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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։
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PRESS RELEASE
SO THAT OBJECTS MAY CONTINUE TO LIVE
AND REMIND

VIRTUAL MUSEUM PROJECT
In 2015, with the motto "I remember and I demand”, the Armenians will commemorate
throughout the world the centennial of the Genocide committed against them.
One of the educational projects of the Armenian Genocide Centennial Committee of
Canada is to establish a virtual museum of surviving objects or artifacts, with the theme of "One
hundred survived objects for the centennial of the Armenian Genocide”.
The project will begin in Armenian schools throughout Canada. The students will look
for various items in the homes of their families, asking their parents, grandparents and relatives
for items such as books, jewelry, photographs, postcards, clothing, costumes, carpets, rugs and
other objects, that have survived the 1915 Genocide and have been transmitted from generation
to generation, reaching us, here and now.
The items will be photographed and the students will record their story, getting to know
and claiming our heritage and history.
This work will also be conducted in the community at large with the same objectives.
Through this project we shall become aware of our material cultural heritage that has
survived the 1915 Genocide and, at the same time, get involved in the immediate histories of our
families and that of our nation, thus specifically contributing to the process of transmitting them
to the new generation.
The Armenian Genocide Centennial Committee of Canada
Educational sub-committee
August 2014
To contact us write to:
sima.aprahamian@concordia.ca

