Етнічна мозаїка України
Короткий сюжет - «Звідки в Україні вірмени»
Формат: інформаційний графічний сюжет з інфографікою та
закадровим голосом диктора.
Тривалість: 3-5 хвилин
Мінімальний сценарій
Час
00.0000.10
00.1000.25

Голос диктора
Етнічна мозаїка України.
Вірменин Сергій Нігоян народився в Україні на
Дніпропетровщині. Його батьки втекли з
Вірменії, рятуючись від бойових дій у Нагірному
Карабасі. Загинув 22 січня 2014 року від під час
подій на Майдані. Він став першої жертвою
Революції гідності.

Візуальний ряд
Заставка. «Етнічна мозаїка
України». «ВІРМЕНИ»
Фрагмент відео
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=7&v=IEb-quFTCQ&feature=emb_logo

«Колись вірменин Параджанов створив фільм,
який став символом українців, сьогодні
вірменин Нагоян віддав життя , яке стало
символом України», - Святослав Вакарчук.

00.2500.40

Вірмени разом з греками і євреями є
найдавнішими етносами світу. Драматична
історична доля призвела до масових еміграцій
вірмен різні куточки світу .

00.4001.00

Вірменська присутність в Україні сягає ще
княжої доби. Першими були вірменські купці.

01.0001.15

В ХІ ст. після нападу сельджуків та згодом
протягом ХІІІ-ХVст.ст після падіння Вірменської
держави Кілікії розпочався процес інтенсивного
переселення вірменів до Криму і формування

Карта Криму
Кафа (Феодосія) Судак, Солхаті
(Старий Крим)
монастир Сурб-Хач (Святий

там вірменських колоній
На той час Крим інколи називали – Armenia
Magna (Велика Вірменія) або Armenia Maritima
(Морська Вірменія)

01.1501.30

З другої половини ХІІІ століття виникають
вірменські колонії й на у Галичині.
З 1267 року Львів став релігійним осередком
вірменів східного обряду, що дістали чимало
привілеїв від влади, зокрема дозвіл судитися за
власним правом – вірменським статутом.

01:3001:45

Вірменин за походженням, Йозеф Бартоломей
Зіморович-Озімек у 1648 року був уперше
обраний бурґомістром Львова і надалі ще
кілька разів перемагав на виборах голови Ради
міста.

Хрест).

Вірменська церква у Львові

Уявний портрет Бартоломея
Зиморовича з газети
«Lwowianin», 1835 року

01:4502:00

Важливим центром вірменської культури на
території України став Кам''янець В 16-му
столітті там було понад 300 вірменських родин,
котрі мали свій магістрат.

Вірменська
церква Святого Миколая
Чудотворця у Кам’янці
Подільському

02:0002:15

02:1502:45

02:4503:00

03:0004:10

04:1005:10

Вірмени займалися торгівлею, працювали на
промислах. Серед них були умілі ювеліри,
архітектори, скульптори. Значна частина вірмен
належала до ремісників-кушнірів, чинбарів,
кожевників, шевців та ін..
В Києві в XV- XVII ст. вірмени мали ниви,
городи, сади фільварки, млин. Була своя
Успенська Богородицька церква.
На Подолі, де проживала значна частина
вірмен, були їх будинки, майстерні, комори,
сараї, крамниці. Мали київські вірмени свою
лікарню, яку утримували на кошти общини.
Незалежно від віку чи місця проживання,
кожен вірменин береже пам’ять про найбільш
трагічні події свого народу від початку минулого
століття: масове знищення вірмен у Туреччині
1915–1917 років, коли загинуло близько півтора
мільйона людей – вірмени називають це
геноцидом свого народу
У ході Карабахський конфлікту, що триває досі
загинуло понад сорок тисяч вірмен. Кілька
тисяч вірмен на початку дев’яностих опинилися
і в Україні.

Нині в Україні за переписом населення 2001
року нараховується понад 100 тисяч вірмен.
Найбільша кількість вірмен у Донецькій (15,7
тис. осіб), Харківській (11,1 тис. осіб), Одеській
(67,4 тис. осіб) та Дніпропетровській (10,6 тис.
осіб) областях.
В Україні відбувається процес створення

Київ фото Старого Подолу

національно-культурних товариств вірмен,
почали працювати недільні школи для
дорослих та факультативи для дітей з
вивченням вірменської мови та літератури.

05:1005:20

Титри

Фільм створений за підтримки
УКФ

