
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Կողբ /սահմանամերձ/

 Գտնվում է ՀՀ-ի հյուսիս-արևելքում, սահմանից հեռու է 4,7 կմ.
 Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը անցնում է Կողբ
գյուղով: Հարևան համայնքներն են Նոյեմբերյանը և Բերդավանը:
 Երևանից -Կողբ հեռավորությունը - 195 կմ.
Տավուշի մարզի ամենամեծ համայնքն է
Բնակչությունը՝ մոտ 4600 
 Կլիման՝ բարեխառն, մեղմ
Հեռախոսային կոդ +374 (266 5) փոստային ինդեքս 4110
 Տաքսի ծառայություն +374 (266 5-2110), +374 (266 5-3343)
 Հյուրանոցային համալիր - «Լևոն-2» +374-91-201410 , +374-266-22161

Տավուշ



Հնում Գուգարաց նահանգի Կողբափոր գավառի վարչական կենտրոն, ինչպես
հիշատակված է պատմության էջերում (Փավստոս Բյուզանդ, Մովսես Խորենացի՝
«Պատմություն Հայոց» 387թ.): Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գյուղը
գոյություն է ունեցել շատ ավելի վաղ ժամանակներից: Կողբափորի պատմությունը
այնքան հին է, որ դեռևս կան հետքերը հեթանոսական ժամանակների ավերված
կառույցների: Կողբը ունեցել է վանքեր, մատուռներ, սրբատեղիներ, դրանցից
ամենալավ պահպանվածը Մշկավանքն է (10-13-րդ դդ):
Հայաստանում առաջին գյուղական կուլտուր-տնտեսական արտելը (ՀԷԿ,

փայտամշակման կոմբինատ, սղոցարան՝ 1921թ.), առաջին գյուղական հիվանդանոցը
(1920թ.) և փորձնական անտառտնտեսությունը (1922թ.) հիմնվել են Կողբում:
Շուրջ 4600 բնակչություն ունեցող Կողբում գործում է երկու միջնակարգ դպրոց,

երկու մանկապարտեզ, երկու գրադարան, մշակույթի կենտրոն, գեղարվեստի դպրոց,
երաժշտական դպրոց: Կողբում են գտնվում Նոյեմբերյանի անտառտնտեսությունը,
զինվորական զորամասը, «Զիկատար» անտառի ուսուցման տարածաշրջանային
կենտրոնը և այլ արտադրական, կոոպերատիվ, հասարակական

կազմակերպություններ:
Մեծ է հարգանքը Հայրենական Մեծ պատերազմի հերոս Ջահան Կարախանյանի
հանդեպ, ինչպես նաև բոլոր նրանց հիշատակի, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել
հանուն հայրենիքի:

Գյուղի մասին www.koghb.am

http://www.koghb.am/


Հարմար է ճանապարհորդել քարտեզի վրա նշված թվերի հերթականությամբ
5 → 7 → 1 → 9-10 → 3 → 6 →



Այնուհետև→ 2 → 4 →8



1.Կողբի պատմության թանգարան

Կողբ գյուղի պատմության թանգարանը հիմնվել է 1970թ.-ին Սուրեն Աբովյանի կողմից:
Կողբի գյուղական թանգարանը իր տեսակով եզակի է Տավուշի մարզում: Այստեղ հնարավորինս
ներկայացված է Կողբի անցյալը, կենցաղը, կյանքը: Թանգարանը ունի մեծ, ընդարձակ ցուցասրահ, որտեղ
ցուցադրվում են հարյուրավոր ցուցանմուշներ՝ սկսած բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանից, որոնք ի հայտ
են եկել պեղումների, պատահական շինարարական և հողագործության աշխատանքների ժամանակ:
Ցուցանմուշները տեսակավորվել ու ցուցադրվում են առանձին խմբերով՝ բնորոշելով ժամանակաշրջանն
ու օգտագործման նպատակը: Թանգարանում մեծ տեղ են գրավում ազգագրությանը վերաբերող
ցուցանմուշները:

Մանրամասն տեղեկություններ
նշված կետերի մասին



2. Մշկավանք -12-րդ դարի սկիզբը

Գյուղի հարավային մասում, 3 կմ հեռավորությամբ, Կողբագետիաջ մասում` անտառապատ բլրի
բարձրադիր հարթակի վրա, կառուցված է Մշկավանք (Մշակավանք) եկեղեցին: Պահպանվել են
եկեղեցու արևմտյան ճակատին կից գավիթը՝ արևելյանանկյունային մասերի խուցերով: Մշկավանքի
կառուցման մասին կոնկրետթվային տվյալներ չկան, բայց առկա է ՎարդանԱրևելցու հիշատակությունը
1219 թվականի երկրաշարժի մասին, որտեղ նշվում է Մշկավանքիանվանումը:



3. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի - 13-րդ դար

Սուրբ Աստվածածին երեղեցու բարավորիպատկերագրականառանձնահատկություններն ու
թվագրությունը կարող եք կարդալ www.koghb.am –ի համապատասխան բաժնում ( Հեղինակ՝
Զարուհի Հակոբյան) http://www.koghb.am/index.php/hy_AM/news/136/59/

http://www.koghb.am/
http://www.koghb.am/index.php/hy_AM/news/136/59/


4. Տվարագեղցի (տվեր ա գեղցի) 5-6-րդ դար

Կողբի տարածքը հարուստ է հատկապես միջնադարյան հուշարձաններով, այդ ժամանակներին
հատուկ կառույց է «Տվերագեղցի» կոչվող բազիլիկ եկեղեցին, որը կիսավեր վիճակում գտնվում է հին
գյուղատեղում՝ գետի ձախափին: Կանգուն է արևելյան պատը, խորանի գմբեթարդի զգալի մասով: Մյուս
կողմերումպատերի մի մասը պահպանվել է տարբեր չափերով: Եկեղեցու շուրջը հին գերեզմանոց է: 
Ճանապարհաշինության ժամանակ բացվել և ի հայտ են եկել քարարկղային գերեզմաններ:



5. Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի (նորակառույց)

Կառուցվել է 2014 թ.-ին: Եկեղեցին ունի
գեղեցիկաշխարհագրական դիրք, որտեղից
երևում են երեք համայնքներից
բնապատկերներ (Կողբ, Բերդավան, 
Նոյեմբեյան): 



6. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (նորակառույց)

Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին իր չափերով ավելի մոտ է մատուռի, սակայն իր մեջ
պարունակում է բոլոր այն տարրերը, որոնք հնարավորություն կտան կատարել որոշ եկեղեցական
կարևորագույն արարողություններ: Կառուցված է հիմնական երկու ծավալից՝
զանգակատուն/գավիթից և դահլիճի մասից: Առաջինի ստորին մակարդակում գտնվում է բացօդյա
գավիթ, որի վերևում տեղավորված է դեպի հիմնական դահլիճը բացվող երգչախմբի սրահը, նրա
վերևում գտնվում է զանգակատունը: Երկրորդ ծավալում գտնվում է դահլիճը որն ունի մկրտարան
բեմ և սուրբ սեղան, իսկավանդատունըտեղադրված է բեմի տակ, այն ունի դրսից առանձին մուտք:



8. Կողբի նոր հուշարձան - Կառուցվել է 2016թ.-ին,  

քանդակագործ՝ Լևոն Աբովյան: 



8. «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն

«Զիկատար անտառային գիտափորձարարական կենտրոն» -ը ստեղծվել է 2002թ.-ին:
Ուսումնասիրվող տարածաշրջանը Հայաստանի բուսական կենսաբազմազանության հարուստ
օջախներից է, ընդ որում անտառային կենսաբազմազանության կազմում առաջատար դեր են
կատարում ծառերն ու թփերը, որոնք բնակատեղի են հանդիսանում հազվագյուտ և անհետացող
այնպիսի կենդանական տեսակների համար, ինչպիսիք են կովկասյան գորշ արջը, կովկասյան
ջրասամույրը (Lutra lutra meridionalis), կասպիական հնդկահավը (Tetraogallus caspius),
կովկասյան մայրեհավը (Tetrao miokosiewiczi): Մանրամասն տեղեկություններ իմանալու համար
այցելեք www.zikatar.am կայք:

http://www.zikatar.am/


9. Կողբի գեղարվեստի դպրոց /ԿԳԴ/
Our facebook page: Կողբի գեղարվեստի դպրոց / Koghb Art School 

 Բարեգործական դպրոցը հիմնադրվել է 1999թ.-ին համագյուղացի նկարիչ Կարո Ղուլիջանյանի
նախաձեռնությամբ: Դպրոցը ոչ պետական հաստատություն է, որը գործունեությանտեսակով
տարբերվում է այլ արվեստի օջախներից: 2017թ.-ից գրանցվել է որպես <<Կողբի գեղարվեստի դպրոց>> ՀԿ

 Դասավանդվում է գծանկարչություն, գունանկարչություն, կոմպոզիցիա, հագուստի մոդելավորում, 
խեցեգործություն,  կարպետագործություն, փայտի փորագրություն, արվեստիպատմություն, 3D 
մոդելավորում: 

 Ցուցահանդեսների և մշակութային տարբեր միջոցառումների կազմակերպում:
 ֆիլմերի դիտումներ:
 Պլեներային սիմպոզյումի կազմակերպում /հուլիսի 20-ից օգոստոսի 20-ը/: 
 Պլեներին մասնակցում են գեղարվեստի դպրոցիի ուսուցիչները, ուսանողները, սաները, ինչպես նաև

նկարիչներ, երաժիշտներ, արվեստասերներ Հայաստանիտարբեր համայնքներից և արտերկրից: Պլեների
նպատակն է արվեստասեր հասարակությանը համախմբել բնության, արվեստի,  հայրենասիրության
գաղափարների և քրիստոնեական հավատքի շուրջ: Ամենօրյա ստեղծագործականաշխատանքից բացի
պլեների տարածքում կազմակերպվում են ֆիլմերի ցուցադրություններ, քննարկումներ և հանդիպումներ, 
թատերական ներկայացումներ, համերգներ, ժողովրդականպարեր, դասախոսություններ, ինտելեկտուալ
խաղեր, արշավներ և այլն։ Սիմպոզիումի ավարտին բացվում է միջոցառման ընթացքում ստեղծված
աշխատանքների բացօդյա ցուցահանդես: Մասնակցության համար նախապես կարող եք հայտ
ներկայացնել Email: koghbartschool.am@gmail.com / www.koghbartschool.am

https://web.facebook.com/koghb.art.school/?ref=page_internal
mailto:koghbartschool.am@gmail.com
http://www.koghbartschool.am/




10. Երեքնուկ Our facebook page: Yereqnuk Handicrafts

<<Երեքնուկ>>-ը ստեղծվել է Կողբի գեղարվեստի դպրոցի ուսուցիչների
նախաձեռնությամբ (Աննա Նասիբյան, Սաթենիկ Ղուլիջանյան, Արուսյակ
Փաշիկյան, հետագայում գործունեությանը միացել է Արա Ղուլիջանյանը):
Պատրաստվում է կաշվե նկարազարդ դրամապանակներ, պայուսակներ,
ակնոցի պատյաններ, թևնոցներ, մետաղյա զարդեր և այլ հուշանվերներ:
Աշխատանքների մեջ շեշտը դրվում է նկարազարդման վրա, յուրաքանչյուր
աշխատանքից ստեղծվում է մեկ օրինակ: Գործունեության ընթացքում
<<Երեքնուկ>>-ի աշխատանքները ներկայացվել է տարբեր ցուցահանդես-
վաճառքների Հայաստանում և այլ երկրներում, վաճառքից ստացված գումարի
մի մասը օգտագործվում է Կողբի գեղարվեստի դպրոցի (բարեգործական) որոշ
ծախսեր հոգալու համար: <<Երեքնուկ>>-ի կողմից վարպետաց դասեր է
անցկացվում թե դպրոցի սաներ, թե դպրոց այցելող հյուրերի համար:

Համագործակցություն

Երևան- Հայրենիքի զարգացման նախաձեռնություն www.hdif.org
Երևան- Գաֆեսճեան թանգարան www.cmf.am
Երևան- Արտ բրիջ www.artbridge.am
Երևան- <<Նինա Հովնանյան Կուտյուր>>
Երևան- <<Իլիկ>>
Երևան- << Pappagallo Shop>> 
Էջմիածին- Մայր աթոռի հուշանվերներիխանութ
Էջմիածին- Հայ միասնությանխաչ www.cau.am
Տավուշ- Տավուշի թեմ
Դիլիջան- <<Նռանի>> հուշանվերներիխանութ
Գերմանիա-Կարլսրուե (Karlsruhe)  

http://www.hdif.org/
http://www.cmf.am/
http://www.artbridge.am/
http://www.cau.am/
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