
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ Հ.Կարապետյանի անվան
երկրաբանական թանգարան

<<Օբսիդիանի ճանապարհը...>> 

գիտաճանաչողական արշավի



 Արագածոտնի մարզ Արտենի բարձրություն ծով․ մակ․2047 մետր

 Ընդհանուր հիմքով (տրամագիծը՝ մոտ 10 կմ) Մեծ Արտենին (2047 մ) հարաբերական
բարձրություն 860 մետր և Փոքր Արտենին (1753 մ), գագաթներ են՝
կազմված նեոգենի լիպարիտային լավաներից ։

Բազմաթիվ օբսիդիանի և պեռլիտի երևակումներ ու հանքավայրեր կան։
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1․Դասխոսություն



Օբսիդիաններ․․․
Հայկական օբսիդիաններն ունեն ոսկերչական ու
կիրառական հիանալի հատկություններ: 

Օբսիդիանը գործածվում է զարդարվեստում, այլ
իրերի ու հուշանվերների պատրաստման համար:

Խոշոր հանքավայրեր են Արտենին, Գյումուշ-
Ջրաբերը, Հատիսը և այլն, որոնցից կարելի է
հավաքել հրաշալի օբսիդիաններ:



2․Ուղեվորություն դեպի․․․



Ագարակի հնավայր



 Ծրագրի նպատակն է հանրության շրջանակներում կարևորելու, բարձրացնելու Հայաստանում
տարածված կիսաթանկարժեք քարի՝ օբսիդիանի մասին իմացությունը և իրազեկելու
նախապատմական ժամանակներից մինչ օրս դրա լայն կիրառության մասին: Ծրագրի
նպատակը նաև համայնքում գիտաճանաչողական տուրիզմի խթանումն ու,  հետևաբար, 

համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումն է:  

 Ծրագրի խնդիրը մեծահասակների ներգրավումն է թանգարան նոր ուղիների՝ բացօթյա
թանգարանի միջոցով:

 Ծրագրի արդյունքները

 Ծրագիրը նպաստեց մասնակիցների հայրենաճանաչությանը, հայրենասիրությանը, նրանց
բնագիտական գիտելիքների ավելացմանը, թանգարանի մեծահասակ այցելուների թվի
ավելացմանը: Այս ծրագիրը հատկապես հետաքրքրեց սիրիահայերին և մանկավարժներին՝
հետագայում նմանատիպ արշավներում դպրոցականներին ընդգրկվելու համար:  Այցի
շրջանակում ծանոթացանք նաև հայկական ավանդական խոհանոցին և Թալինի «Կանանց
Ռեսուրս Կենտրոն»-ի հայկական տարազներով հելունագործ տիկնիկների պատրաստմանը: 



Վերելք Արտենի լեռ



Օբսիդիանների ելքի մոտ



Թալինի ավանդական կերակուրների համտես․․․Հարիսա, թոնրի գաթա, ավելուկ, 

ուրցով թեյ․․․



Թալինում կտեսնենք Կաթողիկե կիսաքանդ տաճարն ու Ս. Աստվածածին փոքրիկ եկեղեցին



Վերադառնալուց առաջ կայցելենք նաև Դաշտադեմ գյուղ, որտեղ կտեսնենք միջնադարյան յուրահատուկ ամրոցը: Այն
Հայաստանի ուշմիջնադարյան ժամանակաշրջանի ամենանշանավոր պաշտպանական կառույցներից էր և այսօր էլ գրեթե
անվնաս հասել է մեզ:



III փուլ
Լեռների միջազգային օր
Նպատակը՝ արշավականների հետ միասին՝ վերլուծել, ամփոփել և գնահատել արշավը



Ինչպիսի արդյունքներ ենք ակըկալում․․․

 Տարածաշրջանի բնակիչների սոցիալ տնտեսական վիճակի բարելավում գեոտուրիզմի միջոցով

 Թանգարանամիջյան կապի ամրապնդում և փորձի փոխանակում, հանրահռչակում Թաթուլ
Կրպեյանի տուն թանգարանի հետ։

 Տեղում զբոսավարների վերապատրաստման ծրագրեի իրականցում։

 Աջակցություն Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոնին։

 Թաթուլ գյուղում օբսիդիանից հուշանվերների արտադրության հիմնում՝ <<Ստեղծագործում են
կանայք՝ցուցահանդեսի իրականացում․․․>>



Առաջարկներ

 Ծրագիրը իրականացնել անապահով ընտանիքի երեխաների համար։

 Ծերանոցի բնակիչների համար

 Ստեղծել կանանց ակումբներ, ժող վարպետների կողմից ուսուցանել ՝ ուլունքագործություն, 

հուշանվերներ։ Պատրաստված ուլունքաշարերը՝ կարելի է վաճառել թանգարանայինի
խանութում և ցուցահանդեսներում։ Լուծելով հավելյալ աշխատատեղ, որը շատ կարևոր է
կանաց զբաղվածությունը ապահովելու և հավելյալ արտաբյուջե կստեղծվի թանգարանի
համար։

 Երեխաների մոտ ստեղծագործական միտք,  հմտություններ քարի մշակման ու
օգտագործման արվեստ։



Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն





ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ՆՇԵՑ

ԼԵՌՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ երկրաբան,  

ե.գ.թ. Սերգեյ Կարապետյանի կողմից հ
ամառոտ կերպով ներկայացվեց Հայաստ
անի հրաբխականությունը, և նշվեց, որ

Հայաստանում հայտնի են 550-

ից ավելի հրաբուխներ, որոնցից թթու՝ գր
անիտային կազմի հրաբուխները 15-

ն են:Այդ հրաբուխներից են Արտենին, Գ
ութանասարը, Հատիսը, Սպիտակասար
ը, Գեղասարը, Բազենքը և ուրիշներ, որո
նցից ըստ կառուցվածքի բարդությամբ ա
րտավիժած նյութերիորակով լավագույնը
համարվում է Արտենի հրաբուխը: Դրան
ց ժայթքման հետևանքով արտավիժել են

օբսիդիան, պեռլիտ, պեմզա:





Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


