
Էլեկտրական
լամպը



Այս կոմիքսը միտված է բարձրացնելու երիտասարդ սերնդի գիտելիքները 
այնպիսի խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են 

էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության միջոցառումները, 
ինչպես նաև էներգիայի վատնման արդյունքում շրջակա միջավայրին և 

բնությանը հասցված վնասը: 

Էներգախնայողության և շրջակա միջավայրին հասցվող վնասը նվազեցնելու 
պարզ քայլերը գրավիչ ձևով ներկայացված են այս պատմության մեջ՝ 

երեխաների մոտ բնապահպանության վերաբերյալ լավ սովորություններ 
ձևավորելու նպատակով։





Հմմ, դեռ աշխատելու տեղ կա։

Կարծում եմ կհաղթես...

Մեր պատմությունը 
սկսվում է ԱՆՏԱՌԻՆ ՄՈՏ 

ՓՈՔՐ ՔԱՂԱՔՈՒՄ:

Ինչպես շատ այլ արվարձանային քաղաքներում, մարդիկ այստեղ 
հանգիստ կյանք են վարում. վարում են իրենց մեքենաները, վճարում 
էլեկտրաէներգիայի վարձերը, քրտնաջան աշխատում և ամեն երեկո 

իրենց ընտանիքներով հավաքվում հեռուստացույցի շուրջ:

Լիան և Լունան իրենց ծնողների հետ ապրում են մի գեղեցիկ տանը։ 
Լիան պատրաստվում է ռոբոտաշինության գալիք մրցույթին։



Օ՛զի։ Ո՞ւր ես 
գնում։ Օ՛զի։

Հե՜յ, ընկե՛ր, 
սոված կլինես։

Քեզ միլիոն անգամ 
ասել եմ՝ առանց 
թակելու չմտնես։

Ահաա՛, թե ուր 
ես։

Դու՛րս արի, 
խնդրում եմ։ 

Լավ,առաա
ա՜յժմ...

BANG



ჰოთ-დოგების ბარი ქალაქის თინეიჯერების საყვარელი ადგილია.Քաղաքի դեռահասները սովորաբար հավաքվում են այս հոթ-դոգի կրպակի մոտ։

Դենին, թերթելով նորությունները, վայելում է հոթ-դոգը։

Մաքսը, սովորականի պես, 
զվարճացնում է իր ընկերներին։

Օ՜, ո՛չ։ Միայն թե ո՛չ 
նորից։



Դենի’, դու չե’ս 
պրծնի ինձնից 

Պատահական 
ստացվեց, 

հանգստացի՛ր, 
եղբա՛յր։

Դու կարող ես 
փախչել, բայց չե՛ս 
կարող թաքնվել։

BANG
OUCH



Միայն այս անգամ...
Օ՜ֆ, ոնց եմ ատում 

մթության մեջ քնելը...

Ո՞ւր ես Օզի։ Ա՛յ 
փոքրիկ կախարդ...

Օզի՞...  ՕԶԻ՛



Օ՜, ո՛չ։

Լի՛ա։ 
Արթնացի՛ր։ 

Օզին կորել է։

Նայի՛ր, Լիա։ Ահա՛, 
թե ուր է նա գնացել։ 

գետնանուշերը...

Հուսով եմ՝ 
կգտնենք ելքը։

Աղջիկները հայտնվում են 
անտառի խորքում։



Ի վերջո, դու 
պարզապես 

կհոգնես։
Մաքսը և Դենին, երկար 

վազքից հետո, ևս 
հայտնվում են անտառում։



Հանկարծ երեխաները տեսնում են հազարավոր  լուսատտիկները, որոնք  ծխնելույզի միջով 
մտնում են խորհրդավոր տնակը։



Հե՛յ, իսկ դուք ի՞նչ 
եք անում այստեղ։

Իդեպ, 
թխվածքաբլի
թ կուզե՞ք։

Ինչ-որ մեկը 
կբացատրի՞, թե հենց 
նոր ինչ կատարվեց։

Գաղափար չունեմ... 
Մենք Օզիին ենք 

փնտրում... Նկատի 
ունեմ մեր 

Ես նրան էի 
հետևում։



Բավակա՛ն է 
շատախոսենք։

Եկեք Օզիին գտնենք։

Դու նույնպե՛ս։ 
Դու էլ ես  գալիս 

մեզ հետ:

Կարծում եմ՝ ես 
ձեզ հետ կգամ, 

աղջիկնե՛ր:



Իսկ մենք 
որտե՞ղ ենք։

Այնտեղ, որտեղ չեմ 
ցանկանում լինել։



Հմմ... Ինձ թվում է գիտեմ սա 
ինչ է։ Այսպիսի բան ես 

YouTube-ում եմ տեսել. նրանք, 
անկասկած, էներգիա են 

արտադրում:



Վա՜յ, լուսատիտիկներ 
են լամպի մեջ: Ո՞վ է այս 
խենթության հեղինակը։ 

Նայե՛ք այդ կոճակներին։ 
Հետաքրքիր է՝ ինչի՞ 
համար են դրանք...

Սպասի՛ր, փոքրիկ 
կախարդ։ Մենք գալիս 

ենք քեզ փրկելու։

Նայե՛ք։ Այս բոլոր 
լարերը նույն 

ուղղությամբ են 
տանում։



Տեսե՛ք։ Երբ անջատեցիր 
այդ լույսը, մի քանի 
լուսատիտիկ դուրս 

թռավ։

Վայ, այդ ի՞նչ 
ձայն է։



Մի՛ անհանգստացեք 
ընկերներ, վախենալու 

ոչինչ չկա։ Ո՞վ եք դուք, և ո՞վ է Ձեզ 
իրավունք տվել բանտարկել այս 

կենդանիներին։ Անմիջապես 
ազատե՛ք նրանց։



Ես պրոֆեսոր Սլեյթն եմ և 
ես երբևէ կենդանիների 
չեմ բանտարկել։ Նրանք 

բոլորը կամավոր օգնում 
են մեզ՝ մարդկանց, 
ապաքինել երկիրը։

Մենք այստեղ էներգիա ենք 
արտադրում, քանի որ մարդիկ 
այն չափից շատ են վատնում, և 

ինչ-որ մեկը պետք է մի բան 
ձեռնարկեր: Այս ամենը 

մոլորակի համար է։

Նայե՛ք էկրանին։ 
Տեսե՛ք, թե ինչ 

կպատահի, եթե մարդիկ 
էներգիան չխնայեն... 

Առայժմ, թվում է, ոչ մեկին 
դա չի հետաքրքրում: 

Այդ իսկ պատճառով մենք 
փոխարինում ենք այն, ինչ 

նրանք վատնում են։ 

Սլեյթը ցույց է տալիս սարսափելի հետևանքները, որոնք կարող են 
պատահել երկրի և նրա բնակիչների հետ, եթե մարդիկ չսկսեն 

արդյունավետորեն օգտագործել էներգիան:

Պրոֆեսոր Սլեյթը ֆիզիկայի նախկին ուսուցիչ 
է: Թոշակի անցնելուց հետո նա իր կյանքը 

նվիրել է էներգիայի արտադրության 
այլընտրանքային ուղիների բացահայտմանը:



Վա՜յ, ես չգիտեի, 
որ մեկ լամպի 

համար այսքան 
էներգիա է 

անհրաժեշտ:

Այստեղ պետք է այլ 
լուծում լինի։ Մենք 

խոստանում ենք գտնել 
այն։ Մենք ցանկանում ենք, 

որ մեր կենդանիները 
վերադառնան տուն...

Մենք կխնայենք էներգիան 
և կտարածենք լուրը:

Շատ լավ, ես տեսնում եմ, որ դուք, 
երեխաներ, իսկապես լուրջ եք 

վերաբերվում սրան: Ահա գործարքը. 
եթե խնայեք բավականաչափ էներգիա՝ 
քաղաքը մեկ գիշերով լուսավորելու 

համար, կենդանիները 
կվերադառնան տուն: Դուք 

ընդամենը մեկ շաբաթ ունեք…

Բոլո՛րս։

Անիվում վազող մարդը ժամում կարող 
է արտադրել ընդամենը 100 վատտ:

0/100

Այս սարքը կհաշվի, 
թե որքան էներգիա 

եք խնայել։
Հաջողությո՛ւն, 

երեխաներ։

Մենք կարող ենք 
դա անել, 

երեխե’ք: Ո՞վ է 
միանում։



Աստվա՛ծ իմ։ 
Իմ գերմանամուկը։

Ես ձեզ հետ եմ, 
երեխե՛ք։

Ես ձեզ հետ եմ: Ես ձեզ հետ եմ:

Եկեք խնայե՛նք 
էներգիան։

Ահա, ես վերբեռնում եմ 
Լունայի նկարահանած 

տեսանյութը։ 
Մենք պետք է սա 

տարածենք սոցիալական 
ցանցերի և մեր խաղային 

համայնքի միջոցով:

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ



12/100

Լի՛ա, դու 
վստա՞հ ես, որ 

գիտես, թե ինչ ենք 
անում։

Օրինակ, փակեք 
ծորակը, երբ լվանում 

եք ատամները։

Եկեք սկսենք փոքր 
քայլերից։

12/100



Հեծանիվներն ավելի լավն են, 
քան մեքենաները։

Դուք ստիպված չեք լինի 
վատնելու ձեր ժամանակը 

սարսափելի խցանումների մեջ: 
Բացի այդ, դուք էներգիան 

կխնայեք:

Երեխե՛ք, տեսեք 
Ռոբո Օզիի վերջին 

թարմացումը։

Նա նոր 
հատկություն ունի։ 

Նա կարող է նկատել 
ցանկացած վառվող 
լույս և անջատել 

այն:

30/100



Երևի նկատել եք՝ ձեր 
գործարանից տաք գոլորշի է 

արտահոսում։
Եթե վերանորոգեք, դա շատ 

էներգիա կխնայի:

Հմմ.. Ի վերջո 
այդքան էլ 

սարսափելի չէ..

Էներգախնայողության լավագույն միջոցը ձեր հին 
սովորությունների վերանայումն է:

Ես հիմա մեծ աղջիկ 
եմ և կարիք չունեմ 
միացված լույսով 

քնելու:

Որպես դպրոցական 
հանձնաժողովի անդամ՝ 

առաջարկում եմ ջրի 
ջերմաստիճանը 

դարձնել 40 աստիճան 
ըստ Ցելսիուսի:

Այս կերպ մենք 
կկարողանանք էներգիա 

խնայել, ինպես նաև 
փրկել մեր ձեռքերը 

դպրոցի լոգարանում 
այրվելուց:

Նաև, պատուհանների 
շրջանակներից այնքան 

ջերմություն է 
արտահոսում: Եկեք 

պատուհանները 
ջերմամեկուսացնենք:

Լո՛ւնա։ 
Դու կարո՛ղ 
ես անել դա։

Երեխանե՛ր, 
հաշվեք, որ դա 
լուծված է։ Դուք 

հիանալի 
աշխատանք եք 

կատարում։



Սա 
միանշանա՛կ 

կաշխատի։

Դուք պետք է սա 
փոխարինեք։

Իրավացի ես, քաղցրի՛կս: 
Մենք վաղուց էինք 

ցանկանում անել դա։

Հիմա այս 
սառնարանն աստղի 

է արժանի։ Այն 
առավելագույն 

գնահատականներն է 
ստանում 

արդյունավետությա
ն համար։ Սիրում եմ 

քեզ, սառնարա՛ն։

Սարքավորման էներգաարդյունավետությունը գնահատվում է 
ըստ էներգաարդյունավետության մի շարքի դասերի՝ A-ից G 
պիտակավորմամբ, որտեղ A-ն ամենաէներգաարդյունավետն 

է, G-ն՝ ամենաանարդյունավետը:

Շատ ժամանակ 
պահանջվեց ինձնից, 
որպեսզի հավաքեմ 
այնքան կեղտոտ 

հագուստ, որ լվացքի 
մեքենան լցվի:

Գիտե՞ք, որ արևը կարող 
է օգնել մեզ խնայել 

էներգիայի մեծ մասը: 
Մենք պետք է սովորենք 

օգտագործել դրա 
ջերմությունն ու լույսը 

ավելի արդյունավետ 
կերպով։

Թոո՜ղ արևը շողաա: 
Նե՛րս թող արևին։

Հագուստը լվանալիս՝ սպասեք մինչև լվացքի մեքենան լցվի ողջ ծանրաբեռնվածությամբ. դա մեծ 
էներգիա է խնայում:

Իմ դեպքում 
ընդհակառակը։ 

Այս ամենը 
միայն այսօրվա 

լվացքն է։

Էներգիայի փայտիկը Լիայի 
նոր գյուտն է։ Այն 

վերահսկում է լամպերի 
էներգիայի շահագործումը:
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Այո՛, բայց նաև մի 
փոքր շատ մոտ 

ենք մեր  
վերջնաժամկետին։

Ես գիտեմ՝ ինչ 
կարող ենք անել։

Մենք այնքա՜ն 
մոտ ենք 

նպատակին։ 

Եկե՛ք փոխարինենք 
այս լամպը ավելի 
էներգախնայողով։

Օ՜, լավ։ Բայց 
կոնկրետ ինչպե՞ս։ 

Այն չափազանց 
բարձր է մեզ համար։

Երեխանե՜ր, 
օգնությունը 

ճանապարհին է։



Գործարքը 
գործարք է։ Մեր 

ողջ հույսը այդ 
երեխաներն են։

Օ՜, ո՛չ։

Սպասե՛ք։ 
Ի՞նչ է կատարվում

...



Դո՛ւ, քաջ 
կախարդ։

Օ՜, Օզի՛։ 
Որքա՜ն էի քեզ 

կարոտել։

Ասո՜ւմ էի, մենք 
կանե՛նք դա։

Այո՜, փոքրի’կ

Իմ փոքրիկ Ռո՜զի։ 
Կարծում էի՝ քեզ 

ընդմիշտ կորցրել 
եմ։ 



Հանճարեղ ֆիզիկոսը 
աշխարհին սովորեցնում 

է էներգիա խնայել։

Եվ բոլորն ապրում էին 
երջանիկ և 

էներգաարդյունավետ։

Էներգախնայողության և դրա արդյունավետ օգտագործման համար շատ բան պետք չէ:
Մենք, պարզապես, պետք է ուշադիր լինենք ամեն օր և սովորեցնենք ուրիշներին 

էներգախնայողության պարզ կանոնները:
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Այս հրատարակությունը պատրաստվել է 
Եվրոպական միության ֆինանսական 

աջակցությամբ։ Բովանդակության համար 
բացառապես պատասխանատվություն է 

կրում Էներգետիկայի եվրոպական 
կարգավորողների խորհուրդը, և 

պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի 
Եվրոպական միության տեսակետները:




