների:   

Նման համագործակցության 

լավագույն և օրինակելի փորձ 

դարձավ Գորայքի Հանդիսու-

թյունների սրահի վերանորո-

գումը 2010թ. վերջին:  Շենքը 

կիսաքանդ վիճակում էր ա-

վելի քան տասնհինգ տարի, 

տանիքը փլված, անգործու-

թյան մատնված մի կառույց:  

Գյուղապետարանի խնդրան-

քով, Գեոթիմը հիմնովին վե- 

Գեոթիմը  շարունակում է ներդրնել համայնքային ծրագրերում 

Միացյալ 

ջանքերով՝ տաք 

հանդիսու-

թյունների սրահ 

Գորայքում 


