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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի պատ մու թյան թան գա րա նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում գոր ծող բու հա կան ա մե նա-
մեծ և ցու ցան մուշ նե րով ա մե նա-
հա րուստ թան գա րանն է: Դեռևս 
1957 թ. Մայր բու հի հիմ նադր ման 
և ան ցած � ղ� լի ար ժեք պատ մ�-
թյ� նը ներ կա յաց նե լ� նպա տա կով 
ան վա նի ի րա վա բան, դա սա խոս 
Գրի գոր Չ� բա րյա նը ա ռաջ քա շեց 
հա մալ սա րա ն�մ թան գա րան հիմ-
նե լու գա ղա փա րը: Ե ՊՀ ռեկ տոր 
Գա գիկ Դավ թյա նի հանձ նա րա-
րու թյամբ՝ կուս կո մի տե ի ա ռա ջին 
քար տ� ղար Լյ�դ վիգ Ղա րիբ ջա ն- 
յա նը մեծ նվի րու մով ձեռ նա մուխ 
ե ղավ թան գա րա նի հիմ նադր ման 
դժ վա րին գոր ծին: Նա հա վա-
քագ րեց հա մալ սա րա նի պատ մ�-
թյա նը վե րա բե րող զգա լի թվով 
ար խի վային հին փաս տաթղ թեր՝ 

T h e  H i s t o r y  M u s e u m  o f 
Yerevan State University is the 
biggest and richest among al l 
university museums in Armenia. 
To introduce the entire history 
of the establishment of the Alma 
Mater and the path it has gone 
through, back in 1957 eminent 
lawyer Professor Grigor Chubaryan 
put forth the idea of founding a 
museum in the university. Upon 
the assignment of Rector Gagik 
Davtyan, First Secretary of the 
Communist Party Committee Ludvig 
Gharibjanyan committed himself 
to the responsible job of founding 
the museum. He collected a large 
number of archival documents 
related to the University’s history 
and  met  w i th  the  k ins fo lk  o f 
the greatest  inte l lec tuals  and 
sen ior  professors  o f  Yerevan 
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մի ա ժա մա նակ հան դի պե լով Ե ՊՀ 
ե րախ տա վոր նե րի հա րա զատ նե-
րին, տա րեց դա սա խոս նե րի, գրի 
ա ռավ նրանց հ� շե րը, ձեռք բե րեց 
ան ձնա կան ի րեր, լու սան կար ներ, 
գր քեր և այլն:

 Ռեկ տո րի 1960 թ. մար տի 22-ի 
հ. 5 ո րոշ մամբ` Ե ՊՀ պատ մու-
թյան թան գա րա նի հիմ քը դր վեց: 
Սկզ բում այն գոր ծում էր որ պես 
կա բի նետ և տե ղա կայ ված էր հա-
մալ սա րա նի ա ռա ջին շեն քում 
(Ա բո վյան փ., 52): 1965 թ. կա բի նե-
տը տե ղա փոխ վեց հա մալ սա րա նի 
նո րա կա ռույց հա մա լի րի կենտ րո-
նա կան մաս նա շեն քի 5-րդ, հե տա-
գա յ�մ՝ 7-րդ հարկ:

1988 թ. պատ մու թյան կա բի նե-
տի հիմ քի վրա, Ե ՊՀ գի տա հե տա-
զո տա կան մա սի կազ մում, ձևա-

State University, wrote down their 
memories as wel l  as acquired 
some of their personal belongings, 
photos, books, etc.           

Upon Decision № 5 of the Rector, 
dated May 22, the foundation of the 
History Museum of Yerevan State 
University was laid. Initially it was 
functioning as a study room and was 
located in the first building of the 
University (52 Abovyan). In 1965 it 
was relocated to the 5th, then later 
to the 7th floor of the central building 
of the newly constructed University 
complex.  

In 1988 upon the basis of the 
history study room, the research  
laboratory of Armenia’s higher 
education history with a museum 
adjacent to it was established in the 
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վոր վեց Հա յաս տա նի բարձ րա գ�յն 
կր թ� թյան պատ մ� թյան ԳՀ լա բո-
րա տո րի ա` նրան կից թան գա րա նով: 

1995 թ. հ�ն վա րի 1-ից թան գա-
րա նը դար ձավ կա ռուց ված քային 
ի նք նու րույն մի ա վոր և կոչ վեց 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի պատ մ� թյան թան գա րան:

 Թան գա րա նի տնօ րեն ներ են 
ե ղել պատմ. գիտ. թեկն., պրո-
ֆե սոր Լյուդ վիգ Ղա րիբ ջա նյա նը 
(1960–2006), պատմ. գիտ. թեկն., 
դոց. Ժակ Մա նու կյա նը (2006–
2013): 2013 թվա կա նից թան գա-
րա նը ղե կա վա ր�մ է Հե ղի նե Գաս-
պա րյա նը:

YSU section of scientific investigations.     

O n  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 5  t h e 
museum became an independent 
infrastructural unit and was named 
the History Museum of Yerevan State 
University.  

The museum has been headed 
by Professor Ludvig Gharibjanyan 
(1960-2006), PhD in Historical 
Sciences, Associate Professor Zhak 
Manukyan (2006-2013), PhD in 
Historical Sciences. Since 2013 
Ms. Heghine Gasparyan, a great 
enthusiast for the rich history of 
Yerevan State University is at the 
head of the museum.
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Լյ�դվիգ Ղարիբջանյան
պատ. գիտ. թեկն., պրոֆեսոր, 
թանգարանի հիմնադիր տնօրեն  
(1960–2006)

Prof. Ludvig Gharibjanyan
Founding Director of the Museum 
(1960–2006)

Ժակ Ման�կյան
պատ. գիտ. թեկն., դոցենտ, 
թանգարանի տնօրեն 
(2006–2013)

Assistant Prof. Zhak Manukyan 
Director of the Museum 
(2006–2013)

Հեղինե Գասպարյան
թանգարանի տնօրեն 
(2013-ից մինչև այժմ)

Heghine Gasparyan 
Director of the Museum 
(2013–until present)
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Տ նօ րեն Լ. Ղա րիբ ջա նյա նի և 
փոխտ նօ րեն Սե դա Սարգ սյա նի 
ջան քե րով տա րի նե րի ըն թաց ք�մ 
թան գա րա նը հարս տա ցավ հա մալ-
սա րա նի պատ մու թյա նը վե րա բե-
րող բազ մա պի սի հա վա քա ծու նե-
րով � ար ժե քա վոր նյ� թե րով:

Over the course of time great 
efforts were made by Director 
L. Gharibjanyan and the Vice -
Director Seda Sargsyan, to enrich 
the museum with numerous new 
collections and valuable exhibits 
relating to the University’s history.  

Սեդա Սարգսյան 

Seda Sargsyan
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2009 թ. բա րե նո րոգ ված թան-
գա րա նը հար մա րեց վեց ցու ցա- 
դ րու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյա-
նը և բաց վեց նոր ց� ցադ ր� թյ�ն՝ 
մի քա նի բա ժին նե րով: 

I n  2009  t he  museum was 
renovated to fit the logic of exhibitions 
and a new exhibition with several 
sections was launched.     
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի հիմ նադր ման 100-ա մյա կի 
առ թիվ գիտ խորհր դի 2019 թ. սեպ-
տեմ բե րի 2-ի հ. 1/1 ո րոշ մամբ թան-
գա րա նի հիմն ադր ման և հե տա գա 
զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած 
ան գնա հա տե լի ա վան դի հա մար 
թան գա րանն ան վա նա կոչ վեց 
պրո ֆե սոր Լյ�դ վիգ Ղա րիբ ջա նյա-
նի ա ն� նով:

On the occasion of the centennial 
of the establishment of Yerevan 
State University, upon Decision № 
1/1 of the Academic Council, dated 
September 2, 2019, the museum was 
named after Ludvig Gharibjanyan 
for his invaluable contribution 
to the establishment and further 
development of the museum.  
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Նելլի Գևորգյան
արխիվի վարիչ, ժող. վարպետ

Nelly Gevorgyan
Head of Archival Depository, 
People’s Master

Ամալյա Իսրայելյան
տեսաարխիվի տես�չ

Amalya Israelyan 
Manager of Video-Resources

Լիլիթ Ավետիսյան
ֆոնդապահ

Lilit Avetisyan 
Keeper of Resources

Զարուհի Հովնանյան
օպերատոր

Zaruhi Hovnanyan 
Operator
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 Թան գա րա նում ա ռանձ նա-
պես կար ևոր վում է Մայր բու հի 
պատ մ� թյա նը վե րա բե րող  ց� ցա- 
դ րու թյու նը, ո րը պատ մում է Ե ՊՀ 
կա ռուց ված քի, ֆա կուլ տետ նե րի, 
ռեկ տոր նե րի, հիմ նա դիր դա սա-
խոս նե րի ու ե րախ տա վոր նե րի, 
ու սա նո ղա կան ակ տիվ կյան քի, 
ի նչ պես նաև հա մալ սա րա նի մի-
ջազ գային հա մա գոր ծակ ցա կան 
կա պե րի մա սին: 

The primary focus of the museum 
is on the exhibition of the history of 
the Alma Mater, which explores the 
structure, faculties, rectors, founding 
professors, illustrious scientists of 
Yerevan State University and depicts 
the students’ active life and the strong 
collaborative ties YSU shares with 
other universities overseas.    

Յ�րի Ղամբարյան  

Yuri Ghambaryan

Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյան

Mesrop Ter-Movsisyan
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Նիկոլ Աղբալյան  

Nikol Aghbalyan

Հակոբ Մանանդյան

Hakob Manandyan

Ման�կ Աբեղյան  

Manuk Abeghyan

Ստեփան Մալխասյանց

Stepan Malkhasyants

Գարեգին Հովսեփյան

Garegin Hovsepyan

Դավիթ Զավրիյան

Davit Zavriyan
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Երվանդ Տեր-Մինասյան

Yervand Ter-Minasyan

Ալեքսանդր Հակոբյան

Alexander Hakobyan

Սիրական Տիգրանյան 

Sirakan Tigranyan

Ստեփան Ղամբարյան 

Stepan Ghambaryan

Աշխարհբեկ Քալանթար

Ashkharbek Kalantar

Գրիգոր Ղափանցյան 

Grigor Ghapantsyan



17

Գրիգոր Չ�բարյան  

Grigor Chubaryan

Արսեն Տերտերյան  

Arsen Terteryan

Գ�րգեն Էդիլյան  

Gurgen Edilyan

Ավետիք Տեր-Պողոսյան 

Avetik Ter-Poghosyan

Լևոն  Լիսիցյան

Levon Lisitsian
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 Թան գա րա նում կա րե լի է ծա-
նո թա նալ նաև Հա յաս տա նում 
բարձ րա գույն կր թու թյան ձևա-
վոր ման ըն թաց քին և Ե ՊՀ հա-
մա պա տաս խան ֆա կուլ տետ նե րի 
հիմ քի վրա հան րա պե տ� թյ� ն�մ 
ստեղծ ված բ� հե րի մեծ մա սի տա-
րեգ ր� թյա նը:

Ու շագ րավ են Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում և Ար ցա խյան 
գո յա պայ քա րում զոհ ված հա-
մալ սա րա նա կան նե րին նվիր ված 
ց� ցա վա հա նակ նե րը՝ լ� սան կար-
նե րով, փաս տաթղ թե րով, ան ձնա-
կան ի րե րով, ի նչ պես նաև նրանց 
մա սին գր ված գր քե րով: 

One can receive insight into how 
the higher education system evolved 
in Armenia and how most Armenian 
universities originated from the 
relevant faculties of Yerevan State 
University.  

Particularly noteworthy are the 
exhibition banners honoring the 
memory of those YSU professors and 
students who fell during the Great 
Patriotic and the Nagorno-Karabakh 
Wars and the display cases featuring 
their photos, documents, personal 
belongings and books written in their 
memory.   
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 Թան գա րա նի ու սա նո ղա կան 
ան կյու նում ներ կա յաց ված են 
ապ րի լ յան պա տե րազ մի հա մալ-
սա րա նա կան նո րօ րյա հե րոս նե րի 
լ� սան կար նե րը, ո րոնք  ոգ ևո ր�մ 
են ու սա նող նե րին, խթա նում հե-
րոս նե րի  սխ րան քը  գնա հա տե լու 
նրանց ներ քին մղու մը, նրանց 
գի տակ ցու թյան մեջ ամ րագ րում 
այն հա մոզ մուն քը, որ հայ զին վո-
րը պատ րաստ է դի մագ րա վե լու 
հա կա ռա կոր դի ցան կա ցած հար-
ձա կ�մ:

The students’ corner of the 
museum featuring the photos of 
the current heroes of Yerevan State 
University that took part in the April 
War in Karabakh aims to evoke 
patriotic feelings in students, make 
them value those heroes’ daring 
deeds and embed into their psyche 
the conviction that the Armenian 
soldier is always ready to stand 
against any enemy’s attacks.  
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 Հե տաքր քիր ցու ցան մուշ նե-
րով աչ քի է ը նկ նում թան գա րա նի 
հնա գի տ� թյան բա ժի նը, ո րը ձևա-
վոր վել է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան 
և ազ գագ րու թյան ի նս տի տու տից 
ստաց ված և Ե ՊՀ պատ մու թյան 
ֆա կ�լ տե տի հնա գի տ� թյան � ազ-
գագ րու թյան ամ բի ո նի հնա գի տա-
կան ար շա վախմ բե րի պե ղ�մն ե րով 
հայտ նա բեր ված բազ մա թիվ գտա-
ծո նե րի հիմ քի վրա` քա րի դա րից 
մինչև միջ նա դար: 

Նշ ված ամ բի ո նի կող մից թան-
գա րա ն�մ հա ճախ ան ցկաց վ�մ են 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ, 
և ու սա նող նե րը ծա նո թա նում են 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հնա գի-
տա կան մշա կ�յթ նե րին: Այս ց� ցա- 
ն մ�շ նե րը ոչ մի այն � ս� ցո ղա կան 
մեծ ար ժեք ու նեն հա մալ սա րա նի 
ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան 

The  archeo log ica l  sec t ion 
o f  t h e  m u s e u m  s t a n d s  o u t 
for its fascinating exhibits. I ts 
e s t ab l i s hmen t  wa s  ba sed  on  
ar t i f ac t s  f rom the  Stone Age 
to the Middle Ages, donated to 
the museum by the Institute of 
Archaeology and Ethnography of 
the RA NAS and uncovered during 
the  archeo log ica l  campa igns 
conducted by the Department of 
Archeology and Ethnography of 
YSU Faculty of History. 

T h e  a b o v e - m e n t i o n e d 
department o�en holds specialized 
s e m i n a r s  i n  t h e  m u s e u m , 
familiarizing the students with 
the archaeological treasures of 
the Armenian Highlands. These 
exhibits are not only of didactic 
value in terms of helping to expand 
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Քրեղան, Միջին բրոնզի դար, 
(Կարմիր-Բերդյան մշակ�յթ) 
Ք.ա. 18-16-րդ դդ., Վերին նավեր 

Jar, Middle Bronze Age 
(Karmir-Berd Culture), 
18-16th Centuries BC, Verin Naver

Գավաթ, Վաղ բրոնզի դար 
(Շենգավիթյան մշակ�յթ),
Ք.ա. III հազարամյակ, I քառ. 

Cup, Early Bronze Age  
(Shengavit Culture), 
First Quarter of the 3rd Millennium BC

Ուլ�նքաշար, Երկաթի դար, 
Ք.ա. 8-6-րդ դդ.

Bead, Iron Age, 
8-6th Centuries BC
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գի տե լիք նե րի հարս տաց ման ա ռ�-
մով, այլև կար ևոր են հայ րե նա կան 
և ար տերկ րի մաս նա գետ նե րի գի-
տա հե տա զո տա կան ու սում նա սի-
ր� թյ�ն նե րի հա մար:

Իր գո յու թյան 60 տա րի նե րի 
ըն թաց քում թան գա րա նը շա րու-
նա կա բար հա մալր վում է հա մալ-
սա րա նին և Հա յաս տա նում բարձ-
րա գ�յն կր թ� թյան զար գաց մա նը 
վե րա բե րող բազ մա թիվ նյու թե րով 
(լ� սան կար ներ, ան ձնա կան ի րեր, 
ար ժե քա վոր փաս տաթղ թեր, հնա-
գի տա կան � ազ գագ րա կան նմ�շ-
ներ, կեր պար վես տի գոր ծեր, Ա րա 
Բե քա րյա նի, Հրա չյա Ռուխ կյա նի, 
Մհեր Ա բե ղ յա նի, Հրանտ Թա- 
դ ևո սյա նի, Յա նիս Բրեկ տե ի և այլ 
ան վա նի նկա րիչ նե րի ստեղ ծած 
գե ղան կար ներ, Ե ՊՀ ե րախ տա վոր-
նե րի դի ման կար ներ, ի նչ պես նաև 

the university students’ specialized 
knowledge, but are also crucial to 
the scientific research carried out 
by local and foreign experts.      

Throughout the 60 years of 
i t s  ex i s tence  the  museum has 
constantly been enriched with 
various materials (photos, personal 
belongings, valuable documents, 
artifacts, artworks, paintings by 
Ara Bekaryan, Hrachya Rukhkyan, 
Mher Abeghyan, Hrant Tadevosyan, 
Janis Brekte and other celebrated 
painters, portraits of the greatest 
minds of our university as well as 
autographed books, equipment, etc.).

I n  20 14  t h e  co l l e c t i on  o f 
handwritten notes preserved in 
the museum was enriched with 
the original, exclusive handwritten 
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Սանկտ Պետերբ�րգի գիմնազիայի 1900 թ. նվերը   իր 13-ամյա սան Գրիգոր Ղափանցյանին

Books presented to 13-year-old Grigor Ghapantsyan,  alumnus of  St. Petersburg gymnasium in 1900

Հրանտ Թադևոսյան,«Կակաչներ»

Hrant Tadevosyan, “Poppies”
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ըն ծա յագ րե րով գր քեր, տեխ նի կա-
կան սար քեր և այլն): 

2014 թ. թան գա րա նի ձե ռա- 
գ րե րի հա վա քա ծ�ն հարս տա ցավ 
Ե ՊՀ ա ռա ջին ռեկ տոր Յ� րի Ղամ-
բա րյա նի՝ 1885 – 1886 թթ. Մոսկ-
վայի հա մալ սա րա ն�մ կար դա ցած 
դա սա խո սու թյուն նե րի ե զա կի ձե-
ռա գիր օ րի նա կով (164 էջ):

copy of the first YSU Rector Yuri 
Ghambar yan’s  l e c tu re s  ( 164 
pages), delivered at Moscow State 
University during the period of 
1885-1886. 
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Երևանի համալսարանի հիմնադրման 
մասին օրենքը

The Law on Establishing Yerevan University

ԵՊՀ հիմն ադր ման 100-ա մյա կին ըն դա ռաջ թան գա րա նը հա մալր վեց 
հա մալ սա րա նին և Հա յաս տա ն�մ բարձ րա գ�յն կր թ� թյան զար գաց մա նը 
վե րա բե րող բազ մա թիվ նոր նյու թե րով: Ցու ցադր վե ցին այն պի սի ե զա կի 
նմ�շ ներ, ի նչ պի սիք են.

•  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան նա խա րար նե րի խորհր դի 
1919 թ. մայի սի 16-ին ըն դ� նած Եր ևա նի հա մալ սա րա նի հիմն ադր ման 
մա սին օ րեն քը,

•  կազ մա կեր պիչ հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի սղագ ր� թյ�ն ներն � ար ձա-
նագ ր� թյ�ն նե րը, 

• Եր ևա նի հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կա նո նադ ր� թյ� նը, ա ռա ջին դա սա-
ց� ցա կը, բազ մա թիվ հին փաս տաթղ թեր,

• ԵՊՀ ա ռա ջին հրա տա րա կ� թյ� նը Հար վար դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե-
սոր, ա կա նա վոր փի լի սո փա, հո գե բան Ո ւի լյամ Ջեյմ սի՝ 1920 թ. Ա լեք-
սանդ րա պո լի « Շի րակ» տպա րա ն�մ լ�յս տե սած « Հո գե բա ն� թիւն» 
դա սագր քի ա ռա ջին պրա կը (Ե ՊՀ ա ռա ջին դա սա խոս նե րից մե կի՝ 
ի րա վա բան, հո գե բան Սի րա կան Տիգ րա նյա նի թարգ մա ն� թյամբ), 

• Հ րա չյա Ա ճա ռյա նի « Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րան»-ի, « Ձե ռագ րա-
կան սր բագ ր� թիւն ներ հայ մա տե նա գիր նե րի մէջ» գր քի, Լե ոյի «Ա նի» 
աշ խա տ� թյան, Հով հան նես Նա վա կա տի կյա նի « Վեր լ� ծա կան ե րկ րա-
չա փ� թյ�ն» դա սագր քի, Հա ր� թյ�ն Ան ժ� րի եր կ� դա սա խո ս� թյան 
ձե ռա գիր օ րի նակ նե րը, նաև Գևորգ Ա սա տ� րի բազ մա թիվ ձե ռագ րեր,

•  դա սա խոս նե րի՝ հա մալ սա րա նին վե րա բե րող ձե ռա գիր հ� շեր:
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Towards the centennial of the establishment of Yerevan State University, 
the museum was supplemented by numerous new materials relating to the 
university and evolution of the higher educational system in Armenia. Exceptional 
specimens were displayed:  

• the Law on the Establishment of Yerevan State University, adopted by the 
Council of Ministers of the First Republic of Armenia on May 16, 1919;

• the minutes of the meetings convened by the Organizing Committee;
• the first Charter of Yerevan University, the first curriculum and many other 

documents of olden days;
• the first YSU publication: an installment of the textbook “Psychology” by 

Harvard University Professor, prominent philosopher, psychologist William 
James (translated by Sirakan Tigranyan, one of the first YSU professors, 
lawyer, psychologist) ;  

• the handwritten copies of The Armenian Etymological Dictionary, as well 
as the “Proofreading Corrections in the Publications of Old Armenian 
Manuscripts” by Hrachya Acharyan, the book Ani by Leo, the textbook 
Analytic Geometry by Hovhannes Navakatikyan, two of Harutyun Anzhur’s 
handwritten lectures as well as many handwritten works by Gevorg Asatur;   

• YSU professors’ handwritten memoirs about the university; 

ԵՊՀ առաջին դասաց�ցակը

The YSՍ first time-table

ԵՊՀ առաջին կանոնադր�թյ�նը
The YSU first Charter
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ԵՊՀ առաջին հրատարակ�թյ�նը

The first publication of YSU

Հր. Աճառյանի «Արմատական բառարան»-ի ձեռագիր օրինակը

The handwritten copy of The Armenian Etymological Dictionary by Hr. Acharyan
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•  Ս տեղծ վեց 1930-ա կան նե րին բռ նաճն շ�մն ե րի են թարկ ված հա մալ սա-
րա նա կան նե րի ան կյ�ն, որ տեղ ներ կա յաց ված են բա ցա ռիկ տե ղե կ�-
թյ�ն ներ նրանց մա սին՝ ՀՀ ազ գային ար խի վի նյ� թե րի հի ման վրա:

•   Բաց վեց նոր ց� ցաս րահ, որ տեղ ամ փոփ ված են տար բեր այ ցե լ� թյ�ն-
նե րի առ թիվ Ե ՊՀ հյ� րե րից ստաց ված բազ մա թիվ հ� շան վեր ներ:
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•  A separate corner in the museum is dedicated to the memory of those YSU 
professors and graduates who suffered political repression during the 
Great Purge back in the 1930s. It provides exclusive information elicited 
from the National Archives of Armenia;     

• A new exhibition hall featuring the gi�s given to YSU by its guests on many 
different occasions was also launched.
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 Թան գա րա նի այ ցե լու նե րին 
ա ռանձ նա պես հե տաքրք րում են 
« Ձե ռագ րի մա կետ. Գլա ձոր, XIII 
դար» ցու ցան մու շը, Ա րե նի-1 քա-
րան ձա վ�մ 2008 թ. հայտ նա բեր-
ված 5000-ա մյա կաշ վե կո շի կի 
կրկ նօ րի նա կը, ո րը հա մալ սա րա-
նին է նվի րել ՀՀ գի տու թյուն նե րի 
ազ գային ա կա դե մի ան Ե ՊՀ հիմ-
նադր ման 100-ա մյա կի ա ռի թով, 
ռեկ տո րի ա ռանձ նա սե նյա կի ա վե լի 
քան 100 տար վա պատ մու թյուն 
� նե ցող աշ խա տա սե ղանն � ա թո-
ռը, ո րի շուրջ աշ խա տել են Ե ՊՀ 
գրե թե բո լոր ռեկ տոր նե րը, հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, ֆի զի կոս 
Հա րու թյուն Ան ժու րի ան ձնա կան 
ֆիզ հար մո նը, ո րը, մաս նա գե տի 
հա վաստ մամբ, XIX դա րի գոր ծիք 
է և այ սօր էլ գոր ծ�մ է ան խա փան:

The visitors to the museum show 
special interest in the exhibit “Replica 
of Manuscript – Gladzor, XIII c.”; the 
replica of the 5000 year-old leather 
shoe discovered in the Areni-1 cave 
complex in 2008 (presented to 
YSU by the RA National Academy 
of Sciences on the occasion of the 
centennial of the establishment of 
Yerevan State University); the over 
100 year- old desk and chair of the 
rector’s study room which have been 
used by almost all YSU Rectors; 
YSU professor, physicist Harutyun 
Anzhur’s pump organ, which as 
claimed by experts dates back to 
the XIX century and continues to 
function.      

5000-ամյա կաշվե կոշիկի կրկնօրինակը

The replica of the 5000 year-old leather shoe

«Ձեռագրի մակետ. Գլաձոր, XIII դար»

 “Replica of Manuscript – Gladzor, XIII c.”
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Ռեկտորի 
աշխատասեղանը և 
աթոռը

Desk and chair 
of the Rector

Հար�թյ�ն Անժ�րի 
ֆիզհարմոնը

Harutyun Anzhur’s 
pump organ
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 Թան գա րա նը պար բե րա բար 
կազ մա կեր պ�մ է ժա մա նա կա վոր 
և շր ջիկ թե մա տիկ ց� ցադ ր� թյ�ն-
ներ, ճա նա չո ղա կան դաս-է քս կ�ր-
սի ա ներ, կլոր սե ղան-քն նար կում-
ներ, հա մալ սա րա նա կան զոհ ված 
ա զա տա մար տիկ նե րին նվիր ված 
մի ջո ցա ռում  ներ: Հատ կա պես 
շատ ոգ ևո րիչ էր 2014 թ. « Վար դա-
նանք» ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
ա կում բի հետ հա մա տեղ կազ մա-
կերպ ված` Շու շի ի ա զա տագր ման 
22-րդ տա րե դար ձին նվիր ված 
մի ջո ցա ռու մը, ո րին ի րենց մաս-
նակ ցու թյունն է ին բե րել Շու շի ի 
ա զա տագր ման օ պե րա ցի այի 
ղե կա վար, գե նե րալ-լեյ տե նանտ 
Ար կա դի Տեր-Թադ ևո սյա նը (Կո-
ման դո սը), ա զա տա մար տիկ ներ՝ 
փոխգն դա պետ Մի քայել Միր զո յա-
նը (Բեկ), Ի գոր Սարգ սյա նը, Գա-
գիկ Գի նո սյա նը, հա մալ սա րա նա-

Sometimes the museum organizes 
temporary and travelling thematic 
exhibitions, didactic excursions, 
round-table discussions and events in 
memory of the YSU freedom-fighters. 
Especially inspiring was the event 
dedicated to the 22nd anniversary of 
the Liberation of Shushi, held in 2014 
in collaboration with the Military-
Patriotic Club “Vardanank”. The 
event was honored by the presence 
of Major General  Arkady Ter-
Tadevosyan (Komandos), commander 
of the operation to liberate the town 
of Shushi; such freedom-fighters as 
Lieutenant Mikael Mirzoyan (Bek); 
Igor Sargsyan; Gagik Ginosyan; 
the mothers and relatives of those 
YSU freedom-fighters who fell 
victims in the defence of the sacred 
necessity of freedom. They recounted 
heartwarming stories about the 
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կան զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե-
րի մայ րեր, հա րա զատ ներ: Նրանք 
մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց րին ար ցա խյան հե րոս-
նե րի գոր ծած սխ րանք նե րի հ� զիչ 
պատ մ� թյ�ն ներ, ո րոնք հայ րե նա-
սի ր� թյան յ� րօ րի նակ դա սեր է ին 
հատ կա պես � սա նող նե րի հա մար:

heroism undertaken by the soldiers 
of the Nagorno-Karabakh War, 
and this served as a unique lesson 
especially for the students.    

Քննարկ�մ  «Բ�հական թանգարանների համագործակց�թյ�ն» թեմայով, 2011 թ.

Round-Table Discussion “Cooperation of University Museums”, 2011
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Ու շագ րավ էր Հայոց ցե ղա- 
ս պա ն� թյան 100-րդ տա րե լի ցին 
նվիր ված բաց դա սը « Հա մալ սա-
րա նի հիմ նադ րու մը որ պես հայ 
ժո ղովր դի հետ ցե ղաս պա նա կան 
հոգ ևոր վե րած նունդ» խո րա- 
գ րով, ո րի ըն թաց քում ու սա նող-
նե րին ներ կա յաց վեց Եր ևա նի 
հա մալ սա րա նի հիմ  նադր ման 
կար ևո րու թյու նը Հայոց ցե ղա- 
ս պա նու թյա նը հա ջոր դող պատ-
մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում: 
Մեծ հե տաքրք րու թյամբ ըն դուն-
վեց նաև լ� սան կար նե րի ց� ցա- 
դ ր� թյ� նը՝  «Էր գի րը տի րոջ աչ քե- 
 րով» խո րագ րով:

The  open  l e s s on  en t i t l e d 
“Establishment of the University as 
the Spiritual Rebirth of the Armenian 
People a�er the Genocide”, dedicated 
to the centenary of the Armenian 
Genocide, should be special ly 
highlighted. The importance of 
the establishment of Yerevan State 
University in the historical period 
following the Armenian Genocide 
was explained to the students. The 
collection of photographs entitled 
“The Land through the Eyes of the 
Owner” exhibited on this occasion 
was also accepted with great interest.
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Ու սա նող նե րը մեծ ոգ ևո րու-
թյամբ մաս նակ ցե ցին ՀՀ ան-
կա խու թյան 25-րդ տա րե դար ձի 
առ թիվ թան գա րա նի 2016 թ. 
կազ մա կեր պած « Մայր բու հը և 
մենք ….» խո րագ րով � սա նո ղա-
կան ին տե լեկ տո ւալ մր ցույ թին և 
ար ժա նա ցան մր ցա նակ նե րի ու 
հա վաս տագ րե րի:

2019 թ. Ե ՊՀ պատ մու թյան 
թան գա րա նը Ալ. Սպեն դի ա ր- 
յա նի տուն-թան գա րա նի և ՀՀ 
ԳԱԱ Ե ԳԻ Հովհ. Կա րա պե տյա-
նի  ան վան ե  րկ  րա բա նա կան 
թան գա րա նի հետ հա մա տեղ 
կազ մա կեր պեց ար տերկ ր�մ մեծ 
ճա նա չ�մ � նե ցող ան վա նի ե րկ- 
 րա բան Լե ո նիդ Սպեն դի ա րո վի 
ծնն դյան 150-ա մյա կին նվիր ված 
ցերեկ�յթ, որն էլ ավելի ամրաց-
րեց միջթանգարանային համա-
գործակցային կապերը:

In 2016 an intellectual contest 
for the students called “The Alma 
Mater and Us” was organized by the 
museum on the occasion of the 25th 
anniversary of the independence 
of the Republic of Armenia. The 
students participated in the contest 
with great enthusiasm and received 
prizes and certificates. 

In 2019 the History Museum 
of Yerevan State University, in 
collaboration with the Alexander 
Spend iar yan  House -Museum 
and the Geological Museum after 
H. Karapetyan of the Institute of 
Geological Sciences of the RA NAS, 
held a special event dedicated to the 
150th anniversary of internationally 
recognized geologist Alexander 
Spendiarov. The event paved a way 
for further cooperation among the 
museums. 
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2019 թ. սեպ տեմ բե րին մեծ 
շ� քով նշ վեց Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի  հիմ նադր ման 
100-ա մյա կը: Այդ ա ռի թով հա մալ-
սա րա նը հյ� րըն կա լեց աշ խար հի 
տար բեր ե րկր նե րից ժա մա նած 
ա վե լի քան 40 պատ վի րա կու-
թ յ ո ւ ն  ն ե  ր ի ,  կ ա զ  մ ա  կ ե ր  պ ե ց 
բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռում ներ, 
մի ջազ գային գի տա ժո ղով ներ: 
Հյ� րե րը այ ցե լե ցին նաև թան գա-
րան, որ տեղ ծա նո թա ցան Մայր 
բու հի պատ մու թյա նը և ի րենց 
հի աց մուն քի խոս քե րը թո ղե ցին 
թան գա րա նի տպա վո ր� թյ�ն նե-
րի գր ք�մ:

 Թան գա րա նում զբաղ վում են 
նաև Ե ՊՀ պատ մու թյա նը, ան-
վա նի դա սա խոս նե րի կյան քին 
ու գոր ծու նե ու թյա նը, Ար ցա խյան 
գո յա մար տում զոհ ված հա մալ սա-

In September 2019 the centennial 
of the establishment of Yerevan 
State University was marked with 
great splendor. On this occasion the 
University hosted over 40 delegations 
from all across the globe. Various 
celebratory events and international 
scientific conferences were held. 
The guests also visited the History 
Museum of Yerevan State University, 
got acquainted with the history of the 
Alma Mater, shared their impressions 
and expressed their heartfelt thanks 
in the Book of Impressions of the 
museum. 

I t  should be noted that the 
museum also serves as a venue 
for research into the history of 
Yerevan State University, the life 
and scientific activity of eminent 
professors, and materials related 



47



48

րա նա կան ա զա տա մար տիկ նե րին 
վե րա բե րող նյ� թե րի � ս�մն ա սի-
րու թյամբ, ո րի ար դյուն քում հրա-
տա րակ վել են Լ. Ղա րիբ ջա նյա նի 
«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նը (1919 – 1930 թթ.)» (Եր., 1965, 
1994, ռ�ս. թարգմ. 1971), «Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ-
տոր նե րը (1919 – 1999 թթ.)» (Եր., 
1999, կազ մող՝ Լ. Ղա րիբ ջա նյան), 
« Մեր ան վա նի դա սա խոս նե րը» 

1

2

1

3

to YSU freedom-fighters who fell 
in battles in defence of  Nagorno-
Karabakh. As a result several books 
have been published:“Yerevan State 
University (1919-1930)” (Yerevan, 
1965, 1994, Russian trans. 1971) 
by L. Gharibjanyan; “Rectors of 
Yerevan State University (1919-1999) 
”(Yerevan, 1999, compiled by L. 
Gharibjanyan); “Our Prominent 
Professors” (vol. 2: Yerevan, 2006, 
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4

4

(հ. 2, Եր.,  2006, հ. 3, Եր., 2009, 
կազ մող ներ՝ Լ. Ղա րիբ ջա նյան, 
Հ. Գաս պա րյան),  «ԵՊՀ կեն սա- 
գ րա կան հան րա գի տա րա նը» (Եր., 
2009, լրամ շակ ված՝ Եր., 2019), 
«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա- 
 րան. Տա րեգ րու թյուն» (Եր., 2009, 
կազ մող՝ Ժ. Մա ն� կյան), «Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նը Ար ցա խ- 
յան գո յա պայ քա րում» (Եր., 2011, 
կազ մող՝ Ժ. Մա ն� կյան) գր քե րը: 

vol. 3: Yerevan, 2009, compiled by 
L. Gharibjanyan, H. Gasparyan); 
“YSU Biographic Encyclopedia” 
(Yerevan, 2009, 2019); “Yerevan 
S ta te  Un i ver s i t y :  Chron ic l e” 
(Yerevan, 2009, compiled by Zh. 
Manukyan); “Yerevan State University 
in the Artsakh War” (Yerevan, 2011, 
compiled by Zh. Manukyan).  

1 Ուսանողական մրց�յթ  «Մայր բ�հը և մենք» խորագրով 
 Students’ contest “Alma Mater and Us”

2 «Վարդանանք» ռազմահայրենասիրական ակ�մբի  
 անդամները
 Members of the Military-Patriotic Club “Vardanank”

3 Գեներալ-լեյտենանտ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը  
 (Կոմանդոսը) և փոխգնդապետ Միքայել Միրզոյանը (Բեկ)  
 թանգարան�մ 
 General-Lieutenant Arkadi Ter-Tadevosyan (Comandos) 
 and Lieutenant-Colonel Mikayel Mirzoyan (Bek) at the Museum

4 Դրվագներ Շ�շիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձին  
 նվիրված միջոցառ�մից
 Celebrating the 22nd anniversary of the Liberation of Shushi
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 Հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 
100-ա մյա կի առ թիվ 2018 թ. Հ. 
Գաս պա րյա նի աշ խա տա սի րու-
թյամբ հրա տա րակ վեց «Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
պատ մու թյու նից» գիրք-ալ բո մը, 
որ տեղ ներ կա յաց ված են Ե ՊՀ 
պատ մ� թյան հի շար ժան է ջեր նրա 
հիմ նադ րու մից մինչև մեր օ րե րը, 
հա մալ սա րա նի կար ևոր ձեռք-
բե րում նե րը հան րա պե տու թյան 
կր թ� թյան, գի տ� թյան և մշա կ�յ-
թի զար գաց ման ո լորտ նե ր�մ:

On the occasion of the centennial 
of Yerevan State University, in 2018, 
the book-album “A Glimpse of 
Yerevan State University History” was 
published by H. Gasparyan’s efforts, 
exploring the memorable chapters of 
YSU history since its establishment, 
the important breakthroughs the 
University has achieved in the fields of 
education, science and culture.   
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Հյ�րերը թանգարանի 
�սանողական 
անկյ�ն�մ, 2018 թ.

The guests at the 
Students’ Corner of 
the Museum, 2018

Դպրոցականները 
թանգարան�մ, 
2004 թ.

Schoolchildren at 
the Museum, 2004
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 Թան գա րանն ա մեն տա րի 
հյու րըն կա լում է ա ռա ջին կուր սի 
ու սա նող նե րին և հան րակր թա-
կան դպ րոց նե րի ա շա կերտ նե րի, 
նրանց ծա նո թաց նում հա մալ-
սա րա նի պատ մու թյա նը, ե րախ-
տա վոր նե րին, ան վա նի շր ջա նա-
վարտ նե րին, ո րոնք հե տա գա յ�մ 
գի տու թյան բնա գա վա ռում լայն 
ճա նա չում են ձեռք բե րել ոչ մի-
այն մեր հան րա պե տու թյու նում, 
այլև մի ջազ գային աս պա րե զում: 
Այս ա վան դ�յ թը նպաս տ�մ է �-
սա նող նե րին սի րե լ� Մայր բ� հը, 
բարձր պա հե լու « հա մալ սա րա-
նա կան»-ի կո չու մը, ի սկ դպ րո-
ցա կան նե րին օգ ն�մ՝ մաս նա գի-
տա կան կողմն ո րոշ ման և կյան քի 
ճիշտ � ղի ը նտ րե լ� հար ց�մ: 

Every year the University hosts 
freshmen and high-school students, 
familiarizing them with YSU history, 
the greatest minds and graduates 
who have risen to fame in the field of 
science and who enjoy tremendous 
popularity worldwide. This tradition 
instills love in the students, enhances 
their evaluation of the Alma Mater 
and adds to their understanding of 
the honorary title of a YSU student. It 
also supports students from schools 
in clearly understanding of their 
future choice of  speciality.
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ԵՊՀ առաջին թերթը

The first newspaper of YSU
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 Թան գա րա նը հա մա գոր ծակ-
ց�մ է ՀՀ բ� հա կան թան գա րան-
նե րի, Ե ՊՀ  ֆա կուլ տետ նե րի, ՀՀ 
ազ գային ար խի վի, ՀՀ ԳԱԱ հնա-
գի տ� թյան և ազ գագ ր� թյան ի նս-
տի տու տի հետ, ո րի շնոր հիվ վե-
րա կանգն վել են մի շարք կար ևոր 
փաս տաթղ թեր � ա ռար կա ներ:

The museum closely cooperates 
with the university museums in 
Armenia, YSU faculties, the National 
Archives of Armenia, the Institute of 
Archaeology and Ethnography of the 
RA NAS. Due to this collaboration, a 
number of important documents and 
items have been restored.  
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 Թան գա րա նի  բազ մա թիվ 
այ ցե լու ներ՝  ա շա կերտ ներ, ու-
սա նող ներ, հյու րեր, ի նչ պես մեր 
հան րա պե տու թյու նից, այն պես էլ 
ար տերկ րից, մեծ հե տաքրք րու-
թյամբ են ծա նո թա ն�մ Մայր բ� հի 
պատ մու թյա նը և ի րենց գրա ռում-
նե րը թող ն�մ տպա վո ր� թյ�ն նե-
րի գր ք�մ:

The visitors to the YSU History 
Museum – schoolchildren, students, 
local and foreign guests, show a keen 
interest in the history of Yerevan 
State University and write down 
words of appreciation in the Book of 
Impressions. 
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Հայաստան�մ ԱՄՆ 
արտակարգ և լիազոր 
դեսպան Ռիչարդ Միլլսը 
թանգարան�մ, 2018 թ.

Richard M. Mills, the 
Extraordinary and 
Plenipotentiary Ambassador 
of USA to Armenia at 
the Museum, 2018

Թանգարանի 
աշխատակիցները 
դիմավոր�մ են հյ�րերին, 
2019 թ.

The staff of the Museum, 
meeting the guests, 2019
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Եվրասիական ազգային 
համալսարանի 
պատվիրակ�թյ�նը 
թանգարան�մ, 2011 թ.     

The deligation of the Eurasian 
National University at 
the Museum, 2011

Հյ�րերն իրենց 
գրառ�մներն են թողն�մ  
տպավոր�թյ�նների գրք�մ

Guests are taking notes in 
the Book of Impressions
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Թանգարան կատարած մեր այցել�թյ�նից 
ստացանք մեծ բավական�թյ�ն և անմոռաց 
տպավոր�թյ�ններ: Մեզ շատ դ�ր եկավ 
Հայաստանի կրթական համակարգի ստեղծման 
պատմ�թյանը վերաբերող բաժինը, իսկ 
համալսարանի ֆակ�լտետներին ծանոթանալը 
մեծապես օգտակար կլինի մասնագիտ�թյան 
ընտր�թյան հարց�մ: 
Հայտն�մ ենք մեր խորին երախտագիտ�թյ�նը 
թանգարանը հիմնադրողներին:

05.11.1984
Ա.Ս.Պ�շկինի անվան դպրոցի 10-րդ դասարանցիներ

We wish to express our deep gratitude to the founders 
of this museum for their endeavors. We really took great 
pleasure in the tour of the museum, memories we will 
cherish forever. We particularly enjoyed the section fea-
turing the history of tertiary education of Armenia. The 
insight that the guide gave us into the faculties of the 
University was genuinely of great help for us as school 
graduates who now must choose a future profession.

05.11.1984
10th grade pupils from A.S. Pushkin school 

Շնորհավոր�մ եմ ձեզ ձեր դարավոր և ինքնատիպ 
պատմ�թյան համար: Երևանի պետական 
համալսարանի 100-ամյակը կարևոր և տպավորիչ 
ձեռքբեր�մ է: Նրա անցած �ղ� պատմ�թյ�նը 
լ�սաբանվ�մ է այս հրաշալի թանգարան�մ:

26.09.2019
Դոկտորներ Գլեն Սիթոմա, 

Քեթրին Լիբալ, 
Հեդեր Էլիոթ-Ֆամ�լարո

Կոնեկտիկ�տի համալսարան
ԱՄՆ
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Ինձ համար մեծ հաճ�յք է այցելել Երևանի 
պետական համալսարանի  թանգարան, որտեղ 
լ�սաբանվող պատմ�թյ�նը կարևոր մասն 
է համալսարանի և Հայաստանի: Մեծապես 
տպավորված եմ հայ ժողովրդի պատմ�թյանը 
վերաբերող հետաքրքիր փաստերով: Շնորհակալ եմ 
այս օջախն այցելել� հնարավոր�թյան համար:

12.09.2019
Վենետիկի Կա’Ֆոսկարի համալսարան

պրոֆեսոր Ալեսանդրա Ջիորջի

Երևանի պետական համալսարանի պատմ�թյան 
թանգարանի ց�ցանմ�շներին ծանոթացա 
մեծագ�յն հետաքրքր�թյամբ: 
Մաղթ�մ եմ, որ համալսարանի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմը և 
�սանող�թյ�նը իրենց հաջող�թյ�ններով նպաստ 
բերեն սովետական գիտ�թյան զարգացման գործին:

28.04.1987
Ավիացիայի մարշալ  Գ.Պ. Սկորիկով

Ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտ  Ս.Ա. Միկոյան

It was a great pleasure to take a guided tour around the 
History Museum of Yerevan State University and gain 
insight into the artifacts and exhibits there. 
I wish YSU professors and students all success in 
developing Soviet science. 

28.04.1987
Air Marshal G.P. Skorikov

Colonel-Lieutenant S.A. Mikoyan
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Մեծագ�յն հետաքրքր�թյամբ այցելեցի ԵՊՀ 
պատմ�թյան հրաշալի թանգարանը և մեծ 
բավական�թյամբ լսեցի էքսկ�րսավարի հիանալի 
ներկայացրած դրվագները համալսարանի պատմ�թյան, 
նրա երախտավորների և թանգարանի մասին:

12.09.2019
Աշխեն Միկոյան

Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական 
համալսարան

It was a great pleasure to visit the History Museum of Yere-
van State University. I absolutely enjoyed the splendid tour 
there with the guide telling interesting stories about the 
university, its celebrated people and the museum itself.

12.09.2019
Ashkhen Mikoyan

Lomonosov Moscow State University

I was genuinely honored to get acquainted with the histo-
ry of the first Armenian national university - our beloved 
Yerevan State University and the priceless relicts of great 
historical value housed in the YSU History Museum. 
Thank you very much for the great job you are doing.
I wish the best of luck to this museum and greater cre-
ative heights to its tireless employees.

30.05.1986
Head of the Department of Yerevan History Museum.
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Սա շատ կարևոր թանգարան է, համալսարանի հ�շերի վայր, միաժամանակ դեպի հայկական 
մշակ�յթ բացվող պատ�հան, որը չի կարող չհ�զել նրան, ով սիր�մ է Հայաստանը:

2013 թ.
Պատմաբան, պրոֆեսոր, Պիեռ Մորել 

Ֆրանսիա

This museum is of great value. It is a repository of memories about YSU and a window to Armenian 
culture which cannot but stir the feelings of those who love Armenia.

2013
Historian, Professor Pierre Morel  

France
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Հիացած եմ ԵՊՀ գիտնականների ձեռքբեր�մներով 
� հաջող�թյ�ններով: Ուրախ եմ Երևանի և 
Թբիլիսիի պետական համալսարանների միջև 
համագործակց�թյան և բարեկամական կապերի 
ամրապնդման համար:
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը իմ 
լավագ�յն ընկերն է և ես հպարտան�մ եմ դրանով:
Շնորհավոր�մ եմ ԵՊՀ 90-ամյա հոբելյանի առթիվ և 
մաղթ�մ մեծ հաջող�թյ�ններ ի փառս հայ ժողովրդի և 
Հայոց պետ�թյան:

03.10.2009
Թբիլիսիի պետական համալսարանի ռեկտոր,

պրոֆեսոր Գիորգի Խ�բ�ա

I am amazed by the scientific achievements and success that 
YSU has attained. I am rejoicing at the collaborative and 
friendly ties between Yerevan State and Tbilisi State Univer-
sities. The YSU Rector is a good friend of mine, a fact that 
makes me feel proud.
So I congratulate YSU on its 90th anniversary and wish 
the University great heights and resounding success to the 
glory of the Armenian nation and the Armenian State.  

03.10.2009
Rector of Tbilisi State University, 

Professor Giorgi Khubua
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի պատ մու թյան թան գա րա նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում գոր ծող բու հա կան ա մե նա-
մեծ և ցու ցան մուշ նե րով ա մե նա-
հա րուստ թան գա րանն է: Դեռևս 
1957 թ. Մայր բու հի հիմ նադր ման 
և ան ցած � ղ� լի ար ժեք պատ մ�-
թյ� նը ներ կա յաց նե լ� նպա տա կով 
ան վա նի ի րա վա բան, դա սա խոս 
Գրի գոր Չ� բա րյա նը ա ռաջ քա շեց 
հա մալ սա րա ն�մ թան գա րան հիմ-
նե լու գա ղա փա րը: Ե ՊՀ ռեկ տոր 
Գա գիկ Դավ թյա նի հանձ նա րա-
րու թյամբ՝ կուս կո մի տե ի ա ռա ջին 
քար տ� ղար Լյ�դ վիգ Ղա րիբ ջա ն- 
յա նը մեծ նվի րու մով ձեռ նա մուխ 
ե ղավ թան գա րա նի հիմ նադր ման 
դժ վա րին գոր ծին: Նա հա վա-
քագ րեց հա մալ սա րա նի պատ մ�-
թյա նը վե րա բե րող զգա լի թվով 
ար խի վային հին փաս տաթղ թեր՝ 

T h e  H i s t o r y  M u s e u m  o f 
Yerevan State University is the 
biggest and richest among al l 
university museums in Armenia. 
To introduce the entire history 
of the establishment of the Alma 
Mater and the path it has gone 
through, back in 1957 eminent 
lawyer Professor Grigor Chubaryan 
put forth the idea of founding a 
museum in the university. Upon 
the assignment of Rector Gagik 
Davtyan, First Secretary of the 
Communist Party Committee Ludvig 
Gharibjanyan committed himself 
to the responsible job of founding 
the museum. He collected a large 
number of archival documents 
related to the University’s history 
and  met  w i th  the  k ins fo lk  o f 
the greatest  inte l lec tuals  and 
sen ior  professors  o f  Yerevan 
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մի ա ժա մա նակ հան դի պե լով Ե ՊՀ 
ե րախ տա վոր նե րի հա րա զատ նե-
րին, տա րեց դա սա խոս նե րի, գրի 
ա ռավ նրանց հ� շե րը, ձեռք բե րեց 
ան ձնա կան ի րեր, լու սան կար ներ, 
գր քեր և այլն:

 Ռեկ տո րի 1960 թ. մար տի 22-ի 
հ. 5 ո րոշ մամբ` Ե ՊՀ պատ մու-
թյան թան գա րա նի հիմ քը դր վեց: 
Սկզ բում այն գոր ծում էր որ պես 
կա բի նետ և տե ղա կայ ված էր հա-
մալ սա րա նի ա ռա ջին շեն քում 
(Ա բո վյան փ., 52): 1965 թ. կա բի նե-
տը տե ղա փոխ վեց հա մալ սա րա նի 
նո րա կա ռույց հա մա լի րի կենտ րո-
նա կան մաս նա շեն քի 5-րդ, հե տա-
գա յ�մ՝ 7-րդ հարկ:

1988 թ. պատ մու թյան կա բի նե-
տի հիմ քի վրա, Ե ՊՀ գի տա հե տա-
զո տա կան մա սի կազ մում, ձևա-

State University, wrote down their 
memories as wel l  as acquired 
some of their personal belongings, 
photos, books, etc.           

Upon Decision № 5 of the Rector, 
dated May 22, the foundation of the 
History Museum of Yerevan State 
University was laid. Initially it was 
functioning as a study room and was 
located in the first building of the 
University (52 Abovyan). In 1965 it 
was relocated to the 5th, then later 
to the 7th floor of the central building 
of the newly constructed University 
complex.  

In 1988 upon the basis of the 
history study room, the research  
laboratory of Armenia’s higher 
education history with a museum 
adjacent to it was established in the 
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վոր վեց Հա յաս տա նի բարձ րա գ�յն 
կր թ� թյան պատ մ� թյան ԳՀ լա բո-
րա տո րի ա` նրան կից թան գա րա նով: 

1995 թ. հ�ն վա րի 1-ից թան գա-
րա նը դար ձավ կա ռուց ված քային 
ի նք նու րույն մի ա վոր և կոչ վեց 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի պատ մ� թյան թան գա րան:

 Թան գա րա նի տնօ րեն ներ են 
ե ղել պատմ. գիտ. թեկն., պրո-
ֆե սոր Լյուդ վիգ Ղա րիբ ջա նյա նը 
(1960–2006), պատմ. գիտ. թեկն., 
դոց. Ժակ Մա նու կյա նը (2006–
2013): 2013 թվա կա նից թան գա-
րա նը ղե կա վա ր�մ է Հե ղի նե Գաս-
պա րյա նը:

YSU section of scientific investigations.     

O n  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 5  t h e 
museum became an independent 
infrastructural unit and was named 
the History Museum of Yerevan State 
University.  

The museum has been headed 
by Professor Ludvig Gharibjanyan 
(1960-2006), PhD in Historical 
Sciences, Associate Professor Zhak 
Manukyan (2006-2013), PhD in 
Historical Sciences. Since 2013 
Ms. Heghine Gasparyan, a great 
enthusiast for the rich history of 
Yerevan State University is at the 
head of the museum.
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Լյ�դվիգ Ղարիբջանյան
պատ. գիտ. թեկն., պրոֆեսոր, 
թանգարանի հիմնադիր տնօրեն  
(1960–2006)

Prof. Ludvig Gharibjanyan
Founding Director of the Museum 
(1960–2006)

Ժակ Ման�կյան
պատ. գիտ. թեկն., դոցենտ, 
թանգարանի տնօրեն 
(2006–2013)

Assistant Prof. Zhak Manukyan 
Director of the Museum 
(2006–2013)

Հեղինե Գասպարյան
թանգարանի տնօրեն 
(2013-ից մինչև այժմ)

Heghine Gasparyan 
Director of the Museum 
(2013–until present)
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Տ նօ րեն Լ. Ղա րիբ ջա նյա նի և 
փոխտ նօ րեն Սե դա Սարգ սյա նի 
ջան քե րով տա րի նե րի ըն թաց ք�մ 
թան գա րա նը հարս տա ցավ հա մալ-
սա րա նի պատ մու թյա նը վե րա բե-
րող բազ մա պի սի հա վա քա ծու նե-
րով � ար ժե քա վոր նյ� թե րով:

Over the course of time great 
efforts were made by Director 
L. Gharibjanyan and the Vice -
Director Seda Sargsyan, to enrich 
the museum with numerous new 
collections and valuable exhibits 
relating to the University’s history.  

Սեդա Սարգսյան 

Seda Sargsyan
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2009 թ. բա րե նո րոգ ված թան-
գա րա նը հար մա րեց վեց ցու ցա- 
դ րու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյա-
նը և բաց վեց նոր ց� ցադ ր� թյ�ն՝ 
մի քա նի բա ժին նե րով: 

I n  2009  t he  museum was 
renovated to fit the logic of exhibitions 
and a new exhibition with several 
sections was launched.     
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի հիմ նադր ման 100-ա մյա կի 
առ թիվ գիտ խորհր դի 2019 թ. սեպ-
տեմ բե րի 2-ի հ. 1/1 ո րոշ մամբ թան-
գա րա նի հիմն ադր ման և հե տա գա 
զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած 
ան գնա հա տե լի ա վան դի հա մար 
թան գա րանն ան վա նա կոչ վեց 
պրո ֆե սոր Լյ�դ վիգ Ղա րիբ ջա նյա-
նի ա ն� նով:

On the occasion of the centennial 
of the establishment of Yerevan 
State University, upon Decision № 
1/1 of the Academic Council, dated 
September 2, 2019, the museum was 
named after Ludvig Gharibjanyan 
for his invaluable contribution 
to the establishment and further 
development of the museum.  
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Նելլի Գևորգյան
արխիվի վարիչ, ժող. վարպետ

Nelly Gevorgyan
Head of Archival Depository, 
People’s Master

Ամալյա Իսրայելյան
տեսաարխիվի տես�չ

Amalya Israelyan 
Manager of Video-Resources

Լիլիթ Ավետիսյան
ֆոնդապահ

Lilit Avetisyan 
Keeper of Resources

Զարուհի Հովնանյան
օպերատոր

Zaruhi Hovnanyan 
Operator
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 Թան գա րա նում ա ռանձ նա-
պես կար ևոր վում է Մայր բու հի 
պատ մ� թյա նը վե րա բե րող  ց� ցա- 
դ րու թյու նը, ո րը պատ մում է Ե ՊՀ 
կա ռուց ված քի, ֆա կուլ տետ նե րի, 
ռեկ տոր նե րի, հիմ նա դիր դա սա-
խոս նե րի ու ե րախ տա վոր նե րի, 
ու սա նո ղա կան ակ տիվ կյան քի, 
ի նչ պես նաև հա մալ սա րա նի մի-
ջազ գային հա մա գոր ծակ ցա կան 
կա պե րի մա սին: 

The primary focus of the museum 
is on the exhibition of the history of 
the Alma Mater, which explores the 
structure, faculties, rectors, founding 
professors, illustrious scientists of 
Yerevan State University and depicts 
the students’ active life and the strong 
collaborative ties YSU shares with 
other universities overseas.    

Յ�րի Ղամբարյան  

Yuri Ghambaryan

Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյան

Mesrop Ter-Movsisyan
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Նիկոլ Աղբալյան  

Nikol Aghbalyan

Հակոբ Մանանդյան

Hakob Manandyan

Ման�կ Աբեղյան  

Manuk Abeghyan

Ստեփան Մալխասյանց

Stepan Malkhasyants

Գարեգին Հովսեփյան

Garegin Hovsepyan

Դավիթ Զավրիյան

Davit Zavriyan
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Երվանդ Տեր-Մինասյան

Yervand Ter-Minasyan

Ալեքսանդր Հակոբյան

Alexander Hakobyan

Սիրական Տիգրանյան 

Sirakan Tigranyan

Ստեփան Ղամբարյան 

Stepan Ghambaryan

Աշխարհբեկ Քալանթար

Ashkharbek Kalantar

Գրիգոր Ղափանցյան 

Grigor Ghapantsyan
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Գրիգոր Չ�բարյան  

Grigor Chubaryan

Արսեն Տերտերյան  

Arsen Terteryan

Գ�րգեն Էդիլյան  

Gurgen Edilyan

Ավետիք Տեր-Պողոսյան 

Avetik Ter-Poghosyan

Լևոն  Լիսիցյան

Levon Lisitsian



18

 Թան գա րա նում կա րե լի է ծա-
նո թա նալ նաև Հա յաս տա նում 
բարձ րա գույն կր թու թյան ձևա-
վոր ման ըն թաց քին և Ե ՊՀ հա-
մա պա տաս խան ֆա կուլ տետ նե րի 
հիմ քի վրա հան րա պե տ� թյ� ն�մ 
ստեղծ ված բ� հե րի մեծ մա սի տա-
րեգ ր� թյա նը:

Ու շագ րավ են Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում և Ար ցա խյան 
գո յա պայ քա րում զոհ ված հա-
մալ սա րա նա կան նե րին նվիր ված 
ց� ցա վա հա նակ նե րը՝ լ� սան կար-
նե րով, փաս տաթղ թե րով, ան ձնա-
կան ի րե րով, ի նչ պես նաև նրանց 
մա սին գր ված գր քե րով: 

One can receive insight into how 
the higher education system evolved 
in Armenia and how most Armenian 
universities originated from the 
relevant faculties of Yerevan State 
University.  

Particularly noteworthy are the 
exhibition banners honoring the 
memory of those YSU professors and 
students who fell during the Great 
Patriotic and the Nagorno-Karabakh 
Wars and the display cases featuring 
their photos, documents, personal 
belongings and books written in their 
memory.   
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 Թան գա րա նի ու սա նո ղա կան 
ան կյու նում ներ կա յաց ված են 
ապ րի լ յան պա տե րազ մի հա մալ-
սա րա նա կան նո րօ րյա հե րոս նե րի 
լ� սան կար նե րը, ո րոնք  ոգ ևո ր�մ 
են ու սա նող նե րին, խթա նում հե-
րոս նե րի  սխ րան քը  գնա հա տե լու 
նրանց ներ քին մղու մը, նրանց 
գի տակ ցու թյան մեջ ամ րագ րում 
այն հա մոզ մուն քը, որ հայ զին վո-
րը պատ րաստ է դի մագ րա վե լու 
հա կա ռա կոր դի ցան կա ցած հար-
ձա կ�մ:

The students’ corner of the 
museum featuring the photos of 
the current heroes of Yerevan State 
University that took part in the April 
War in Karabakh aims to evoke 
patriotic feelings in students, make 
them value those heroes’ daring 
deeds and embed into their psyche 
the conviction that the Armenian 
soldier is always ready to stand 
against any enemy’s attacks.  
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 Հե տաքր քիր ցու ցան մուշ նե-
րով աչ քի է ը նկ նում թան գա րա նի 
հնա գի տ� թյան բա ժի նը, ո րը ձևա-
վոր վել է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան 
և ազ գագ րու թյան ի նս տի տու տից 
ստաց ված և Ե ՊՀ պատ մու թյան 
ֆա կ�լ տե տի հնա գի տ� թյան � ազ-
գագ րու թյան ամ բի ո նի հնա գի տա-
կան ար շա վախմ բե րի պե ղ�մն ե րով 
հայտ նա բեր ված բազ մա թիվ գտա-
ծո նե րի հիմ քի վրա` քա րի դա րից 
մինչև միջ նա դար: 

Նշ ված ամ բի ո նի կող մից թան-
գա րա ն�մ հա ճախ ան ցկաց վ�մ են 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ, 
և ու սա նող նե րը ծա նո թա նում են 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հնա գի-
տա կան մշա կ�յթ նե րին: Այս ց� ցա- 
ն մ�շ նե րը ոչ մի այն � ս� ցո ղա կան 
մեծ ար ժեք ու նեն հա մալ սա րա նի 
ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան 

The  archeo log ica l  sec t ion 
o f  t h e  m u s e u m  s t a n d s  o u t 
for its fascinating exhibits. I ts 
e s t ab l i s hmen t  wa s  ba sed  on  
ar t i f ac t s  f rom the  Stone Age 
to the Middle Ages, donated to 
the museum by the Institute of 
Archaeology and Ethnography of 
the RA NAS and uncovered during 
the  archeo log ica l  campa igns 
conducted by the Department of 
Archeology and Ethnography of 
YSU Faculty of History. 

T h e  a b o v e - m e n t i o n e d 
department o�en holds specialized 
s e m i n a r s  i n  t h e  m u s e u m , 
familiarizing the students with 
the archaeological treasures of 
the Armenian Highlands. These 
exhibits are not only of didactic 
value in terms of helping to expand 
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Քրեղան, Միջին բրոնզի դար, 
(Կարմիր-Բերդյան մշակ�յթ) 
Ք.ա. 18-16-րդ դդ., Վերին նավեր 

Jar, Middle Bronze Age 
(Karmir-Berd Culture), 
18-16th Centuries BC, Verin Naver

Գավաթ, Վաղ բրոնզի դար 
(Շենգավիթյան մշակ�յթ),
Ք.ա. III հազարամյակ, I քառ. 

Cup, Early Bronze Age  
(Shengavit Culture), 
First Quarter of the 3rd Millennium BC

Ուլ�նքաշար, Երկաթի դար, 
Ք.ա. 8-6-րդ դդ.

Bead, Iron Age, 
8-6th Centuries BC
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գի տե լիք նե րի հարս տաց ման ա ռ�-
մով, այլև կար ևոր են հայ րե նա կան 
և ար տերկ րի մաս նա գետ նե րի գի-
տա հե տա զո տա կան ու սում նա սի-
ր� թյ�ն նե րի հա մար:

Իր գո յու թյան 60 տա րի նե րի 
ըն թաց քում թան գա րա նը շա րու-
նա կա բար հա մալր վում է հա մալ-
սա րա նին և Հա յաս տա նում բարձ-
րա գ�յն կր թ� թյան զար գաց մա նը 
վե րա բե րող բազ մա թիվ նյու թե րով 
(լ� սան կար ներ, ան ձնա կան ի րեր, 
ար ժե քա վոր փաս տաթղ թեր, հնա-
գի տա կան � ազ գագ րա կան նմ�շ-
ներ, կեր պար վես տի գոր ծեր, Ա րա 
Բե քա րյա նի, Հրա չյա Ռուխ կյա նի, 
Մհեր Ա բե ղ յա նի, Հրանտ Թա- 
դ ևո սյա նի, Յա նիս Բրեկ տե ի և այլ 
ան վա նի նկա րիչ նե րի ստեղ ծած 
գե ղան կար ներ, Ե ՊՀ ե րախ տա վոր-
նե րի դի ման կար ներ, ի նչ պես նաև 

the university students’ specialized 
knowledge, but are also crucial to 
the scientific research carried out 
by local and foreign experts.      

Throughout the 60 years of 
i t s  ex i s tence  the  museum has 
constantly been enriched with 
various materials (photos, personal 
belongings, valuable documents, 
artifacts, artworks, paintings by 
Ara Bekaryan, Hrachya Rukhkyan, 
Mher Abeghyan, Hrant Tadevosyan, 
Janis Brekte and other celebrated 
painters, portraits of the greatest 
minds of our university as well as 
autographed books, equipment, etc.).

I n  20 14  t h e  co l l e c t i on  o f 
handwritten notes preserved in 
the museum was enriched with 
the original, exclusive handwritten 



25

Սանկտ Պետերբ�րգի գիմնազիայի 1900 թ. նվերը   իր 13-ամյա սան Գրիգոր Ղափանցյանին

Books presented to 13-year-old Grigor Ghapantsyan,  alumnus of  St. Petersburg gymnasium in 1900

Հրանտ Թադևոսյան,«Կակաչներ»

Hrant Tadevosyan, “Poppies”
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ըն ծա յագ րե րով գր քեր, տեխ նի կա-
կան սար քեր և այլն): 

2014 թ. թան գա րա նի ձե ռա- 
գ րե րի հա վա քա ծ�ն հարս տա ցավ 
Ե ՊՀ ա ռա ջին ռեկ տոր Յ� րի Ղամ-
բա րյա նի՝ 1885 – 1886 թթ. Մոսկ-
վայի հա մալ սա րա ն�մ կար դա ցած 
դա սա խո սու թյուն նե րի ե զա կի ձե-
ռա գիր օ րի նա կով (164 էջ):

copy of the first YSU Rector Yuri 
Ghambar yan’s  l e c tu re s  ( 164 
pages), delivered at Moscow State 
University during the period of 
1885-1886. 
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Երևանի համալսարանի հիմնադրման 
մասին օրենքը

The Law on Establishing Yerevan University

ԵՊՀ հիմն ադր ման 100-ա մյա կին ըն դա ռաջ թան գա րա նը հա մալր վեց 
հա մալ սա րա նին և Հա յաս տա ն�մ բարձ րա գ�յն կր թ� թյան զար գաց մա նը 
վե րա բե րող բազ մա թիվ նոր նյու թե րով: Ցու ցադր վե ցին այն պի սի ե զա կի 
նմ�շ ներ, ի նչ պի սիք են.

•  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան նա խա րար նե րի խորհր դի 
1919 թ. մայի սի 16-ին ըն դ� նած Եր ևա նի հա մալ սա րա նի հիմն ադր ման 
մա սին օ րեն քը,

•  կազ մա կեր պիչ հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի սղագ ր� թյ�ն ներն � ար ձա-
նագ ր� թյ�ն նե րը, 

• Եր ևա նի հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կա նո նադ ր� թյ� նը, ա ռա ջին դա սա-
ց� ցա կը, բազ մա թիվ հին փաս տաթղ թեր,

• ԵՊՀ ա ռա ջին հրա տա րա կ� թյ� նը Հար վար դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե-
սոր, ա կա նա վոր փի լի սո փա, հո գե բան Ո ւի լյամ Ջեյմ սի՝ 1920 թ. Ա լեք-
սանդ րա պո լի « Շի րակ» տպա րա ն�մ լ�յս տե սած « Հո գե բա ն� թիւն» 
դա սագր քի ա ռա ջին պրա կը (Ե ՊՀ ա ռա ջին դա սա խոս նե րից մե կի՝ 
ի րա վա բան, հո գե բան Սի րա կան Տիգ րա նյա նի թարգ մա ն� թյամբ), 

• Հ րա չյա Ա ճա ռյա նի « Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րան»-ի, « Ձե ռագ րա-
կան սր բագ ր� թիւն ներ հայ մա տե նա գիր նե րի մէջ» գր քի, Լե ոյի «Ա նի» 
աշ խա տ� թյան, Հով հան նես Նա վա կա տի կյա նի « Վեր լ� ծա կան ե րկ րա-
չա փ� թյ�ն» դա սագր քի, Հա ր� թյ�ն Ան ժ� րի եր կ� դա սա խո ս� թյան 
ձե ռա գիր օ րի նակ նե րը, նաև Գևորգ Ա սա տ� րի բազ մա թիվ ձե ռագ րեր,

•  դա սա խոս նե րի՝ հա մալ սա րա նին վե րա բե րող ձե ռա գիր հ� շեր:
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Towards the centennial of the establishment of Yerevan State University, 
the museum was supplemented by numerous new materials relating to the 
university and evolution of the higher educational system in Armenia. Exceptional 
specimens were displayed:  

• the Law on the Establishment of Yerevan State University, adopted by the 
Council of Ministers of the First Republic of Armenia on May 16, 1919;

• the minutes of the meetings convened by the Organizing Committee;
• the first Charter of Yerevan University, the first curriculum and many other 

documents of olden days;
• the first YSU publication: an installment of the textbook “Psychology” by 

Harvard University Professor, prominent philosopher, psychologist William 
James (translated by Sirakan Tigranyan, one of the first YSU professors, 
lawyer, psychologist) ;  

• the handwritten copies of The Armenian Etymological Dictionary, as well 
as the “Proofreading Corrections in the Publications of Old Armenian 
Manuscripts” by Hrachya Acharyan, the book Ani by Leo, the textbook 
Analytic Geometry by Hovhannes Navakatikyan, two of Harutyun Anzhur’s 
handwritten lectures as well as many handwritten works by Gevorg Asatur;   

• YSU professors’ handwritten memoirs about the university; 

ԵՊՀ առաջին դասաց�ցակը

The YSՍ first time-table

ԵՊՀ առաջին կանոնադր�թյ�նը
The YSU first Charter
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ԵՊՀ առաջին հրատարակ�թյ�նը

The first publication of YSU

Հր. Աճառյանի «Արմատական բառարան»-ի ձեռագիր օրինակը

The handwritten copy of The Armenian Etymological Dictionary by Hr. Acharyan
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•  Ս տեղծ վեց 1930-ա կան նե րին բռ նաճն շ�մն ե րի են թարկ ված հա մալ սա-
րա նա կան նե րի ան կյ�ն, որ տեղ ներ կա յաց ված են բա ցա ռիկ տե ղե կ�-
թյ�ն ներ նրանց մա սին՝ ՀՀ ազ գային ար խի վի նյ� թե րի հի ման վրա:

•   Բաց վեց նոր ց� ցաս րահ, որ տեղ ամ փոփ ված են տար բեր այ ցե լ� թյ�ն-
նե րի առ թիվ Ե ՊՀ հյ� րե րից ստաց ված բազ մա թիվ հ� շան վեր ներ:
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•  A separate corner in the museum is dedicated to the memory of those YSU 
professors and graduates who suffered political repression during the 
Great Purge back in the 1930s. It provides exclusive information elicited 
from the National Archives of Armenia;     

• A new exhibition hall featuring the gi�s given to YSU by its guests on many 
different occasions was also launched.
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 Թան գա րա նի այ ցե լու նե րին 
ա ռանձ նա պես հե տաքրք րում են 
« Ձե ռագ րի մա կետ. Գլա ձոր, XIII 
դար» ցու ցան մու շը, Ա րե նի-1 քա-
րան ձա վ�մ 2008 թ. հայտ նա բեր-
ված 5000-ա մյա կաշ վե կո շի կի 
կրկ նօ րի նա կը, ո րը հա մալ սա րա-
նին է նվի րել ՀՀ գի տու թյուն նե րի 
ազ գային ա կա դե մի ան Ե ՊՀ հիմ-
նադր ման 100-ա մյա կի ա ռի թով, 
ռեկ տո րի ա ռանձ նա սե նյա կի ա վե լի 
քան 100 տար վա պատ մու թյուն 
� նե ցող աշ խա տա սե ղանն � ա թո-
ռը, ո րի շուրջ աշ խա տել են Ե ՊՀ 
գրե թե բո լոր ռեկ տոր նե րը, հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, ֆի զի կոս 
Հա րու թյուն Ան ժու րի ան ձնա կան 
ֆիզ հար մո նը, ո րը, մաս նա գե տի 
հա վաստ մամբ, XIX դա րի գոր ծիք 
է և այ սօր էլ գոր ծ�մ է ան խա փան:

The visitors to the museum show 
special interest in the exhibit “Replica 
of Manuscript – Gladzor, XIII c.”; the 
replica of the 5000 year-old leather 
shoe discovered in the Areni-1 cave 
complex in 2008 (presented to 
YSU by the RA National Academy 
of Sciences on the occasion of the 
centennial of the establishment of 
Yerevan State University); the over 
100 year- old desk and chair of the 
rector’s study room which have been 
used by almost all YSU Rectors; 
YSU professor, physicist Harutyun 
Anzhur’s pump organ, which as 
claimed by experts dates back to 
the XIX century and continues to 
function.      

5000-ամյա կաշվե կոշիկի կրկնօրինակը

The replica of the 5000 year-old leather shoe

«Ձեռագրի մակետ. Գլաձոր, XIII դար»

 “Replica of Manuscript – Gladzor, XIII c.”
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Ռեկտորի 
աշխատասեղանը և 
աթոռը

Desk and chair 
of the Rector

Հար�թյ�ն Անժ�րի 
ֆիզհարմոնը

Harutyun Anzhur’s 
pump organ



36

 Թան գա րա նը պար բե րա բար 
կազ մա կեր պ�մ է ժա մա նա կա վոր 
և շր ջիկ թե մա տիկ ց� ցադ ր� թյ�ն-
ներ, ճա նա չո ղա կան դաս-է քս կ�ր-
սի ա ներ, կլոր սե ղան-քն նար կում-
ներ, հա մալ սա րա նա կան զոհ ված 
ա զա տա մար տիկ նե րին նվիր ված 
մի ջո ցա ռում  ներ: Հատ կա պես 
շատ ոգ ևո րիչ էր 2014 թ. « Վար դա-
նանք» ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
ա կում բի հետ հա մա տեղ կազ մա-
կերպ ված` Շու շի ի ա զա տագր ման 
22-րդ տա րե դար ձին նվիր ված 
մի ջո ցա ռու մը, ո րին ի րենց մաս-
նակ ցու թյունն է ին բե րել Շու շի ի 
ա զա տագր ման օ պե րա ցի այի 
ղե կա վար, գե նե րալ-լեյ տե նանտ 
Ար կա դի Տեր-Թադ ևո սյա նը (Կո-
ման դո սը), ա զա տա մար տիկ ներ՝ 
փոխգն դա պետ Մի քայել Միր զո յա-
նը (Բեկ), Ի գոր Սարգ սյա նը, Գա-
գիկ Գի նո սյա նը, հա մալ սա րա նա-

Sometimes the museum organizes 
temporary and travelling thematic 
exhibitions, didactic excursions, 
round-table discussions and events in 
memory of the YSU freedom-fighters. 
Especially inspiring was the event 
dedicated to the 22nd anniversary of 
the Liberation of Shushi, held in 2014 
in collaboration with the Military-
Patriotic Club “Vardanank”. The 
event was honored by the presence 
of Major General  Arkady Ter-
Tadevosyan (Komandos), commander 
of the operation to liberate the town 
of Shushi; such freedom-fighters as 
Lieutenant Mikael Mirzoyan (Bek); 
Igor Sargsyan; Gagik Ginosyan; 
the mothers and relatives of those 
YSU freedom-fighters who fell 
victims in the defence of the sacred 
necessity of freedom. They recounted 
heartwarming stories about the 



37

կան զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե-
րի մայ րեր, հա րա զատ ներ: Նրանք 
մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց րին ար ցա խյան հե րոս-
նե րի գոր ծած սխ րանք նե րի հ� զիչ 
պատ մ� թյ�ն ներ, ո րոնք հայ րե նա-
սի ր� թյան յ� րօ րի նակ դա սեր է ին 
հատ կա պես � սա նող նե րի հա մար:

heroism undertaken by the soldiers 
of the Nagorno-Karabakh War, 
and this served as a unique lesson 
especially for the students.    

Քննարկ�մ  «Բ�հական թանգարանների համագործակց�թյ�ն» թեմայով, 2011 թ.

Round-Table Discussion “Cooperation of University Museums”, 2011
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Ու շագ րավ էր Հայոց ցե ղա- 
ս պա ն� թյան 100-րդ տա րե լի ցին 
նվիր ված բաց դա սը « Հա մալ սա-
րա նի հիմ նադ րու մը որ պես հայ 
ժո ղովր դի հետ ցե ղաս պա նա կան 
հոգ ևոր վե րած նունդ» խո րա- 
գ րով, ո րի ըն թաց քում ու սա նող-
նե րին ներ կա յաց վեց Եր ևա նի 
հա մալ սա րա նի հիմ  նադր ման 
կար ևո րու թյու նը Հայոց ցե ղա- 
ս պա նու թյա նը հա ջոր դող պատ-
մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում: 
Մեծ հե տաքրք րու թյամբ ըն դուն-
վեց նաև լ� սան կար նե րի ց� ցա- 
դ ր� թյ� նը՝  «Էր գի րը տի րոջ աչ քե- 
 րով» խո րագ րով:

The  open  l e s s on  en t i t l e d 
“Establishment of the University as 
the Spiritual Rebirth of the Armenian 
People a�er the Genocide”, dedicated 
to the centenary of the Armenian 
Genocide, should be special ly 
highlighted. The importance of 
the establishment of Yerevan State 
University in the historical period 
following the Armenian Genocide 
was explained to the students. The 
collection of photographs entitled 
“The Land through the Eyes of the 
Owner” exhibited on this occasion 
was also accepted with great interest.
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Ու սա նող նե րը մեծ ոգ ևո րու-
թյամբ մաս նակ ցե ցին ՀՀ ան-
կա խու թյան 25-րդ տա րե դար ձի 
առ թիվ թան գա րա նի 2016 թ. 
կազ մա կեր պած « Մայր բու հը և 
մենք ….» խո րագ րով � սա նո ղա-
կան ին տե լեկ տո ւալ մր ցույ թին և 
ար ժա նա ցան մր ցա նակ նե րի ու 
հա վաս տագ րե րի:

2019 թ. Ե ՊՀ պատ մու թյան 
թան գա րա նը Ալ. Սպեն դի ա ր- 
յա նի տուն-թան գա րա նի և ՀՀ 
ԳԱԱ Ե ԳԻ Հովհ. Կա րա պե տյա-
նի  ան վան ե  րկ  րա բա նա կան 
թան գա րա նի հետ հա մա տեղ 
կազ մա կեր պեց ար տերկ ր�մ մեծ 
ճա նա չ�մ � նե ցող ան վա նի ե րկ- 
 րա բան Լե ո նիդ Սպեն դի ա րո վի 
ծնն դյան 150-ա մյա կին նվիր ված 
ցերեկ�յթ, որն էլ ավելի ամրաց-
րեց միջթանգարանային համա-
գործակցային կապերը:

In 2016 an intellectual contest 
for the students called “The Alma 
Mater and Us” was organized by the 
museum on the occasion of the 25th 
anniversary of the independence 
of the Republic of Armenia. The 
students participated in the contest 
with great enthusiasm and received 
prizes and certificates. 

In 2019 the History Museum 
of Yerevan State University, in 
collaboration with the Alexander 
Spend iar yan  House -Museum 
and the Geological Museum after 
H. Karapetyan of the Institute of 
Geological Sciences of the RA NAS, 
held a special event dedicated to the 
150th anniversary of internationally 
recognized geologist Alexander 
Spendiarov. The event paved a way 
for further cooperation among the 
museums. 
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2019 թ. սեպ տեմ բե րին մեծ 
շ� քով նշ վեց Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի  հիմ նադր ման 
100-ա մյա կը: Այդ ա ռի թով հա մալ-
սա րա նը հյ� րըն կա լեց աշ խար հի 
տար բեր ե րկր նե րից ժա մա նած 
ա վե լի քան 40 պատ վի րա կու-
թ յ ո ւ ն  ն ե  ր ի ,  կ ա զ  մ ա  կ ե ր  պ ե ց 
բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռում ներ, 
մի ջազ գային գի տա ժո ղով ներ: 
Հյ� րե րը այ ցե լե ցին նաև թան գա-
րան, որ տեղ ծա նո թա ցան Մայր 
բու հի պատ մու թյա նը և ի րենց 
հի աց մուն քի խոս քե րը թո ղե ցին 
թան գա րա նի տպա վո ր� թյ�ն նե-
րի գր ք�մ:

 Թան գա րա նում զբաղ վում են 
նաև Ե ՊՀ պատ մու թյա նը, ան-
վա նի դա սա խոս նե րի կյան քին 
ու գոր ծու նե ու թյա նը, Ար ցա խյան 
գո յա մար տում զոհ ված հա մալ սա-

In September 2019 the centennial 
of the establishment of Yerevan 
State University was marked with 
great splendor. On this occasion the 
University hosted over 40 delegations 
from all across the globe. Various 
celebratory events and international 
scientific conferences were held. 
The guests also visited the History 
Museum of Yerevan State University, 
got acquainted with the history of the 
Alma Mater, shared their impressions 
and expressed their heartfelt thanks 
in the Book of Impressions of the 
museum. 

I t  should be noted that the 
museum also serves as a venue 
for research into the history of 
Yerevan State University, the life 
and scientific activity of eminent 
professors, and materials related 
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րա նա կան ա զա տա մար տիկ նե րին 
վե րա բե րող նյ� թե րի � ս�մն ա սի-
րու թյամբ, ո րի ար դյուն քում հրա-
տա րակ վել են Լ. Ղա րիբ ջա նյա նի 
«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նը (1919 – 1930 թթ.)» (Եր., 1965, 
1994, ռ�ս. թարգմ. 1971), «Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ-
տոր նե րը (1919 – 1999 թթ.)» (Եր., 
1999, կազ մող՝ Լ. Ղա րիբ ջա նյան), 
« Մեր ան վա նի դա սա խոս նե րը» 

1

2

1

3

to YSU freedom-fighters who fell 
in battles in defence of  Nagorno-
Karabakh. As a result several books 
have been published:“Yerevan State 
University (1919-1930)” (Yerevan, 
1965, 1994, Russian trans. 1971) 
by L. Gharibjanyan; “Rectors of 
Yerevan State University (1919-1999) 
”(Yerevan, 1999, compiled by L. 
Gharibjanyan); “Our Prominent 
Professors” (vol. 2: Yerevan, 2006, 
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4

4

4

(հ. 2, Եր.,  2006, հ. 3, Եր., 2009, 
կազ մող ներ՝ Լ. Ղա րիբ ջա նյան, 
Հ. Գաս պա րյան),  «ԵՊՀ կեն սա- 
գ րա կան հան րա գի տա րա նը» (Եր., 
2009, լրամ շակ ված՝ Եր., 2019), 
«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա- 
 րան. Տա րեգ րու թյուն» (Եր., 2009, 
կազ մող՝ Ժ. Մա ն� կյան), «Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նը Ար ցա խ- 
յան գո յա պայ քա րում» (Եր., 2011, 
կազ մող՝ Ժ. Մա ն� կյան) գր քե րը: 

vol. 3: Yerevan, 2009, compiled by 
L. Gharibjanyan, H. Gasparyan); 
“YSU Biographic Encyclopedia” 
(Yerevan, 2009, 2019); “Yerevan 
S ta te  Un i ver s i t y :  Chron ic l e” 
(Yerevan, 2009, compiled by Zh. 
Manukyan); “Yerevan State University 
in the Artsakh War” (Yerevan, 2011, 
compiled by Zh. Manukyan).  

1 Ուսանողական մրց�յթ  «Մայր բ�հը և մենք» խորագրով 
 Students’ contest “Alma Mater and Us”

2 «Վարդանանք» ռազմահայրենասիրական ակ�մբի  
 անդամները
 Members of the Military-Patriotic Club “Vardanank”

3 Գեներալ-լեյտենանտ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը  
 (Կոմանդոսը) և փոխգնդապետ Միքայել Միրզոյանը (Բեկ)  
 թանգարան�մ 
 General-Lieutenant Arkadi Ter-Tadevosyan (Comandos) 
 and Lieutenant-Colonel Mikayel Mirzoyan (Bek) at the Museum

4 Դրվագներ Շ�շիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձին  
 նվիրված միջոցառ�մից
 Celebrating the 22nd anniversary of the Liberation of Shushi
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 Հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 
100-ա մյա կի առ թիվ 2018 թ. Հ. 
Գաս պա րյա նի աշ խա տա սի րու-
թյամբ հրա տա րակ վեց «Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
պատ մու թյու նից» գիրք-ալ բո մը, 
որ տեղ ներ կա յաց ված են Ե ՊՀ 
պատ մ� թյան հի շար ժան է ջեր նրա 
հիմ նադ րու մից մինչև մեր օ րե րը, 
հա մալ սա րա նի կար ևոր ձեռք-
բե րում նե րը հան րա պե տու թյան 
կր թ� թյան, գի տ� թյան և մշա կ�յ-
թի զար գաց ման ո լորտ նե ր�մ:

On the occasion of the centennial 
of Yerevan State University, in 2018, 
the book-album “A Glimpse of 
Yerevan State University History” was 
published by H. Gasparyan’s efforts, 
exploring the memorable chapters of 
YSU history since its establishment, 
the important breakthroughs the 
University has achieved in the fields of 
education, science and culture.   
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Հյ�րերը թանգարանի 
�սանողական 
անկյ�ն�մ, 2018 թ.

The guests at the 
Students’ Corner of 
the Museum, 2018

Դպրոցականները 
թանգարան�մ, 
2004 թ.

Schoolchildren at 
the Museum, 2004
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 Թան գա րանն ա մեն տա րի 
հյու րըն կա լում է ա ռա ջին կուր սի 
ու սա նող նե րին և հան րակր թա-
կան դպ րոց նե րի ա շա կերտ նե րի, 
նրանց ծա նո թաց նում հա մալ-
սա րա նի պատ մու թյա նը, ե րախ-
տա վոր նե րին, ան վա նի շր ջա նա-
վարտ նե րին, ո րոնք հե տա գա յ�մ 
գի տու թյան բնա գա վա ռում լայն 
ճա նա չում են ձեռք բե րել ոչ մի-
այն մեր հան րա պե տու թյու նում, 
այլև մի ջազ գային աս պա րե զում: 
Այս ա վան դ�յ թը նպաս տ�մ է �-
սա նող նե րին սի րե լ� Մայր բ� հը, 
բարձր պա հե լու « հա մալ սա րա-
նա կան»-ի կո չու մը, ի սկ դպ րո-
ցա կան նե րին օգ ն�մ՝ մաս նա գի-
տա կան կողմն ո րոշ ման և կյան քի 
ճիշտ � ղի ը նտ րե լ� հար ց�մ: 

Every year the University hosts 
freshmen and high-school students, 
familiarizing them with YSU history, 
the greatest minds and graduates 
who have risen to fame in the field of 
science and who enjoy tremendous 
popularity worldwide. This tradition 
instills love in the students, enhances 
their evaluation of the Alma Mater 
and adds to their understanding of 
the honorary title of a YSU student. It 
also supports students from schools 
in clearly understanding of their 
future choice of  speciality.
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ԵՊՀ առաջին թերթը

The first newspaper of YSU
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 Թան գա րա նը հա մա գոր ծակ-
ց�մ է ՀՀ բ� հա կան թան գա րան-
նե րի, Ե ՊՀ  ֆա կուլ տետ նե րի, ՀՀ 
ազ գային ար խի վի, ՀՀ ԳԱԱ հնա-
գի տ� թյան և ազ գագ ր� թյան ի նս-
տի տու տի հետ, ո րի շնոր հիվ վե-
րա կանգն վել են մի շարք կար ևոր 
փաս տաթղ թեր � ա ռար կա ներ:

The museum closely cooperates 
with the university museums in 
Armenia, YSU faculties, the National 
Archives of Armenia, the Institute of 
Archaeology and Ethnography of the 
RA NAS. Due to this collaboration, a 
number of important documents and 
items have been restored.  
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 Թան գա րա նի  բազ մա թիվ 
այ ցե լու ներ՝  ա շա կերտ ներ, ու-
սա նող ներ, հյու րեր, ի նչ պես մեր 
հան րա պե տու թյու նից, այն պես էլ 
ար տերկ րից, մեծ հե տաքրք րու-
թյամբ են ծա նո թա ն�մ Մայր բ� հի 
պատ մու թյա նը և ի րենց գրա ռում-
նե րը թող ն�մ տպա վո ր� թյ�ն նե-
րի գր ք�մ:

The visitors to the YSU History 
Museum – schoolchildren, students, 
local and foreign guests, show a keen 
interest in the history of Yerevan 
State University and write down 
words of appreciation in the Book of 
Impressions. 
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Հայաստան�մ ԱՄՆ 
արտակարգ և լիազոր 
դեսպան Ռիչարդ Միլլսը 
թանգարան�մ, 2018 թ.

Richard M. Mills, the 
Extraordinary and 
Plenipotentiary Ambassador 
of USA to Armenia at 
the Museum, 2018

Թանգարանի 
աշխատակիցները 
դիմավոր�մ են հյ�րերին, 
2019 թ.

The staff of the Museum, 
meeting the guests, 2019
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Եվրասիական ազգային 
համալսարանի 
պատվիրակ�թյ�նը 
թանգարան�մ, 2011 թ.     

The deligation of the Eurasian 
National University at 
the Museum, 2011

Հյ�րերն իրենց 
գրառ�մներն են թողն�մ  
տպավոր�թյ�նների գրք�մ

Guests are taking notes in 
the Book of Impressions
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Թանգարան կատարած մեր այցել�թյ�նից 
ստացանք մեծ բավական�թյ�ն և անմոռաց 
տպավոր�թյ�ններ: Մեզ շատ դ�ր եկավ 
Հայաստանի կրթական համակարգի ստեղծման 
պատմ�թյանը վերաբերող բաժինը, իսկ 
համալսարանի ֆակ�լտետներին ծանոթանալը 
մեծապես օգտակար կլինի մասնագիտ�թյան 
ընտր�թյան հարց�մ: 
Հայտն�մ ենք մեր խորին երախտագիտ�թյ�նը 
թանգարանը հիմնադրողներին:

05.11.1984
Ա.Ս.Պ�շկինի անվան դպրոցի 10-րդ դասարանցիներ

We wish to express our deep gratitude to the founders 
of this museum for their endeavors. We really took great 
pleasure in the tour of the museum, memories we will 
cherish forever. We particularly enjoyed the section fea-
turing the history of tertiary education of Armenia. The 
insight that the guide gave us into the faculties of the 
University was genuinely of great help for us as school 
graduates who now must choose a future profession.

05.11.1984
10th grade pupils from A.S. Pushkin school 

Շնորհավոր�մ եմ ձեզ ձեր դարավոր և ինքնատիպ 
պատմ�թյան համար: Երևանի պետական 
համալսարանի 100-ամյակը կարևոր և տպավորիչ 
ձեռքբեր�մ է: Նրա անցած �ղ� պատմ�թյ�նը 
լ�սաբանվ�մ է այս հրաշալի թանգարան�մ:

26.09.2019
Դոկտորներ Գլեն Սիթոմա, 

Քեթրին Լիբալ, 
Հեդեր Էլիոթ-Ֆամ�լարո

Կոնեկտիկ�տի համալսարան
ԱՄՆ
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Ինձ համար մեծ հաճ�յք է այցելել Երևանի 
պետական համալսարանի  թանգարան, որտեղ 
լ�սաբանվող պատմ�թյ�նը կարևոր մասն 
է համալսարանի և Հայաստանի: Մեծապես 
տպավորված եմ հայ ժողովրդի պատմ�թյանը 
վերաբերող հետաքրքիր փաստերով: Շնորհակալ եմ 
այս օջախն այցելել� հնարավոր�թյան համար:

12.09.2019
Վենետիկի Կա’Ֆոսկարի համալսարան

պրոֆեսոր Ալեսանդրա Ջիորջի

Երևանի պետական համալսարանի պատմ�թյան 
թանգարանի ց�ցանմ�շներին ծանոթացա 
մեծագ�յն հետաքրքր�թյամբ: 
Մաղթ�մ եմ, որ համալսարանի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմը և 
�սանող�թյ�նը իրենց հաջող�թյ�ններով նպաստ 
բերեն սովետական գիտ�թյան զարգացման գործին:

28.04.1987
Ավիացիայի մարշալ  Գ.Պ. Սկորիկով

Ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտ  Ս.Ա. Միկոյան

It was a great pleasure to take a guided tour around the 
History Museum of Yerevan State University and gain 
insight into the artifacts and exhibits there. 
I wish YSU professors and students all success in 
developing Soviet science. 

28.04.1987
Air Marshal G.P. Skorikov

Colonel-Lieutenant S.A. Mikoyan
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Մեծագ�յն հետաքրքր�թյամբ այցելեցի ԵՊՀ 
պատմ�թյան հրաշալի թանգարանը և մեծ 
բավական�թյամբ լսեցի էքսկ�րսավարի հիանալի 
ներկայացրած դրվագները համալսարանի պատմ�թյան, 
նրա երախտավորների և թանգարանի մասին:

12.09.2019
Աշխեն Միկոյան

Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական 
համալսարան

It was a great pleasure to visit the History Museum of Yere-
van State University. I absolutely enjoyed the splendid tour 
there with the guide telling interesting stories about the 
university, its celebrated people and the museum itself.

12.09.2019
Ashkhen Mikoyan

Lomonosov Moscow State University

I was genuinely honored to get acquainted with the histo-
ry of the first Armenian national university - our beloved 
Yerevan State University and the priceless relicts of great 
historical value housed in the YSU History Museum. 
Thank you very much for the great job you are doing.
I wish the best of luck to this museum and greater cre-
ative heights to its tireless employees.

30.05.1986
Head of the Department of Yerevan History Museum.
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Սա շատ կարևոր թանգարան է, համալսարանի հ�շերի վայր, միաժամանակ դեպի հայկական 
մշակ�յթ բացվող պատ�հան, որը չի կարող չհ�զել նրան, ով սիր�մ է Հայաստանը:

2013 թ.
Պատմաբան, պրոֆեսոր, Պիեռ Մորել 

Ֆրանսիա

This museum is of great value. It is a repository of memories about YSU and a window to Armenian 
culture which cannot but stir the feelings of those who love Armenia.

2013
Historian, Professor Pierre Morel  

France
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Հիացած եմ ԵՊՀ գիտնականների ձեռքբեր�մներով 
� հաջող�թյ�ններով: Ուրախ եմ Երևանի և 
Թբիլիսիի պետական համալսարանների միջև 
համագործակց�թյան և բարեկամական կապերի 
ամրապնդման համար:
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը իմ 
լավագ�յն ընկերն է և ես հպարտան�մ եմ դրանով:
Շնորհավոր�մ եմ ԵՊՀ 90-ամյա հոբելյանի առթիվ և 
մաղթ�մ մեծ հաջող�թյ�ններ ի փառս հայ ժողովրդի և 
Հայոց պետ�թյան:

03.10.2009
Թբիլիսիի պետական համալսարանի ռեկտոր,

պրոֆեսոր Գիորգի Խ�բ�ա

I am amazed by the scientific achievements and success that 
YSU has attained. I am rejoicing at the collaborative and 
friendly ties between Yerevan State and Tbilisi State Univer-
sities. The YSU Rector is a good friend of mine, a fact that 
makes me feel proud.
So I congratulate YSU on its 90th anniversary and wish 
the University great heights and resounding success to the 
glory of the Armenian nation and the Armenian State.  

03.10.2009
Rector of Tbilisi State University, 

Professor Giorgi Khubua
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