
  

 

 

 

 

        

                                                                             

    

 

 

Գրքի Հարթակ նախագծի շնորհանդես 

 

2013 թ. հունվարի 16-ին, Next Page հիմնադրամի տնօրեն` Յանա Գենովան (Բուլղարիա) Խնկո 

Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի դահլիճում ցուցադրելու և ներկայացնելու է 

Հայկական գրատպության 500-ամյակի տարում «Գրքի Հարթակ» երկամյա ծրագրի միջոցով 

իրականացված և 2013-ին պլանավորված նախագծերը:  Միջոցառումն ուղեկցվելու է համընթաց 

թարգմանությամբ: 

 

Սկիզբը` ժամը 11:00, տևողությունը, ներառյալ հյուրասիրությունը` 2 ժամ: 

 

Շնորհանդեսին մասնակցելու են ՀՀ Մշակույթի, Կրթության և գիտության, Սփյուռքի, 

Արտաքին գործերի նախարարությունների, Հայաստանում Եվրոպական Միության 

Պատվիրակության ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները, Հրատարակիչների, Գրադարանների, 

Գրավաճառների ազգային ասոցիացիաների, Գրողների, Թարգմանիչների միությունների 

անդամները, կրթության, գիտության, մտավոր սեփականության, հեղինակային ու հարակից 

իրավունքների և գրքի ոլորտի մյուս  շահառուները:  

 

ԳՐՔԻ ՀԱՐԹԱԿ նախագիծը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից և 

իրականացվում է Արևելյան գործընկերության մշակութային ծրագրի շրջանակում` 

տարածաշրջանի կայուն զարգացման գործում մշակույթի դերակատարման, ինչպես նաև 

Եվրոպական Միության Արևելյան Գործընկերության տարածաշրջանային պետական 

հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության, մշակութային և ակադեմիական 

կազմակերպությունների համագործակցության աջակցությամբ: 

 

 

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 



Ձեզ հետաքրքրող հարցերով կարող եք դիմել 

Գրքի Հարթակ նախագծի հայաստանյան համակարգող,  

Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն 

Վահան Խաչատրյանին 

 

ՀՀ, Երևան, Բաղրամյան 24գ, 3-րդ հարկ 

Հեռախոս. (374-10) 56 39 02, (374-10) 22 34 34, (374-91) 40 93 25 

 

Փաստաթղթի վերջը 

                              __________________________________________________________________________ 

 

Հայաստանի ԵՄ Պատվիրակություն 

Հեռախոս. +374 (10) 54 64 94 

Ֆաքս. +374 (10) 54 64 95 

E-mail: Delegation-Armenia@eeas.europa.eu 

 

 

 

 

 

Եվրոպական Հանձնաժողովը Եվրոպական Միության գործադիր մարմինն է 

Եվրոպական Միությունը բաղկացած է 27 Անդամ 

Պետություններից, որոնք որոշել են աստիճանաբար 

կապակցել միասին իրենց փորձը, ռեսուրսները և 

ճակատագրերը: Համատեղ, 50 տարիների զարգացման 

ընթացքում, նրանք ստեղծել են կայունության, 

ժողովրդավարության և ամուր զարգացման գոտի` 

միաժամանակ պահպանելով մշակութային 

առանձնահատկությունները, հանդուրժողականությունը և 

անհատական ազատությունը: 

Եվրոպական Միությունը ձգտում է փոխանցել իր 

ձեռքբերումները և արժեքները իր սահմաններից դուրս 

գտնվող երկրներին և մարդկանց: 
 

Եվրոպական Միությունը բաղկացած է 27 Անդամ 

և 

ճակատագրերը: Համատեղ, 50 տարիների զարգացման 

ընթացքում, նրանք ստեղծել են կայունության, 

ժողովրդավարության և ամուր զարգացման գոտի` 

միաժամանակ պահպանելով մշակութային 

առանձնահատկությունները, հանդուրժողականությունը և 

անհատական ազատությունը: 

Եվրոպական Միությունը ձգտում է փոխանցել իր 

ձեռքբերումները և արժեքները իր սահմաններից դուրս 

գտնվող երկրներին և մարդկանց: 
 

Եվրոպական Միությունը  բաղկացած է 27 anդամ պետություններից, ո, որոնք 

որոշել են  
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