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ԱՌՑԱՆՑ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐ
2015-ին հայութիւնը աշխարհով մէկ պիտի նշէ իր դէմ գործադրուած
ցեղասպանութեան հարիւրամեակը՝ «Կը յիշեմ, կը պահանջեմ» համահայկական
նշանաբանով։
Հայկական ցեղասպանութեան հարիւրամեակի Գանատայի մարմնի կրթական եւ
դաստիարակչական ծրագիրներէն մին է ստեղծել Մեծ եղեռնէն վերապրած իրերու առցանց
թանգարան մը (online museum)՝ «Հարիւր վերապրած իր՝ Հայոց ցեղասպանութեան
հարիւրամեակին համար» կարգախօսով։
Ծրագիրը Գանատայի հայ դպրոցներէն պիտի սկսի։ Աշակերտները իրենց
ծնողներուն, մեծ ծնողներուն, ազգականներուն մօտ պիտի որոնեն առարկաներ, ինչպէս
օրինակ՝ գիրքեր, զարդեղէններ, լուսանկարներ, բացիկներ, հագուստներ, տարազներ,
գորգեր, կարպետներ եւ այլ իրեր, որոնք 1915-ի ցեղասպանութենէն վերապրած են ու
սերունդէ սերունդ փոխանցուելով հասած են մեր օրերուն, հասած են մեզի՝ այստեղ։
Առարկաները պիտի լուսանկարուին ու աշակերտները գրի պիտի առնեն անոնց
պատումը, այդպիսով ծանօթանալով ու տէր կանգնելով մեր ժառանգութեան ու
պատմութեան։
Այս աշխատանքը պիտի կատարուի դպրոցներէն դուրս ալ ու հայ հասարակութեան
պիտի դիմուի նոյն նպատակով։
Այս ծրագրին ընդմէջէն 1915-ի ցեղասպանութենէն վերապրած մեր մշակոյթի նիւթեղէն
ժառանգութեան մասին իրազեկ պիտի դառնանք, միաժամանակ անմիջականօրէն
առնչուելով մեր ընտանիքի թէ ազգի պատմութեան, բայց մանաւանդ զայն սեփականութիւնը
դարձնելով նոր սերունդին։

Հայկական ցեղասպանութեան հարիւրամեակի Գանատայի մարմնի
Դաստիարակչական յանձնախումբ
2014 օգոստոս

Մեզի հետ կապուելու համար գրել հետեւեալ հասցէին
sima.aprahamian@concordia.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR QUE LES OBJETS PUISSENT CONTINUER
À VIVRE ET À RAPPELER

PROJET DE MUSÉE VIRTUEL
En 2015, avec la devise «Je me souviens et j'exige", nous commémorerons, à travers le
monde, le centenaire du génocide commis contre le peuple arménien.
L'un des projets éducatifs du Comité canadien du centenaire du génocide des Arméniens
est de créer un musée virtuel des objets survivants, avec le thème «Cent objets survécus pour le
centenaire du génocide des arméniens".
Le projet débutera dans les écoles arméniennes à travers le Canada. Les élèves devront
chercher et demander à leurs parents, grands-parents, et à d'autres membres de la famille des
objets tels que des livres, bijoux, photographies, cartes postales, vêtements, costumes, tapis,
carpettes et autres éléments, qui ont survécu au génocide de 1915 et ont été transmis d'une
génération à l'autre jusqu'à nous, jusqu'ici.
Les articles seront photographiés et les élèves retraceront leur historique. Grâce à ce
processus, ils vont connaìtre leur histoire et revendiquer leur patrimoine familial.
Ce travail sera également conduit dans la communauté même, avec les mêmes objectifs.
Avec ce projet, nous prendrons conscience du patrimoine culturel matériel qui a survécu
au génocide de 1915. En même temps nous serons impliqués dans l'histoire de nos familles
immédiates ainsi que dans celle de notre nation, contribuant ainsi au processus de leur
appropriation par la nouvelle génération.
Comité canadien du centenaire du génocide des Arméniens
Sous-comité éducatif
Août 2014
Pour nous joidre écrire à:
sima.aprahamian @concordia.ca

