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Ð³Ù³éáï

Brief

ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ

description

Երևանիպետականհամալսարանըկրթական,գիտական,մշակութայինօջախէ:Այս
գործընթացներինզուգահեռմեծուշադրությունէդարձվումուսանողների
արտալսարանայինկյանքին:
ՀՀանկախությանվերջինշրջանումԵՊՀմշակութայինկյանքընորվերելքապրեց.
2006թ.հունիսի6-ինԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբստեղծվեցՄշակույթիկենտրոնը,որը
զանազանմիջոցառումներիրականացնելունպատակովարհեստավարժղեկավարների
ջանքերովկազմավորեցմշակութայինբազմաբնույթհամույթներ,որոնցաշխատանքնե-
րումներգրավվեցինստեղծագործողևշնորհալիուսանողներ,դասախոսներ:Մշակույթի
կենտրոննիրականացնումէուսանողիարտալսարանայինկրթություն`իրառջևունե-
նալովհետևյալնպատակներիիրականացումը,ինչպեսնաևխնդիրներիլուծումը.

Yerevan State University is an educational, scientific, cultural centre. Along with educational 
processes great attention is paid to students’ extracurricular life. In the recent period of the 
Independence of the Republic of Armenia the cultural life of YSU has made significant 
progress: in June, 2006, the Culture Centre was founded by the decision of YSU Academic 
Council. With the efforts of professional managers various cultural clubs were formed. 
Moreover, creative and talented students and lecturers were involved in the activities of the 
Centre. The Culture Centre provides students’ extracurricular education, and its main goal is to 
find solutions to the following problems:
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1.ԵՊՀուսանողներիմշակութայինունակությունների
զարգացմանխթանում,

2.միջբուհականկապերիստեղծում,

3.ուսանողությանշրջանումտաղանդավորևշնորհալի
ուսանողներիհայտնաբերում,

4.ներհամալսարանական,արտահամալսարանականև
միջբուհականմշակութայինմրցույթների,փառատոնների
անցկացում,համերգներիևներկայացումների
կազմակերպում,

5.մշակությաինդասախոսությունների,սեմինարների,
կլորսեղաններիկազմակերպում,

6.ֆիլմերիևներկայացումներիդիտումներիև
քննարկումներիմիջոցովուսանողությանհետ
գեղարվեստականկողմնորոշումներիզարգացում,

7.ԵՊՀ-ումգործողկառույցներիկազմակերպած
միջոցառումներիհամախմբումևդրանցորակական
չափանիշներիապահովում,ուսանողիաշխարհայացքի
ևճաշակիձևավորում:

1.  boosting the development of YSU students’ 
cultural abilities;

2.  creating a network with other HEIs;

3.  discovering talented and gifted students;

4.  organizing cultural contests, festivals, con-
certs and performances inside and outside the 
university; holding interuniversity events;

5.  organizing seminars, lectures, roundtable 
discussions on culture;

6.  developing students’ artistic insight via film 
and performance seeing and discussing;

7.  coordinating the events organized by YSU 
infrastructures and ensuring their quality stan-
dards, enhancing the development of the stu-
dents’ outlook and taste. 
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²ñ¨ÇÏ äé³½Û³Ý
Î»ÝïñáÝÇ Ù³ëÝ³·»ï
Arevik Prazyan 
Specialist of the centre

Ø³ñÇ³ ¶ñÇ·áñÛ³Ý
Î»ÝïñáÝÇ Ù³ëÝ³·»ï
Maria Grigoryan
Specialist of the centre

Üáñ³Ûñ Þ³Ñµ³½Û³Ý
ÎÇÃ³é³Ñ³ñÝ»ñÇ ËÙµÇ 
·»Õ. Õ»Ï³í³ñ
Norayr Shahbazyan 
Artistic director of the 
guitarist group

Î³ñ»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý
ºñ·ã³ËÙµÇ ·»Õ. Õ»Ï³í³ñ
Karen Sargsyan 
Artistic director of the choir 

èáõµ»Ý Î³ñ³ë»ý»ñÛ³Ý
ºñ·ã³ËÙµÇ ËÙµ³í³ñ
Ruben Karaseferyan
Conducter of the choir

²ÝÇ Ð³ñáÛ³Ý
²ÕçÇÏÝ»ñÇ å³ñ³ÛÇÝ 
Ñ³ÙáõÛÃÇ ·»Õ. Õ»Ï³í³ñ
Ani Haroyan
Artistic director of the 
female dance ensemble

²ßË³ï³Ï³½Ù / Staff

Î³ñÇÝ» ¸³íÃÛ³Ý 
Øß³ÏáõÛÃÇ 
Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý, 
§Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý¦
Ã³ïñáÝ ëïáõ¹Ç³ÛÇ 
·»Õ.Õ»Ï³í³ñ
Karine Davtyan 
Head of Culture Centre, 
Artistic director of  
"Universitarian" theatre-
studio
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Â³ïñáÝ-ëïáõ¹Ç³

Theatre-studio

«Համալսարանական»առաջինթատրոն-ստուդիանհիմնադրվելէ2005թ.ևգործել«ԵՊՀշրջանավարտների
միավորում»ՀԿ-իկազմում,որիբացումըտեղիունեցավնույնթվականիապրիլի28-ինԵՊՀկենտրոնական
մասնաշենքի6-րդհարկիդահլիճում`Վ.Սարոյանի««Հե՜յ,ո՞վկա».պատասխանումէ«ՋիմԴենդին»»
ներկայացմամբ:ԵՊՀմշակույթիկենտրոնիստեղծմանօրիցթատրոն-ստուդիանհանդեսեկավկենտրոնի
կազմում:Մինչօրսբեմադրվելէ14ներկայացում:«Համալսարանական»թատրոն-ստուդիանընդգրկվածէ
Եվրամիությանարվեստներիլիգայի(ELIA)կազմում:Թատրոն-ստուդիանպարբերաբարմասնակցելէմրցույթ-
փառատոնների,ինչպեսհանրապետական«ArtFest»,այնպեսէլ«Հայֆեստ»թատերականմիջազգային
փառատոնների:Այստեղթատերականհակումներունեցողուսանողներըսովորումենբեմականխոսք,
դերասանիվարպետություն,թատրոնիևկինոյիպատմություն:
«Համալսարանական»թատրոն-ստուդիայիգեղարվեստականղեկավարնուբեմադրիչնէԿարինեԴավթյանը:

The first “Universitarian” theatre-studio was founded in 2005 and functioned within the “YSU Alumni Union” NGO. 
The studio was opened on April 28 of the same year in the hall located on the 6th floor of YSU Central Building with 
the play ““Hello, Out There” … answers “Jim Dandy”” by W. Saroyan. Since the foundation of YSU Culture Centre the 
theatre- studio has been functioning within the Centre. 14 performances have been staged so far. The “Universitarian” 
theatre-studio is member of the European League of Institutes of the Arts (ELIA). The theatre-studio has regularly 
participated in contests and festivals, such as in the “ArtFest” and “HayFest” international theatrical festivals. Here the 
students with artistic abilities are taught scenic speech, actors’ skills, the history of theatre and cinema.
The artistic and stage director of the studio is Karine Davtyan. 
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Â³ï»ñ³Ï³Ý ËáõÙµ

Theatre Company

Համալսարանիթատերականկյանքըհինպատմությունունի:Դեռևս1935թ.`ԽորհրդայինՄիության15-ամյակի
առթիվբեմադրվումենՀ.Պարոնյանի«Շողոքորթը»ևԱ.Շիրվանզադեի«Պատվիհամարը»:Հետագայում`
1950-ականթթ.,դեռպատանիԵրվանդՂազանչյանիևԳուժՄանուկյանիջանքերովբեմադրվումէԱ.
Օստրովսկու«Անմեղմեղավորները»պիեսը,որինհաջորդումէՀ.Լաքսների«Վաճառվածօրորոցային»
պիեսը:1960թ.ԲանասիրությանֆակուլտետիուսանողԱրմենՍանթրոսյանըհիմնումէ«Դիմակ»թատերական
խմբակը:ԴիմակըբեմադրումէՄաքսիմովի«Կենդանիննջեցյալներ»,Ֆ.Սոլոգուբի«Քնքուշսրտից
պատուհաս»ևԶ.Խալափյանի«Օրորոցային»ներկայացումները:1970-ականթթ.լայնճանաչումէունենում
հայբանասիրությանասմունքիխմբակը`լեզվաբանԳ.Սևակիղեկավարությամբ:Մայրբուհնունեցելէնաև
մնջախաղիթատրոն`«Սևվարդակակաչներ»անվանմամբ:Այսթատրոնըբեմադրելէ
Սարսատեի«Գնչուականմեղեդիներ»գործը:)

The theatrical life of the university has an old history. Back in 1935 in celebration of the 15th anniversary of the Soviet 
Union foundation the play “Flatterer” by H. Paronyan and “For the Sake of Honour” by A. Shirvanzade were staged. 
Later in the 1950s due to the efforts of young Yervand Ghaznchyan and Guzh Manukyan the play “Innocent as Charged” 
by A. Ostrovsky and then “Sold Lullaby” by H.  Laksner were staged. In 1960 Armen Santrosyan, a student of the 
Faculty of Philology founded a drama club called “The Mask”. The club staged “Alive Deads” by Maksimov, “Scourge 
of Tender Heart” by F. Sologub, “Lullaby” by Z. Ghaplanyan and other plays. In the 1970s the recitation club of the 
Armenian Philology Department led by the linguist G. Sevak became highly popular. The Alma Mater had a Pantomime 
theatre called “Black Tulips”. It staged “Gypsy Airs” by Sarasate.

Ñ³Ù³éáï å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ

short historical review
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Ü»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ / Performances1.Վ.Սարոյան-««Հե՜յ,ովկա».
պատասխանումէ«ՋիմԴենդին»»
W. Saroyan- ““Hello, Out There”… answers 
“Jim Dandy””  (2005)

2.Դ.Դեմիրճյան-«ՔաջՆազար»
D. Demirchyan- “Nazar the Brave” (2005)

3.Եղ.Չարենց-«ԵսիմանուշՀայաստանի...»
 Yegh. Charents - “I Love My Sweet Armenia” (2007)
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4.Աղ.Այվազյան-«Ցուցակը»
Agh. Ayvazyan-“The List” (2008)

5.Եր.Օտյան-«ԸնկերԲ.Փանջունի»
Yer. Otyan –“Comrade B. Panjuni” (2010)
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6.Պ.Սևակ-«Եվայրմի`Մաշտոցանուն»
P. Sevak- “And a Man Called Mashtots” (2011)

7.Ն.Դումբաձե-«Կարոտ»
N. Dumbadze- “Nostalgia” (2011)
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8.Վ.Շեքսպիր-«ՌոմեոևՋուլիետ»
W.Shakespeare-"RomeoandJuliet"(2014)

9.Վ.Պետրոսյան-«Հայկականէսքիզներ»
V. Petrosyan - “Armenian Sketches” (2018)
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9.Տ.Չուխաջյան-«Կարինե»օպերետ
T.Chukhajian-Operetta"Karine"(2019)
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²ÕçÇÏÝ»ñÇ 

Female

ԵՊՀաղջիկներիպարայինհամույթըստեղծվելէ2006թվականիօգոստոսին,գեղարվեստական
ղեկավարըեղելէԻռէնՈւլիխանովան:Հիմնադրմանօրվանիցհամույթըմասնակցելէբազմաթիվ
միջոցառումների,համերգների,նկարահանումներիինչպեսհամալսարանում,այնպեսէլ
համալսարանիշրջանակներիցդուրս:ՀամույթըմասնակցումէնաևԵՊՀ«Համալսարանական»
թատրոն-ստուդիայիներկայացումներին,պարայինբեմադրություններկատարումանհատ
երգիչներիելույթներիընթացքում:Պարայինհամույթումբեմադրվումենժամանակակից,
հայկականևտարբերազգերիպարեր(հունական,իսպանական,ռուսականևայլն):Համույթը
համերգայինշրջագայություններէունեցելՀՀ-ում,ԱրցախումևՋավախքում:
ԱյժմԵՊՀպարայինհամույթիգեղարվեստականղեկավարնէԱնիՀարոյանը:

The YSU Female Dance Ensemble was founded in August, 2006; the artistic director was Iren Ulikhanova for many 
years. Since its foundation the ensemble has participated in numerous events, concerts and shooting both inside and 
outside the university. The ensemble still actively  participates in the performances staged by “Univeristarian” theatre-
studio, providing accompaniment of choreographic dances for solo-singers. The ensemble also performs modern dances, 
Armenian national dances and dances of other nationalities (Greek, Spanish, Russian and so on). The ensemble has gone 
on concert tours in different regions of Armenia, as well as in Artsakh and  Javakhk.
The artistic director of the ensemble is Ani Haroyan.

å³ñ³ÛÇÝ Ñ³ÙáõÛÃ

Dance Ensemble
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ºñ·ã³ËáõÙµ
ԵՊՀերգչախումբընորովիդրսևորվումէ2006թ.օգոստոսին:Խումբըներկայանումէհայկական
ևբազմալեզուերգերով(անգլերեն,իսպաներեն,ֆրանսերեն,ռուսերենևայլն):Երգչախումբը
ՄշակույթիկենտրոնիկազմումպարբերաբարակտիվմասնակցությունէունենումՀՀտարբեր
մարզերում,ԱրցախումևՋավախքումկազմակերպվողհյուրախաղերին:Մասնակցելէնաև
հանրապետականևմիջբուհականմրցույթներին`գրանցելովհաղթանակներ:ԵՊՀերգչախմբի
գեղարվեստականղեկավարնէՀՀվաստակավորարտիստԿարենՍարգսյանը,իսկխմբավարը`
բազմաթիվմրցույթներիդափնեկիրՌուբենԿարասեֆերյանը:

Դեռևս1921թ.Երևանիժողովրդականհամալսարանիհանդիսավորբացմանօրըելույթէ
ունեցել«Ինքնագործերգչախումբը»,հետագայումռեկտորՀ.Մանանդյանիանմիջական
նախաձեռնությամբՄայրբուհումստեղծվումէկանոնավորերգչախումբ:1930-ականթթ.կեսերին
այնանվանվումէ«Ծիծեռնակ»`ԹաթուլԱլթունյանիղեկավարությամբ:ՀԽՍՀՄժողովրդական
արտիստիցբացի՝քառաձայներգչախմբումգործունեությունենծավալելԿ.Զաքարյանը,Կ.
Կարապետյանը,Հ.Չեքիջյանը,Հ.Թոփիկյանը:Երգչախումբըմինչև1970-ականթթ.ավարտը
վերանվանվումէ«Կոմիտաս»:Մշակութայինկյանքիխթանմանգործումմեծդերխաղաց
«Ուսանողականգարունը»,որըստեղծվեց1963թ.,իսկ1970-ականթթ.վերջինարդենանցկացվում
էին«Քաղաքականերգի»փառատոնները:ԱվելիուշԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետի
գրաբարիդասախոսԽորենՊալյանըհիմնումէ«Տոհմիկ»երգչախումբը,որըղեկավարումէմինչև
իրկյանքիվերջը:

Ñ³Ù³éáï å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ
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Choir
TheYSUchoirgotanewleaseoflifeinAugust2006.The
choirperformssongsinArmenianandotherlanguages(English,
Spanish,French,Russian,etc.).BeingpartoftheCultureCentre,
thechoirparticipatesinthetoursorganizedintheRAprovinces,
ArtsakhandJavakhk.Ithasalsoparticipatedintherepublicand
interuniversitycontests,makingnumerousachievements.The
artisticdirectorofthechoirisHonouredArtistofRAKaren
Sargsyan,andtheconductoristhelaureateofmanycontests
RubenKaraseferyan.

In 1921, the amateur choir performed at the ceremonial opening of Yerevan National 
University; later, on the initiative of Rector H. Manandyan a regular choir was founded in the 
university. In the middle of the 1930s it was called “Swallow” and was led by the People’s 
Artist Tatul Altunyan. Later K. Zakaryan, K. Karapetyan, H. Chekijyan, H. Topikyan worked 
very actively with the choir. Towards the end of the 1970s the choir was named after Komitas. 
“Students’ Spring” festival regularly held since 1963, played a significant role in boosting 
cultural life. The 1970s festivals “Political song” were also initiated. Later, in the 80s the 
Armenian Philology Faculty lecturer of Grabar Khoren Palyan founded the group of “Armenian 
Folk Song” and conducted it till the end of his life.

short historical review
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Շարունակելովձևավորվածավանդույթները՝2006թ.վերակազմավորվումէ
Կամերայիննվագախումբըևգործումորոշընդհատումներով:Ակտիվություննկատվումէ
անկախությանտարիներին,երբարդենՀայաստանըապրումէրհարաբերականկայուն
ժամանակներ:2006թվականիցցայսօրԵՊՀկամերայիննվագախմբիգեղ.ղեկավարնէՀՀ
վաստակավորարտիստԿարենՍարգսյանը:

Ýí³·³ËáõÙµ

1950-ականթթ.բարձրկատարողականությամբփայլումէէստրադային
նվագախումբը`Է.Թումանյանիղեկավարութկամբ:Երկարատևընդմիջումիցհետո
վերաբացվումէժողգործիքներիանսամբլը`Ա.Ներսիսյանիղեկավարությամբ
1960-ականներիվերջինջութակահարներիանսամբլըհամալսարանիինքնագործ
խմբերիցէր:ՍակայնՀԽՍՀվաստակավորարտիստԳ.Աճեմյանը1971թ.դառնումէ
գեղարվեստականղեկավարնուսկսումհավաքագրումը:Ջութակահարներինխմբին
զուգահեռստեղծագործականուղիէրհարթումնաև«Նաիրի»վոկալ-գործիքայինանսամբլը:

Ñ³Ù³éáï å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ
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Chamber

Thecontinuationoftheestablishedtraditionswasthereformationofthechamberorchestrain2006
whichworkedwithsomeintervals.IntheperiodofIndependenceduetotherelativestabilityinArmenia,
itbecamemoreactive.Since2006tillnowtheartisticconductoroftheYSUchamberorchestrais
HonouredArtistofRAKarenSargsyan.

orchestra

In the 1950s the pop-orchestra conducted by E. Tumanyan was distinguished by its great artistic 
performance and became highly popular. After a long break the ensemble of folk instruments was re-
opened under the leadership of A. Nersisyan. At the end of the 1960s the ensemble of violinists was one 
of the popular amateur groups of YSU. In 1971 the Arm SSR Honored Artist G. Achemyan became the 
conductor of the ensemble of violinists who started the process of recruitment. During the same years the 
vocal-instrumental band “Nairi” was paving its creative path.

short historical review
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“NIKE”

«ՆԻԿԵ»ջոկատը,որընախաձեռնող,իրագործող,
կամավորերիտասարդներիխումբէկազմավորվելէ
2007թ.:Ջոկատումընդգրկվածենուսանողներ,ովքեր
կամավորսկզբունքովտարբերմիջոցառումների
կազմապերպչականաշխատանքովենզբաղված:
Ջոկատընաևքննարկումէխմբիանդամների
մտահաղացումներնունախաձեռնություններըև
իրականացնումդրանցիցլավագույնները:Ջոկատի
աշխատանքներըհամակարգումէԱրևիկՊռազյանը:

It is a squad of initiative, volunteer youths. NIKE was 
formed in 2007.  It involves volunteer students who are 
engaged in the organization of various events. The squad 
discusses the ideas and initiatives of its members and 
voluntarily fulfills best of them. The coordinator of the 
squad is Arevik Prazyan.

çáÏ³ï

squad

ԳեղանկարիչԱրթինիարվեստանոցում
InartistArthins'studio(2018)
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Guitarists’ Group

Հայերիտասարդությանշրջանումայժմբավականին
մեծտարածումէստացելկիթառայիներաժշտությունը:
Հաշվիառնելովայսհանգամանքըևընդառաջգնալով
ԵՊՀուսանողներիտվյալգործիքինտիրապետելուև
կատարելագործվելուցանկությանը,ինչպեսնաևայն,որ
արդեներկուտարիէԵՊՀմշակույթիկենտրոնումհիմքէ
դրվելբարդերաժշտությանմասսայականացմանը՝ԵՊՀ
ռեկտորիաջակցությամբՄշակույթիկենտրոնում2014թ.
բացվեցկիթառահարներիխումբ,որնիրշուրջնէհավաքելմի
շարքտաղանդավորուսանողների:Խմբիգեղարվեստական
ղեկավարնէերաժիշտՆորայրՇահբազյանը:

Taking into account the popularity of the instrument and YSU students’ desire to learn to play it or improve their skills, 
in 2014 with the rector’s support a guitarist club was opened at YSU Culture Centre. The two-year propaganda of “bard” 
music also contributed to the opening of the group. The guitar club consolidated a number of talented students.
The artistic director of the group is Norayr Shahbazyan.
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«Գրականստուդիան»,շարունակելովավանդույթները,Մշակույթիկենտրոնիկազմումսկսեց
գործել2006թ.:Գրականստուդիայիգործունեությանշրջանակներումկազմակերպվումեն
վարպետությանդասեր,հանդիպումներժամանակակիցգրողներիհետ,դասականներիգործերի
շուրջզրույցներ,արվեստիտարբերթեմաներիևստեղծագործողներիաշխատանքներիշուրջ
քննարկումներ:Վերջին6տարվաընթացքումկազմակերպվելեններհամալսարանական,միջբուհականև
արտահամալսարանականգրականմրցույթներ,որիաշխարհագրություննընդգրկումէնաևԼեռնային
ՂարաբաղիՀանրապետությունը:Մրցույթներիարդյունքումիրականացվելենմասնակիցներիլավագույն
երկերիհրատարակությունները,որոնցթվումեն՝«Արմատևլույս»անթոլոգիան(2008թ.),«Բարի
երթ»ժողովածուն(2009թ.),«Քայլերևարձագանք»գիրքը(2011թ.),«Գրականհամալսարան.
ստեղծագործումենուսանողները»ժողովածուն(2012թ.),«Անկախությանսերնդիձայնը»(2016թ.):
Գրականստուդիայիղեկավարնէբանասիրականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսորՍամվելՄուրադյանը:

ëïáõ¹Ç³

Literary

Literary studio started working within the structure of the Culture Centre in 2006. The studio organizes master classes, 
meetings with contemporary writers, discussions on the works of classics and on various themes related to art and 
creativity. During the last 6 years, interuniversity literary contests were held inside and outside the university, including 
Artsakh. Best works of the participants were published. In particular: anthologies “The Root and the Liight” (2008), 
“Bon Voyage” (2009), “Steps and Echoes” (2011),  “University of Letters: students are creating” (2012), “Voice of 
Independence Generation” (2016).
The head of the studio is  professor Samvel Muradyan, Doctor of Philology.

studio
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Առաջինխմբակըստեղծվելէ1923թ.
նշանավորգրաքննադատՑոլակԽանզադյանի
նախաձեռնությամբ:Խմբակինանդամակցելեն
այնպիսիմեծանուններ,ինչպիսիքենՆ.Զարյանը,Գ.
Մահարին,Գ.Սևակը,Մ.Աբեղյանը,Ա.Տերտերյանը,
ունեցելէիրօրգանը`«Գրականսերունդ»պատի
թերթը:Արդեն1959-1965թթ.լույսէտեսնում
«Ուսանողիքնար»ժողովածուն:1960-ականթթ.Է.
Ջրբաշյանիղեկավարությամբստեղծվելէստուդիա:
1981թ.-իցՎ.Մաղալյանինախաձեռնությամբ
վերականգնվելէգրական-գեղարվեստական
ժողովածուն`«Գրականհամալսարան»
վերտառությամբ,որըտպագրվումէմինչայսօր:

Ð³Ù³éáï å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ

The first literary club was gathered in 1923 on the initiative of famous literary critic Tsolak Khanzadyan. 
Such outstanding figures as N. Zaryan, G. Mahari, G. Sevak, M. Abeghyan, A. Terteryan were members 
of the club. They had their wall newspaper called “Literature Generation”. From 1959 up to 1965 
“Students’ Lyrics” collection was launched. In the 1960s the studio was established by E. Jrbashyan. 
Since 1981, on the initiative of V, Maghalyan, the literature-artistic collection “University of Letters” was 
restored and is being published up until now.

Short historical review
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Cinema Club

ՄշակույթիկենտրոնըԱզգայինկինոկենտրոնիհետհամատեղ
(համակարգող՝գլխավորնկարիչԱշոտՀամբարձումյան)2010
թ.դեկտեմբերինստեղծեցկինոակումբ,որըհնարավորությունէ
ընձեռումհամալսարանականներինանվճարդիտելուհայկական
ևարտասահմանյանլավագույնֆիլմերը:Այստեղպարբերաբար
կազակերպվումենֆիլմերիդիտում-քննարկումներցուցադրվող
ֆիլմերիստեղծագործականխմբերիմասնակցությամբ,ինչը
համալսարանականներինհնարավորությունէընձեռումշփվելու
ճանաչվածռեժիսորներիևդերասաններիհետ:
Կինոակումբըբացառիկիրավունքովցուցադրումէնաև«Ոսկեծիրան»
կինոփառատոնումներկայացվածֆիլմերը,ինչպեսնաևազգային
կինոկենտրոնիկողմիցնկարահանվածնորֆիլմեր:Կինոակումբի
համակարգողըՄարիաԳրիգորյաննէ:

The Culture Centre in cooperation with the National Cinema Centre (coordinator- chief artist Ashot Hambardzumyan) 
initiated a cinema club in December, 2010. It gave the universitarians the opportunity to watch Armenian and foreign 
films free of charge. Film showings followed by discussions are held here with the participation of the cast members of 
the films which avails universitarians  a good chance  to communicate with popular filmmakers and actors in person. The 
cinema club also has the exclusive right to show different films presented at “Golden Apricot” film festival, as well as the 
new films made by the National Cinema Centre. The coordinator of the cinema club is Maria Grigoryan.
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Կինոակումբիբացմանարարողություն
OpeningceremonyoftheCinemaClub(2010)

leftroright:H.Galstyan,E.Baghdasaryan,A.Mkrtchyan,G.Gevorgyan,
R.Markosyan,A.Hambardzumyan,A.Sukiasyan

«Լյուդվիգանունովոզնին»
"AHedgehogbytheNameLudwig"(2018)

lefttoright:G.Hovakimyan,A.Chobanyan,M.Mkrtchyan,
A.Ghazaryan,A.Hambardzumyan,K.Davtyan

«Շնորհակալություն,Հայրի՜կ»
"Thankyou,Dad"(2015)

lefttoright:K.Davtyan,M.Poghosyan,
A.Hambardzumyan



26

ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
Ýí³·³ËáõÙµ 

Folk Orhcestra

Ժողովրդականգործիքներինվագախումբըձևավորվելէ2014թ.
ևայդօրվանիցակտիվորենմասնակցումէԵՊՀ-իևպետական
այլկառույցներիկողմիցկամզակերպվողմիջոցառումներին,
փառատոններին,համերգներինևնկարահանումներին:
Նվագախումբնունի15անդամ,պարապմունքներն
իրականացվումեներկուշաբթիևչորեքշաբթիօրերին`
երկուժամտևողությամբ:
ԳեղարվեստականղեկավարըԱրմենԱյվազյաննէ:

The folk orchestra founded in 2014 is one of the groups in YSU Culture Centre. Since its foundation the orchestra has 
taken part in various events, festivals, concerts, shooting organized by YSU and other institutions. 
The orchestra consists of 15 members. Two-hour classes are held every Monday and Wednesday. The artistic director of 
the orchestra is Armen Ayvazyan.
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Ensemble of Ethnographic Dance

Ազգային-ազատագրականպայքարինվիրյալ,պատմաբան,
ՀայաստանիազգայինհերոսԹաթուլԿրպեյանը1987թ.
ԵՊՀպատմությանֆակուլտետումհիմնեցազգայիներգ
ուպարիհամույթ,որնիհիշատակնախնիներիհայրենիքի
անվանեց«Կարս»:
Այսօրէլնրաընկերների՝ՌաֆիկՀակոբյանի,Արա
Ավագյանի,ԼևոնՄկրտչյանիջանքերովվերակազմավորվել
էխումբը՝իհիշատակԹաթուլԿրպեյանի:
ՀամույթիգեղարվեստականղեկավարնէՌաֆիկ
Հակոբյանը:

In 1987, the devotee of the national and liberation struggle, historian, the National Hero of Armenia Tatul Krpeyan 
founded the ensemble of national song and dance at YSU Faculty of History and to commemorate his ancestors’ 
homeland he named it “Kars”. Today with the efforts of his friends Rafik Hakobyan, Ara Avagyan, Levon Mkrtchyan a 
new lease of life has been given to the ensemble to honour the memory of Tatul Krpeyan.
The artistic director of the ensemble is Rafik Hakobyan.
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