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 Սի րե լի' պատ մա բան ներ և բա-
նա սեր ներ,

Յու րա քան չյուր ժո ղովր դի ազ-
գային նկա րա գի րը պայ մա նա-
վոր ված է նրա հոգ ևոր-մ շա կու-
թային զար գաց ման աս տի ճա նով: 
Իր եր կա րա մյա պատ մու թյան ըն-
թաց քում  մար դու հա մար մշ տա-
կան ու ղե կից են եղել դպ րոցն ու 
ու սու մը: Ուս տի հայ լու սա վո րյալ 
մտա վո րա կան նե րին, մշա կույ թի 
և հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րին 
խո րա պես մտա հո գում էր մայր հայ րե նի քում ժա մա նա կաշր-
ջա նի պա հանջ նե րին հա մա պաս խան բարձ րա գույն կր թօ ջախ 
ու նե նա լու հար ցը: Այն իրա կա նու թյուն դար ձավ ազ գային պե-
տա կա նու թյան վե րա կանգ նու մից հե տո: 1919 թ. մայի սի 16 -ին 
ՀՀ Նա խա րար նե րի խորհր դի որոշ մամբ ազ դա րար վեց Եր ևա նի 
հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը: Իր գոր ծու նեու թյու նը հա մալ սա-
րա նը պետք է սկ սեր Եր ևա նում 1919-1920 ու սում նա կան տա-
րում, որը, սա կայն, իրե րի բե րու մով կա յա ցավ Ալեք սանդ րա պո-
լում:

 Հա մալ սա րա նի պա րապ մունք նե րը սկս վե ցին փետր վա րի 
1-ին և շա րու նակ վե ցին մինչև հու նիս միայն մեկ՝ պատ մա լեզ վա-
բա նա կան ֆա կուլ տե տում, որը հա մալ սա րա նի ան դրա նիկ գոր-
ծող ֆա կուլ տետն էր: 

Մեկ կի սա մյակ ան ց՝ 1920 թ. հու նի սի 21 -ի ն, Հա յաս տա նի 
Նա խա րար նե րի խորհր դի որոշ մամբ հա մալ սա րա նը Ալեք սանդ-
րա պո լից պետք է տե ղա փոխ վեր Եր ևան և տե ղա կայ վեր Աս-
տա ֆյան փո ղո ցում գտն վող ու սուց չա կան սե մի նա րիայի շեն-
քում: Եր ևա նում հա մալ սա րա նը իր պա րապ մունք նե րը պետք է 
վերսկ սեր  1920 թ. հոկ տեմ բե րի 16 -ի ն, սա կայն հայ-թուր քա կան 
ռազ մա ճա կա տում և ընդ հան րա պես երկ րում ստեղծ ված ծանր 
իրա վի ճա կը հնա րա վո րու թյուն չտ վե ց իրա կա նաց նե լու այն: 
Պա րապ մունք նե րը Եր ևա նում վերսկս վե ցին 1921 թ. հուն վա րի 
24 -ի ն:

 Հե տա գա յում իր ողջ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում՝ սկզ բում 
պատ մա լեզ վա բա նա կան, ապա  պատ մու թյան և բան ասի րու-
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թյան ֆա կուլ տետ ները  պահ պա նել են և այժմ էլ շա րու նա կում 
են գա լիք սե րունդ նե րին փո խան ցել գի տե լի քի այդ կա ճա ռի լա-
վա գույն ավան դույթ նե րը: 

Իբրև ու սում նա գի տա կան և կր թամ շա կու թային առա ջա տար 
օղակ՝ այ սօր էլ ԵՊՀ պատ մու թյան և հայ բա նա սի րու թյան ֆա-
կուլ տետ նե րը հա վա տա րիմ են իրենց ավան դույթ նե րին՝ զո րա-
վիգ դառ նա լով հայոց երկ րին ու պե տա կա նու թյա նը:

 Մայր բու հի ան դրա նիկ ֆա կուլ տետ նե րի ծնն դյան ինն սուն-
հին գա մյա կի առ թիվ հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի անու-
նից, որ պես պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ, երախ-
տագիտության խոսք եմ  ուղ ղում ԵՊՀ հիմ նա դիր  եր կու ֆա-
կուլ տետ նե րի  բո լոր տա րի նե րի հայ րե նան վեր դա սա խոս նե րին, 
շնոր հա վո րում հա մալ սա րա նի անու նը բարձր պա հող շր ջա նա-
վարտ նե րին, հա ջո ղու թյուն ներ ցան կա նում ներ կա յումս սո վո-
րող ու սա նո ղու թյա նը:

 Մաղ թում եմ գի տե լի քի և լույ սի ջա հը վառ պա հել գա լիք սե-
րունդ նե րի հա մար: 

Ա րամ Սի մո նյան
 ԵՊՀ ռեկ տոր
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2014 թ. մեծ շու քով նշ վեց ՀՀ Մայր բու հի՝ Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի  (Ե ՊՀ) հիմ նադր ման 95 -ա մյա կը: Լի նե լով 
հայ ժո ղովր դի՝ 20-րդ դա րի ամե նա մեծ ձեռք բե րում նե րից մե կը՝ 
ԵՊՀ-ն, իր գո յու թյան տա րի նե րին զար գա նա լով ու հզո րա նա-
լով, դար ձել է հան րա պե տու թյան ու սում նա գի տա կան ու կր թա-
մշա կու թային խո շոր կենտ րոն, ակ նա ռու նվա ճում նե րի է հա սել 
Հա յաս տա նի կեն սա գոր ծու նեու թյան տար բեր ոլորտ նե րի հա-
մար բարձ րո րակ կադ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում: 

Իր ստեղծ ման առա ջին օր վա նից խորհր դան շե լով հայ ժո-
ղովր դի հոգ ևոր վե րած նուն դը՝ այն իր շուր ջը հա մախմ բեց հան-
րա պե տու թյան մտա վո րա կա նու թյան մեծ մա սին, որոնք իրենց 
կա րո ղու թյուն նե րը ներդ րե ցին մեր երկ րի զար գաց ման, ան կախ 
պե տա կա նու թյան ստեղծ ման, կա յաց ման ու հե տա գա ամ-
րապնդ ման գոր ծում: Պահ պա նե լով ան ցած տա րի նե րի ըն թաց-
քում իր ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ նվա ճած հե-
ղի նա կու թյունն ու վար կա նի շը, վեր ջին տաս նա մյակ նե-
րում իրա կա նաց նե լով կր թու թյան բո վան դա կու թյան 
և ուս ման բարձր որա կի ապա հով մանն ուղղ ված 
մի շարք բա րե փո խում ներ՝ ԵՊՀ-ն ներ կա-
յումս դար ձել է ոչ միայն Հա յաս տա նի եր-
րորդ հան րա պե տու թյան առա ջա տար կըր-
թա կան հաս տա տու թյու նը, այլև աշ խար հի 
առաջ նա կարգ հա մալ սա րան նե րի լուրջ գոր-
ծըն կե րը: 

ԵՊՀ եր կու տաս նյա կից ավե լի ֆա կուլ տետ նե-
րի շար քում միշտ իրենց կար ևո րա գույն տեղն են ու նե ցել 
հա մալ սա րա նի առաջ նե կը դարձած պատ մու թյան և բա նա սի-
րու թյան ֆա կուլ տետ նե րը, որոնք հս կա յա կան աշ խա տանք են 
կա տա րել պատ մա բան նե րի ու բա նա սեր նե րի որա կյալ կադ րեր 
պատ րաս տե լու ուղ ղու թյամբ: 

Սկզ բում ֆա կուլ տե տը կոչ վում էր պատ մա լեզ վա բա նա կան, 
իսկ 1922 թվա կա նից՝ պատ մագ րա կան: Ի դեպ, ֆա կուլ տե տը 
դեռ այն ժա մա նակ լիովին ապա հով ված էր դա սա խոս նե րով: 
Նա իր ինք նու րույն գո յու թյու նը պահ պա նեց մինչև 1924 թ., ապա 
մտավ հա սա րա կա գի տա կան ֆա կուլ տե տի (հաս ֆակ) կազ մի 

ան, ան կախ 
հե տա գա ամ-

տա րի նե րի ըն թաց-
իվ նվա ճած հե-
նա մյակ նե-
կու թյան 
ած 

տետ նե-
ն են ու նե ցել 
ան և բա նա սի-
աշ խա տանք են 

կյալ կադրեր
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մեջ՝ որ պես նրա են թա բա ժին նե րից մե կը: 1925-1926 ու սում նա-
կան տար վա վեր ջում այդ ֆա կուլ տե տի ման կա վար ժա կան բա-
ժի նը դար ձավ ինք նու րույն ֆա կուլ տետ, որի կազ մի մեջ մտան 
պատ մագ րա կան բա ժինն ու են թա բա ժի նը: Այդ պես շա րու նակ-
վեց մինչև 1930 թ.՝ հա մալ սա րա նի նոր վե րա կա ռու ցու մը:

1933-1934 ու սում նա կան տար վա նից նո րից սկ սեց գոր ծել 
պատ մագ րական ֆա կուլ տե տը, որը մի քա նի տա րի ան ց բա-
ժան վեց պատ մու թյան և բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ նե րի:  

Ֆա կուլ տետ նե րում միշտ առաջ նային է հա մար վել որա կյալ 
կադ րե րի պատ րաս տու մը: Բա վա կան է ասել, որ 95 տա րի նե րի 
ըն թաց քում ԵՊՀ -ի 22 ռեկ տոր նե րից 5-ը եղել են պատ մա բան-
ներ՝ Հա կոբ Մա նան դյան, Հով հան նես Պո ղո սյան, Կամ սար 
Առա քե լյան, Մկր տիչ Ներ սի սյան, ներ կա յումս՝ Արամ Սի մո-
նյան: Ռեկ տոր ներ են եղել նաև գրա կա նա գետ  Նո րայր Դա բա-
ղյա նը և փի լի սո փա Հեն րի Գաբ րիելյա նը, որոնք ավար տել են 
պատ մագ րու թյան ֆա կուլ տե տը:

 Այս երկու ֆա կուլ տետ նե րի շր ջա նա վարտ նե րից շա տե րը 
ներ կա յումս զբա ղեց նում են պե տա կան բարձր պաշ տոն ներ, 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ են, ղե կա վա րում են 
գի տակր թա կան հիմ նարկ ներ:

 Բա վա կան է նշել, որ ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի շըր-
ջա նա վարտ նե րից էին ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու ղա րներ 
Սու րեն Թով մա սյա նը (1953-1960  թթ.) և Ստե փան Պո ղո սյա նը 
(1990-1991  թթ.), ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի առա ջին նա խա-
գահ Ար թուր Մկրտ չյա նը (1992 թ.), իսկ բա նա սի րու թյան ֆա-
կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րից են ՀՀ առա ջին նա խա գահ Լևոն 
Տեր-Պետ րո սյա նը (1991-1998) և ՀՀ ներ կայիս նա խա գահ Սերժ 
Սարգ սյա նը (2008 թվա կա նից առ այ սօր):

95 տար վա հե ռա վո րու թյու նից, երբ հե տա դարձ հա յացք 
ենք նե տում Հա յաս տա նի Մայր բու հի հիմ նա դիր ֆա կուլ տետ-
նե րի ան ցած ու ղուն, պար զո րոշ եր ևում է, թե որ քան մեծ դեր են 
խա ղա ցել նրա շր ջա նա վարտ նե րը հայոց պե տա կա նու թյան 
կա յաց ման, ամ րապնդ ման ու զար գաց ման գոր ծում: Այ սօր էլ 
ֆա կուլ տետ նե րը շա րու նա կում են պահ պա նել իրենց լա վա գույն 
ավան դույթ նե րը՝ դրանք զար գաց նե լով ու փո խան ցե լով գա լիք 
սե րունդ նե րին:

 Ձեռ նա մուխ լի նե լով ֆա կուլ տետ նե րի 95 -ա մյա պատ մու-
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թյան շա րադր մա նը՝ դե կա նատ ներն ու ամ բիոն նե րը նպա տակ 
են ու նե ցել մի գր քում հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան ներ կա յաց-
նե լու ֆա կուլ տետ նե րի ան ցած ուշագրավ ու ղին: 2002 թ. պատ-
մու թյան ֆա կուլ տե տի տար բեր տա րի նե րի շր ջա նա վարտ նե րի 
առա ջին մեծ հա վա քը, ինչ պես նաև ԵՊՀ հիմ նադր ման 90 -ա-
մյա կի առ թիվ հիմ նա դիր ֆա կուլ տետ նե րի մա սին հրա պա րակ-
ված եր կու աշ խա տու թյուն նե րը կար ևո րե ցին ֆա կուլ-
տետ նե րի ան ցած ու ղու մա սին մեկ ամ բող ջա կան 
աշ խա տու թյուն ստեղ ծե լու գա ղա փա րը: 

Ար խի վային հա րուստ, հա ճախ հազ վա գյուտ 
փաս տաթղ թե րի հայտ նա բե րումն ու ման րակր կիտ 
ու սում նա սի րու թյու նը, պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի 
շր ջա նա վարտ Լ. Պ. Ղա րիբ ջա նյա նի «Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նը» (Եր ևան, 1994 թ.) մե նագ րու-
թյու նը, «Եր ևա նի հա մալ սա րան, 1918-1920 թթ.» վա-
վե րագ րե րի ժո ղո վա ծուն, «ԵՊՀ ռեկ տոր նե րը», ԵՊՀ 
90 -ա մյա կի հո բե լյա նի օրե րին լույս տե սած «ԵՊՀ կեն-
սագ րա կան հան րա գի տա րա նը» (գլ խա վոր խմ բա գիր՝ 
Ա. Սի մո նյան) և «ԵՊՀ տա րեգ րու թյուն-90» (կազ մող՝ 
Ժ. Մա նու կյան, գլ խա վոր խմ բա գիր՝ Ա. Սի մո նյան) 
«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան 
90 -ա մյա ֆա կուլ տե տը» (կազ մող Է. Մի նա սյան, գըլ-
խա վոր խմ բա գիր՝ Ա. Սի մո նյան, Եր ևան, 2009), ինչ-
պես նաև «ԵՊՀ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 90 -ա-
մյա կը» (կազ մող Ա. Ավա գյան, Եր ևան, 2009) աշ խա-
տու թյուն նե րը, «Մեր ան վա նի դա սա խոս նե րը» մա-
տե նա շա րը (3 հա տո րով), ինչ պես նաև ֆա կուլ տետ-
նե րում դա սա վան դած ու դա սա վան դող դա սա խոս-
նե րի կեն սագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քու մը 
մե ծա պես օգ նե ցին ստեղ ծե լու սույն ժո ղո վա ծուն, որը 
ԵՊՀ հիմ նա դիր ֆա կուլ տետ նե րի պատ մու թյու նը ներ կա-
յաց նող առա ջին փորձն է: Այն, ան շուշտ, հե տա գա լրաց ման 
կա րիք կու նե նա: Խմ բագ րա կան խոր հուր դը շնոր հա կա լու թյամբ 
կըն դու նի ար ված դի տո ղու թյուն ներն ու առա ջար կու թյուն նե րը, 
որոնք հաշ վի կառն վեն գր քի վե րահ րա տա րակ ման ժա մա նակ:

ւլ-
ն 

տ 
տ 
տի 
պե-
ու-
վա-
ՊՀ 
են-
իր՝ 
ող՝ 
)
ն 
լ-
-
-
-
-
-
ս-
մը 
որը 
ր կա-
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ä²îØàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú ´²Ü²êÆðàôÂÚ²Ü ü² ÎàôÈ îº îÜºð - 95

 ü² ÎàôÈ îºî Üº ðÆ  
²Ü ò²Ì  àô ÔÆÜ 

 Հայ ժո ղո վուր դը, հատ կա պես նրա մտա վո րա կա նու թյու նը, 
վա ղուց էր երա զում սե փա կան հայ րե նի քում ու նե նալ գի տակըր-
թա կան մայր օջախ՝ հայ կա կան հա մալ սա րան, որ տեղ կա րե լի 
կլի ներ բարձ րա գույն գի տե լիք ներ ստա նալ ու սո վո րել հայե րե-
նով: Այդ հնա րա վո րու թյու նը իրա կա նու թյուն դար ձավ Առա ջին 
հան րա պե տու թյան տա րի նե րին: Հայոց պե տա կան իշ խա նու-
թյուն նե րին պատ շա ճը պետք Է մա տու ցել, քան զի նրանք գի-
տակ ցե ցին և իրա կա նաց րին ժո ղովր դի այդ ձգ տում նե րը: Այդ 
ժա մա նակ առա վել ևս զգաց վում Էր բարձ րա գույն կր թու թյամբ 
պատ մա բան ու բա նա սեր կադ րեր ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ երբ 1919 թ. հիմ նադր վեց 
հա մալ սա րա նը, առաջ նե կը դար ձավ պատ մա լեզ վա բա նա կան 
ֆա կուլ տե տը: Հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը հայ ժո ղովր դի՝ կըր-
թու թյան, լու սա վո րու թյան նկատ մամբ ու նե ցած ցան կու թյուն նե-
րի, դա րա վոր ձգ տում նե րի, հա սու նա ցած պա հանջ նե րի իրա-
գործ ման ար դյունք էր: Հայ ժո ղո վուր դը, որ դեռ միջ նա դա րում 
հա սել էր հա մալ սա րա նա կան կր թօ ջախ ներ ու նե նա լու մա կար-
դա կի, պատ մու թյան նո րա գույն շր ջա նում ավե լի քան զգում էր 
դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը առա վել ևս ան կա խու թյան և սե փա-
կան ճա կա տա գի րը ինք նու րույն տնօ րի նե լու պայ ման նե րում:

1919 թվա կա նի մայի սի 16 -ին Հա յաս տա նի առա ջին հան-
րա պե տու թյան Նա խա րար նե րի խոր հուր դը, որո շում ըն դու նե լով 
հա մալ սա րան հիմ նե լու մա սին, առաջ նա հերթ հա մա րեց բա ցել 
պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տետ1: 

Այդ որոշ ման հի ման վրա 1919 թ. հու նի սի 5-ին Նա խա րար-
նե րի խոր հուր դը ըն դու նում է «Օ րենք Եր ևա նի հա մալ սա րա-
նի մա սին»2: Հա մալ սա րա նի տե սուչ (ռեկ տոր) է հաս տատ վում 
Եվ րո պա յում և Ռու սաս տա նում լայն ճա նա չում ու նե ցող իրա-
վա գետ, պրո ֆե սոր Յու րի Ստե փա նի Ղամ բա րյա նը: Որոշ վում 
է հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րի աշ խա տա վար ձի չա փը (մի նիստ-
րա կան), իսկ ար տա սահ մա նից հրա վիր վե լու դեպ քում՝ ավե լի 
բարձր: Որոշ վում է նաև ֆա կուլ տե տում ու սա նող նե րի ըն դու նե-

1 Տե՛ս ՀՀԱԱ ֆ. 207, ց. 1, գ. 220, թ. 78:
2 Տե՛ս ՀՀԱԱ ֆ. 199, ց. 98,  թ. 83: Տե՛ս նու յն տե ղու մ ֆ. 199, ց. 1, գ. 207, թ. 105:
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լու թյան կար գը3:
 Հան րային կր թու թյան և ար վես տի նա խա րար Նի կոլ Աղ-

բա լյա նի՝ 1919 թ. նոյեմ բե րի 5-ի ՀՀ Նա խա րար նե րի խորհր դին 
ուղ ղած զե կու ցագ րից տե ղե կա նում ենք, որ Եր ևան քա ղա քում 
հար մար շենք չգտ նե լու պատ ճա ռով նա խա րա րու թյու նը առա-
ջար կում է հա մալ սա րա նը ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա փո խել 
Ալեք սանդ րա պոլ (Գյում րի), որ տեղ կային ան հրա ժեշտ հար մա-
րու թյուն նե րը: Այս գրու թյան հի ման վրա վար չա պետ Ալ. Խա-
տի սյա նը մա կագ րում է որո շու մը4: Մինչև հա մալ սա րա նի և նրա 
ան դրա նիկ ֆա կուլ տե տի բա ցու մը ան հրա ժեշտ էր լու ծել եր կու 
կար ևոր խն դիր: Առա ջին՝ այն ապա հո վել որա կյալ դա սա խո սա-
կան կազ մով, երկ րորդ՝ ստեղ ծել ըն դու նե լու թյան կարգ և կազ մա-
կեր պել ըն դու նե լու թյուն: Հենց այս խն դիր նե րի իրա գործ մանն էլ 
ձեռ նա մուխ եղան հա մալ սա րա նի կազ մա կեր պիչ նե րը:

 Հան րային կր թու թյան նա խա րար նե րը (Գ. 
Մե լիք-Ղա րագյո զյան, Ս. Տիգ րա նյան, Ն. 
Աղ բա լյան) և կազ մա կեր պիչ նե րը՝ Յու Ղամ-
բա րյանն ու նրա օգ նա կան, հայտ նի քի մի կոս 
Դ. Զավ րյա նը, ան ժխ տե լի ու մեծ ավանդ ու-
նե ցան ոչ միայն հա մալ սա րա նի բաց ման, այլև 
նրա ան դրա նիկ պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա-
կուլ տե տը բարձ րո րակ դա սա խո սա կան կազ մով 
ապա հո վե լու գոր ծում: Նրանց ջան քե րով դա սա-
խո սա կան աշ խա տան քի են հրա վիր վում ժա մա նա-
կի ան վա նի գիտ նա կան ներ, փոր ձա ռու և ճա նաչ ված 
ման կա վարժ ներ Մա նուկ Աբե ղյա նը (հայ հին գրա-
կա նու թյուն), Ստե փան Մալ խա սյան ցը (պատ մա-
կան լեզ վա բա նու թյուն), ֆա կուլ տե տի առա ջին դե կան 
Մես րոպ եպիս կո պոս Տեր-Մով սի սյա նը (հայ մա տե-
նագ րու թյուն և հայոց գրա կա նու թյան հին շր ջան), 
Եր վանդ Տեր-Մի նա սյա նը (հայոց պատ մու թյան հին 
շր ջան), դե կա նի պաշ տո նա կա տար (1920 թ. հու նիս - հու-
լիս) Գա րե գին եպիս կո պոս Հով սե փյա նը (հայ եկե ղե ցու պատ-
մու թյուն և գր չու թյան ար վեստ), Սի րա կան Տիգ րա նյա նը (հայ 

3 Տե՛ս նու յն տե ղու մ՝ ֆ. 199, ց. 1, գ. 207, թ. 105:
4  Տե՛ս Ղա րիբ ջա նյան Լ., Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը, Եր ևան, 1994, 
էջ 36:

գ րծ մանն էլ 
պիչ նե րը:
. 
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իրա վուն քի պատ մու թյուն և հո գե բա նու թյուն), Հա կոբ Մա նան-
դյա նը (հայոց պատ մու թյուն), Գրի գոր Ղա փան ցյա նը (հա մե մա-
տա կան լեզ վա բա նու թյուն), Աշ խարհ բեկ Քա լան թա րը (Ար ևել քի 
պատ մու թյուն և հնա գի տու թյուն) և այլք: 

Երկ րորդ կար ևոր հար ցը՝ ու սա նո ղու թյան հա վա քագ րու մը, 
կար գա վոր վեց ՀՀ Նա խա րար նե րի խորհր դի 1919 թ. հու լի սի 
8-ին հաս տատ ված «Եր ևա նի հա մալ սա րա նի ժա մա նա կա վոր 
կա նոն նե րի» հա մա ձայն, որով իս կա կան ու սա նող կա րող էին 
դառ նալ առա ջին հեր թին միջ նա կարգ կր թու թյամբ քա ղա քա ցի-
նե րը, ապա միջ նա կարգ կր թու թյուն չու նե ցող նե րը, որոնք կա-
րող էին ըն դուն վել որ պես ազատ ունկն դիր՝ ընդ հա նուր ժո ղո վի 
թույլտ վու թյամբ: Դի մու մի հետ պա հանջ վում էր ներ կա յաց նել 
միջ նա կարգ կր թու թյան վկա յա կան կամ նրա վա վե րաց ված 
պատ ճե նը, ծնն դյան վկա յա կա նը և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
վկա յա կա նը: Ու սա նող նե րը պետք է վճա րեին ուս ման վարձ՝ 
տա րե կան 500 ռուբ լի, իսկ ազատ ունկն դիր նե րը՝ 100 ռուբ լի: 
Պարզ վում է, որ մինչև  1919 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ը հա մալ սա րա նի 
պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լու հա մար դի մել 
էր 632 քա ղա քա ցի: Սա կայն հա մալ սա րա նի ժա մա նա կա վոր 
կա նոն նե րի հա մա ձայն՝ ըն դուն վե լու էր ըն դա մե նը 260 ու սա նող, 
որոն ցից 121 -ը՝ հիմ նա կան, իսկ 139 -ը՝ որ պես ազատ ունկն դիր: 
Ու սա նող նե րի մեջ մեծ թիվ էին կազ մում ու սու ցիչ նե րը5:

 Նա խա պատ րաս տա կան այս պի սի աշ խա տանք նե րից հե-
տո՝ 1920 թ. հուն վա րի 31 -ի ն, Ալեք սանդ րա պո լի (այժմ՝ Գյում-
րի) առևտ րային դպ րո ցի շեն քում տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի 
հա մալ սա րա նի պաշ տո նա կան բաց ման հան դի սա վոր արա րո-
ղու թյու նը: Ներ կա էին խորհր դա րա նի նա խա գահ Ա. Սա հա կյա-
նը, նա խա րա րա պետ (վար չա պետ) Ա. Խա տի սյա նը, հան րային 
կրթու թյան նա խա րար Ն. Աղ բա լյա նը, բարձ րաս տի ճան այլ 
պաշ տո նյա ներ, օտա րերկ րյա դի վա նա գետ ներ: Բաց ման խոս-
քով հան դես եկավ հա մալ սա րա նի առա ջին ռեկ տոր (տե սուչ) 
պրո ֆե սոր Յու. Ղամ բա րյա նը, ապա ելույթ ու նե ցավ Ն. Աղ բա-
լյա նը: Խո սե լով հա մալ սա րա նի բաց ման կար ևո րու թյան մա սին՝ 
Ն. Աղ բա լյա նը նշում է. «Այս հա մալ սա րա նում մուտ քը պետք է 
լի նի մատ չե լի ամեն քի հա մար, մտ նե լը լի նի հեշտ, ել նե լը՝ դժ վար, 
որ ու սու մը լի նի ձրի, գի տու թյու նը վար վի գործ նա կան եղա նա-

5 Տե՛ս Ղա րիբ ջա նյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 38:
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կով, որ հիմք դր վի հա մայ նա կան գի տա կան աշ խա տանք նե րի»6: 
Ե լույթ նե րին հա ջոր դում է պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ-

տե տի առա ջին դե կան, պրո ֆե սոր Մես րոպ ար քե պիս կո պոս 
Տեր-Մով սի սյա նի ան դրա նիկ դա սա խո սու թյու նը՝ «Հայ վան-
քե րի նշա նա կու թյու նը Հա յաս տա նի մշա կու թային գոր ծե րում» 
թե մայով: Մես րոպ ար քե պիս կո պո սը նվի րյալ հայ րե նա սեր էր, 
իս կա կան մտա վո րա կան, տի րա պե տում էր եվ րո պա կան մի 
քա նի լե զու նե րի: Ծն վել էր 1865 թ. Զան գե զու րի Շի կա հող գյու-
ղում: 1882 թ. ավար տել էր Շու շիի թե մա կան, 1885 թ.՝ Թիֆ լի-
սի Ներ սի սյան դպ րոց նե րը, 1890 թ.՝ Դոր պա տի հա մալ սա-
րա նը: Մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը կա տա րե լա գոր ծել 
էր նաև Վիեն նա յում, Փա րի զում, Երու սա ղե մում, Լոն դո-
նում, Բեռ լի նում և Վե նե տի կում: 1895-1898  թթ. Ամե նայն 
Հայոց կա թո ղի կո սի կոն դակ նե րով նշա նակ վել էր Եր ևա-
նի թե մի եկե ղե ցա կան-ծ խա կան ու սում նա րան նե րի տե-
սուչ, Շու շիի հոգ ևոր թե մա կան դպ րո ցի տե սուչ: 1902 թ. 
նա Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նում պաշտ պա-
նել էր ատե նա խո սու թյուն7, նշա նակ վել Էջ միած նի Սի նո-
դի ան դամ, Գևոր գյան ճե մա րա նի տե սուչ, ձեռ նադր վել 
եպիս կո պոս: Հաշ վի առ նե լով նրա գի տակր թա կան մա-
կար դակն ու ման կա վար ժա կան հա րուստ փոր ձը, կազ-
մա կերպ չա կան ու նա կու թյու ննե րը՝ նրան հրա վի րել էին 
Հա յաս տա նի նո րա բաց հա մալ սա րան: Մեկ տա րուց 
ավե լի ժա մա նա հատ վա ծում (1919 թ. հու նիս- 1920 թ. 
դեկ տեմ բեր) նրան հա ջող վեց մեծ ծա վա լի աշ խա տանք 
կա տա րել ոչ միայն ֆա կուլ տե տի ու սում նա կան գոր ծըն-
թա ցը կազ մա կեր պե լու, այլև գի տա կան աշ խա տանք-
ներ  հրա տա րա կե լու ուղ ղու թյամբ:

 1920 թ. հուն վա րի 31 -ի ն՝ հա մալ սա րա նի և նրա 
ան դրա նիկ ֆա կուլ տե տի բաց ման օրը, լույս տե սավ «Հա-
յաս տա նի հա մալ սա րան» մե կօ րյա թեր թը, որի վա ճառ քից 
ստաց ված եկա մու տը հատ կաց վեց չքա վոր ու սա նող նե րի օգ-
նու թյան ֆոն դին:

 
6 «Հա ռաջ», 1920 թ. փետր վա րի 15, թիվ 26:
7 Տե՛ս, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, Կեն սագ րա կան հան րա գի տա-
րան, Ա. Սի մո նյա նի խմ բագ րու  թյամբ, ԵՊՀ հրատ., Եր ևան, 2009, էջ 5:
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Թեր թում, բա ցի հա մալ սա րա նի ռեկ տոր (տե սուչ) Յու. Ղամ-
բա րյա նի հոդ վա ծից, տպագր վել են նաև ֆա կուլ տե տի դե կան 
Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Տեր-Մով սի սյա նի «Ող ջո՜ւյն Հա յաս-
տա նի հա մալ սա րան», ֆա կուլ տե տի դա սա խոս ներ Եր վանդ 
Տեր-Մի նա սյա նի «Հա յաս տա նի հա մալ սա րա նը», Ստե փան 
Մալ խա սյան ցի «Հա մալ սա րա նը և լե զուն», 1920 թ. հու նի սից դե-
կա նի պաշ տո նա կա տար Գա րե գին եպիս կո պոս Հով սե փյա նի 
«Ե րա՞զ, թե՞ իրա կա նու թյուն» հոդ ված նե րը: Հե տաքր քիր է, որ 
թեր թում հրա տա րակ վել է նաև հա մալ սա րա նի պատ մա լեզ վա-
բա նա կան ֆա կուլ տե տի առա ջին կի սա մյա կի (1920 թ. փետըր-
վար-մայիս) դա սա ցու ցա կը: Դրա նից պարզ եր ևում է, որ հա մալ-
սա րա նի պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի առա ջին կի սա-
մյա կի դա սե րը սկս վել են փետր վա րի մե կից և տևել մինչև հու նի-
սի մե կը: Նշ վում են նաև դա սա վանդ վող առար կա նե րը, դրանց 
ժա մա քա նա կները, դա սա խոս նե րը: Հե տաքր քիր է, որ հաշ վի 
առ նե լով ունկն դիր նե րի մա կար դա կը և նրանց զբաղ վա ծու թյու-
նը՝ դա սա խո սու թյուն նե րը սկս վել են երե կո յան ժա մը հին գից՝ 
յու րա քան չյուր առար կան եր կո ա կան ժա մով: Ան պատ րաստ նե-
րի հա մար նա խա տես վել է ևս եր կու լրա ցու ցիչ ժամ՝  հատ կա-
պես գրա բա րից և ֆրան սե րե նից: Ըստ դա սա ցու ցա կի՝ առա ջին 
կի սա մյա կում դա սա վանդ վում էր առա ջին՝ հայ գրա կա նու թյուն 
(հին շր ջան, պրո ֆե սոր Մես րոպ եպիս կո պոս), երկ րորդ՝ հայոց 
պատ մու թյուն (հին շր ջան, պրո ֆե սոր Եր վանդ Տեր-Մի նա սյան), 
եր րորդ՝ գրա բար (դո ցենտ Ստե փան Մալ խա սյանց), չոր րորդ՝ 
գր չու թյան ար վեստ (դո ցենտ Գա րե գին եպիս կո պոս Հով սեփ-
յան), հին գե րորդ՝ հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու թյուն և հու նա-
րեն (դո ցեն տի պաշ տո նա կա տար Ռու բեն Աբ րա հա մյան), հո-
գե բա նու թյուն (դո ցեն տի պաշ տո նա կա տար Սի րա կան Տիգ րան-
յան), Ար ևել քի պատ մու թյուն (պ րի վատ-դո ցենտ Աշ խարհ բեկ 
Քա լան թար), ընդ հա նուր պատ մու թյուն (նոր դա րեր, դա սա խոս 
Ն. Սի մո նյան), ֆրան սե րեն (դա սա խոս է. Ուս պենս կա յա): Շու-
տով ֆա կուլ տե տը հա մալր վում է նոր դա սա խոս նե րով: Հան-
րային կր թու թյան և ար վես տի նա խա րա րու թյան հոկ տեմ բե րի 
30 -ի 161 և 162 հրա ման նե րով Գրի գոր Ղա փան ցյա նը և Աշոտ 
Գաս պա րյա նը 1920 թ. օգոս տո սի մե կից նշա նակ վում են հա-
մա պա տաս խա նա բար ԵՊՀ պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ-
տե տի պրի վատ-դո ցենտ և ընդ հա նուր պատ մու թյան դա սա խոս: 
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Այս պի սով՝ պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը աս տի ճա-
նա բար հա մալր վում է բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րով: Ֆա կուլ-
տե տում հենց բաց ման ժա մա նակ ունկն դիր նե րի թի վը 260 էր, 
իսկ դա սա խոս նե րի նը՝ 32: Ու սում նա կան տար վա առա ջին օրը՝ 
փետր վա րի մե կին, առա ջին հան դի սա վոր դա սա խո սու թյու նը 
կար դա լու պա տի վը ընծայվեց ան վա նի գիտ նա կան, հա յա գետ 
Ստե փան Մալ խա սյան ցին: Դա սա խո սու թյա նը, ու սա նո ղու թյու-
նից բա ցի, ներ կա էին նաև ՀՀ Հան րային կր թու թյան նա խա րա-
րը, հա մալ սա րա նի ռեկ տո րը, նրա օգ նա կան կազ մա կեր պի չը, 
ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րը և հա սա րա կայ նու թյան ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ: Պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի առա ջին 
կի սա մյա կի ու սում նա գի տա կան և կազ մա կերպ չա կան աշ խա-
տանք նե րի մա սին ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ են պա րու-
նա կում դե կան Մես րոպ եպիս կո պոս Տեր-Մով սի սյա նի, դե կա նի 
պաշ տո նա կա տար ներ Գա րե գին եպիս կո պոս Հով սե փյա նի ու 
Հա կոբ Մա նան դյա նի զե կու ցագ րե րը և ֆա կուլ տե տի ժո ղով նե-
րի նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը: Դրան ցից մենք տե ղե կա-
նում ենք մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան ձեռք բեր ման 
դժ վա րու թյուն նե րի, ու սում նա կան գոր ծի ուղ ղու թյամբ 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի, ինչ պես նաև դա սա-
խո սու թյուն նե րի որա կի բարձ րաց ման, տեքս տե րի 
տպագր ման նա խա պատ րաստ ման և հրա տա-
րակ ման, ու սա նող նե րի հետ տար վող ան հա-
տա կան աշ խա տանք նե րի, նոր ու սա նող-
նե րի ըն դու նե լու թյան, ու սում նա կան պա-
րապ մունք նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման խն դիր նե րի մա սին: 
Ար ձա նագ րու թյուն նե րից եր ևում է, որ 
չնա յած ֆա կուլ տե տում ան վա նի դա-
սա խոս նե րի ան ձնու րաց ջան քե րին, 
ինչ պես նաև ու սա նո ղու թյան մեծ խան-
դա վա ռու թյանն ու ջա նա սի րու թյա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ 
առա ջին կի սա մյա կի ար դյունք նե րը չեն բավարարում տնօ րե-
նու թյան սպա սե լիք նե րը, և ֆա կուլ տե տի դա սա խոս ներն ու ղե-
կա վա րու թյու նը հան գում են այն հա մոզ ման, որ հա մալ սա րա նը՝ 
որ պես ու սում նա գի տա կան հաս տա տու թյուն, պետք է գոր ծի ոչ 
թե Ալեք սանդ րա պո լում, այլ մայ րա քա ղա քում: Շու տով՝ 1920 թ. 

ղ կ թյ ր պ ր
Տեր-Մով սի սյա նի, դե կա նի 
իս կո պոս Հով սե փյա նի ու 
և ֆա կուլ տե տի ժո ղով նե-
Դրան ցից մենք տե ղե կա-
 նու թյան ձեռք բեր ման 
որ ծի ուղ ղու թյամբ 
ես նաև դա սա-
ն, տեքս տե րի 
և հրա տա-
ան հա-

ա նող-
պա-
ան 
ն: 
ր 

, 
ան-
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մայի սի 27 -ի ն, այդ առ թիվ պաշ տո նա պես հան րային կր թու թյան 
նա խա րա րին է դի մում ֆա կուլ տե տի դե կան Մես րոպ եպիս կո-
պո սը՝ նշե լով, որ «Ա ռա ջին սե մեստ րի փոր ձը հա մո զեց բո լոր 
դա սա խոս նե րին, որ ան հրա ժեշտ է հա մալ սա րան ու նե նալ Եր-
ևա նում: Ֆա կուլ տե տի հանձ նա րա րու թյամբ զատ կի տո նե րին 
եկա Եր ևան: Դի մե ցի հան րային կր թու թյան նա խա րար պա րոն 
Ն. Աղ բա լյա նին, և նա խոս տա ցավ հնա րա վոր քայ լեր կա տա րել 
այդ ուղ ղու թյամբ: Նույն խնդ րան քով, պա րոն նա խա րար, նո րից 
դի մում եմ Ձեզ, որ մի ջոց ներ ձեռք առ նեք առա ջի կա ամիս նե րին: 
Սեպ տեմ բեր ամ սին հա մալ սա րա նը տե ղա փոխ վի Եր ևան, որ նա 
ու նե նա հա տուկ շենք, և որ այդ որո շու մը տե ղի ու նե նա  ըստ կա-
րել վույն շուտ, որ պես զի կա րե լի լի նի հո գալ բնա կա րան ներ նաև 
դա սա խոս նե րի հա մար»8: Հա մա միտ լի նե լով այս հար ցադր մա-
նը՝ նոր նա խա րար Գ. Ղա զա րյա նը առա ջարկ է մտց նում Նա-
խա րար նե րի խոր հուրդ՝ հա մալ սա րա նը Եր ևան տե ղա փո խե լու 
վե րա բե րյալ, որի հի ման վրա 1920 թ. հու նի սի 21 -ին խոր հուր դը 
որո շում է՝

1.  Հա մալ սա րա նը Ալեք սանդ րա պո լից տե ղա փո խել Եր ևան: 
2. Ու սուց չա կան սե մի նա րիայի շեն քը (որ տեղ գոր ծում է 

այժ մյան պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը) հատ կաց նել հա-
մալ սա րա նին:

3. Պրո ֆե սոր նե րի հա մար գտ նել մաս նա վոր շեն քեր9:
 
Ու սուց չա կան սե մի նա րիայի շեն քի վե րա նո րոգ ման հա-

մար նա խա րա րու թյու նը հատ կաց նում է 500.000 ռուբ լի: Հա մա-
ձայն որոշ ման՝ Եր ևա նում հա մալ սա րա նը իր պա րապ մունք նե րը 
պետք է վերսկ սեր 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 16 -ի ն, սա կայն քա ղա-
քա կան լար ված իրա վի ճա կի պատ ճա ռով դա հնա րա վոր չե-
ղավ: Հա յաս տա նի խա ղաղ զար գա ցու մը խան գար վեց 1920 թ. 
թուրք-հայ կա կան պա տե րազ մի հետ ևան քով: Որ հա մալ սա րա նը 
իս կա պես չի կա րո ղա նում վերսկ սել պա րապ մունք նե րը, եր ևում 
է դե կա նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Հ. Մա նան դյա նի՝ 
պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի գոր ծու նեու թյան մա սին 
1920 թ. հոկ տեմ բե րի 17 -ին գրած մի զե կու ցագ րից և ապա նույն 
ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րի 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 29 -ի ժո ղո վի 

8 ՀՀԱԱ ֆ. 207, ց. 1, գ.337, թ. 117:
9 Տե՛ս նու յն տե ղու մ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 118, թ. 128:
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ար ձա նագ րու թյու նից. «...Ս. Տիգ րա նյա նը առա ջար կում է մեկ 
շա բա թով հե տաձ գել ֆա կուլ տե տի վե րա բա ցու մը՝ նկա տի ու նե-
նա լով ռազ մա ճա կա տի լուրջ դրու թյու նը:

Կար ծիք նե րի կարճ փո խա նա կու թյու նից հե տո ձայ նե-
րի մե ծա մաս նու թյամբ որոշ վեց մնալ նախ կին վճ ռին, այ-
սինքն՝ թող նել ֆա կուլ տե տի վար չու թյա նը հայ տա րա րե լու 
ֆա կուլ տե տի աշ խա տանք նե րի սկզ բի մա սին, երբ այդ 
հնա րա վոր կգտ նի»10: Փաս տո րեն դրու թյու նը ռազ մա-
ճա կա տում այդ պես էլ չկար գա վոր վեց: Հան րա պե տու-
թյու նը Ալեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րով կորց րեց ոչ 
միայն Սև րի պայ մա նագ րով Հա յաս տա նին տր ված 
տա րածք նե րը, այլն իր փաս տա կան վե րահս կո ղու-
թյան  տակ գտն վող տա րածք նե րի կե սը:

 Խորհր դային իշ խա նու թյան հաս տատ ման առա-
ջին ամիս նե րին հա մալ սա րա նը վե րա բաց վեց Եր ե-
վա նում: Որ քան էլ սուր էր խորհր դային նո րաս տեղծ 
իշ խա նու թյուն նե րի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը Հա-
յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու-
թյան նկատ մամբ, այ նո ա մե նայ նիվ, կար ևո րե լով հա-
մալ սա րա նի գո յու թյան պատ մա կան փաս տը, որո շեց ոչ 
թե փա կել, այլ ուղ ղա կի վե րա կազ մել այն՝ հար մա րեց-
նե լով իր շա հե րին ու խն դիր նե րին: Միաժա մա նակ, ել նե-
լով այդ կար ևոր գի տակր թա կան օջա խը միայն խորհր-
դային իրա վա կար գի ծնունդ տես նե լու ցան կու թյու նից, 
տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ան տես վել են Հա յաս տա նի 
առա ջին հան րա պե տու թյան տա րի նե րին ար ված ձեռ-
նար կում նե րը և գո յու թյուն ու նե ցող փաս տաթղ թե րը11: 
ՀԽՍՀ առա ջին լուս ժող կոմ Աշոտ Հով հան նի սյա նի 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 17 -ին ստո րագ րած առա ջին իսկ 
հրա մա նագ րում՝ «Եր ևա նի հա մալ սա րա նը վե րա կազ-
մե լու մա սին» նշ վում է. «Եր ևա նի հա մալ սա րա նը վե-
րա կոչ վում է Եր ևա նի ժո ղովր դա կան հա մալ սա րան, 
նախ կին հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տետ նե րը փակ վում են, 
և հիմն վում է եր կու բա ժան մունք՝ (բ նա գի տա կան և հա սա-
րա կա գի տա կան), իսկ նախ կին հա մալ սա րա նի բո լոր պրո-

10 Տե՛ս Ղա րիբ ջա նյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 12:
11 Տե՛ս, ԵՊՀ կեն սագ րա կան հան րա գի տա րան, էջ 6:
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ֆե սոր նե րը, դո ցենտ նե րը, պրի վատ-դո ցենտ նե րը, դա սա տու նե-
րը և ասիս տենտ նե րը հա մար վում էին ար ձակ ված»12: Դեռևս 
1920 թ. նոյեմ բեր-դեկ տեմ բե րին ձևա վոր վել էին և գրե թե լիովին 
հայտ նի էին պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն ված 
90 դի մորդ նե րի անուն նե րը13: 1921 թ. հուն վա րի 23 -ին նա խա-
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րից հե տո Եր ևա նում տե ղի 
ու նե ցավ հա մալ սա րա նի հան դի սա վոր բա ցու մը, իսկ հուն վա րի 
24 -ին վերսկս վե ցին պա րապ մունք նե րը:

1921 թ. հուն վա րին ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր 
է նշա նակ վում պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի դե կա-
նի պաշ տո նա կա տար, պատ մա բան Հա կոբ Մա նան դյա նը: Նա 
եղավ հա մալ սա րա նի երկ րորդ ռեկ տո րը: Հ. Մա նան դյա նը բազ-
մա կող մա նի և խոր գի տե լիք նե րի տեր հա յա գետ էր: Ան ցել էր 
հիանա լի դպ րոց: Ու սա նել Ենայի, Լայպ ցի գի, Ստ րաս բուր գի, 
Ս. Պե տեր բուր գի և Դոր պա տի հա մալ սա րան նե րում: Հե տա գա 
տա րի նե րին նա լույս է ըն ծայել հայե րեն, ռու սե րեն և գեր մա նե-
րեն ավե լի քան 150 աշ խա տու թյուն ներ՝ նվիր ված հայոց հին և 
միջ նա դա րյան պատ մու թյանն ու բա նա սի րու թյա նը, պատ մա-
կան աշ խար հագ րու թյանն ու մշա կույ թին: ԵՊՀ -ո ւմ 1921-1923 
թթ. նա առա ջինն էր, որ դա սա վան դել է հայ ժո ղովր դի հին և 
միջ նա դա րյան պատ մու թյուն: Ռեկ տո րի պար տա կա նու թյուն-
նե րից ազատ վե լուց հե տո Հ. Մա նան դյա նը ղե կա վա րել է ար ևե-
լա գի տա կան և պատ մագ րու թյան ֆա կուլ տետ նե րը, 1921-1925  
թթ. եղել է հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բիոնի վա րիչ, 1925 թ. 
նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում, 1939 թ. ընտր վել է ԽՍՀՄ 
ԳԱ, իսկ 1943 թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս, 1925-1931  թթ. եղել է 
հայոց պատ մու թյան ամ բիոնի պրո ֆե սոր:

 Վե րա կա ռուց ված հա մալ սա րանն այդ օրե րին ու ներ 2 ֆա-
կուլ տետ: Պատ մագ րու թյան բա ժի նը հա սա րա կա գի տա կա նի 
կազ մում էր: Պատ մագ րա կան  առար կա նե րի ու սում նա սի րու-
թյան կազ մա կեր պումն ու ղե կա վա րու թյու նը իրա կա նաց վում 
էր պատ մու թյան առար կա յա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից, որը 
գլ խա վո րում էր Հա կոբ Մա նան դյա նը: Ու սում նա սիր վում էին 
Հա յաս տա նի պատ մու թյուն, ընդ հա նուր պատ մու թյուն և հե-
ղա փո խա կան շար ժում նե րի պատ մու թյուն, լեզ վա բա նա կան և 

12 Տե՛ս, Եր ևա նի հա մալ սա րան, վա վե րագ րե րի ժո ղո վա ծու, էջ 270:
13 Տե՛ս, նու յն տե ղու մ, էջ 328-329:
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գրա կա նա գի տա կան առար կա ներ: Պա րապ մունք նե րը ըն թա-
նում էին միան գա մայն կազ մա կերպ ված ձևով: Շատ որո շա կի 
էին զգաց վում երի տա սար դու թյան ուս ման ծա րա վը, դա սա խոս-
նե րի ոգ ևո րու թյու նը, դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու նրանց 
պատ րաս տա կա մու թյունն ու կամ քը: Սա կայն ըն դա մե նը 18-20 
օր հե տո՝ 1921թ. փետր վա րի կե սե րին, սկս ված քա ղա քա ցիական 
կռիվ նե րի հետ ևան քով պա րապ մունք նե րը Եր ևա նի ժո ղովր դա-
կան հա մալ սա րա նում դա դա րում են: Չնա յած ապ րի լին քա ղա-
քա ցիական կռիվ ներն ավարտ վում են, բայց հա մալ սա րա նի և 
նրա ան դրա նիկ ֆա կուլ տե տի պա րապ մունք ներն ան մի ջա պես 
վերսկ սել հնա րա վոր չի լի նում: Լուս ժող կո մա տը և հա մալ սա-
րա նի ղե կա վա րու թյու նը նա խապատ րաս տա կան լուրջ աշ խա-
տանք ներ են տա նում հա մալ սա րա նի գոր ծու նեու թյու նը նոր մալ 
հու նի մեջ դնե լու հա մար: Հան րա պե տու թյան պա հանջ նե րից 
ել նե լով՝ որոշ վում է հա մալ սա րա նի կա ռուց ված քը, ճշտ վում 
է պատ րաստ վող կադ րե րի մաս նա գի տա ցու մը, լուծ վում 
են պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հա մալր ման, 
ինչ պես նաև ու սում նա նյու թա կան բա զա ստեղ-
ծե լու հետ կապ ված խն դիր նե րը:

 Հա մալ սա րա նը տե ղա վոր վել էր Աս տաֆ-
յան (այժմ՝ Աբո վյան) փո ղո ցում գտն վող 
նախ կին ու սուց չա կան սե մի նա րիայի (ներ-
կայիս պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի շեն քը) սև, 
տու ֆա շեն, երկ հար կա նի շեն քի 1-ին հար կում, 
քա նի որ երկ րորդ հար կը դեռևս զին վո րա կան հի-
վան դա նոց էր: Շեն քը կա ռուց վել էր 1902-1903  թթ. 
Ստե փան Ավե տի քյա նին պատ կա նող այ գու տե ղում՝ 
ին ժե ներ Ն. Կիտ կի նի նա խագ ծով: 1933-1935 թթ. կա-
ռուց վեց  եր րորդ հար կը, իսկ 1939 թ.՝ աջ թևը՝ հա մալ սա րա-
նի դա սա խոս Ն. Բու նիաթյա նի նա խագ ծով: 1921 թ. հոկ տեմ-
բե րի 10 -ին վերսկս վում են պա րապ մունք նե րը, և նույն տա րում 
պատ մա գի տա կան մաս նա գի տա ցում նե րի հիմ քի վրա ստեղծ-
վեց ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը, որը 1922-1923 ուս տա րում 
ստա ցավ պատ մագ րա կան ան վա նու մը: Վեր ջինս գոր ծեց մինչև 
1924-1925 ուս տա րին: Թե՛ ար ևե լա գի տա կան և թե՛ պատ մագ րա-
կան ան վան ված ֆա կուլ տետ նե րի հիմ նա կան խն դի րը ման կա-
վար ժա կան կադ րե րի պատ րաս տումն էր: Ար ևե լա գի տու թյան և 
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այ նու հետև պատ մագ րա կան ֆա կուլ տետ նե րը սկզ բում ղե կա-
վա րում էր 1921 թ. հոկ տեմ բե րից ռեկ տո րի պար տա կա նու թյուն-
նե րից ազատ ված Հ. Մա նան դյա նը (1921-1923 թթ.), իսկ շատ 
չան ցած՝ ճա նաչ ված հա յա գետ Մ. Աբե ղյա նը (1924-1925 թթ.): 
Այդ ուս տա րում հա յա գի տա կան բո լոր մաս նա գի տու թյուն նե րը 
կր կին նե րառ վե ցին հա սա րա կա գի տա կան ֆա կուլ տե տի մեջ՝ 
կազ մե լով վեր ջի նիս պատ մագ րա կան բա ժի նը: Ել նե լով հան-
րա պե տու թյան և ԽՍՀՄ հա յաբ նակ վայ րե րի հա մար մայ րե նի 
լեզ վով բարձ րա գույն կր թու թյամբ ման կա վարժ նե րի օրա վուր 
աճող պա հան ջար կից՝ 1926 թ. ստեղծ վեց ման կա վար ժա կան 
ֆա կուլ տե տը, որի կազ մի մեջ մտավ պատ մագ րա կան բա ժի նը՝ 
պատ մու թյուն, գրա կա նու թյուն և լե զու մաս նա գի տու թյուն նե րով: 
Այդ կա ռուց ված քը պահ պան վեց մինչև 1930 թ.: Այդ տա րի նե-
րին (1923-1924  թթ.) պատ մագ րա կան բաժ նում աշ խա տան քի 
հրա վիր վե ցին ճա նաչ ված լեզ վա բան, խոր գի տե լիք նե րի տեր, 
ման կա վար ժա կան մեծ հմ տու թյուն ու նե ցող Հրա չյա Աճա ռյա-
նը, պատ մա բան ու հրա պա րա կա խոս Լեոն (Ա ռա քել Բա բա խա-
նյա նը): Նույն թվա կա նին ընդ հա նուր պատ մու թյուն կար դա լու 
հա մար հրա վիր վում է Ստե փան Ներ սի սյա նը, որի դա սա խո սու-
թյուն ներն իրենց գի տա կան հա գեց վա ծու թյամբ, տրա մա բա նա-
կան կա ռուց ված քով և պատ մա կան փաս տե րի խոր վեր լու ծու-
թյամբ ար ժա նա նում էին ու սա նող նե րի հիաց մուն քին և բարձր 
գնահատանքին: Հրա վիր վում են նաև եվ րո պա կան կր թու թյուն 
ստա ցած, տա ղան դա վոր պատ մա բան Աշոտ Հով հան նի սյա նը, 
աշ խար հա գետ-ման կա վարժ Ստե փան Լի սի ցյա նը և գրա կա-
նա գետ Սի մոն Հա կո բյա նը, ճա նաչ ված պատ մա բան Վա հան 
Ռշ տու նին և հայոց պատ մու թյան մաս նա գետ Հա կոբ Զո րյա նը:

1920 -ա կան թվա կան նե րին ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա-
խո սա կան կազ մը, քա նա կա պես ու որա կա պես աճե լով, դառ նում 
է հզոր կո լեկ տիվ: 1920-1930 -ա կան  թթ. դա սա վանդ վող առար-
կա նե րի ցան կը և դա սա խոս նե րի անուն նե րը ցույց են տա լիս, թե 
ինչ պի սի մեծ աշ խա տանք է կա տա րել հայ պատ մա բան և բա-
նա սեր գիտ նա կան նե րի ավագ սե րուն դը ֆա կուլ տե տի ստեղծ-
ման, կա յաց ման ու հե տա գա ամ րապնդ ման գոր ծում: 1920 թ.-ից 
սկ սած՝ ֆա կուլ տե տում դա սա վանդ վել են հայոց պատ մու թյուն 
(Հա կոբ Մա նան դյան), հայ հին գրա կա նու թյուն (Մա նուկ Աբե ղ-
յան), հայոց նոր գրա կա նու թյուն (Ար սեն Տեր տե րյան), ման կա-
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վար ժու թյուն և հո գե բա նու թյուն (Գուր գեն Էդի լյան), հայոց լեզ-
վի պատ մու թյուն (Հ րա չյա Աճա ռյան), փի լի սո փա յու թյուն (Հայկ 
Գյու լի-Քև խյան), հայոց նո րա գույն պատ մու թյուն (Ա ռա քել Բա-
բա խա նյան), Ռու սաս տա նի պատ մու թյուն (Ս տե փան Ներ սի ս-
յան), լե նի նիզ մի պատ մու թյուն (Ա շոտ Հով հան նի սյան), ՍՍՀՄ 
պատ մու թյուն (Վա հան Ռշ տու նի) և այլն:

1929-1930 ուս տա րում հա մալ սա րա նի դա սա խո սա-
կան կազ մի պրո ֆե սոր ներից շա տե րը ան վա նի գիտ նա-
կան ներ էին, բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րի հե ղի նակ-
ներ ու փոր ձա ռու ման կա վարժ ներ: Նրանք ոչ միայն 
հմ տո րեն իրա կա նաց րին պատ մա բան-բա նա սեր կադ-
րե րի ու սուց ման գոր ծը, այլև պատ րաս տե ցին իրենց 
փո խա րի նող ներ: Նրան ցից յու րա քան չյու րը ֆա կուլ տե-
տում նոր ամ բիոն հիմ նադ րեց և նոր առար կա նե րի դա-
սա վանդ ման սկիզբ դրեց: Եթե 1919-1920 թթ. հա մալ սա-
րա նի պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ տե տում դա սա-
վան դող պատ մա բան նե րի ու բա նա սեր նե րի թի վը 10 էր, 
ապա 1925-1926  թթ. հա սավ 14 -ի, իսկ 1929-1930 ուս-
տա րում՝ 20 -ի: Հա մալ սա րա նի հա սա րա կա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի պատ մագ րա կան բա ժի նը 1925-1930 թթ. 
ավար տել է 181 ու սա նող: Այդ բաժ նի 1920 -ա կան  թթ. 
շր ջա նա վարտ նե րից են  Գրի գոր Մի քայե լյա նը (հե տա-
գա յում դոկ տոր, պրո ֆե սոր), Աբ գար Հով հան նի սյա նը 
(ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս), լեզ վա բան ներ Արա րատ 
Ղա րի բյա նը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս), Գուր գեն Սևա-
կը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս), գրա կա նա գետ Մկր տիչ 
Մկ րյա նը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե միայի թղ թա կից ան դամ): 
Երի տա սարդ դա սա խոս ներ պատ րաս տե լու գոր ծը կազ-
մա կերպ ված բնույթ է ստա նում միայն աս պի րան տու-
րայի հի մանդ րու մից հե տո՝ 1928 թ. սեպ տեմ բե րից: Առա ջին 
տա րում տր վել է աս պի րան տի 8 տեղ, որից 5-ը՝ պատ մագ-
րա կան բաժ նին (պատ մա կան մա տե րիալիզ մի, լեզ վի պատ մու-
թյան, հայոց պատ մու թյան և ընդ հա նուր պատ մու թյան գծով): 
Առա ջին աս պի րանտ ներ են հաս տատ վում պատ մագ րա կան 
բաժ նի շր ջա նա վարտ ներ Աբ գար  Հով հան նի սյա նը՝ ընդ հա նուր 
պատ մու թյան գծով, Հայկ Գյու լի-Քև խյա նի և Հայկ Ազա տյա նի 
ղե կա վա րու թյամբ, նույն բաժ նի 1926-27  թթ. ուս. տար վա շըր-
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ջա նա վարտ Արա րատ Ղա րի բյա նը՝ լեզ վի պատ մու թյան գծով 
(ղե կա վար՝ պրոֆ. Հ. Աճա ռյան), Հեն րի Գաբ րիելյա նը՝ պատ մա-
կան մա տե րիալիզ մի գծով, իսկ Նո րայր Դա բա ղյա նը՝ ընդ հա-
նուր գրա կա նու թյան գծով: 1930 -ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե րին 
ֆա կուլ տե տում ստեղծ վում են նոր ամ բիոն ներ, կար դաց վում են 
ընդ հա նուր և հա տուկ դա սըն թաց ներ: 1930-1931  թթ. ու սում նա-
կան գոր ծըն թա ցը ներ դաշ նակ կազ մա կեր պե լու հա մար ստեղծ-
վե ցին հետ ևյալ ամ բիոն նե րը՝ ԽՍՀՄ պատ մու թյան (վա րիչ՝ Վա-
հան Ռշ տու նի),  ընդ հա նուր պատ մու թյան (վա րիչ` Կա րո Ղա-
զա րյան), հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան (վա րիչ՝ Հա կոբ Զո րյան),  
հնա գի տու թյան (վա րիչ՝ Աշ խարհ բեկ Քա լան թար), հայոց լեզ վի 
ամ բիոն (վա րիչ՝ Հ. Աճա ռյան), ընդ հա նուր և հա մե մա տա կան 
լեզ վա բա նու թյան ամ բիոն (վա րիչ՝ Գ. Ղա փա նցյան), ժո ղովր դա-
կան բա նա հյու սու թյան ամ բիոն (վա րիչ՝ Մ. Աբե ղյան), հայ հին և 
նոր գրա կա նու թյան ամ բիոն (վա րիչ՝ Ա. Տեր տե րյան), ման կա-
վար ժու թյան ամ բիոն (վա րիչ՝ Գ. Էդի լյան): 

1933 թ. հիմ նադր վեց ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը, որի 
հետ ևան քով պատ մու թյան, գրա կա նու թյան և լեզ վի մաս նա գի-
տու թյուն նե րի հիմ քի վրա հա մալ սա րա նում ձևա վոր վեց պատ-
մա լեզ վագ րա կան ֆա կուլ տե տը՝ 3 բա ժին նե րով: Դե կան նշա-
նակ վեց հան րա պե տու թյու նում գի տա կան մեծ ճա նա չում ու նե-
ցող մտա վո րա կան ու մեծ հե ղի նա կու թյուն վայե լող, բո լո րի կող-
մից սիր ված ու հարգ ված Վա հան Ռշ տու նին  (1933-1936): Մեկ 
տա րի ան ց ֆա կուլ տե տը ստա ցավ պատ մագ րա կան անու նը  
(ու սում նա ռու թյան շր ջա նը 5 տա րի էր): 1936-1937 ուս տա րում 
պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տի հիմ քի վրա ստեղծ վե ցին պատ-
մու թյան և բա նա սի րու թյան ինք նու րույն ֆա կուլ տետ նե րը: 

Հե տա գա յում բա նա սի րա կա նից են առանձ նա ցել և ինք նու-
րույն ֆա կուլ տետ ներ դար ձել ար ևե լա գի տու թյան, ռուս բա նա-
սի րու թյան, ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան, ժուռ նա-
լիս տի կայի ֆա կուլ տետ նե րը:

 Բա նա սի րա կա նի ան ցած ու ղին արժ ևոր վում է հա յա գի տու-
թյան բնա գա վա ռում ձեռք բե րած ակ նա ռու նվա ճում նե րով, բա-
նա սե րի, հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սուց չի որա կա վո րում 
ստա ցած տաս նյակ հա զա րա վոր շր ջա նա վարտ նե րի հայ րե-
նան վեր աշ խա տան քով:

 Բա նա սի րա կա նի հիմ նա դիր դա սա խոս նե րից շա տե րը 
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բարձ րա գույն կր թու թյուն էին ստա ցել ար տա սահ մա նյան նշա-
նա վոր հա մալ սա րան նե րում, որոն ցում ձեռք բե րած հիմ նա րար 
գի տե լիք նե րը հա ջո ղու թյամբ շա ղա խել են հայ րե նի գի տու թյան 
և մշա կույ թի հա զա րա մյա ավանդ նե րի հետ: Բա նա սի րա կա նի 
առա ջին դա սա խոս ներն են եղել մեր գի տու թյան մեծ երախ-
տա վոր ներ Հա կոբ Մա նան դյանն ու Մա նուկ Աբե ղյա նը, Հրա-
չյա Աճա ռյանն ու Գրի գոր Ղա փան ցյա նը, Սի մոն Հա կո բյանն 
ու Ար սեն Տեր տե րյա նը: Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի առա ջին 
երախ տա վոր նե րի ավանդ նե րը ստեղ ծա գոր ծա բար շա րու նա-
կե ցին  շատ դա սա խոս ներ ու գիտ նա կան ներ` Մ. Մկ րյա-
նը, Գ. Սևա կը, Հ. Մա մի կո նյա նը, Ս. Սո ղո մո նյա նը, Էդ. 
Աղա յա նը, Հր. Թամ րա զյա նը, Էդ. Ջր բա շյա նը, Գ. Ջա-
հու կյա նը, Վ. Նալ բան դյա նը, Հ. Բարսեղյանը, Է. Աթա-
յա նը, Գ. Անա նյա նը, Ս. Ղա զա րյա նը, Ս. Բա զյա նը, Ա. 
Սու քիասյա նը, Մ. Ասատ րյա նը, Ռ. Իշ խա նյա նը, Ս. 
Գյուլ բու դա ղյա նը, Ա. Շա րու րյա նը, Ա. Մար գա րյա-
նը, Հ. Պետ րո սյա նը, Է. Ավե տյա նը, Գ. Գա րե-
գի նյա նը, Պ. Պո ղո սյա նը, Հ. Մախ չա նյա նը, Հ. 
Հարությունյանը, Պ. Խաչատրյանը, Ս. Աթա-
բե կյա նը, Ռ. Ղա զա րյա նը, Գ. Մա նու կյա նը և 
ու րիշ ներ: Ֆա կուլ տե տի գի տա ման կա վար ժա-
կան զար գաց ման գոր ծում մեծ ավանդ ու նեն 
պրո ֆե սոր ներ Հ. Բար սե ղյա նը, Ս. Գալս տյա-
նը, Ա. Պա պո յա նը, Խ. Բա դի կյա նը և այլք: 

Ֆա կուլ տե տի գի տա կան և կր թա կան 
գոր ծըն թա ցը մեր օրե րում հա ջո ղու թյամբ են 
իրա կա նաց նում դոկ տոր պրո ֆե սոր ներ Ա. 
Ավա գյա նը (ֆա կուլ տե տի դե կան), Վ. Գաբ-
րիելյա նը, Լ. Եզե կյա նը, Լ. Հով սե փյա նը, Ժ. 
Քա լան թա րյա նը, Ս. Մու րա դյա նը, Ռ. Սա քա-
պե տո յա նը, Յու. Ավե տի սյա նը, Ն. Հա րու թյու-
նյա նը, Լ. Մնա ցա կա նյա նը, Մ. Ջան փո լա դյա նը, Կ. 
Աղա բե կյա նը, Վ. Սա ֆա րյա նը, Ա. Մա կա րյա նը, Ա. Աբա ջյա նը, 
Զ. Ավե տի սյա նը, Ս. Մխի թա րյա նը, ինչ պես նաև տաս նյակ ու 
տաս նյակ դո ցենտ ներ, ասիս տենտ ներ, դա սա խոս ներ:

Հայ բանասիրության ֆակուլտետը տասնամյակներ շա-
րունակ գտնվում է ուսումնական և կրթական ակտիվ գործու-

ա-
դ. 

Ջա-
Աթա-

ա նը, Ա. 
նը, Ս. 

ա րյա-
ե-
. 

և 
-
ն
ա-

ան
ն
Ա. 
աբ-
Ժ. 
ա-
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նեության կյանքի մի շարք բնագավառներում: Նշանակալից 
է, որ 1988-ի մեր ազգային շարժման ակունքներից մեկը 
սկզբնավորվեց հենց բանասիրական ֆակուլտետում: Մենք 
նկատի ունենք այն հանգամանքը, որ 1988-ի փետրվարի 22-
ին Լեռանային Ղարաբաղի ազգային գործիչ ու վաստակավոր 
դերասանուհի Ժաննա Գասպարյանի հետ ունեցած հանդի-
պումից հետո ֆակուլտետի ուսանողությունն ուղևորվեց 
Օպերա և սկիզբ դրվեց ամիսներ տևած նստացույցերին: 
Ֆակուլտետի դասախոսական և ուսանողական ուժերի օգ-
նությամբ կազմակերպվել են ծառատունկեր Արցախում, 
պոեզիայի փառատոներ, Շուշիում, դասախոսությունների 
շարքեր հանրապետության դպրոցներում և զինվորական զա-
րամասերում, ամառային դպրոցներ սփյուռքահայերի համար, 
դասական ու արդի գրողների գրքերի քննարկումներ: Վերջին 
տարիներին ֆակուլտետ են հրավիրվում նշանավոր գրողներ, 
արտասահմանից ժամանած մշակութային գործիչներ, ովքեր 
բաց դասեր են վարում տարբեր թեմաներով:

Ֆակուլտետի առաջատար դասախոսները հեղինակներ 
են բուհական ու դպրոցական մի շարք դասագրքերի: Ֆա-
կուլտետում տարիներ շարունակ մշակվել և իրականացվել են 
գիտական տասնյակ թեմաներ: Մի շարք դասախոսներ գի-
տական զեկուցումներով հանդես են եկել արտասահմանյան 
երկրներում: Հայ բանասիրության ֆակուլտետին կից գործում է 
հայ գրականություն և ժուռնալիստիկա մասնագիտությունների 
մասնագիտական աստիճան շնորհող խորհուրդը (նախագահ՝ 
բ.գ.դ., պրոֆ. Ժ. Քալանթարյան), ֆակուլտետ համագործակցում 
է Հայաստանի գրողների միության, Հր. Աճառյանի անվան 
լեզվի ինստիտուտի և Մ. Աբեղյանի գիտական ինստիտուտի, 
Մ. Մաշտոցի անվան մատենադարանի, Խ. Աբովյանի, Հովհ. 
Թումանյանի, Եղ. Չարենցի, Գրականության և արվեստի թան-
գարանների հետ, մշակում գիտական գործունեության ծրագրեր: 
Ֆակուլտետի բարի ավանդութներից մեկն է շրջանավարտների 
դիպլոմների հանձնումը Հայաստանի պատմական և մշակու-
թային նշանավոր վայրերում:

 Ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րի հե ղի նա կած դա սագր քերն ու 
ձեռ նարկ նե րը, նրանց կազ մած ու մշա կած ու սում նա կան ծրագ-
րե րը, լեզ վի ու գրա կա նու թյան դա սա վանդ ման մե թո դի կա նե րը 
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լայ նո րեն հայտ նի են հան րա պե տու թյու նում ու նրա սահ ման-
նե րից դուրս և օգ տա գործ վում են տար բեր բու հե րում, կր թա կան 
օջախ նե րում և դպ րոց նե րում:

 Հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետն ու նի յոթ ամ բիոն: 
Ֆակուլտետի բակալավրատում գործում է երկու բաժին՝ «հա-
յոց լեզու և գրականություն» և «սոցիալական մանկավար-
ժություն»:  Մագիստրատուրայում գործում են «հայոց 
լեզու և գրականություն» և «կրթության կազմակեր-
պում» մասնագիտական ծրագրերը:  Ու սում նա-
կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը զու գա հեռ 
ֆա կուլ տե տում կա տար վել են գի տա կան ու սում-
նա սի րու թյուն ներ, որոնք լուրջ ներդ րում ներ են 
հա յա գի տու թյան գրե թե բո լոր ուղ ղու թյուն նե րում, 
կազմակերպվել են միջազգային հանրապետական 
գիտական նստաշրջաններ և կոնֆերանսներ: Բա նա-
սի րա կա նի շր ջա նա վարտ նե րը հա ջո ղու թյամբ աշ խա տում են 
Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի կր թա կան ու մշա կու թային կենտ-
րոն նե րում, նպաս տում գի տա կան կյան քի վե րել քին ու հե-
տա գա զար գաց մա նը: Ֆա կուլ տե տը տվել է մայ րե նի լեզ վի ու 
գրա կա նու թյան տաս նյակ հա զա րա վոր մաս նա գետ ներ, գիտ-
նա կան ներ, ու սու ցիչ ներ, նշա նա վոր գրող ներ` Հով հան նես Շի-
րազ, Պա րույր Սևակ, Վա հագն Դավ թյան, Սիլ վա Կա պու տի-
կյան, Գուրգեն Մահարի, Նաիրի Զարյան, Խաչիկ Դաշտենց և 
այլք: 

Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետն են ավար տել աշ խար հահըռ-
չակ բռնց քա մար տիկ Դա վիթ Թո րո սյա նը, ար ցա խյան ազա-
տա մար տի նա հա տակ Սամ վել Գևոր գյա նը և շատ այլ ճա նաչ-
ված դեմ քեր: 

Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի տար բեր տա րի նե րի շր ջա-
նա վարտ նե րից շա տե րը մշա կույ թի, գի տու թյան, հա սա րա կա-
կան, քա ղա քա կան բնա գա վառ նե րի հայտ նի գոր ծիչ ներ են` 
Գա լուստ Սա հա կյան, Լևոն Անա նյան, Պիոն Հա կո բյան, Ար շա-
լույս Ղա զի նյան, Սեր գեյ Սա րի նյան, Ալ բերտ Մու շե ղյան, Պերճ 
Ստե փա նյան, Լևոն Սարգսյան, Ալ բերտ Կոս տա նյան, Ալբերտ 
Խառատյան, Սարգիս Հարությունյան, Ռոլանդ Շառոյան, 
Արտեմ Սարգսյան, Վա նիկ Սանթ րյան, Լի լիթ Գալս տյան, Աղ-
վան Վար դա նյան, Գա յա նե Սո ղո մո նյան, Լի լիթ Ար զու մա նյան, 

աժին «հա-
կավար-
յոց 
-

ա-
խա տում են 
ին կենտ-
ին ու հե-
ի լեզ վի ու 
տ ներ, գիտ-
հան նես Շի-
Կա պու տի-
Դաշտենց և 

խար հահըռ-
խյան ազա-
այլ ճա նաչ-

նե րի շր ջա-
ա սա րա կա-
 ծիչ ներ են` 
յան, Ար շա-
ղյան, Պերճ 
ան, Ալբերտ 
Շառոյան,

ս տյան, Աղ-
զու մա նյան, 
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Նի կո լայ Գրի գո րյան, Էդ վարդ Մի լի տո նյան, Հո վիկ Հո վե յան, 
Սեր գո Երի ցյան, Գուր գեն Մե լի քյան, Կա րո Կա րա պե տյան, 
Հրա չյա Հով հան նի սյան, Բա ղիշ Հով սե փյան, Մա րո Մար գա-
րյան, Անա հիտ Սա հի նյան, Հով հան նես Մել քո նյան, Լևոն Մի րի-
ջա նյան, Լևոն Մկրտ չյան, Վարդ գես Պետ րո սյան, Քրիստոփոր 
Թափալցյան, Շահեն Թաթիկյան, Վիգեն Խեչումյան, Ռաֆայել 
Արամյան, Վալտեր Արամյան, Վիկտոր Բալայան, Թաթուլ 
Բոլատչյան, Վահագն Մուղնեցյան, Զարզանդ Դարյան, 
Անահիտ Պարսամյան, Ար տա շես Քա լան թա րյան, Վա հագն 
Մկրտ չյան, Դա վիթ Մու րա դյան, Հեն րիկ Բախ չի նյան, Ավիկ 
Իսա հա կյան, Նո րայր Ադա լյան, Հեն րիկ Էդո յան, Հով հան-
նես Գրի գո րյան, Դա վիթ Հով հան նես, Նաիրա Զահրաբյան, 
Ալվարդ Պետրոսյան, Ռուբեն Հակոբյան, Մարգարիտ Եսայան, 
Լարվենտի Հովհաննիսյան, Վազգեն Համբարձումյան, Վիկտոր 
Կատվալյան, Ռու բեն Մաթ ևո սյան, Մե րու ժան Տեր-Գու լա նյան,  
Յու րի Սա հա կյան, Արև շատ Ավա գյան, Ար տեմ Հա րու թյու նյան, 
Հրա չյա Թամ րա զյան, Կա րի նե Խո դի կյան, Հրա չյա Մաթ ևո-
սյան, Հա կոբ Ավե տի քյան, Ղու կաս Սի րու նյան, Համ լետ Կար-
ճի կյան, Վա հագն Գրի գո րյան, Էդ վարդ Խա չի կյան, Պետ րոս 
Դե միր ճյան, Ար մեն Հով հան նի սյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, 
Հրաչ Բարթիկյան, Լենդրուշ Ալոյան, Մուշեղ Հովսեփյան, 
Դավիթ Պետրոսյան, Գագիկ Հովհաննիսյան, Արա Առաքելյան, 
Երվանդ Տեր-Խաչատրյան և այլք:

 Տար բեր տա րի ներ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը ղե կա վա-
րել են Վ. Ռշ տու նին, Մ. Սանթ րո սյա նը, Ս. Հա կո բյա նը, Հովհ. 
Մա մի կո նյա նը, Էդ. Աղա յա նը, Ս. Բա զյա նը, Մ. Մկ րյա նը, Հ. 
Բար սե ղյա նը, Գ. Անա նյա նը, Վ. Գաբ րիելյա նը: Այժմ ֆա կուլ-
տե տի դե կանն է պրոֆ. Արծ րուն Ավա գյա նը: 

Պատ մու թյան և բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ նե րի առանձ-
նա ցու մից հե տո պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի առա ջի նի դե կան 
դար ձավ հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բիոնի վա րիչ Հա կոբ 
Զո րյա նը (1936-1937): Ֆա կուլ տե տը Հ. Զո րյա նից հե տո գլ խա-
վո րել է 1931 թ. շր ջա նա վարտ Սե րոբ Պո ղո սյա նը՝ 1937 թ. մինչև 
1938 թ. հու լի սը և 1939 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1941 թ. հոկ տեմ-
բե րը, ապա եր կու ան գամ ևս՝ 1955-1960 թթ. և 1964-1968 թթ.-ի ն, 
ընտր վել է դե կա նի պաշ տո նում: Նա այդ պաշ տո նում ամե նա-
շատ ընտր ված դե կանն է եղել:
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1938 թ. հու լի սից մինչև 1939 թ. հոկ տեմ բեր ֆա կուլ տե տի դե-
կան է եղել երի տա սարդ պատ մա բան Ներ սես Պո ղո սյա նը, որը 
1941 թ. զոհ վեց Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում: 1941-1943 
թթ. ֆա կուլ տե տը ղե կա վա րել է 1935 թ. շր ջա նա վարտ, տա ղան-
դա վոր պատ մա բան, դո ցենտ Հայ կազ Ժամ կո չյա նը, որը 1945-
1955 թթ. կր կին ղե կա վա րել է պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը: 1943-
1944 թթ. այդ պաշ տո նը զբա ղեց րել է ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս 
Մկր տիչ Ներ սի սյա նը, ապա 1944-1945 թթ.՝ դո ցենտ Բե նիամին 
Հա րու թյու նյա նը, այ նու հետև` դո ցենտ Ռա ֆիկ Մով սի սյա նը 
(1960-1964) և (1974-1980), պրո ֆե սոր Գարս ևան Շա ռո յա նը 
(1968-1970), դո ցենտ Հայ րա պետ Պետ րո սյա նը (1970-1974), 
պրո ֆե սոր Հայկ Ղա զա րյա նը (1980-1983), դո ցենտ Մառ լեն 
Հով հան նի սյա նը (1983-1993), պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից 
ան դամ Բաբ կեն Հա րու թյու նյա նը (1993-2003), 
պրո ֆե սոր Հայկ Ավե տի սյա նը (2004-2009) և 
պրո ֆե սոր Էդիկ Մի նա սյա նը (2009 թ.-ի ց): 

1936-1938 թթ. երկ րում տի րող անօ րի նու-
թյուն ներն իրենց ազ դե ցու թյունն ու նե ցան նաև 
պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի վրա: Ան հիմն մե-
ղադ րան քով ձեր բա կալ վեց և աք սոր վեց ֆա կուլ-
տե տի դե կան, հայոց պատ մու թյան ամ բիոնի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր Հա կոբ Զո րյա նը, որը վախ ճան վեց 1942 թ. 
աք սո րա վայ րում, ապա ար դա րաց վեց հետ մա հու: 

Պատ մու թյան ֆա կուլ տետն ու նի յոթ ամ բիոն: Հնա-
գույն և կար ևոր նե րից է հայոց պատ մու թյան ամ բիոնը, որն 
ավե լի քան մե կու կես տաս նա մյակ առաջ կրում էր հայ ժո ղովր-
դի պատ մու թյան ամ բիոն ան վա նու մը: Այն գլ խա վո րել է նշա նա-
վոր պատ մա բան, ակա դե մի կոս Հ. Մա նան դյա նը  (1921-1925): 
Այ նու հետև ղե կա վար վել Է պրո ֆե սոր Հա կոբ Զո րյա նի (1925-
1937), պրո ֆե սոր Սե րոբ Պո ղո սյա նի (1937-1941), դո ցենտ Հայ-
կազ ժամ կո չյա նի (1941-1943), պրո ֆե սոր Աշոտ Աբ րա հա մյա-
նի (1944-1949), ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս Մկր տիչ Ներ սի սյա նի 
(1949-1954), պրո ֆե սոր Վար դան Պար սա մյա նի (1954-1977), 
ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կոս ներ Լենդ րուշ Խուր շու դյա նի (1977-1999), 
Հրա չիկ Սի մո նյա նի (1999-2003),  ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ 
Բաբ կեն Հա րու թյու նյա նի (2003 -2013) և 2013 թ.-ից պ.գ.թ., պրո-
ֆե սոր Պետ րոս Հով հան նի սյա նի կող մից:

ո ցեն
ԳԱԱ թղ թա կից
, 

աև
մե-

ա կուլ-
ի վա րիչ, 
վեց 1942 թ. 
մա հու: 
ամ բիոն: Հնա-

յան ամ բիոնը, որն 
կրում էր հայ ժո ղովր-
ն գլ խա վո րել է նշա նա-
ան դյա նը  (1921-1925): 
Հա կոբ Զո րյա նի (1925-
937 1941), դո ցենտ Հայ-

համյա-
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 Ֆա կուլ տե տի մյուս ամ բիոն նե րը կազ մա վոր վել են ավե-
լի ուշ: 1930-1931 ուս տա րում ստեղծ վել է ընդ հա նուր պատ մու-
թյան ամ բիոնը, որը գլ խա վո րում էր Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի 
շր ջա նա վարտ Կա րո Ղա զա րյա նը (1931-1937): Այ նու հետև նրա 
աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րել են նույն բու հի տա ղան դա վոր շըր-
ջա նա վարտ Ստե փան Ներ սի սյա նը (1938-1952)՝ հին աշ խար հի 
պատ մու թյան ամ բիոն, ՀԽՍՀ ակա դե մի կոս Աբ գար Հով հան-
նի սյա նը (1938-1952)՝ նոր և նո րա գույն պատ մու թյան ամ բիոն, 
իսկ (1952-1957)՝ ընդ հա նուր պատ մու թյան ամ բիոն, ապա՝ պրո-
ֆե սոր ներ Խա չիկ Բա դա լյա նը (1957-1979), Վալ տեր Դի լո յա նը 
(1979-1998), որոնց հա ջոր դել է պրո ֆե սոր Ալ բերտ Ստե փա նյա-
նը: 

1992 թ. ընդ հա նուր պատ մու թյան և ԽՍՀՄ պատ մու թյան 
ամ բիոն նե րի հիմ քի վրա ձևա վոր վե ցին հին և մի ջին դա րե րի 
պատ մու թյան (վա րիչ՝ պրո ֆե սոր Վալ տեր Դի լո յան) և նոր և նո-
րա գույն պատ մու թյան (վա րիչ՝ պրո ֆե սոր Հո վիկ Մե լիք սե թյան) 
ամ բիոն նե րը, որոն ցից էլ առանձ նա ցել է ընդ հա նուր պատ մու-
թյան ամ բիոնը (1997թ.՝ վարիչ,  պրոֆ. Վ. Դի լո յան), որը 2005թ.-
ից վե րան վան վեց հա մաշ խար հային պատ մու թյան ամ բիոն, և 
Հա յաս տա նի հա րա կից երկր նե րի պատ մու թյան ամ բիոնը (վա-
րիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Բաբ կեն Հա րու թյու նյան (1997-
2000), որին հա ջոր դեց պրո ֆե սոր Հեն րիկ Աբ րա հա մյա նը (2000-
2007), իսկ վեր ջի նիս՝ պրո ֆե սոր Հայ րա պետ Մար գա րյա նը 2007 
թ.-ի ց:

ԽՍՀՄ պատ մու թյան ամ բիոնը, որը նույն պես ստեղծ վել է 
1930-1931 ուս տա րում, 40 տա րի անընդ մեջ ղե կա վա րել է ՀԽՍՀ 
ԳԱ թղ թա կից ան դամ Վա հան Ռշ տու նին, որը, լի նե լով հա մալ-
սա րա նի հիմ նա դիր դա սա խոս նե րից, մեծ ծա ռա յու թյուն ներ ու նի 
ոչ միայն ամ բիոնի, այլև պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի ստեղծ ման, 
նրա ու սում նա դաս տիարակ չա կան, գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծում: Նա հան րա պե տու-
թյու նում ՍՍՀՄ պատ մու թյան դա սըն թա ցի առա ջին ստեղ ծողն 
էր: Հան րա պե տու թյան պատ մա բան կադ րե րի մեծ մա սը, հա-
մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րը (հին և 
մի ջին սերն դի) նրա սա ներն են: Նա ոչ միայն ճա նաչ ված գիտ-
նա կան էր, այլև տա ղան դա վոր ման կա վարժ: Նրան հա ջոր-
դել են պրո ֆե սոր ներ Գարս ևան Շա ռո յա նը (1970-1976), Հայկ 
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Ղա զա րյա նը (1976-1988) և Հո վիկ Մե լիք սե թյա նը (1988-1992): 
Այնուհետև ամ բիոնը վե րան վան վեց նոր և նո րա գույն պատ մու-
թյան ամ բիոն, իսկ 1997 թ.-ից նրա հիմ քի վրա ձևա վոր վեց Հա-
յաս տա նի հա րա կից երկր նե րի պատ մու թյան ամ բիոնը: Վեր ջի-
նիս հիմ քե րից էր նաև ԽՄԿԿ պատ մու թյան (ար դի դա րաշր ջա-
նի քա ղա քա կան պատ մու թյան) ամ բիոնը: Այն սկզ բից կոչ վում 
էր մարք սիզմ-լե նի նիզ մի ամ բիոն, որը (1938-1946) ղե կա վա րում 
էր պրո ֆե սոր Ղա զար Վար դա պե տյա նը: Նրան փո խա րի նեց 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Հով հան նես Պո ղո սյա նը (1946-1948), 
այ նու հետև՝ դո ցենտ ներ Օգ սեն Հով հան նի սյա նը (1948-1953), 
Ռա ֆիկ Մով սի սյա նը (1953-1957), պրո ֆե սոր ներ Հայ կա րամ 
Ութ մա զյա նը (1957-1960 և 1964-1970), Աբել Սի մո նյա նը (1960-
1964), Փայ լակ Են գո յա նը (1970-1978), ՀԽՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս 
Ծա տուր Աղա յա նը (1978-1982) և պրո ֆե սոր Սեր գեյ Ամի րյա նը 
(1982-1997): Ամ բիոնը 1992 թ.-ից կոչ վեց ար դի քա ղա քա կան 
պատ մու թյան ամ բիոն, որը իբրև առան ձին բա ժին 1997 թ.-
ից մտավ Հա յաս տա նի հա րա կից երկր նե րի պատ մու-
թյան ամ բիոնի կազ մի մեջ:

Հ նա գի տու թյան ամ բիոնը ձևա վոր վել է դեռևս 
1924-1925 թթ., վերջ նա կա նա պես հա մալր վել 
է 1930-1931 թթ.: Նրա առա ջին վա րիչն է եղել 
Աշ խարհ բեկ Քա լան թա րը (1924-1937)՝ ֆա կուլ-
տե տի հիմ նա դիր դա սա խոս նե րից, հնա գի տու-
թյան և հին ար ևել քի պատ մու թյան լա վա գույն 
մաս նա գետներից մեկը: Այդ պաշ տո նում նրան 
փո խա րի նել է ճա նաչ ված ման կա վարժ, հնա գետ 
Սմ բատ Տեր -Ա վե տի սյա նը (1937-1942):

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե-
րին ու սա նո ղու թյան ընդ հա նուր թվի կր ճատ-
ման հետ ևան քով ամ բիոնը փակ վեց: Այն վե-
րա կանգն վեց 1968 թ., սա կայն ար դեն որ պես 
հնա գի տու թյան, ազ գագ րու թյան և աղ բյու րա գի-
տու թյան ամ բիոն, որի աշ խա տանք նե րը մինչև 1976 թ. գլ խա վո-
րել է պրոֆ. Աշոտ Աբ րա հա մյա նը: Այ նու հետև ամ բիոնի վա րիչ-
ներ են եղել պրո ֆե սոր ներ՝ Տե լե մակ Խա չատ րյա նը (1976-1983), 
Ստե փան Եսա յա նը (1983-2001), Իգիթ Ղա րի բյա նը (2001-2009) 
և Հայկ Ավե տի սյա նը (2009 թ.-ի ց):

ժին 1997 թ.
տ մու-

ևս 
լ 

ն 
տ 

ի-
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1989 թ. ձևա վոր վեց ազ գագ րու թյան ամ բիոնը, որի առա-
ջին վա րի չը դար ձավ դո ցենտ Յու րի Մկր տու մյա նը (1989-1994): 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան դես պան նշա նակ վե լու կա պակ ցու թյամբ ամ բիոնի վա րի չի  
պաշ տո նում նրան փո խա րի նեց դո ցենտ Հրա նուշ Խա ռա տյա նը 
(1994-2000), որին 2000 թ.-ից նո րից փո խա րի նեց Յու րի Մկր տու-
մյա նը (մինչև 2004 թ.), որից հե տո ամ բիոնը միաց վեց հնա գի-
տու թյան ամ բիոնին և ան վան վեց հնա գի տու թյան և ազ գագ րու-
թյան ամ բիոն:

 Ֆա կուլ տե տի երի տա սարդ ամ բիոն նե րից է հայ ար վես տի 
պատ մու թյան և տե սու թյան ամ բիոնը, որը ծնունդ առավ 1996 թ.-
ի ն: Այն մինչև օրս գլ խա վո րում է ար վես տա գի տու թյան դոկ տոր 
Լևոն Չու գաս զյա նը:

 Ֆա կուլ տե տի մյուս երի տա սարդ ամ բիոնը մշա կու թա բա-
նու թյան ամ բիոնն է, որը գոր ծում է 2007 թ.-ի ց, վա րիչն է հնա-
գետ, դոկ տոր, պրոֆ. Համ լետ Պետ րո սյա նը: Այն ձևա վոր վել է 
ֆա կուլ տե տի կազ մում 2002 թ.-ից գոր ծող մշա կու թա բա նու թյան 
բաժ նի հիմ քի վրա: 

Ֆա կուլ տե տի ամե նաե րի տա սարդ ամ բիոնը սփյուռ քա-
գի տու թյան ամ բիոնն է, որը հիմ նադր վել է ԵՊՀ հայ բա նա սի-
րության ֆա կուլ տե տում 2008 թ.-ի ն: Նրա հիմ նա դիր վա րիչն է 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Յու րի 
Ավե տի սյա նը: Ամ բիոնը 2013 թ. տե ղա փոխ վեց պատ մու թյան 
ֆա կուլ տետ: Այժմ նրա վա րիչն է պատ մա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր Ար ման Եղիազա րյա նը:

 Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը ներ կա յումս կազմ ված է մաս-
նա գի տա կան 4 բա ժին նե րից՝ պատ մու թյուն, ար վես տի պատ մու-
թյուն, մշա կու թա բա նու թյուն և կով կա սա գի տու թյուն: Սա կայն 
իր գո յու թյան ըն թաց քում նա ու նե ցել է նաև փի լի սո փա յու թյան 
(1964 թ.-ի ց) և մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու թյան 
և տե սու թյան (1993 թ.-ի ց) բա ժին ներ, որոնք այ նու հետև վե րած-
վե ցին առան ձին ֆա կուլ տետ նե րի. փի լի սո փա յու թյու նը՝ 1983 
թ.-ի ց, իսկ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րը՝ 1998 թ.-ի ց: 1970 
թ. պատ մու թյան ֆուլ տե տի կազ մում ստեղծ վել է փի լի սո փա-
յու թյան պատ մու թյան ամ բիոնը, որը մինչև 1977 թ. գլ խա վո րել 
է պրոֆ. Հեն րի Գաբ րիելյա նը: 1977-1978 թթ. ամ բիոնի վա րիչն 
է եղել պրոֆ. Գևորգ Խռ լո պյա նը: Նրան հա ջոր դել են պրո ֆե-
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սոր ներ Գուր գեն Մխի թա րյա նը (1979-1989), Հրա չիկ Միր զո յա նը 
(1989-2000) և Սեյ րան Զա քա րյա նը (2000 թ.-ի ց): Փի լի սո փա յու-
թյան ֆա կուլ տե տի ստեղ ծու մից հե տո ամ բիոնը նրա  կազ մում է:

1993 թ. ստեղծ վել է մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի տե-
սու թյան և պատ մու թյան ամ բիոնը (վա րիչ՝ պրոֆ. է. Զոհ րա բյան), 
որը 1998 թ. մի ջագ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի 
կազ մում է: 2013 թվա կա նից ամ բիոնի վա րիչն է պատ մու թյան 
ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ դո ցենտ Մա րութ Վար դա զա րյա նը: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը իր առա ջին պատ մա-
բան-բա նա սեր շր ջա նա վարտ նե րին կյան քի ու ղե գիր տվեց 1925 
-ի ն: Նրանք ըն դա մե նը 29-ն էին, և բո լորն էլ ան ցան ու սուց չա կան 
աշ խա տան քի14: Մինչև 1930 թ. հա մալ սա րա նի պատ մա բան-բա-
նա սեր նե րի թի վը հա սավ 181 -ի: Դրա նից հե տո հա մալ սա րա նը 
պատ րաս տել է միայն բա նա սեր ներ ու պատ մա բան ներ: Մինչև 
1940 թ. ֆա կուլ տե տը պատ րաս տել է 220 պատ մա բան15: 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի շր ջա նում հաս կա նա լի 
պատ ճառ նե րով պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե-
րի թի վը կտ րուկ նվա զեց: Այս պես, եթե 1941 թ. ֆա կուլ-
տե տը տվեց 33, ապա 1942 թ.՝ 13, 1943 թ.՝ 12, 1944 թ.՝ 
18 շր ջա նա վարտ: Շատ դա սա խոս ներ, աս պի րանտ ներ 
և ու սա նող ներ մեկ նե ցին ռազ մա ճա կատ և պատ վով կա-
տա րե ցին իրենց պարտ քը հայ րե նի քի հան դեպ: Ռազ մի 
դաշ տում հե րո սի մա հով ըն կան ֆա կուլ տե տի դե կան 
Ներ սես Պո ղո սյա նը, դա սա խոս ներ Մի սակ Ար մե նյա-
նը, Արա մայիս Աբ գա րյա նը, Գրի գոր Կու լօղ լյա նը, 
աս պի րանտ ներ Ռու բեն Փոր սու ղյա նը, Աս քա նազ 
Պո ղո սյա նը և շուրջ 30 ու սա նող ներ16: Պա տե րազ-
մից հե տո ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի և աս պի-
րանտ նե րի թի վը կտ րուկ աճեց. 1941-1950  թթ. 207 
էր, 1955-1960 թթ. հա սավ 388 -ի, 1961-1970 թթ.՝ 361 
-ի, իսկ 1971-1981  թթ.՝ 636 -ի: Հիմ նադր ման օրից մինչև 
1981 թ. ֆա կուլ տե տը երկ րին տվել է 2000 -ից ավե լի պատ մա բան 
ու փի լի սո փա կադ րեր: Ներ կա յումս Եր ևա նի պե տա կան հա-

14 Տե՛ս Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, Եր ևան, 1981 թ., էջ 136:
15 Տես նու յն տե ղու մ:
16 Տե՛ս Են գո յան Փ., Եր ևա նի հա մալ սա րա նը Մեծ հայ րե նա կա նի տա րի նե-
րին, Եր ևան, 1975 թ., էջ 38-40:

բան :
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մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տում սո վո րում են 1600 -
ից ավե լի ու սա նող ներ (առ կա և հե ռա կա ու սուց մամբ), որոն ցից 
միայն առա ջին կուր սե ցի նե րը շուրջ 300 են: 2002 թ. դրու թյամբ 
ֆա կուլ տե տը երկ րին տվել էր 4000 -ից ավե լի մաս նա գետ ներ:

 Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին պատ մու թյան ֆա կուլ տե-
տում բաց վում է հե ռա կա բա ժին (մինչև 1961 թ.), իսկ 1960 թթ. 
վեր ջե րից՝ երե կո յան բա ժին: 1950 -ա կան թվա կան նե րից մինչև 
1980 թ. ֆա կուլ տե տը 300 -ից ավե լի շր ջա նա վարտ ներ է տվել 
նաև երե կո յան ու սուց ման գծով: Այս պի սով՝ հա մալ սա րա նա կան 
կր թու թյան ընդ հա նուր աճի հետ ավե լա ցավ պատ մու թյան ֆա-
կուլ տե տի, պատ մա բան  մաս նա գետ նե րի թի վը: 1964-1965 ուս-
տա րում պատ մու թյան ֆա կուլ տե տում բաց ված փի լի սո փա յու-
թյան բա ժինը գի տա ման կա վար ժա կան կադ րեր էր պատ րաս-
տում փի լի սո փա յու թյան, սո ցիոլո գիայի, աթեիզ մի պատ մու թյան 
և տե սու թյան գծով: Բա ժի նը շր ջա նա վարտ ներ է տվել նաև հո-
գե բա նու թյան գծով: Ստեղծ ման օր վա նից  մինչև 1983 թ. բա ժի նը 
ավար տել են շուրջ 500 փի լի սո փա մաս նա գետ ներ: 1993 թ.-ից 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա գի տու թյամբ բա ժի-
նը տվել է 300 -ից ավե լի շր ջա նա վարտ: Դեռևս 1963-1964 թթ.-ից 
ֆա կուլ տե տի ըն դու նե լու թյան մեջ կա տար ված փո փո խու թյուն-
նե րով ու սում նա ռու թյու նը սահ ման վեց 4 ուս տա րի. 1963 և 1964 
թթ. ըն դուն ված նե րը ավար տե ցին միասին՝ առա ջին նե րը 5 տա-
րով, երկ րորդ նե րը՝ 4: Այդ պատ ճա ռով 1969 թ. ֆա կուլ տե տը, բա-
ցի փի լի սո փա յու թյան բաժ նից, պատ մա բան շր ջա նա վարտ ներ 
չու նե ցավ: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ-
տե տի շր ջա նա վարտ նե րը մեծ դեր են կա տա րել հան րա պե տու-
թյան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի, ժո ղովր դա կան 
կր թու թյան ու գի տու թյան զար գաց ման բո լոր ոլորտ նե րում: Շր-
ջա նա վարտ նե րի ճն շող մա սը աշ խա տել է ժո ղովր դա կան կր-
թու թյան աս պա րե զում, հան րա պե տու թյան և Անդր կով կա սի 
հա յաբ նակ վայ րե րի դպ րոց նե րում, միջ նա կարգ մաս նա գի տա-
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Նրան ցից շա տե րը 
վաս տա կա վոր ու սու ցիչ ներ են:  Անգ նա հա տե լի է պատ մու թյան 
ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րի ծա ռա յու թյու նը հան րա պե-
տու թյան պատ մու թյան, փի լի սո փա յու թյան, մի ջազ գային հա-
րա բե րու թյուն նե րի, հնա գի տու թյան, ազ գագ րու թյան, ար վես-
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տա բա նու թյան, մշա կու թա բա նու թյան, կով կա սա գի տու թյան 
և սփյուռ քա գի տու թյան ոլորտ նե րի գի տու թյան զար գաց ման, 
ինչ պես նաև դա սա խո սա կան, կու սակ ցա կան և պե տա կան 
աշ խա տան քի բնա գա վառ նե րում: Հան րա պե տու թյան գիտ նա-
կան նե րի, ՀՀ ԳԱԱ -ի պատ մու թյան, փի լի սո փա յու թյան, ար-
ևե լա գի տու թյան, հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան, ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյան, Մա տե նա դա րա նի, ար խիվ նե րի, 
թան գա րան նե րի գի տա կան աշ խա տող նե րի, հա մալ սա րա նի և 
մյուս բու հե րի պատ մու թյան, փի լի սո փա յու թյան, մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի, ար վես տի, մշա կույ թի դա սա խոս նե րի 
զգա լի մա սը ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի սա ներ են: Ֆա-
կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րի 500 հո գուց ավե լին ստա ցել են գի-
տա կան աս տի ճան ներ և կո չում ներ, շուրջ 80 -ը՝ պատ մա կան գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր ներ են, պրո ֆե սոր ներ, 400 -ից ավե լին՝ գի-
տու թյուն նե րի թեկ նա ծու ներ: Հան րա պե տու թյու նում 1980 -ա-
կան թ. սկզ բին փի լի սո փա յու թյան 28 դոկ տոր նե րից 19 -ը, 226 
գի տու թյան թեկ նա ծու նե րից 174 -ը նույն պես պատ մու թյան 
ֆա կուլ տե տի սա ներ են: Գի տա կազ մա կերպ չա կան ակ նա-
ռու ծա ռա յու թյուն ներ ու նեն ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ-
ներ, ակա դե մի կոս ներ Աբ գար Հով հան նի սյա նը, 
Մկր տիչ Ներ սի սյա նը, Լևոն Խա չի կյա նը,  
Սու րեն Երե մյա նը, Բաբ կեն Առա քե լյա նը, 
Ծա տուր Աղա յա նը, Գևորգ Ղա րիբ ջա նյա-
նը, Հրա չիկ Սի մո նյա նը, Լենդ րուշ Խուր-
շու դյա նը, Հրաչ Բար թի կյա նը, Վլա դի միր 
Բար խու դա րյա նը, ՀԽՍՀ ԳԱ թղ թա կից 
ան դամ ներ Վազ գեն Չա լո յա նը, Մո րուս 
Հաս րա թյա նը, Վա հան Ռշ տու նին, Բաբ-
կեն Հա րու թյու նյա նը, Արամ Սի մո նյա նը, 
Աշոտ Մել քո նյա նը և բազ մա թիվ պրո ֆե սոր-
ներ ու դո ցենտ ներ: 

Հայ պատ մագ րու թյու նը և փի լի սո փա յա կան 
միտ քը հարս տա ցել են պրո ֆե սոր ներ Ա. Աբ րա հա-
մյա նի, Կ. Ղա ֆա դա րյա նի, Վ. Դի լո յա նի, Հ. Նա ջա րյա նի, Գ. 
Մխի թա րյա նի, Գ. Խռ լո պյա նի, Հ. Միր զո յա նի, ՀԽՍՀ ԳԱ ակա-
դե մի կոս ներ Բ. Առա քե լյա նի, Ծ. Աղա յա նի, Գ. Ղա րիբ ջա նյա նի, 
Հ. Ավե տի սյա նի, Հ. Սի մո նյա նի, Լ. Խուր շու դյա նի, դո ցենտ ներ 

ր, 400 ից ավե լին  գի
ւ թյու նում 1980 -ա-
որ նե րից 19 -ը, 226 
ես պատ մու թյան 
պ չա կան ակ նա-
շր ջա նա վարտ-
յա նը, 
նը,  

ր-

ա կան 
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Ռ. Մով սի սյա նի, Ե. Միր զա խա նյա նի, Մ. Հով հան նի սյա նի հիմ-
նա րար աշ խա տու թյուն նե րով: 

Ֆա կուլ տե տում երի տա սարդ գի տա կան կադ րե րի պատ-
րաստ պան գոր ծում անու րա նա լի ավանդ են ու նե ցել ակա դե-
մի կոս ներ Աշոտ Հով հան նի սյա նը, Աբ գար Հով հան նի սյա նը, 
Մկր տիչ Ներ սի սյա նը, ՀԽԱՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ Վա հան Ռշ-
տու նին, պրո ֆե սոր ներ Կ. Ղա ֆա դա րյա նը, Հ. Ութ մա զյա նը և ու-
րիշ ներ: Վեր ջին տա րի նե րին հայ պատ մագ րու թյան զա նա զան 
հար ցե րի շուրջ մնա յուն աշ խա տու թյուն ներ ստեղ ծե ցին գի տու-
թյան նվի րյալ ներ, ակա դե մի կոս ներ՝ Հ. Սի մո նյա նը, Վ. Բար խու-
դա րյա նը, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ ներ՝ Բ. Հա րու թյու նյա նը, Ա. 
Սի մո նյա նը, Ա. Մել քո նյա նը, Լ. Աբ րա հա մյա նը, Մ. Հաս րա թյա-
նը, պրո ֆե սոր ներ՝ Ի. Ղա րի բյա նը, Պ. Հով հան նի սյա նը, Հ. Միր-
զո յա նը, Մ. Մու րա դյա նը, Է. Զոհ րա բյա նը, Հ. Մար գա րյա նը, Հ. 
Աբ րա հա մյա նը, Լ. Չու գաս զյա նը, Ա. Ատե փա նյա նը, է. Մի նա-
սյա նը, Հ. Ավե տի սյա նը, Հ. Հով հան նի սյա նը, Հ. Պետ րո սյա նը, Ռ. 
Նա հա պե տյա նը, դո ցենտ ներ՝ Ա. Մով սի սյա նը, Ա. Պետ րո սյա նը, 
Յու. Հով սե փյա նը, Հ. Հա կո բյա նը, Է. Դա նիելյա նը, Հ. Գրի գո-
րյա նը և ու րիշ ներ: Ներ կա յումս ֆա կուլ տե տում աշ խա տում է 
գիտ նա կան պատ մա բան նե րի, հնա գետ նե րի, ար վես տա բան նե-
րի, մշա կու թա բան նե րի նոր սե րունդ, որոնց գի տա կան աշ խա-
տանք նե րին մե ծա պես աջակ ցում է Հա յա գի տա կան կենտ րո նը 
(տ նօ րեն՝ ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Ա. Սի մո նյան): Այդ սերն դի 
գիտ նա կան նե րից են՝ Ա. Եղիազա րյա նը, Մ. Գաբ րիելյա նը, Ա. 
Մով սի սյա նը, Ժ. Մա նու կյա նը, Ա. Ղա րի բյա նը, Վ. Պետ րո սյա-
նը, Ա. Գնու նին, Ա. Բո բո խյա նը, Ա. Թադ ևո սյա նը, Ս. Վար դա-
նյա նը, Զ. Հա կո բյա նը, Հ. Մել քու մյա նը և ու րիշ ներ:

 Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րից շա տե-
րը դար ձել են հան րա պե տու թյու նում և նախ կին Միու թյան այլ 
վայ րե րում կու սակ ցա կան, պե տա կան, արհ միու թե նա կան և 
կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար գոր ծիչ ներ, ար-
տադ րու թյան, կր թու թյան, մշա կույ թի տար բեր բնա գա վա ռի 
կազ մա կեր պիչ ներ: Նրան ցից կա րե լի է առանձ նաց նել Վի գեն 
Սարգ սյա նին, Իշ խան Զա քա րյա նին, Սպար տակ Բաղ դա սա-
րյա նին, Վլա դի միր Դար բի նյա նին, Ար մո Հա րեն ցին, Անա տո լի 
Մկրտ չյա նին, Լյուդ վիգ Ղա րիբ ջա նյա նին, Լևոն Մկրտ չյա նին, 
Սպար տակ Սեյ րա նյա նին, Ռազ միկ Մար տի րո սյա նին, Ար սեն 
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Համ բար ձու մյա նին, Ֆե լիքս Ցո լա կյա նին, Արամ Սի մո նյա նին, 
Ռու բեն Միր զա խա նյա նին, Աշոտ Մել քո նյա նին, Պա վել Ավե տի-
սյա նին, Արսեն Քարամյանին, Սամ վել Առա քե լյա նին, Հայկ Չո-
բա նյա նին, Համ բար ձում Գալս տյա նին, Կտ րիճ Սար դա րյա նին, 
Արա Սա հա կյա նին, Ալեք սան Հա կո բյա նին, Հայկ Դե մո յա նին,  
Գե ղամ Հա րու թյու նյա նին, Ֆիր դուս Զա քա րյա նին, Աշոտ Գա-
լո յա նին, Սամ վել Մկրտ չյա նին, Վիկ տոր Դալ լա քյա նին, Համ-
լետ Հա րու թյու նյա նին, Բագ րատ Սարգ սյա նին, Արամ Սա ֆա-
րյա նին, Սամ վել Ֆար մա նյա նին, Շի րակ Թո րո սյա նին, Ար մի նե 
Սարգ սյա նին, Ռու բեն Ազիզ բե կյա նին, Գուր գեն Հով հան նի սյա-
նին, Կառ լեն Ավե տի սյա նին, Գե ղամ Պետ րո սյա նին, Ալեք սան 
Բաղ դա սա րյա նին, Լավ րեն տի Բար սե ղյա նին, Հեն զել Մա նու-
չա րյա նին, Գա րիկ Քե ռյա նին, Աշոտ Են գո յա նին, Սամ սոն Քա-
ռյա նին, Վահան Մելիքյանին,  Էդո արդ Հա րու թյու նյա նին, Սեյ-
րան Զա քա րյա նին և այ լոց:

 Ներ կա յումս ֆա կուլ տե տի ու սում նա մե թո դա կան և գի-
տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ-
մա նը ուղ ղու թյուն է տա լիս ֆա կուլ տե տի գիտական 
խոր հուր դը, որի կազ մում ներգ րավ ված են բո-
լոր ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րը, հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար-
նե րը, գի տա ման կա վար ժա կան փորձ 
ու նե ցող պրո ֆե սոր ներն ու դո ցենտ-
նե րը: Ֆակուլտետում ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման 
զուգահեռ կատարվել են գիտական 
ուսումնասիրություններ, որոնք լուրջ ներդրում են 
հայագիտության՝ մասանավորապես պատագիտության 
և մշակութաբանության գրեթե բոլոր ոլորտներում: 
Կազմակերպվել են միզագային և հանրա-պետական գիտական 
նստաշրջաններ, կոնֆերանսներ: Ֆակուլտետի դասախոսների 
և ուսանողների ուժերով պար-բերաբար կազմակերպվում են 
ծառատունկեր Արցախում, դասախոսությունների շարքեր 
ոչ միայն Արցախում, այլև հանրապետության դպրոցներում 
և զինվորական զորամասերում, ամառային դպրոցներ 
սփյուռքահայության համար: Վերջին տարիներին ֆակուլտետ 
են հրավիրվում արտասահմանյան նշանավոր մասնագետներ, 

ամ սոն Քա
 թյու նյա նին, Սեյ-

մե թո դա կան և գի-
ազ մա կերպ-
իտական 
ն բո-

ա-

ն
ական 
րդրում են 
տագիտության 

ոլորտներում: 
ական գիտական 
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մշակութային գործիչներ, ովքեր բաց դասեր են վարում տարբեր 
թեմաններով: Ֆակուլտետի առաջավոր դասախոսները 
հեղինակներ են բուհական և դպրոցական բազմաթիվ 
դասագրքերի: Ֆակուլտետում տա-րիներ շարունակ պետական 
ֆինանսավորմամբ մշակվել և իրականացվել են գիտական 
տասնյակ թեմաներ, ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ԼՂՀ-ում: Մի 
շարք դասախոսներ գիտական զեկուցումներով հանդես են 
եկել արտասահմանյան երկրներում: Ֆակուլտետն ակտիվորեն 
համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության, հնագիտության 
և ազգագրության, արվեստի և արևելագիտության 
ինստիտուտների, Մ. Մաշտոցի անվան մատենադարանի և 
Երևան քաղաքի ու պատմության պետական թանգարանների 
հետ: Համատեղ մշակվում և իրագործվում են բազմաթիվ 
գիտագործնական ծրագրեր:

Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղու թյու նը և շատ շր ջա-
նա վարտ ներ դա սա խոս նե րի  հետ ան մի ջա պես ար ձա գան քե-
ցին Ար ցա խյան շարժ մա նը: Ֆա կուլ տե տը առա ջին նե րից էր, որ 
կու սակ ցա կան ժո ղո վում (կուս. կազ մա կեր պու թյան քար տու ղար 
Ա. Դար բի նյան) դեռևս 1987 թ. հու նի սին հարց բարձ րաց րեց 
Լեռ նային Ղա րա բա ղը և Նա խիջ ևա նի երկ րա մա սը ՀԽՍՀ -ին 
վե րա դարձ նե լու մա սին: Առաջ նորդ վե լով գոր բա չո վյան վե րա-
կա ռուց ման և ազ գային խն դիր նե րի լուծ ման կար գա խո սով՝ ժո-
ղո վը դի մեց ԽՄԿԿ Կենտ կո մի գլ խա վոր քար տու ղա րին՝ հար ցին 
տա լու դրա կան լու ծում: Սա կայն, ինչ պես ցույց տվե ցին հե-
տա գա դեպ քե րը, Կենտ կո մը հրա ժար վեց ժո ղովր դա վա րա կան 
սկզբունք նե րից և ազ գային հար ցի լուծ ման ար դա րա ցի պա հան-
ջից, որը առա ջաց րեց նոր դժ գո հու թյուն ներ: Հեն վե լով 1988 թ. 
փետր վա րի 20 -ի ԼՂ -ի մարզ խորհր դի որոշ ման վրա՝ պա հանջ-
վեց Լեռ նային Ղա րա բա ղը միաց նել Մայր հայ րե նի քին:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան կա յաց ման 
գոր ծում նշա նա կա լից դեր կա տա րեց ֆա կուլ տե տի շր ջա նա-
վարտ, ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի առա ջին նա խա գահ Ար թուր 
Մկրտչյա նը, որը զոհ վեց 1992 թ. ապ րի լին: Իրենց անօ րի նակ 
հե րո սու թյամբ փայ լե ցին ֆա կուլ տե տի ու սա նող ներ Թա թուլ 
Կըր պե յա նը (ՀՀ ազ գային հե րոս), Վար դան Բախ շյա նը, Վար-
դան Դալ լա քյա նը, Զա քար Ավա նե սյա նը, Ռո ման Մկրտ չյա նը, 
որոնք հե րո սի մա հով ըն կան Լեռ նային Ղա րա բա ղի տար բեր 
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ճա կատ նե րում: Նրանք իրենց ան սահ ման ու ան ձնա զոհ հայ րե-
նա սի րու թյամբ ցույց տվե ցին, որ հայ ժո ղո վուր դը կեն սու նակ և 
ապա գա ու նե ցող ժո ղո վուրդ է, քան զի ու նի այդ պի սի զա վակ ներ: 
Ար ցա խյան շարժ մանն իրենց ակտիվ մաս նակ ցու թյու նը բե րե-
ցին հան գու ցյալ ակա դե մի կոս Լ. Խուր շու դյա նը, դո ցենտ Յու. 
Մկր տու մյա նը և մի շարք այլ դա սա խոս ներ:

 Ֆա կուլ տե տը շատ սպա սե լիք ներ ու նի երի տա սարդ պատ-
մա բան, ար վես տա գետ, մշա կու թա բան, կով կա սա գետ և սփյուռ-
քա գետ գիտ նա կան նե րից: Ավե լորդ չէ նշել, որ պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կո լեկ տի վի գրե թե բո լոր ան դամ նե րը ֆա կուլ տե տի 
սա ներն են: Այ սօր էլ շա րու նա կում է բարձր մնալ ֆա կուլ տե տի 
կադ րե րի պա հան ջար կը: Միաժա մա նակ, նոր պա հանջ ներ են 
ներ կա յաց վում ֆա կուլ տե տի մաս նա գի տու թյուն նե րի կր թա կան 
հա մա կար գին: Սկ սած 2009 թ. (2013 թ. նաև հայ բա նա սի րու-
թյան  ֆա կուլ տե տի հետ)՝ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տում գե ղե ցիկ 
ավան դույթ է դար ձել շր ջա նա վարտ նե րի դիպ լոմ նե րի հանձ նու-
մը Արևմ տյան Հա յաս տա նում՝ Անիի Մայր տա ճա րում, Աղ թա-
մա րի Ս. Խաչ եկե ղե ցում, հե ռա կա ու սուց ման շր ջա նա վարտ-
նե րին՝ ԼՂՀ -ո մ՝ Գան ձա սա րում, Ամա րա սում, Դա դի վան քում և 
այ լուր: 

Պատ մու թյան և հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ նե րը այ-
սօր էլ շա րու նա կում են ԵՊՀ հիմ նա դիր պատ մա լեզ վա բա նա-
կան ֆա կուլ տե տի լա վա գույն ավան դույթ նե րը,  պահ պա նում են 
իրենց առա ջա տար դե րը՝ մնա լով հանրապետությունում պատ-
մա բան, ար վես տա բան, մշա կու թա բան, կով կա սա գետ, սփյուռ-
քա գետ և բա նա սեր՝ լեզ վա բան, գրա կա նա գետ ու մանկավարժ 
կադ րե րի պատ րաստ ման գլ խա վոր օջախ նե րից մե կը: Ժա մա-
նա կի թե լադ րան քն է ար դի մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա-
պա տաս խա նող մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը: Այս ծրագ-
րային խն դիր նե րի լուծ մանն են նպա տա կաուղղ ված ֆա կուլ-
տետ նե րում սկիզբ առած ար մա տա կան բա րե փո խում նե րը:

 Պատմ. գիտ. դոկ տոր, պրոֆ. Էդիկ Մի նա սյան
Բա նաս. գիտ. դոկ տոր, պրոֆ. Արծ րուն Ավա գյան
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 ՀԱՅՈՑ  ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ

Հայոց պատ մու թյան ամ բիոնը մայր բու հի հա սա կա կիցն է. 
մինչև 1930 թիվն այն պար զա պես կոչ վել է պատ մու թյան ամ բիոն, 
որի աշ խա տա կից նե րը դա սա վան դել են ոչ միայն հայոց պատ-
մու թյուն, այլև պատ մա գի տա կան այլ առար կա ներ։ 1930-1931 
ու սում նա կան տա րում նրա հիմ քի վրա ձևա վոր վել են hայ ժո-
ղովր դի պատ մու թյան, ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան, hին 
աշ խար հի պատ մու թյան և ընդ հա նուր պատ մու թյան ամ բիոն նե-
րը։ Հայոց պատ մու թյան ամ բիոնի առա ջին վա րիչն էր ան վա նի 
հա յա գետ, հե տա գա յում ԽՍՀՄ ԳԱ ակա դե մի կոս Հ. Մա նան-
դյա նը, որը մինչ այդ զբա ղեց նում էր հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի 
պաշ տո նը։ Նրա վա րի չու թյան շր ջա նում (1921-1925) հու նի մեջ 
են դր վել ու սում նա կան աշ խա տանք նե րը, կազմ վել են առա ջին 
ու սում նա կան ծրագ րերն ու պլան նե րը։ Հ. Մա նան դյա նին հա-
ջոր դել են Հ. Զո րյա նը (1925-1937), Ս. Պո ղո սյա նը (1937-1941), 
Հ. Ժամ կո չյա նը (1941-1943), Ա. Աբ րա հա մյա նը (1944-1949), 
Մ. Ներ սի սյա նը (1949-1954), Վ. Պար սա մյա նը (1954-1977), Լ. 
Խուր շու դյա նը (1977-1999), Հր. Սի մո նյա նը (1999-2003), Բ. Հա-
րու թյու նյա նը (2003-2013)։ 2013 թվա կա նից ամ բիոնի վա րիչն է 
պ. գ. թ., պրո ֆե սոր Պ. Հ. Հով հան նի սյա նը:  

Իր գո յու թյան 95 տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիոնում գի տա-
ման կա վար ժա կան լայն գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լել ճա նաչ-
ված հա յա գետ ներ Հ. Մա նան դյա նը, Լեոն, Հ. Զո րյա նը, Խ. Սամ-
վե լյա նը, Թ. Ավ դալ բե գյա նը, Ս. Պո ղո սյա նը, Ա. Աբ րա հա մյա նը, 
Հ. Ժամ կո չյա նը, Մ. Ներ սի սյա նը,  Վ. Պար սա մյա նը, Լ. Խուր շու-
դյա նը, Հր. Սի մո նյա նը, Ստ. Մե լիք-Բախ շյա նը, Գ. Ղա րիբ ջա-
նյա նը, Կ. Խու դա վեր դյա նը և ու րիշ ներ։

 Վեր ջին տա րի նե րին ամ բիոնի դա սա խո սա կան կազ մում 
կա տար վել են էա կան փո փո խու թյուն ներ: Այն հա մալր վել է նոր 
կադ րե րով, որոնք հիմ նա կա նում ֆա կուլ տե տի նախ կին սա ներ 
են: Ներ կա յումս ամ բիոնում որ պես հիմ նա կան դա սա խոս ներ 
աշ խա տում են պ. գ. թ., պրոֆ. Պ. Հ. Հով հան նի սյա նը (ամ բիոնի 
վա րիչ), պ.գ.դ., պրո ֆե սոր ներ Ա. Ն. Հայ րու նին, Հ. Ժ. Հով հան-
նի սյա նը, Ա. Ա. Ներ սի սյա նը, պ.գ.թ., դո ցենտ ներ Հ. Բ. Գրի գո-
րյա նը, Է. Գ. Դա նիելյա նը, Կ. Ա. Եղիազա րյա նը, Գ. Լ. Կի րա կո-
սյա նը, Ֆ. Կ. Ղա զա րյա նը, Լ. Հ. Մկրտ չյա նը, Ա. Ե. Մով սի սյա նը, 
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պ.գ.թ., ասիս տենտ ներ Վ. Ա. Հա կո բյա նը, Մ. Ս. Հով հան նի սյա-
նը, պ.գ.թ., դա սա խոս ներ Մ. Գ. Գևոր գյա նը, Տ. Կ. Գևոր գյա նը, 
ասիս տենտ Գ. Մ. Բա դա լյա նը, դա սա խոս ներ Ք. Ժ. Յախ շյա-
նը, Լ. Լ. Ու լու բա բյա նը: Հա մա տե ղու թյան կար գով ամ բիոնում 
դա սա խո սա կան աշ խա տանք են կա տա րում ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից 
ան դամ ներ, պ.գ.դ., պրո ֆե սոր ներ Ա. Հր. Սի մո նյա նը և Ա. Ա. Մել-
քո նյա նը, պ.գ.դ., պրոֆ. Է. Գ. Մի նա սյա նը, պ.գ.դ. Ա. Ս. Վի րա-
բյա նը, պ.գ.թ., դո ցենտ ներ Ս. Հ. Ամի րյա նը, Բ. Մ. Թևո սյա նը, Ա. 
Ա. Ղա րի բյա նը, Ա. Ի. Շահ նա զա րյա նը, պ.գ.թ., ասիս տենտ ներ 
Կ. Պ. Հայ րա պե տյա նը, Լ. Ա. Մկր տու մյա նը, պ.գ.թ., դա սա խոս-
ներ Գ. Գ. Մել քո նյա նը, Ս. Հ. Սա ֆա րյա նը:  

Հետ խորհր դային շր ջա նում՝ հա մալ սա րա նա կան կր թա կան 
հա մա կար գում կա տար ված ար մա տա կան վե րա փո խում նե րից 
հե տո, ամ բիոնի ու սում նա մե թո դա կան գոր ծու նեու թյու նը իրա-
կա նաց վում է երեք հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րով.

ա. Հայոց պատ մու թյան հիմ նա հար ցեր առար կայի դա սա-
վան դում հա մալ սա րա նի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում և պատ մու-
թյան ֆա կուլ տե տի ար վես տա գի տու թյան ու մշա կու թա բա նու-
թյան բա ժին նե րում:

բ. Ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիատում հայոց պատ մու թյուն, 
Հա յաս տա նի պատ մա կան աշ խար հագ րու թյուն, հայոց պատ-
մու թյան աղ բյու րա գի տու թյուն, հայոց պատ մու թյան պատ-
մագ րու թյուն, Հայ կա կան հար ցի և հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
պատ մու թյուն, հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի պատ մու-
թյուն, ար խի վա գի տու թյուն, դրա մա գի տու թյուն և վի մագ րու թյուն 
առար կա նե րի դա սա վան դու մը:

գ. Հայոց պատ մու թյուն մաս նա գի տաց մամբ մա գիստ րա տու-
րայի (ա ռան ձին` հին և մի ջին դա րեր ու նոր և նո րա գույն շր ջան) 
ու սում նա ռու թյուն: Հին և մի ջին դա րե րի պատ մու թյան մաս նա-
գի տաց մամբ դա սա վանդ վում են հետ ևյալ առար կա նե րը` մաս-
նա գի տու թյան ար դիական հիմ նախն դիր նե րը, հայոց պե տա կա-
նու թյան զար գաց ման փու լերն ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
հին Հա յաս տա նի մշա կույ թը, ընդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան նե-
րա ծու թյուն, հայոց տո մա րի պատ մու թյուն, Հա յաս տա նի պատ-
մա կան մար դա բա նու թյուն, հայոց հնա գույն և հին պատ մու թյան 
հիմ նախն դիր ներ, «Աշ խար հա ցույց» -ը և Մեծ Հայ քի վար չա քա-
ղա քա կան բա ժան ման հա մա կար գը, հայ կա կան ինք նու թյու նը, 
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Հա յաս տա նի պատ մա կան ժո ղովր դագ րու թյուն, Ար ցա խյան 
հիմ նախն դի րը և նրա զար գա ցում նե րը, հայ-վ րա ցա կան զի-
նակ ցու թյու նը 12-13-րդ դա րե րում, Կի լի կիայի հայ կա կան պե-
տու թյու նը և Մեր ձա վո րար ևե լյան տա րա ծաշր ջա նը, հա յա գի-
տու թյան նե րա ծու թյուն, հայե րե նը հն դեվ րո պա կան լե զու նե րի 
հա մա կար գում, հայ կա կան դրա մա գի տու թյուն և հե րալ դի կա, 
հայ հնագ րու թյուն և վի մագ րու թյուն, նա խա մաշ տո ցյան գիր և 
գրա կա նու թյուն, հայոց դի վա նա գի տու թյու նը հին և մի ջին դա րե-
րում, Հա յաս տա նը Բագ րա տու նյաց ժա մա նա կաշր ջա նում, Հա-
յաս տա նը Զա քա րյան նե րի օրոք, Հա յաս տա նը և Կով կա սյան 
աշ խար հը: Նոր և նո րա գույն պատ մու թյան մաս նա գի տաց ման 
գծով դա սա վանդ վում են մաս նա գի տու թյան ար դիական հիմ-
նախն դիր նե րը, Հայ կա կան ինք նու թյու նը, հա յա գի տու թյան 
նե րա ծու թյուն, հայոց ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը, Հա-
յաս տա նի պատ մա կան ժո ղովր դագ րու թյուն, հայ-ռու սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը և Ռու սաս տա նի հայ գաղ թօ ջախ նե րը, 
հայ ժո ղովր դի ազա տագ րա կան պայ քա րը 19-րդ դա րի վեր ջին 
և 20-րդ դա րի սկզ բին, հայ-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
1878 թ. մինչև մեր օրե րը, Հայ կա կան հար ցը և մի ջազ գային իրա-
վուն քը, արևմ տա հայե րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քը 
1908-1914  թթ., Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը և հրեական հո լո քոս-
թը, Գեր մա նիայի ար ևե լյան քա ղա քա կա նու թյու նը և հայ կա կան 
հար ցը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ քին և ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյու նը 1918-1920  թթ., քա ղա քա ցիական կռիվ նե-
րի հիմ նախն դի րը հայոց պատ մու թյան մեջ, Հայ կա կան հար ցը 
1918-1923  թթ., ռազ մա կան կո մու նիզ մի և նէպ -ի քա ղա քա կա-
նու թյու նը Հա յաս տա նում, Խորհր դային Հա յաս տա նի տեղն ու 
դե րը հայոց նո րա գույն պատ մու թյան մեջ, Հայ սփյուռ քի պատ-
մու թյան հիմ նախն դի րը, Ար ցա խյան հիմ նախն դի րը և նրա զար-
գա ցում նե րը, Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան պատ մու-
թյուն (1991-2014), ՀՀ-ն ԱՊՀ երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հա մա կար գում, ար խի վա գի տու թյուն, հա յա գի տու թյան ար դի 
մար տահ րա վեր նե րը հա մա ցան ցում դա սըն թաց նե րը:

 Հայոց պատ մու թյան ամ բիոնը հա յա գետ-պատ մա բան նե րի 
պատ րաստ ման հիմ նա կան կենտ րոն նե րից է: Ու սում նա ռու թյան 
մեջ առա վել աչ քի ըն կած և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լու հմ տու թյուն ցու ցա բե րած շր ջա նա վարտ ներն ու սու-
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մը շա րու նա կում են աս պի րան տու րա յում: Ներ կա յումս ամ բիոնն 
ու նի առ կա և հե ռա կա ու սուց ման մեկ տաս նյա կից ավե լի աս պի-
րանտ ներ և մեծ թվով հայ ցորդ ներ: 

Ամ բիոնի գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նեու թյու նը սեր տո-
րեն առնչ վում է ու սում նա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րի հետ: 
Ամ բիոնն իր առաջ նա հերթ խն դիրն է հա մա րել և հա մա րում դա-
սագր քե րի, ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի, քար տեզ նե րի ու ծրագ-
րե րի պատ րաս տումն ու հրա տա րա կու մը: Այդ ուղ ղու թյամբ 
առա ջին քայ լե րը կա տար վել են դեռևս 1920-1930 -ա կան թվա-
կան նե րին: 1950 -ա կան  թթ. վեր ջե րին ամ բիոնը ձեռ նա մուխ է 
եղել 12 պրա կից բաղ կա ցած  «Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն» 
բու հա կան ձեռ նար կի ստեղծ մա նը, 1963-1970  թթ. լույս է տե սել 
«Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն» քա ռա հա տոր բու հա կան դա սա-
գիր քը, որը վե րամ շակ վե լուց ու բա րե լավ վե լուց հե տո վե րահ րա-
տա րակ վեց 1975-1980 թթ.` եր կու հա տո րով։ Ամ բիոնի դա սա-
խոս ներ Պ. Հով հան նի սյա նի, Մ. Կատ վա լյա նի, Լ. Մկրտ չյա նի, 
Հ. Մար գա րյա նի, Հ. Գրի գո րյա նի, Էդ. Դա նիելյա նի, Յու. Հով-
սե փյա նի, Է. Մի նա սյա նի հե ղի նա կու թյամբ 2000 թ. լույս է տե սել 
«Հայոց պատ մու թյուն. հիմ նա հար ցեր» ու սում նա կան ձեռ նար-
կը ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րի հա մար 
(խմբ.՝ ակադ. Հր. Ռ. Սի մո նյա նի)։ 2012 թ. լույս է տե սել սույն 
դա սագր քի երկ րորդ, վե րամ շակ ված և ան հա մե մատ ծա վա լուն 
հրա տա րա կու թյու նը։ Թարգ ման վել և հրա տա րակ ման է պատ-
րաստ վում նույն դա սագր քի ռու սե րեն տար բե րա կը: 

Ամ բիոնը մեծ աշ խա տանք է կա տա րել «Հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թյուն» դա սըն թա ցի ծրագ րի պատ րաստ ման ուղ ղու-
թյամբ: 1950-1980 -ա կան թվա կան նե րին եղել են ծրագ րի մի 
քա նի հրա տա րա կու թյուն ներ: Դա սըն թա ցի վեր ջին ամ բող ջա-
կան ու նո րաց ված ծրա գի րը հրա տա րակ վել է 2000 թվա կա նին` 
պրոֆ. Հր. Սի մո նյա նի խմ բագ րու թյամբ: Վեր ջի նիս դրույթ նե րի 
և առա ջադ րած սկզ բունք նե րի հի ման վրա աշ խա տանք ներ են 
տար վում պատ մու թյան ֆա կուլ տետ նե րի հա մար երկ հա տո րա-
նոց բու հա կան դա սագր քի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ։

 Հայ կա կան հնագ րու թյան, հայ կա կան գաղ թա վայ րե րի 
պատ մու թյան և հայոց պատ մու թյան աղ բյու րա գի տու թյան ու-
սում նա կան ձեռ նարկ նե րի և դա սագր քե րի ստեղծ ման ուղ ղու-
թյամբ լուրջ աշ խա տանք են կա տա րել պրո ֆե սոր ներ Ա. Աբ րա-
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հա մյա նը և Ստ. Մե լիք-Բախ շյա նը:
Ն շա նա կա լից աշ խա տանք է կա տար վել «Հայ ժո ղովր դի 

պատ մու թյան քրես տո մա տիա» քա ռա հա տոր ու սում նա կան 
օժան դակ ձեռ նարկ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ: Դեռևս 1981 թ. լույս 
տե սավ նրա առա ջին հա տո րը (կազ մող ներ Ա. Աբ րա հա մյան, 
Պ. Հով հան նի սյան): Վեր ջին տա րի նե րին` «Գա լուստ Գյուլ բեն-
կյան» հիմ նար կու թյան առա ջար կով այդ ձեռ նար կը շա րու նակ-
վեց: Պ. Հով հան նի սյա նի և Ա. Մով սի սյա նի աշ խա տակ ցու թյամբ 
2007 թ. լույս տե սավ քրես տո մա տիայի բա րե փոխ ված 1-ի ն, իսկ 
2011 թ.` 2-րդ հա տո րը: Նա խա պատ րաստ վում է մյուս հա տոր-
նե րի հրա տա րա կու թյու նը: 

Ամ բիոնը կար ևոր գործ է կա տա րել հայ ժո ղովր դի պատ-
մու թյան ու սում նա կան և մաս նա գի տա կան քար տեզ նե րի հրա-
տա րակ ման ուղ ղու թյամբ: Հատ կա պես նշա նա կա լից է ՀՀ ԳԱԱ 
թղթա կից ան դամ, պրոֆ. Բ. Հա րու թյու նյա նի ներդ րումն այդ 
գոր ծում: Նա մի քա նի հա րյուր քար տեզ նե րի հե ղի նակ է: 2004 թ. 
նա հրա տա րա կել է «Հա յաս տա նի պատ մու թյան ատ լաս» -ի Ա 
մա սը, իսկ 2008 թ.` Բ մա սը: 2008 թ. Բ. Հա րու թյու նյա նի խմ բագ-
րու թյամբ լույս է տե սել «Ազ գային ատ լաս» -ի Բ հա տո րը, որին 
աշ խա տակ ցել են նաև ամ բիոնի դա սա խոս ներ Գ. Բա դա լյա նը, 
Է. Մի նա սյա նը: Նրանք մաս նակ ցել են նաև «Լեռ նային Ղա րա-
բա ղի Հան րա պե տու թյան ատ լաս» -ի ստեղծ մա նը: 2010-2014  
թթ. 45 մաս նա գի տա կան և շուրջ 30 ու սում նա կան քար տեզ ներ է 
հե ղի նա կել ասիս տենտ Գ. Բա դա լյա նը: 

Ամ բիոնի ան դամ նե րի ջան քե րով 1943-2014 թվա կան նե րին 
լույս են տե սել նաև հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան դպ րո ցա կան 
տաս նյակ ձեռ նարկ ներ ու դա սագր քեր, վեր ջին տա րի նե րին` 
դրանց զու գա հեռ նաև պե տա կան ավար տա կան և միաս նա-
կան քն նու թյան ու ղե ցույց ներ, տի պային առա ջադ րանք նե րի 
բազ մա թիվ ժո ղո վա ծու ներ: Ամ բիոնի մի խումբ ան դամ ներ (Բ. 
Հա րու թյու նյան, Պ. Հով հան նի սյան, Ա. Մով սի սյան, Հ. Մար գա-
րյան, Յու. Հով սե փյան, Է. Մի նա սյան) հան րակր թա կան դպ րո ցի 
6-9-րդ դա սա րան նե րի ներ կա յումս գոր ծող դա սագր քե րի, իսկ Ա. 
Մով սի սյա նը, Պ. Հով հան նի սյա նը, Ա. Սի մո նյա նը, Յու. Հով սե-
փյա նը և Է. Մի նա սյա նը` ավագ դպ րո ցի 10-12-րդ դա սա րան նե-
րի դա սագր քե րի (2009-2011) հա մա հե ղի նակ ներ են: Պ. Հով հան-
նի սյա նի խմ բագ րու թյամբ և աշ խա տակ ցու թյամբ են լույս տե սել 
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միջ նա կարգ դպ րո ցի 4-10-րդ դա սա րան նե րի «Հայոց եկե ղե ցու 
պատ մու թյուն» դա սագր քե րը (2003-2008): 

Ամ բիոնն իրա վամբ հան դի սա նում է հան րա պե տու թյան հա-
յա գի տա կան կար ևոր կենտ րոն նե րից մե կը։ Ան ցած տաս նա-
մյակ նե րի ըն թաց քում ամ բիոնի աշ խա տա կից նե րի կող մից լույս 
են ըն ծայ վել շուրջ 1000 մե նագ րու թյուն ներ, այլ ևայլ ու սում նա-
սի րու թյուն ներ, մեծ թվով գի տա կան հոդ ված ներ։

1920-1930 -ա կան թվա կան նե րին, երբ նոր էր ձևա վոր վում 
խորհր դա հայ պատ մագ րու թյու նը, նրա ակունք նե րում կանգ նած 
էին նաև ամ բիոնի ան դամ ներ Հ. Մա նան դյա նը, Լեոն, Հ. Զո րյա-
նը: Իրենց գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում նրանք 
շեշ տը դնում էին հայ ժո ղովր դի ներ քին կյան քի, ար հեստ նե րի, 
առևտ րի, քա ղաք նե րի, նե րազ գային պայ քա րի և ժո ղովր դաա-
զա տագ րա կան պա տե րազմ նե րի պատ մու թյան հար ցե րի հե-
տա զո տու թյան վրա: 1930 -ա կան  թթ. կե սե րից ամ բիոնի գի տա-
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում ընդ գրկ վում են խորհր դա-
հայ պատ մագ րու թյան երկ րորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
որոն ցից նշա նա վոր էին պրո ֆե սոր ներ Ս. Պո ղո սյա նը, Ա. Աբ րա-
հա մյա նը, Մ. Ներ սի սյա նը, Վ. Պար սա մյա նը, Ստ. Մե լիք-Բախ-
շյա նը, դո ցենտ Հ. Ժամ կո չյա նը և ու րիշ ներ: Նրանց աշ խա տու-
թյուն նե րը նվիր ված էին ինչ պես միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի 
պատ մու թյան տա րաբ նույթ հիմ նա հար ցե րի լու սա բան մա նը, 
այն պես էլ հայ-ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րին և նոր շր ջա նի 
հայ ազա տագ րա կան պայ քա րի խն դիր նե րին:

1970 -ա կան թվա կան նե րից առայ սօր ամ բիոնի աշ խա տա-
կից նե րը գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ են կա տա րում 
հայոց պատ մու թյան հին ու մի ջին դա րե րի և նոր ու նո րա գույն 
ժա մա նա կաշր ջան նե րի մի շարք առանց քային հիմ նա հար ցե րի 
ու սում նա սի րու թյան ուղ ղու թյամբ։ Նշա նա կա լից տեղ են հատ-
կաց վել հնա գույն պե տա կան կազ մա վո րում նե րի պատ մու թյա-
նը, աղ բյու րա գի տու թյանն ու պատ մագ րու թյա նը։ Մեծ ծա վա լի 
աշ խա տանք է կա տար վել հայ կա կան հար ցի, հայոց ազա տա-
մար տի, հայոց ցե ղաս պա նու թյան, ազ գային գա ղա փա րա խո-
սու թյան և Ար ցա խյան հիմ նա հար ցի ու սում նա սի րու թյան բնա-
գա վա ռում։ Մաս նա վո րա պես հետ խորհր դային շր ջա նում ամ-
բիոնի աշ խա տա կից նե րի կող մից ստեղծ վել են մի քա նի տաս-
նյակ պատ մա գի տա կան մնա յուն գոր ծեր: 
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Ա կա դե մի կոս Լ. Խուր շու դյա նի հե ղի նա կու թյամբ լույս են 
տե սել «Հայ կա կան հար ցը» (1995), «Հայոց ազ գային գա ղա փա-
րա խո սու թյու նը» (1999), «Հա յաս տա նի բա ժա նու մը 1920 թվա-
կա նին» (2002) մե նագ րու թյուն նե րը: 

Ա կա դե մի կոս Հր. Սի մո նյա նի գի տա կան պրպ տում նե րի ար-
դյուն քում  հրա պա րակ իջավ «Ա զա տագ րա կան պայ քա րի ու ղի-
նե րում» հինգ գր քե րից բաղ կա ցած ստ վա րա ծա վալ ու սում նա-
սի րու թյու նը (2003-2013) և «Հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե-
րը Կի լի կիայում (1909 թ. ապ րիլ)» մե նագ րու թյու նը (2009):

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Ա. Հր. Սի մո նյա նը գի տա կան 
հան րու թյա նը ներ կա յաց րեց «Անդր կով կա սի բան վոր դա սա-
կար գը հա մա ռու սա կան վար ձու աշ խա տան քի շու կա յում XIX 
դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբ նե րին (պատ մա-վի ճա կագ րա կան 
անա լիզ)» ռու սե րեն մե նագ րու թյու նը (1995) և «Զան գե զու րի գո-
յա մար տը 1920-1921  թթ.» ար ժե քա վոր ու սում նա սի րու թյու նը 
(2000, 2009):

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Բ. Հա րու թյու նյա նի հե ղի նա կու-
թյամբ լույս են տե սել «Աշ խար հա ցոյց» -ը և չորս Հայ քե րի խըն-
դի րը» (1997), «Հա յաս տա նի, հայ -ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի և Առա ջա վոր Ասիայի հնա գույն պատ մու թյան մի շարք 
խն դիր նե րի շուրջ (Ք. ա. VII-VI դդ.)» և «Մեծ Հայ քի վար չա-քա-
ղա քա կան բա ժան ման հա մա կարգն ըստ «Աշ խար հա ցոյց» -ի 
(2001) մե նագ րու թյուն նե րը:

Պ րոֆ. Է. Մի նա սյա նը հրա տա րա կել է «Սո ցիալ-տն տե սա-
կան վե րա փո խում նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում. 
1990-2003  թթ.» (2003), «Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու-
թյան պատ մու թյուն» (2014) մե նագ րու թյուն նե րը և հե ղի նա կա-
կից է «Ռու սաց դի վա նա գի տու թյու նը մի ջազ գային հա րա բե րու-
թյուն նե րի հա մա կար գում (XVIII-XIX դա րեր)» ու սում նա սի րու-
թյան (2005): 

Ամ բիոնի ներ կայիս վա րիչ պրոֆ. Պ. Հով հան նի սյա նի աշ-
խա տա սի րու թյամբ լույս են տե սել Նի կո ղայոս Ադոն ցի եր կե րի 
վեց հա տո րյա կը (2006-2012) և Ա. Գ. Հով հան նի սյա նի պատ մա-
գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա տո րյա կը (2007): Նա հա-
մա հե ղի նակ է «Հայ կա կան հարց. Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը 
(ռու սե րեն գրա կա նու թյան մա տե նա գի տու թյուն)» (1998), «Ա մե-
նայն Հայոց կա թո ղի կոս ներ» պատ կե րագր քի (2001), «Ա մե նայն 
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Հայոց կա թո ղի կոս ներ» հան րա գի տա րա նի (2008), «Ն շա նա վոր 
ճե մա րա նա կան ներ» երկ հա տոր ժո ղո վա ծո ւի (2005, 2009):

Պ րոֆ. Հ. Ժ. Հով հան նի սյա նը հրա տա րա կել է «Հայոց պատ-
մու թյան հիմ նա հար ցե րը XIX դա րի ռու սա կան մա մու լի հրա պա-
րա կում նե րում» (1998) և «Հա յա գի տու թյու նը Ռու սաս տա նում 
XIX դա րում» (2004) մե նագ րու թյուն նե րը: Պրոֆ. Ա. Հայ րու նին 
գի տա կան հան րու թյանն է ներ կա յաց րել «Հայ կա կան խն դի րը 
Գեր մա նիայի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ 1918 թվա-
կա նին» ու սում նա սի րու թյու նը (2013): Պրոֆ. Ա. Ներ սի սյա նը 
ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է դրել «Զո րա վար Սե պուհ» (2014) աշ խա-
տու թյու նը:

 Դո ցենտ Էդ. Դա նիելյա նը հե ղի նակ է ան գլե րե նով լույս 
տե սած «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 1894-1922 թվա կան նե-
րին և թուր քա կան պե տա կա նու թյան պա տաս խա նատ վու թյու-
նը» (2005), իսկ դո ցենտ Հ. Գրի գո րյա նը` «Հայ ազա տագ րա-
կան պայ քա րի մար տա վա րու թյու նը 1895-1898 թվա կան նե րին» 
(2002) և «Հայոց ազա տա մար տի զին ման ու ֆի նան սա վոր ման 
խն դի րը. 1890-1908  թթ.» (2004) մե նագ րու թյուն նե րի: Դո ցենտ 
Լ. Հ. Մկրտ չյա նը հրա տա րա կել է «Զեյ թու նի ապս տամ բու թյու նը 
1895-1896  թթ.» (1995) ու սում նա սի րու թյու նը: Դո ցենտ Ա. Ղա րի-
բյա նը կազ մել և ռու սե րեն հրա տա րա կել է «Ար ցախ-Ղա րա բաղ. 
1988-2010  թթ. նյու թե րի մա տե նա գի տու թյու նը» (2011), հե ղի նա-
կել «Լեռ նային Ղա րա բա ղի հիմ նա հար ցը 1918-1920  թթ. և Մեծ 
Բրի տա նիան» մե նագ րու թյու նը (2013), թարգ մա նել, ծա նո թագ-
րել ու հրա տա րա կել «Դե պի Հա յաս տան ամե րի կյան զին վո րա-
կան առա քե լու թյան զե կույ ցը» (2014):

 Հայե րեն, ան գլե րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա նե րեն, իս պա նե րեն, 
ռու սե րեն և թուր քե րեն հրա տա րակ ված 27 մե նագ րու թյուն նե րի 
հե ղի նակ է դո ցենտ Ա. Մով սի սյա նը: Դրան ցից հի շա տա կե լի 
են` «Սր բա զան լեռ նաշ խարհ. Հա յաս տա նը Առա ջա վոր Ասիայի 
հնա գույն հոգ ևոր ըն կա լում նե րում» (2000, 2004, 2006), «Նա-
խա մաշ տո ցյան Հա յաս տա նի գրային հա մա կար գե րը» (2003, 
2006, 2007), «Հայ կա կան մե հե նագ րու թյուն» (2003), «Հա յաս-
տա նը Քրիս տո սից առաջ եր րորդ հա զա րա մյա կում (ը ստ գրա-
վոր սկզբնաղ բյուր նե րի)» (2005), «10 հայ ակա նա վոր ար քա նե-
րը» (2009, 2011), «Տիգ րան Մեծ. թա գա վոր նե րից մե ծա գույ նը» 
(2010), «Հայոց պե տա կա նու թյու նը. 5000 -ա մյա... և քսա նա մյա» 
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(2011), «10 ակա նա վոր հայ թա գու հի ներ» (2014): Ա. Մով սի սյա-
նը նաև վեց գի տա հան րա մատ չե լի ֆիլ մե րի հե ղի նակ է:

 Գի տա հե տա զո տա կան և ու սում նա մե թո դա կան աշ խա-
տանք նե րով հան դես են եկել նաև դո ցենտ Կ. Եղիազա րյա նը, 
պ.գ.թ., ասիս տենտ Մ. Հով հան նի սյա նը, ասիս տենտ Գ. Բա դա-
լյա նը, դա սա խոս Ք. Յախ շյա նը: 

Ամ բիոնի ան դամ նե րը մշ տա պես մաս նակ ցում են հա մալ-
սա րա նա կան, հան րա պե տա կան ու մի ջազ գային գի տա ժո ղով-
նե րին՝ հան դես գա լով հայոց պատ մու թյան այլ ևայլ հիմ նա հար-
ցե րին նվիր ված զե կու ցում նե րով։ Ամ բիոնի նա խա ձեռ նու թյամբ 
կազ մա կերպ վում են նաև գի տա կան  բա նա վե ճեր հա յա գի տա-
կան տար բեր հար ցե րի շուրջ։ 

Ամ բիոնի դա սա խոս ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ԵՊՀ 
հա սա րա կա կան կյան քին, հե ռուս տա տե սային և ռա դիոե լույթ-
նե րով հան դես գա լիս մաս նա գի տա կան և հա սա րա կա կան հըն-
չե ղու թյուն ու նե ցող տար բեր հար ցե րի վե րա բե րյալ: Նրան ցից 
շա տե րը (Է. Մի նա սյան, Գ. Բա դա լյան, Ֆ. Ղա զա րյան, Ա. Հայ-
րու նի, Լ. Ու լու բա բյան, Կ. Հայ րա պե տյան և այլք) դա սա խո սու-
թյուն նե րով պար բե րա բար հան դես են գա լիս ՀՀ ազ գային բա-
նա կի զո րա մա սե րում: 
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հա մաշ խար հային 
պատ մու թյան ամ բիոնը կազ մա վոր վել է հին աշ խար հի և նոր 
պատ մու թյան ամ բիոն նե րի հիմ քի վրա: 1952 թվա կա նին եր-
կու ամ բիոն նե րից կազ մա վոր վել է ընդ հա նուր պատ մու թյան 
ամ բիոնը` ակա դե մի կոս Աբ գար Հով հան նի սյա նի ղե կա վա րու-
թյամբ: 1998 թվա կա նից ամ բիոնի վա րիչն է պրոֆ. Ալ բերտ Ստե-
փա նյա նը: 2005 թվա կա նին այն վե րան վան վել է հա մաշ խար-
հային պատ մու թյան ամ բիոն:

 Վեր ջին տա րի նե րին ամ բիոնի կազ մում կա տար վել են ար-
մա տա կան տե ղա շար ժեր: Տե ղի է ու նե ցել սերն դա փո խու թյուն, 
հին դա սա խոս նե րին փո խա րի նե լու են եկել նո րե րը՝ հիմ նա կա-
նում ամ բիոնի նախ կին սա ներ: Այժմ ամ բիոնում աշ խա տում է 
12 դա սա խոս` պատմ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա. Ա. Ստե փա-
նյա նը (ամ բիոնի վա րիչ), պատմ. գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ ներ Գ. 
Ս. Քի լիմ ջյա նը, Գ. Ս. Հա րու թյու նյա նը, Հ. Ժ. Հա րու թյու նյա նը, 
Դ. Ֆ. Թի նո յա նը, Ա. Ս. Գաս պա րյա նը, Ս. Խ. Հով հան նի սյա նը, 
Լ. Ռ. Մի նա սյա նը, Ա. Ս. Ղա զա րյա նը, պատմ. գիտ. թեկ նա ծու, 
ասիս տենտ Լ. Ս. Մկրտ չյա նը, դա սա խոս Կ. Յու. Գաս պա րյա նը, 
դո ցենտ Ա. Թե լուն ցը:  

Ու սում նա մե թո դա կան ընդ գրկ մամբ ամ բիոնը ներ կա յաց-
նում է հա մաշ խար հային պատ մու թյու նը` սկ սած հին ար ևե-
լյան քա ղա քակր թու թյու նից մինչև մեր օրե րը: 1997 թվա կա նից 
սկ սած` ու սուց ման եռաս տի ճան հա մա կար գի ան ցնե լու կա-
պակ ցու թյամբ ամ բիոնի ան դամ նե րի ու ժե րով բա կա լավ րիատի 
հա մար մշակ վել են հա մաշ խար հային պատ մու թյան տար բեր 
դա րաշր ջան նե րի վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան դա սըն թաց-
նե րի նոր ու սում նա կան ծրագ րեր: Կազմ վել և հրա տա րակ վել 
է պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նի և դոց. Հ. Հա րու թյու նյա նի հե ղի նա-
կած «Հին աշ խար հի պատ մու թյուն» ծրա գիր -ու ղե ցույ ցը (2005): 
Ամ բիոնը պար բե րա բար հրա տա րա կում է ու սում նաօ ժան դակ 
ձեռ նարկ ներ ու դա սա խո սու թյուն նե րի նյու թեր: Վեր ջին տա րի-
նե րին հրա տա րակ ված նման գոր ծե րից ար ժա նա հի շա տակ են` 
Ս. Հով հան նի սյա նի «Փյու նի կյան ծո վային քա ղա քակր թու թյու-
նը» (2012), Ա. Գաս պա րյա նի «Ֆ րան սիան Նա պո լեոն Բո նա-
պար տի կա ռա վար ման տա րի նե րին (1799-1814) (կա ռա վար ման 
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հա մա կար գի ար դիակա նաց ման մո դե լը), դա սա խո սու թյան նյու-
թեր» (2013), Լ. Մի նա սյա նի «Ի րադ րու թյու նը Հռո մում Ք. ա. II 
դա րում և Գրակ քուս նե րի բա րե նո րո գում նե րը, դա սա խո սու թյան 
նյու թեր» (2013), Լ. Մկրտ չյա նի «Եվ րո պա կան միու թյուն. Կա-
ռույ ցը, գոր ծա ռույթ նե րը, դե րա կա տա րու թյու նը, դա սա խո սու-
թյուն նե րի նյու թեր» (2013): 

Ինչ վե րա բե րում է մա գիստ րա տու րային, ապա ամ բիոնը 
1997 թվա կա նից ԵՊՀ -ու մ առա ջին նե րից մեկն է ան ցել այդ 
կր թա կար գին` «Հա մաշ խար հային պատ մու թյուն» մաս նա գի-
տաց մամբ: Ըստ այդմ մշակ վել են եր կա մյա խո րաց ված ու սուց-
ման ծրագ րեր Հին աշ խար հի, Միջ նա դա րի և Նոր ու նո րա գույն 
պատ մու թյան ամե նա տար բեր հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ: 
Ներդր վել են ար դի պատ մա գի տու թյան մա կար դա կին հա րիր 
դա սըն թաց ներ՝ «Պատ մու թյան տե սու թյուն», «Հա մաշ խար-
հային պատ մու թյան հիմ նա հար ցեր», «Քա ղա քակր թու թյուն-
նե րի տե սու թյուն և պատ մու թյուն», «Դե մոկ րա տիայի պատ-
մու թյուն», «Աշ խար հա քա ղա քա կա նու թյուն և ար դի հա սա րա-
կա կան պրակ տի կա», «Պառ լա մեն տա րիզ մի պատ մու թյուն», 
«Տն տե սա կան հա մա կար գե րը հա մաշ խար հային պատ մու թյան 
հա մա տեքս տում», «Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի տե սու-
թյուն և պատ մու թյուն» և այլն: Կազմ վել են դրանց ու սում նա կան 
պլան նե րը և ծրագ րե րը:

 Հա մաշ խար հային պատ մու թյան ամ բիոնի մա գիստ րա տու-
րայի բո վով ան ցել է շուրջ 100 մա գիստ րանտ : Նրան ցից 10 -ը 
պաշտ պա նել են թեկ նա ծո ա կան ատե նա խո սու թյուն, ըստ որում` 
երե քը գի տա կան աս տի ճան են ստա ցել եվ րո պա կան հա մալ սա-
րան նե րում (Լոն դոն, Վար շա վա, Բու դա պեշտ): 

 Բա ցի պլա նային դա սըն թաց նե րից` ամ բիոնի մա գիստ-
րանտ նե րի և բա կա լավ րի հա մա կար գի ու սա նող նե րի հա մար 
դա սա խո սու թյուն ներ են կար դա ցել ար տա սահ մա նյան մի շարք 
գիտ նա կան ներ, որոնց թվում` Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նի Queen's 
College -ի դե կան, պրոֆ. Թ. Բրաու նը, Հար վար դի հա մալ սա րա-
նի հա յա գի տու թյան ամ բիոնի վա րիչ պրոֆ. Ջ. Ռաս սե լը, Մի չի-
գա նի հա մալ սա րա նի հա յա գի տու թյան ամ բիոնի վա րիչ, պրոֆ. 
Ժ. Լի պա րի տյա նը, Վե նե տի կի Կա ֆոս կա րի հա մալ սա րա նի 
հա յա գի տու թյան ամ բիոնի վա րիչ Պ.-Լ. Զե քի յա նը, Բեռ լի նի հա-
մալ սա րա նի պրոֆ. Թ. Հոֆֆ մա նը, Լե չեի (Ի տա լիա) հա մալ սա-
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րա նի պրոֆ. Ջուս տո Տրաի նան, Դ. Կո լո ձեց կին (Կ րա կով), Կա-
լի ֆոռ նիայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր՝ Սեր ջիո Լա Պոր տան, 
Euroclio -ի (Պատ մու թյուն դա սա վան դող նե րի եվ րո պա կան ասո-
ցիացիա) հա մա կար գող Սթի վեն Սթի ջե րը և այլք: Ս. թ. հոկ տեմ-
բեր ամ սին ամ բիոնի աս պի րանտ նե րի և մա գիստ րանտ նե րի հա-
մար դա սա խո սու թյուն նե րով հան դես կգա Մի չի գա նի հա մալ սա-
րա նի պրո ֆե սոր Արա Սան ջյա նը: 

Ամ բիոնն ու նի իր մշ տա կան գի տա տե սա կան սե մի նա րը, որի 
հիմ նա թե ման է «Ան հա տը և հա սա րա կա կան ինո վա ցիոն գոր-
ծըն թաց նե րը պատ մու թյան մեջ»: Սե մի նա րին ելույթ նե րով հան-
դես են գա լիս դա սա խոս ներ, աս պի րանտ ներ, մա գիստ րանտ-
ներ, բա կա լավ րիատի ու սա նող ներ, դպ րո ցի ու սու ցիչ ներ և այլք:

1994-2002  թթ. ամ բիոնում կա տար վել է պե տա կան պայ մա-
նագ րային թե մա` «Հայ կա կան քրիս տո նեական հա սա րա կու-
թյու նը և հայ եկե ղե ցին (ծա գում նա բա նու թյու նը, հաս տա տու մը 
և զար գա ցու մը). Պատ մաքն նա կան և սո ցիալ-մ շա կու թային վեր-
լու ծու թյուն», որում ընդ գրկ ված են եղել պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նը 
և պրոֆ. Վ. Դի լո յա նը: Թե ման նվիր ված է հայ եկե ղե ցու ծա գում-
նա բա նու թյա նը և հայ կա կան հա սա րա կու թյան մեջ նրա խա ղա-
ցած դե րին: Նրա ար դյունք նե րը հրա տա րակ վել են հե ղի նակ նե-
րի մի շարք հոդ ված նե րում:

2008-2010  թթ. ամ բիոնն աշ խա տել է պե տա կան պայ մա-
նագ րային նոր գի տա թե մայի վրա` «Հա մաշ խար հայ նաց ման 
գոր ծըն թաց նե րը հայոց պատ մու թյան հո լո վույ թում. հել լե նիզմ, 
քրիս տո նեու թյուն, խա չակ րաց ար շա վանք ներ»` մաս նակ ցու-
թյամբ պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նի, դո ցենտ ներ Գ. Հա րու թյու նյա-
նի, Հ. Պի կի չյա նի և ասիս տենտ Լ. Մկրտ չյա նի: Ար դի պատ-
մա գի տու թյան նվա ճում նե րի դի տան կյու նից լու սա բան վել են 
գի տա թե մայի քա ղա քակր թա կան ար գո րիթ մե րը, որոնց ծի րում 
հա մա բեր վել են տար բեր դա րաշր ջան նե րի ար ժե քային հա մա-
լիր նե րը:

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը մաս նակ ցել են մի շարք դրա մաշը-
նոր հային ծրագ րե րի: Բալ թի մո րի հա մալ սա րա նի դրա մաշ նոր հի 
շր ջա նակ նե րում պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նը 1999-2001  թթ. մաս-
նակ ցել է “National Identity Alternatives in Multicultural Societies” 
գի տա թե մային՝ “Dimensions of National Identity (Preliminary 
observations)”: Ժն ևի հա մալ սա րա նի “Research Program in Social 



50

ä²îØàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú ´²Ü²êÆðàôÂÚ²Ü ü² ÎàôÈ îº îÜºð - 95

Studies”  ծրագ րի սահ ման նե րում պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նը 2001 
- 2004  թթ. մաս նակ ցել է “David the Invincible”  թե մայի կա-
տար մա նը: Նրա մաս նա թե ման էր “Neo-Platonic Approach to the 
Armenian Historiography”: Դո ցենտ Լ. Մի նա սյա նը հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք է կա տա րել Շվեյ ցա րիայում՝ Fondation Hardt 
Pour L'Etude L'Antiquite  Classique կազ մա կեր պու թյու նում:

Ա սիս տենտ Լ. Մկրտ չյա նը 2013 օգոս տո սի 12-27 -ը մաս նակ-
ցել է “European Forum Alpbach 2013” -ի աշ խա տանք նե րին, վե րա-
պատ րաստ վել է “Values in Science» և “Roots of European Values” 
թե մա նե րով: Նա 2013 թ. հոկ տեմ բե րի 24-31 -ը մաս նակ ցել է Բեռ-
լի նի հա մալ սա րա նի “Historical Narratives in the Ethnic Confflicts” 
խո րագ րով աշ խա տա ժո ղո վին: 

Ամ բիոնի ան դամ նե րը վեր ջին հինգ տար վա ըն թաց քում հրա-
տա րա կել են 5 մե նագ րու թյուն և ավե լի քան 130 հոդ ված: Դրան-
ցից պետք է առանձ նաց նել պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նի «Պատ-
մու թյան կեր պա փո խու թյուն նե րը Մեծ Հայ քում. Ար տա շի սյան 
դա րաշր ջան, Գիրք Ա» (2013), դո ցենտ Դ. Թի նո յա նի «Կի լի-
կիո Հայոց թա գա վո րու թյու նը և ինք նիշ խան կազ մա վո րում նե րը 
1320-1424  թթ.» (2011), դո ցենտ Ս. Հով հան նի սյա նի «Պատ մու-
թյուն և հի շո ղու թյու նը» (2014) մե նագ րու թյուն նե րը:

 Տա րի ներ շա րու նակ պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նի ղե կա վա րու-
թյամբ հե ղի նակ նե րի մի հա մա խումբ ՀՀ ԿԳՆ պատ վե րով ստեղ-
ծել է հան րակր թա կան դպ րո ցի 6-9-րդ դա սա րան նե րի հա մաշ-
խար հային պատ մու թյան դա սագր քեր: 2014 թ. հրա տարկ վել են 
դպ րո ցա կան եր կու դա սագր քեր՝ «Հա մաշ խար հային պատ մու-
թյուն. Հին աշ խարհ» (խմ բա գիր և հիմ նա կան հե ղի նակ Ա. Ստե-
փա նյան) և «Հա մաշ խար հային պատ մու թյուն. Մի ջին դա րեր» 
(հիմ նա կան հե ղի նակ՝ Գ. Հա րու թյու նյան):

2005 թվա կա նից ամ բիոնը հրա տա րա կում է «Պատ մու թյուն և 
կր թու թյուն», «Ինք նու թյան հար ցեր» և «Պատ մու թյան հարցեր» 
հան դես նե րը` պրոֆ Ա. Ստե փա նյա նի խմ բագ րու թյամբ: 

Ամ բիոնը հանձ նա ռել է կազ մա կեր պե լու Եր ևա նի, Գյում րու, 
Վա նա ձո րի և Ար ցա խի հա մալ սա րան նե րի և ման կա վար ժա կան 
ինս տի տուտ նե րի հա ման ման ամ բիոն նե րի ու սա նող նե րի տա-
րե կան գի տա ժո ղով նե րը: 2010 թ. կա յա ցավ այս շար քի առա ջին 
գի տա ժո ղո վը, իսկ 2013 թ. դեկ տեմ բե րի 14-15 -ը Ծաղ կա ձո րում 
տե ղի է ու նե ցել «Հա մաշ խար հային պատ մու թյան հիմ նա հար-
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ցեր. ըն կե րային կա ռույց, գա ղա փա րա խո սու թյուն, քա ղա քա-
կան հա մա կարգ» խո րագ րով երի տա սարդ պատ մա բան նե րի 
միջ բու հա կան 2-րդ գի տա ժո ղո վը, որին մաս նակ ցել են հան րա-
պե տու թյան տար բեր բու հե րի 46 ու սա նող ներ և գի տաշ խա տող-
ներ: Լա վա գույն 28 զե կու ցում ներ ամ փոփ վել են գի տա ժո ղո վի 
նյու թե րի ժո ղո վա ծո ի մեջ (գլ խա վոր խմբ.՝ Ա. Ստե փա նյան): 

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րի կող մից ու սա նող նե րի հա մար կազ-
մա կերպ վում են նաև  հա տուկ դպ րոց ներ: Պրոֆ. Ա. Ստե փան-
յա նի ղե կա վա րու թյամբ 2012 թ. նոյեմ բե րի 30 -ից դեկ տեմ բե րի 
1-ը 37 հո գի (10 դա սա խոս ներ և ՀՀ տար բեր բու հե րի 27 ու սա-
նող ներ) մեկ նել են Ծաղ կա ձոր՝ մաս նակ ցե լու ձմե ռային դպ րո ցի 
աշ խա տանք նե րին: «Մե դիացիան (միջ նոր դու թյուն) որ պես միջ-
պե տա կան կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման այ լընտ րան քային տեխ նո լո-
գիա» խո րագ րով թե ման երի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպ րո ցի 
շր ջա նակ նե րում հե տա զո տու թյան մի փորձ է եղել, որը նպա տակ 
է ու նե ցել թե մա տիկ ու ժա մա նա կագ րա կան առու մով ընդ գր կե լու 
հա մաշ խար հային պրակ տի կա յում մե դիացիոն երկ խո սու թյուն-
նե րի ծրագ րե րը, ինչ պես նաև դրանց ներ գոր ծու թյու նը քա ղա-
քակր թա կան-տա րա ծաշր ջա նային երկ խո սային հա րա ցույց նե-
րի մշակ ման և իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: 2013 թ. նոյեմ բե-
րի 24-25 -ը պրոֆ. Ա. Ստե փա նյա նի և ամ բիոնի մի խումբ աշ խա-
տա կից նե րի ջան քե րով կազ մա կերպ վել է՝ «Մե դիացիան որ պես 
միջ պե տա կան կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման այ լընտ րան քային տեխ-
նո լո գի ա-2» խո րագ րով աշ նա նային դպ րո ցը, որին մաս նակ ցել 
են 8 դա սա խոս ներ և ՀՀ տար բեր բու հե րի 25 ու սա նող ներ: Դըպ-
րոցն իրա կա նաց վել է Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան հիմ նադ-
րա մի, Երի տա սարդ պատ մա գետ նե րի ասո ցիացիայի աջակ ցու-
թյամբ և «Imagine» կոնֆ լիկտ նե րի հաղ թա հար ման կենտ րո նի 
ֆի նա սա վոր մամբ:

2014 թ. հու նի սի 28 -ին դո ցենտ ներ Լ. Մի նա սյա նի ու Դ. Թի-
նո յա նի և աս պի րանտ Ջ. Կճա նյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ կազ-
մա կերպ վել է «Ան հա տը պատ մու թյան հո լո վույ թում» խո րագ-
րով երի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միջ բու հա կան գի տա ժո ղո վը, 
որին մաս նակ ցել են հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րի 30 ու-
սա նող ներ և գի տաշ խա տող ներ: Լա վա գույն զե կու ցում նե րը նա-
խա տես վում է հրա տա րա կել ժո ղո վա ծո ի տես քով: 

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը զե կու ցում նե րով հան դես են եկել 
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Եր ևա նում, Մոսկ վա յում, Ս.Պե տեր բուր գում, Փա րի զում, Վար-
շա վա յում, Հռո մում, Քեմբ րի ջում, Օքս ֆոր դում, Բոս տո նում, 
Նեապո լում, Աթեն քում, Թե սա լո նի կում, Վիեն նա յում, Անն Ար-
բո րում, Բեռ լի նում, Բրաունշ վի գում, Կա լի նինգ րա դում, Ստամ-
բու լում, Թբի լի սիում տե ղի ու նե ցած հան րա պե տա կան և մի ջազ-
գային տար բեր գի տա ժո ղով նե րում:    
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱ ՐԱ ԿԻՑ ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ 
ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ

 Հա յաս տա նի  հա րա կից  երկր նե րի  պատ մու թյան  ամ բիոնի  
ծնունդն ար դյունք  է այն  մեծ  վե րա փո խու թյուն նե րի, որոնք  
սկիզբ են առել  հետ խորհր դային  ժա մա նա կաշր ջա նում  և կապ-
ված են նո րան կախ Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան  ձևա վոր-
ման  շր ջա նում մեր երկ րի առջև ծա ռա ցած նոր խն դիր նե րի հետ: 
Ամ բիոնը  եր կու  տաս նա մյա կից  էլ  քիչ պատ մու թյուն  ու նի, 
բայց  նրա  ակունք ներն  ա վե լի  խորն  են և  հաս նում  են  մինչև 
Եր ևա նի  պե տա կան  հա մալ սա րա նի  հիմ նադր ման ժա մա նակ-
նե րը: Ամ բիոնն իր  գո յու թյան  ըն թաց քում  ու նե ցել  է մի  շարք   
ան վա նում ներ՝ ԽՍՀՄ  պատ մու թյան, նոր  և  նո րա գույն  պատ-
մու թյան և, ի վեր ջո, Հա յաս տա նի  հա րա կից  երկր նե րի  պատ-
մու թյան։ Այս առու մով ամ բիոնը ԵՊՀ -ի հետ միասին եր կար ու 
բեղմ նա վոր ճա նա պարհ  է  ան ցել: 

Ամ բիոնում  աշ խա տել  են  ան վա նի  գիտ նա կան ներ, ճա նաչ-
ված  դա սա խոս ներ,  որոնք  որո շա կի  ներդ րում  ու նեն հան րա-
պե տու թյան  բու հա կան  կյան քում, գի տա կան  մտ քի  զար գաց-
ման, երկ րի կյան քի  տար բեր ոլորտ նե րում  որա կյալ  կադ րե րի  
պատ րաստ ման գոր ծում: 

Ն րանց  շար քում առանձ նա նում է ճա նաչ ված մտա վո րա-
կան, մեծ  ճա նա պարհ  ան ցած գիտ նա կան, պատ մա կան  գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՍՍՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ 
Վա հան Ռշ տու նին, ով 1931 թվա կա նին հիմ նադ րել և մինչև 
կյան քի վեր ջը  ղե կա վա րել է ամ բիոնը,  դաս տիարա կել  սե րունդ-
ներ: Նա  թո ղել  է  նաև  գի տա կան  մեծ  ժա ռան գու թյուն։ Նրա 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը նվիր ված  են հայ գյու ղա ցիու թյան  
պատ մու թյա նը, հայ   հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան  կյան քի 
տար բեր  բնա գա վառ նե րին։ Դրանք  այ սօր  էլ  ար դիական  են  
19-րդ դա րի վեր ջի  և  20-րդ դա րի  առա ջին  կե սի  մեր  պատ մու-
թյան  հիմ նա հար ցե րի ու սում նա սիր ման  տե սան կյու նից: 

Ար ժե քա վոր գի տա կան  ժա ռան գու թյուն  է թո ղել  նաև պատ-
մա կան  գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գարս ևան  Շա ռո-
յա նը, որը  ագ րա րային  պատ մու թյան ճա նաչ ված մաս նա գետ 
էր՝ օրի նա կե լի իր  բա րեխղ ճու թյամբ և  գոր ծին  նվիր վա ծու-
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թյամբ: Նրա գոր ծու նեու թյան  մեջ առանձ նա նում  են   ԽՍՀՄ 
պատ մու թյան  ամ բիոնի գլ խա վոր ման տա րի նե րը։ Ամ բիոնը  ղե-
կա վա րել է նաև պատ մա կան  գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր Հայկ Ղա զա րյա նը: Նրա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կում են եղել  19-րդ դ. երկ րորդ կե սի հայ հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյան խն դիր նե րը, որոնց  լու-
սա բա նու թյանն են նվիր ված նրա մի շարք աշ խա տու թյուն նե րը:        

Ամ բիոնի պատ մու թյան մեջ հի շա տա կու թյան ար ժա նի հետք 
են թո ղել ճա նաչ ված դա սա խոս ներ, դո ցենտ ներ  Մար ջիկ Շիմ-
շի րյա նը, Անդ րա նիկ  Ներ սի սյա նը, Ռի տա Մե լիք-Սարգ սյա նը  
և  ու րիշ ներ: Ամ բիոնի կյան քում ու րույն դեր է խա ղա ցել նաև  
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հո վիկ Մե լիք-
սե թյա նը, որի վա րի չու թյան տա րի նե րին էլ  ամ բիոնը վե րա կա-
ռուց վել է նոր և նո րա գույն պատ մու թյան ամ բիոնի:

ԽՍՀՄ -ի փլու զու մը և Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մը նոր խըն-
դիր ներ ու պա հանջ ներ դրե ցին բու հա կան հա մա կար գի առջև: 
Տե ղի ու նե ցան ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ, որոնք վե րա-
բե րում էին ինչ պես դա սա վանդ ման, այն պես էլ կազ մա կերպ չա-
կան, կա ռուց ված քային շատ հար ցե րի: Պատ մու թյան ֆա կուլ-
տե տում այդ փո փո խու թյուն նե րից մե կը  1998 թվա կա նին Հա-
յաս տա նի հա րա կից երկր նե րի պատ մու թյան ամ բիոնի ստեղ-
ծումն էր, որի առաջ խն դիր էր դր ված ու սա նող նե րին դա սա-
վան դել հատ կա պես այն երկր նե րի պատ մու թյու նը, որոնք սերտ 
առն չու թյուն են ու նե ցել մեր ժո ղովր դի, նրա պատ մու թյան հետ: 
Այդ երկր նե րի շար քում առանձ նա նում են հատ կա պես Ռու սաս-
տա նը, Իրա նը, Թուր քիան, Վրաս տա նը, Ադր բե ջա նը, Մեր ձա-
վոր Ար ևել քի երկր նե րը և այլն:

1998-2000 թվա կան նե րին ամ բիոնը ղե կա վա րում էր պատ-
մու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Բաբ կեն Հա րու թյու նյա նը: Դրանք տա րի-
ներ էին, երբ ան հրա ժեշտ էր մշա կել նոր դա սըն թաց ներ,  մա նա-
վանդ որ ԵՊՀ-ն  հան րա պե տու թյու նում առա ջին նե րից մեկն էր 
ան ցում կա տա րում  ու սուց ման եռաս տի ճան հա մա կար գի։ 2000-
2007 թթ. ամ բիոնի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րել է պատ մա կան  
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հեն րիկ Աբ րա հա մյա նը, 
2007 թվա կա նից մինչև այժմ ամ բիոնի վա րի չը պատ մա կան  գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հայ րա պետ Մար գա րյանն է: 
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Հա յաս տա նի հա րա կից երկր նե րի պատ մու թյան նոր ձևա-
վոր ված ամ բիոնում աշ խա տել են ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ՝ 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր պրո ֆե սոր ներ  Սեր գեյ 
Ամի րյա նը, Մի քայել Մու րա դյա նը, Եր վանդ Գաս պա րյա նը, դո-
ցենտ ներ Արամ Հայ թյա նը, Ալ բերտ Մկրտ չյա նը, Վա լե րի Ծա տի-
նյա նը։ Այ սօր ամ բիոնի կազ մում ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյուն 
են ծա վա լում պ.գ.թ., դո ցենտ ներ Ար տա վազդ Դար բի նյա նը, 
Անդ րա նիկ Վար դա նյա նը, Էդո արդ Զոհ րա բյա նը, Հով հան նես 
Ալեք սա նյա նը, դա սա խոս Սու սան նա Սե րո բյա նը և  ու րիշ ներ։ 
Նրանք որո շա կի վաս տակ և ներդ րում ու նեն բու հա կան կյան քի 
զար գաց ման, ու սում նա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման և մա տաղ 
սերն դի դաս տիարա կու թյան գոր ծում: 

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը, ձեռ նա մուխ լի նե լով նոր  խն դիր-
նե րի լուծ մա նը, մշա կել են  այ սօր վա պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան հա տուկ դա սըն թաց ներ: Դրանց շար քում հի շա-
տա կու թյան են ար ժա նի «Հայոց պատ մու թյան հիմ նա հար ցե րը 
ռու սա կան պատ մագ րու թյան գնա հատ մամբ» (պ րոֆ. Մ. Մու-
րա դյան), «Ժո ղովր դա վա րու թյու նը և քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րը», «Մեծ տե րու թյուն նե րի աշ խար հա քա ղա քա կան 
շա հե րը Հա րա վային Կով կա սում հետ խորհր դային շր ջա նում» 
(պ րոֆ. Հ. Աբ րա հա մյան), «Ազ գային հար ցը և Լեռ նային Ղա րա-
բա ղը», «Ս տա լի նյան բռ նաճն շում նե րը և դրանց հետ ևանք նե րը» 
(դո ցենտ Ա. Դար բի նյան), «Ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գը և 
ԽՍՀՄ -ի փլու զու մը ու դրա հետ ևանք նե րը», «Քե մա լա կան շար-
ժու մը Թուր քիայում» (պ րոֆ. Ս. Ամի րյան), «Մա թե մա տի կա կան 
մե թոդ նե րի և  ԷՀՄ -ի կի րա ռու մը պատ մա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րում» (դո ցենտ Ա. Վար դա նյան), «Վ րաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նը 1918-1920 թթ.», «Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի պատ-
մու թյուն» (դո ցենտ Է. Զոհ րա բյան) դա սըն թաց նե րը:  

Ամ բիոնը, հա վա տա րիմ մնա լով իր ավան դույթ նե րին, շա րու-
նա կում է զգա լի աշ խա տանք կա տա րել ու սում նա մե թո դա կան 
աշ խա տանք նե րի կա տա րե լա գործ ման, ու սում նա կան պլան նե-
րի, դա սըն թաց նե րի նո րաց ման, պատ մա գի տու թյան բնա գա վա-
ռում  նոր ձեռք բե րում նե րին հա մըն թաց նոր ծրագ րե րի մշակ ման և 
դա սա վան դու մը ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խա նեց նե լու գոր ծում: Հատ կա պես կար ևոր տեղ են հատ կաց վում 
հետ խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում առա ջա ցած նոր գոր ծըն-
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թաց նե րի, աշ խար հա քա ղա քա կան նոր տե ղա շար ժե րի, նո րան-
կախ ՀՀ ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան, նախ կին միու-
թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ԱՊՀ երկր նե րի 
միջև  ձևա վոր ված նոր հա րա բե րու թյուն նե րի նո րո վի մեկ նա բան-
մա նը, պատ մա կան Ար ցա խի ան ցյա լի և  ներ կա պատ մու թյան 
հիմ նա հար ցե րի լու սա բան մա նը:

 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում հան րա պե տու թյան 
կյան քում կա տար ված ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րը և 
ար տա քին աշ խար հում դիտ վող նոր եր ևույթ նե րը թե լադ րում են 
արա գո րեն ար ձա գան քել առա ջադր ված մար տահ րա վեր նե րին։ 
Այդ խն դի րը դր ված է  նաև ամ բիոնի դա սա խոս նե րի առջև։ Անհ-
րա ժեշ տու թյուն է զգաց վում վե րագ նա հա տել և նո րո վի արժ ևո-
րել Հա յաս տա նի հա րա կից երկր նե րի հետ մեր փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի պատ մու թյու նը, իրա տե սա կան պատ կե րա ցում ու նե-
նալ հար ևան պե տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ Մաս նա վո րա պես՝ 
հան րա պե տու թյան հա մար առաջ նա հերթ կար ևո րու թյուն են 
ներ կա յաց նում Կով կա սի երկր նե րը, որոնց հետ փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րը ան ցյա լում միջ նոր դա վոր ված են եղել։ Ար դիական  
է դառ նում տա րա ծաշր ջա նի պե տու թյուն նե րի հետ  հա մա կող-
մա նի կա պեր հաս տա տե լու հայե ցա կար գի մշա կու մը։

 Բա կա լավ րիատի և մա գիստ րա տու րայի նոր դա սըն թաց-
ներ մշա կե լիս մտց վում են  այն պի սի նոր դա սըն թաց ներ, որոնք 
նպա տակ ու նեն լրաց նե լու խորհ ր դային ժա մա նա կաշր ջա-
նի հա մար բնա կան բա ցը և հաշ վի առ նե լու ՀՀ շա հերն ու հե-
տաքրքրու թյուն նե րը։ Դեռևս 2009 թվա կա նին ամ բիոնում մշակ-
վեց «կով կա սա գի տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ մա գիստ րո սա-
կան ծրա գիր, որի իրա կա նաց մանն իրենց նպաս տը բե րե ցին 
ինչ պես ամ բիոնի, այն պես էլ ՀՀ ԳԱԱ լա վա գույն մաս նա գետ-
նե րը։ Կով կա սա գի տու թյան գծով կա տար վող աշ խա տանք նե-
րը նոր աս տի ճա նի բարձ րաց վե ցին 2011 թվա կա նին, երբ ֆա-
կուլ տե տի կազ մում բաց վեց Կով կա սա գի տու թյան առան ձին 
բա ժին, որի ու սում նա կան ծրագ րի մշակ ման ու սպա սարկ ման 
աշ խա տանք նե րը իրա կա նաց նում են ամ բիոնի դա սա խոս նե րը։ 
Նո րա բաց բա ժի նը մաս նա գի տա կան կր թու թյուն է տա լիս բա-
կա լավ րիատի ու սա նող նե րին։ Մաս նա վո րա պես՝ ու սա նող նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն ու սում նա սի րե լու Կով կա սի երկր նե րի 
պատ մու թյու նը, հնա գի տու թյու նը և ազ գագ րու թյու նը, ինչ պես 
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նաև յու րաց նե լու վրա ցե րեն ու ադր բե ջա նե րեն։ 
Ամ բիոնը կար ևո րու թյուն է ըն ծա յում նաև գի տա հե տա զո տա-

կան աշ խա տանք նե րին: Ամ բիոնի գրե թե բո լոր դա սա խոս նե րը 
ներգ րավ ված են տար բեր գի տա հե տա զո տա կան թե մա նե րում։ 
Այս ուղ ղու թյամբ նրանց կա տա րած ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը հրա տա րակ վում են հան րա պե տու թյան ու ար-
տերկ րի գի տա կան հան դես նե րում, իսկ առան ձին դա սա խոս ներ 
մաս նակ ցում են մի ջազ գային տար բեր գի տա ժո ղով նե րի և հան-
դես գա լիս ար ժե քա վոր զե կու ցում նե րով: 

Ամ բիոնի ան դամ նե րը վեր ջին տա րի նե րին հրա տա րա կել են 
մի քա նի մե նագ րու թյուն ներ, ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ ներ, 
դա սագր քեր և ավե լի քան 150 գի տա կան հոդ ված ներ: Դրան-
ցից պետք է առանձ նաց նել պրո ֆե սոր Մ. Մու րա դյա նի «Հայոց 
պատ մու թյան հիմ նա հար ցե րը ռու սա կան պատ մագ րու թյան 
գնա հատ մամբ» (1995), «Հայոց ող բեր գու թյու նը ռու սա կան 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան մտ քի գնա հատ մամբ» (1997), 
«Հայ կա կան հար ցը և ռու սա կան հա սա րա կա կան-քա ղա քա-
կան ու պատ մա գի տա կան միտ քը» (1998) մե նագ րու թյուն նե րը և 
«Ռու սաց դի վա նա գի տու թյու նը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
նե րի հա մա կար գում (XVIII-XIX դդ.)» ու սում նա կան ձեռ նար կը 
Է. Մի նա սյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ (2005) ու «Ռու սաս տա նի 
պատ մու թյան հիմ նա հար ցեր (XIX դ.)» (2011) բու հա կան դա սա-
գիր քը: Պրո ֆե սոր Հ. Աբ րա հա մյա նը հրա տա րա կել է «Ժո ղովըր-
դա վա րու թյու նը և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը» (2009) 
ու սում նա կան ձեռ նարկն ու «Խորհր դային և հետ խորհր դային 
հա սա րա կու թյու նը 1945-2011թթ.» (2011) մե նագ րու թյու նը: Պրո-
ֆե սոր Հ. Մար գա րյա նը եր կու մե նագ րու թյուն նե րի, դպ րո ցա կան 
և բու հա կան դա սագր քե րի, ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի հա մա-
հե ղի նակ է, իսկ դո ցենտ ներ Ա. Դար բի նյա նը, Է. Զոհ րա բյա նը 
և դա սա խոս Ս. Սե րո բյա նը ու սում նա կան ու ղե ցույց նե րի և շտե-
մա րան նե րի հա մա հե ղի նակ ներ են:
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Հ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶ ԳԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ

Իր գո յու թյամբ 90 տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիոնում գի տա-
ման կա վար ժա կան լայն գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լել ճա նաչ-
ված հա յա գետ ներ, հնա գետ ներ և ազ գագ րա գետ ներ Ա. Քա լան-
թա րը, Ս. Ավե տի սյա նը, Բ. Առա քե լյա նը, Ա. Աբ րա հա մյա նը, Թ. 
Խա չատ րյա նը, Ս. Եսա յա նը, Ա. Քա լան թա րյա նը, Յու. Մկր տու-
մյա նը, Դ. Վար դու մյա նը և ու րիշ ներ: Վեր ջին տա րի նե րին ամ-
բիոնի դա սա խո սա կան կազ մում կա տար վել են էա կան փո փո-
խու թյուն ներ: Այն հա մալր վել է նոր կադ րե րով, որոնք հիմ նա կա-
նում ֆա կուլ տե տի նախ կին սա ներ են: Ներ կա յումս ամ բիոնում 
որ պես հիմ նա կան դա սա խոս ներ աշ խա տում են պ.գ.դ., պրո ֆե-
սոր Հ. Գ. Ավե տի սյա նը (ամ բիոնի վա րիչ), պ.գ.դ., պրո ֆե սոր ներ 
Ի. Գ. Ղա րի բյա նը, Ռ. Ա. Նա հա պե տյա նը, պ.գ.թ., դո ցենտ ներ Հ. 
Պ. Հա կո բյա նը, Ա. Ս. Պետ րո սյա նը, Մ. Ռ. Գաբ րիելյա նը, դա-
սա խոս Հ. Թ. Հա րու թյու նյա նը: Հա մա տե ղու թյան կար գով ամ-
բիոնում դա սա խո սա կան աշ խա տանք են կա տա րում ՀՀ ԳԱԱ 
թղ թա կից ան դամ ներ, պրո ֆե սոր ներ Մ. Մ. Հաս րա թյա նը, Լ. Հ. 
Աբ րա հա մյա նը, ասիս տենտ ներ, պ.գ.թ. Ա.Ա. Բո բո խյա նը և Ա. Վ. 
Գնու նին:

 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում հնա գի տու թյան և ազ գագրու-
թյան ամ բիոնի գոր ծու նեու թյու նը են թարկ վել է լուրջ փո փո խու-
թյուն նե րի:  

Կր թա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը վե րա բե րող հիմ-
նա կան փո փո խու թյու նը Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցի ներդ րումն է և 
դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ կր թա կան ծրագ րե րի ու կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան հա մա պա տաս խա նե ցու մը Բո լո նիայի գոր-
ծըն թա ցի պա հանջ նե րին ոչ միայն տեխ նի կա կան, այլև բո վան-
դա կային տե սան կյու նից: Այս նպա տա կով ան ցած տա րի նե րի 
ըն թա ցում ամ բիոնում վե րա նայ վել, թար մաց վել ու նոր կր թա-
կան պա հանջ նե րին են հա մա պա տաս խա նեց վել գրե թե բո լոր 
դա սըն թաց նե րի ծրագ րե րը ինչ պես բա կա լավ րի, այն պես էլ մա-
գիստ րո սա կան ծրագ րե րի մա կար դա կում: Մշակ վել են ինչ պես 
ընդ հա նուր, այն պես էլ հա տուկ մաս նա գի տա կան նոր դա սըն-
թաց ներ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ար դի զար գա ցում նե-
րի, տե սա կան, մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի հաշ վառ մամբ: 

Կր թա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մակրպ ման 
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նպա տա կով ամ բիոնը շա րու նա կել է մի կող մից կադ րե րի երի-
տա սար դաց ման և մյուս կող մից ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ-
գագ րու թյան ինս տի տու տի հետ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
գոր ծըն թա ցը: 

Վեր ջին տա րի նե րին ամ բիոնն ու նե ցել է աս պի րանտ ներ և՛ 
հնա գի տու թյան, և՛ ազ գագ րու թյան գծով: Հնա գի տու թյան և ազ-
գագ րու թյան ինս տի տու տի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն-
քում մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րի շուրջ մեկ տաս նյակ շրջա-
նա վարտ ներ աշ խա տան քի են ան ցել ինս տի տու տի տար բեր 
բա ժին նե րում: Հա յաս տա նի տա րած քում ակ տիվ հնա գի տա կան 
պե ղում նե րի իրա կա նա ցու մը բե րել է նաև նրան, որ այ սօր մա-
գիստ րո սա կան ծրագ րի ունկն դիր նե րը ար դեն ու սում նա ռու թյան 
ըն թաց քում մաս նակ ցում են հնա գի տա կան պե ղում նե րի, ձեռք 
բե րում փոր ձա ռու թյուն և իրենց իսկ պե ղած նյու թե րի հի ման 
վրա շա րադ րում մա գիստ րո սա կան թե զե րը: 

Ազ գագ րա գետ նե րի հնա րա վո րու թյուն ներն այս առու մով 
փոքր -ի նչ սահ մա նա փակ են, սա կայն վեր ջին տա րի նե րին ազ-
գագ րա գետ -ու սա նող նե րը մաս նակ ցում են տար բեր մի ջազ-
գային հե տա զո տա կան ծրագ րե րի՝ այս պի սով ձեռք բե րե լով նաև 
մաս նա գի տա կան բա վա րար փոր ձա ռու թյուն ու հմ տու թյուն ներ: 
Բա կա լավ րա կան ծրագ րի գոր ծարկ մամբ կլուծ վեն կադ րե րի 
պատ րաս տան խն դիր նե րը, որն առա ջին տա րի նե րի հա մար 
կըն ձե ռի ար դեն նեղ մաս նա գի տա ցում ու նե ցող որա կյալ կադ րե-
րի պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն:

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ամ բիոնի ու սում նա գի տա-
կան  աշ խա տանք նե րը ըն թա ցել են հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րով.

Ա. Ու սում նակր թա կան. բաց վել է մեկ նոր ծրա գիր՝ «հնա գի-
տու թյուն և ազ գագ րու թյուն»: Կեն սա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի 
հետ մշակ վել է կր թա կան մա գիստ րա կան նոր ծրա գիր: Վե րա-
նայ վել, փո փոխ վել և նոր գրա կա նու թյամբ հարս տա ցել են ինչ-
պես ընդ հա նուր, այն պես էլ հա տուկ մաս նա գի տա կան դա սըն-
թաց նե րը: Հա մալր վել է նաև ամ բիոնի գրա դա րա նային ֆոն դը. 
ստաց վել է մեծ քա նա կու թյամբ ան գլե րե նով ժա մա նա կա կից 
գրա կա նու թյուն՝ հնա գի տու թյան, ֆի զի կա կան մար դա բա նու-
թյան ար դի հիմ նախն դիր նե րին վե րա բե րյալ, ձեռք են բեր վել ու-
սում նա կան ֆիլ մեր,  սար քա վո րում ներ:

Բ. Դաշ տային աշ խա տանք ներ և հե տա զո տու թյուն ներ. շա-
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րու նակ վել են հնա գի տա կան պե ղում նե րը Արա մու սում, Հող մի-
կում, Բջ նիում, Լո ռի բեր դում, Օշա կա նում, Սյու նի քում, որոնց 
մաս նակ ցել են ամ բիոնի դա սա խոս ներն ու մա գիստ րա տու րայի 
ու սա նող նե րը: Կազ մա կերպ վել է հնա գի տու թյան ար դի հիմ-
նախն դիր նե րի նվիր ված սե մի նար ներ ամ բիոնի դա սա խոս նե րի 
և ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Ամ բիոնը իրա կա նաց նում է 
ՀՀ ԿԳ նա խա րա րու թյան գի տու թյան կո մի տեի դրա մաշ նոր հի  
շր ջա նակ նե րում գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ «Պատ մա կան 
Սյու նի քը բրոն զի և եր կա թի դա րե րում, ըստ հնա գի տա կան պե-
ղում նե րի նո րա գույն հնա գի տա կան տվյալ նե րի» թե մայով (ղե-
կա վար՝ պրոֆ. Հ. Ավե տի սյան): 

Ազ գագ րու թյան գծով իրա կանց վել են հե տա զո տա կան 
ծրագ րեր: Դաշ տային   ազ գագ րա կան նյու թեր են գրառ վել ՀՀ 
Վայոց ձո րի, Արա գա ծոտ նի, Տա վու շի մար զե րում: Շա րու նակ-
վել է «Հա յաս տան և Ռու սաս տան. ան ցյա լի դա սե րը և ներ կա 
հե ռան կար նե րը» հե տա զո տա կան ծրա գի րը՝ ՀՀ Գի տու թյան 
պե տա կան կո մի տեի և ՌԴ Հու մա նի տար գի տա կան հիմ նադ-
րա մի հա մա տեղ մի ջազ գային դրա մաշ նոր հային ծրագ րի շր ջա-
նակ նե րում:

Գ. Վեր ջին տա րի նե րին ամ բիոնի դա սա խոս նե րը մաս նակ-
ցել են հան րա պե տա կան և մի ջազ գային գի տա կան կոն ֆե րանս-
նե րի Եր ևա նում, Գեր մա նիայում, Վրաս տա նում:

Հ նա գետ նե րը վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում շա րու նա կել 
են պե ղել տաս նյակ հու շար ձան ներ ՀՀ տար բեր մար զե րում 
(Շի րակ, Արա գա ծոտն, Կո տայք, Գե ղար քու նիք, Սյու նիք և այլ 
մար զեր): Ամ բիոնի ան դամ հնա գետ նե րի կող մից (Ի. Ղա րի-
բյան, Հ. Ավե տի սյան, Հ. Հա կո բյան, Ա. Բո բո խյան. Ա. Գնու նի 
և ու րիշ ներ) իրա կա նաց վող պե ղում նե րը լուրջ առա ջըն թաց են 
հայոց պատ մու թյան կար ևոր շր ջա փու լե րը նո րո վի դի տար կե-
լու ու վեր լու ծե լու տե սան կյու նից: Ամեն ևին պա տա հա կան չէ, որ 
հնա գի տա կան պե ղում նե րի մի մասն ու նի մի ջազ գային ուղղ վա-
ծու թյուն և իրա կա նաց վում է եվ րո պա կան տար բեր երկր նե րի ու 
ԱՄՆ -ի հնա գետ նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա-
նակ նե րում:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ար տա սահ մա նյան գոր ծըն կեր նե րի 
հետ հնա րա վո րու թյուն է տվել կազ մա կեր պե լու նաև գի տակըր-
թա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող այ ցեր տար բեր եվ րո պա կան 
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հա մալ սա րան ներ ու հե տա զո տա կան կենտ րոն ներ:      
Պ րոֆ. Հ.Ա վե տի սյա նը ղե կա վա րել է Ինս բուր գի, Մյուն խե-

նի, Մի լա նի համալ սա րան նե րի մի ջազ գային ար շա վախմ բե րի 
պե ղում նե րը  Ա րա մու սում և Օշա կա նում: Ար տա սահ ման ցի հնա-
գետ նե րի հետ պե ղում ներ է կա տա րել Մա սիս բլուր նոր քա րե-
դա րյան բնա կա վայ րում: Հա յաս տա նի հնա գի տու թյան վե րա-
բե րյալ դա սա խո սու թյուն ներ է կար դաց վել ար տա սահ ման ցի 
ու սա նող նե րի հա մար: Հ. Ավե տի սյա նը մաս նակ ցել է Եր ևա նում, 
ար տերկր նե րի մի շարք ու սում նա կան և գի տա կան կենտ րոն նե-
րում կա յա ցած մի ջազ գային գի տա ժո ղով նե րի աշ խա տանք նե-
րին: Նա  մի քա նի մե նագ րու թյուն նե րի և բազ մա թիվ գի տա կան 
հոդ ված նե րի հե ղի նակ է:

 Վեր ջին տա րի նե րին պրո ֆե սոր Հ. Ավե տի սյա նի հե ղի նա-
կու թյամբ հրա տա րակ վել է «Ա րա գած» (ու րար տա կան ամ րո ցի 
պե ղում ներ) (2001) և «Ա րա մուս» (հ նա գի տա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ) (Հա լեպ, 2012) մե նագ րու թյուն նե րը: Նա հա մա հե ղի-
նակ է «Հայոց պատ մու թյուն» առար կայի դպ րո ցա կան 6-րդ դա-
սա րա նի դա սագր քի և «Ու րար տո ի հնա գի տու թյու նը»   բու հա-
կան ու սում նա կան ձեռ նար կի:

Պ րոֆ.  Ի. Ղա րի բյա նը մաս նակ ցել է Լո ռե բեր դա քա ղա քի 
պեղ ման և վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րին: Մշա կույ թի նա-
խա րա րու թյան առա ջար կով ղե կա վա րել է Բջ նի ամ րո ցի պե-
ղում նե րը: Պրո ֆե սոր Ի. Ղա րի բյա նը մի քա նի մե նագ րու թյուն-
նե րի, 8 տաս նյա կից ավե լի գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ 
է: Վեր ջին տա րի նե րին նա հրա տա րա կել է «Սուրբ Գե ղարդ» 
(2003), «Ար ծափ-Մեղ րա ձոր» (2006), «Լո ռե բեր դա քա ղա քը» 
(2009) մե նագ րու թյուն նե րը: Նա թարգ մա նել է բու հա կան երեք 
դա սա գիրք, այդ թվում Վ. Ալեք սե ևի և Ս. Պեր շի ցի հե ղի նա կած 
«Նախ նա դա րյան հա սա րա կու թյան պատ մու թյու նը» (2012): Ի. 
Ղա րի բյա նը նաև դպ րո ցա կան 6 և 7-րդ դա սա րան նե րի «Հայոց 
պատ մու թյուն» առար կայի դա սագր քե րի հա մա հե ղի նակ նե րից 
է:

Պ. գ. թ., դո ցենտ Հայկ Հա կո բյա նը ղե կա վա րել է Հող մի կի 
հե թա նոս կան տա ճա րա կան հա մա լի րի պե ղում նե րը: Հա մա ցան-
ցում ներ կա յաց րել է դա սա խո սու թյուն «Ա վա րայ րի ճա կա տա-
մար տի քն նա կան վեր լու ծու թյան մա սին» http://bon. Am/ vardan-
mamikonyan-hayk-hakobyan/: Հրա տա րա կել է եր կու մե նագ րու-



62

ä²îØàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú ´²Ü²êÆðàôÂÚ²Ü ü² ÎàôÈ îº îÜºð - 95

թյուն` «Տիգ րան Մեծ» (2005), «Հայոց բա նա կը Եր վան դու նի նե-
րի օրոք» (2013), 8 մե նագ րու թյուն ներ հա մա հե ղի նա կու թյամբ, 
խմ բագ րել է «Հայ կա զու նի նե րի գի տա կան ժո ղո վա ծուն»: Հ. Հա-
կո բյա նը մաս նակ ցել է Վան քա ղա քին նվիր ված գի տա ժո ղո վին, 
150 -ից ավե լի գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 

Պ. գ. թ., դո ցենտ Ա. Բո բո խյա նը պե ղում ներ է կա տա րել 
Սոդ քի և Մար գա հով տի հնա վայ րե րում, Արա գա ծի լան ջե րին: 
Ու ղեգ ծային ար շավ ներ է իրա կա նաց րել Եղեգ նա ձո րի, Գո րի սի 
տա րա ծաշր ջան նե րում, Սե լի մի լեռ նանց քում: Ամ փո փել և հրա-
պա րակ ման է նա խա պատ րաս տել  Սոթ քի, Մար գա հով տի հու-
շար ձան նե րի, վի շա պա քա րե րի, Եղեգ նա ձոր կա տա րած ար շա-
վի նյու թե րը: Տի պա բա նել է Եղեգ նա ձո րի, Աթ թա շի և Սե լի մի նո-
րա հայտ վի շա պա քա րե րը: Տի պա բան վել և նո րո վի է թվագր վել 
Եղեգ նա ձո րի և Գո րի սի թան գա րան նե րի նյու թե րը: Էջ միած նի 
թան գա րա նում ու սում նա սիր վել է Ռ. Թո րո սյա նի ֆո տոար խի վը՝ 
նվիր ված Սևա նա լճի ավա զա նի 1969 թ. և Շա մի րա մի 1973 թ. 
ար շա վախմ բե րի ար դյունք նե րին: Նա «Հա ղոր դակ ցու թյու նը և 
փո խա նա կու թյու նը Կով կա սի և Տավ րո սի միջև մ.թ .ա. 2500-1500 
թթ.» (Քեմբ րիջ, 2008) գեր մա նե րեն մե նագ րու թյան հե ղի նակ է և 
«Ու րար տո ի հնա գի տու թյու նը» բու հա կան ձեռ նար կի հա մա հե-
ղի նակ: 

Ա. Բո բո խյա նը մաս նակ ցել է ար տա սահ մա նյան մի շարք 
գի տա ժո ղով նե րի և կար դա ցել դա սա խո սու թյուն ներ Հա յաս տա-
նի հնա գի տու թյան վե րա բե րյալ: Նա 7 տաս նյա կից ավե լի գի-
տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 

Ազ գագ րա գետ նե րը (Լ. Աբ րա հա մյան, Ռ. Նա հա պե տյան, Ա. 
Պետ րո սյան, Ա. Թադ ևո սյան, Մ. Գաբ րիելյան, Հ. Հա րու թյու նո-
յան և ու րիշ ներ) աշ խա տել են տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով:        

Պ րոֆ. Ռ. Ա. Նա հա պե տյա նը  հրա տա րա կել է 4 ծա վա լուն 
մե նագ րու թյուն ներ, 3 ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ, 10 
ու սում նա մե թո դա կան ծրա գիր, 80 գի տա կան հոդ ված ներ: Նա 
իր մե նագ րու թյուն նե րի մեծ մա սը նվի րել է Հա յաս տա նի պատ-
մաազ գագ րա կան մար զե րից ամե նա սա կավ ու սում նա սիր ված 
պատ մա կան Աղձ նի քին (Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի, ներ կայիս 
Թուր քիայի տա րած քում): Դրանք են՝ «Աղձ նի քա հայե րի ըն-
տա նի քը և ըն տա նե կան ծի սա կար գը  պատ մաազ գագ րա կան 
ու սում նա սի րու թյուն» (2004), «Աղձ նի քա հայե րի ամուս նա հար-
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սա նե կան սո վո րույթ ներն ու ծե սե րը. պատ մաազ գագ րա կան ու-
սում նա սի րու թյուն» (2007), «Աղձ նի քա հայե րի ման կան ծնն դի և 
խնամ քի ավան դա կան սո վո րույթ ներն ու ծե սե րը. պատ մաազ-
գագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն» (2011) և «Հայոց ազ գակ ցա-
կան հա մա կար գը (XIX դ. երկ րորդ կես - XX դ. սկիզբ). պատ-
մաազ գագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն» (2012): 

Իբրև գի տա կան թե մա`  աշ խա տում է  «Հայ ազ գագ րու թյան 
պատ մու թյուն» (հ նա գույն և վաղ միջ նա դա րի շր ջան), «Հայ ազ-
գագ րու թյուն» բու հա կան դա սագր քի վրա: 

Պ. գ. թ., դո ցենտ Ա. Ս. Պետ րո սյա նը հրա տա րա կել է գի-
տու թյան պատ մու թյանն ու ազ գագ րա կան հիմ նախն դիր նե րով 
զբաղ ված նվի րյալ նե րին վե րա բե րող 6 տաս նյա կից ավե լի գի-
տա կան հոդ ված ներ և եր կու մե նագ րու թյուն ներ, առան ձին հոդ-
ված նե րով ան դրա դար ձել է նաև հայոց մշա կույ թի առան ձին 
հիմ նախն դիր նե րին:          

Ա. Ս. Պետ րո սյա նը շա րու նա կում է աշ խա տել գե ղար վես-
տա կան գրա կա նու թյու նը ազ գագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե-
րի սկզբ նաղ բյուր հիմ նախնդ րի վրա: Վեր ջին տա րի նե րին նրա 
հրա տա րա կած մե նագ րու թյուն նե րից է «Հայ գրա կա նու թյու նը 
և բա նար վես տը ազ գագ րու թյան սկզբ նաղ բյուր» (2012) աշ խա-
տու թյու նը: 

Լ. Աբ րա հա մյա նը շա րու նա կում է զբաղ վել գի տու թյան 
պատ մու թյան, տե սու թյան, մե թո դա բա նու թյան կար ևոր հիմ նա-
հար ցե րով՝ իր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ներ կա յաց-
նե լով ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ նրա սահ ման նե րից 
դուրս:

Պ. գ. թ., դո ցենտ Մ. Ռ. Գաբ րիելյա նը շա րու նա կել է ընդ հա-
նուր և մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ վա րել «պատ մու թյուն» 
և «կով կա սա գի տու թյուն» բա կա լավ րա կան և «հ նա գի տու թյուն և 
ազ գագ րու թյուն» ու «կով կա սա գի տու թյուն» մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րե րում: Մշա կել է մաս նա գի տա կան ծրագ րի  նոր դա սըն-
թաց, մի քա նի մե նագ րու թյուն նե րի հե ղի նակ է: Նա մաս նակ ցել 
է «Հա յա գի տու թյու նը և ար դի ժա մա նա կաշր ջա նի մար տահ րա-
վեր նե րը» մի ջազ գային հա մա ժո ղո վին, որ տեղ հան դես է եկել 
«Ա ռօ րյա ազ գայ նա կա նու թյան և էթ նի կու թյան խորհր դային 
պատ մու թյու նը» թե մայով զե կուց մամբ, ինչ պես նաև ԵՊՀ և 
Թբի լի սիի պե տա կան հա մալ սա րա նի կազ մա կեր պած գի տա ժո-
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ղո վին: Հան դես է եկել հա րավ կով կա սյան հան րա պե տու թյուն-
նե րում հո ղի սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող 
զե կուց մամբ  ԵՊՀ ու Արի զո նային պե տա կան հա մալ սա րա նի 
կազ մա կեր պած մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին:  Մաս նակ ցել է ՀՀ 
ԿԳՆ Գի տու թյան պե տա կան կո մի տեի կող մից ֆի նան սա վոր-
վող ծրագ րի, ինչ պես նաև վեր ջի նիս և ՌԴ ՌՊՀՀ -ի հա մա տեղ 
հե տա զո տա կան ծրագ րին: Ան հա տա կան հե տա զո տա կան դրա-
մաշ նոր հային ծրագ րեր է իրա կա նաց րել «Բաց հա սա րա կու-
թյան հիմ նադ րամ ներ-Հա յաս տան» հիմ նադ րա մի և ԵՊՀ գեն-
դե րային հե տա զո տու թյուն նե րի և առաջ նոր դու թյան կենտ րո նի 
տրա մադ րած հե տա զո տա կան դրա մաշ նոր հի շր ջա նակ նե րում: 
Euroclio մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան և Եվ րա միու թյան 
կող մից իրա կա նաց վող «Կի սե լով պատ մու թյու նը. Մշա կու թային 
երկ խո սու թյուն ներ» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում որ պես հա յաս տա-
նյան կող մի հա մա կար գող նե րից մե կը սե մի նար-քն նար կում նե րի 
է մաս նակ ցել Հա յաս տա նում և Վրաս տա նում: Մ. Գաբ րիելյա նը 
շա րու նա կել է ան ցու մային հա սա րա կու թյուն նե րին, պա տե րազ-
մի և էթ նիկ կոնֆ լիկտ նե րի մար դա բա նու թյա նը և առօ րեակա նու-
թյան մար դա բա նու թյա նը վե րա բե րող ու սում նա սի րու թյուն նե րը՝ 
հոդ ված ներ հրա տա րա կե լով ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես 
էլ նրա սահ ման նե րից դուրս: Նա հե ղի նակ և հա մա հե ղի նակ է 
ավե լի քան 10 մե նագ րու թյուն նե րի և շուրջ 70 գի տա կան հոդ-
ված նե րի: Նրա մե նագ րու թյուն նե րից է «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ար դի գյու ղա ցիու թյու նը» (2001) աշ խա տու թյու նը: 

Ա. Թադ ևո սյա նը Ֆուլբ րայ թի հե տա զո տա կան դրա մաշ նոր-
հի շր ջա նակ նե րում շուրջ մեկ տա րի աշ խա տել է ԱՄՆ լա վա-
գույն բու հե րից Բերք լիի հա մալ սա րա նում՝ դի տար կե լով սո ցիալ-
մ շա կու թային փո խա կեր պում նե րի տե սա կան, մե թո դա բա նա-
կան ու կի րա ռա կան հիմ քե րը Հա յաս տա նի և այլ ան ցու մային 
հա սա րա կու թյուն նե րի օրի նա կով:

 Դա սա խոս Հ. Հա րու թյու նյա նը ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ազ գագ րու թյան բաժ նի ար շա-
վախմ բի կազ մում դաշ տային ազ գագ րա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ է ան ցկաց րել ՀՀ Լո ռու և Տա վու շի մար զե րում: Պաշտ պա-
նու թյան է ներ կա յաց րել «Հով հան նես Թու մա նյա նը և հայ ազ-
գագ րու թյու նը» թե մայով թեկ նա ծո ա կան ատե նա խո սու թյուն: 

Պ. գ. թ., Ա. Գնու նին պե ղում ներ է կա տա րել Կե րե նի դամ բա-
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նա դաշ տում: Ու ղեգ ծային ար շավ ներ է կա տա րել Եղեգ նա ձո րի, 
Գո րի սի, Կա պա նի, ԼՂՀ Քա շա թա ղի շր ջա նի տա րածք նե րում: 
Ամ փոփ վել և հրա տա րակ ման է նա խա պատ րաստ վել  Կե րե նի 
պե ղում նե րի նյու թե րը, աքե մե նյան շր ջա նի կա րա սային թա-
ղում նե րի հա մա տեքս տում տի պա բան վել են դամ բա րա նային 
կա ռույց նե րը: Հրա տա րակ վել են  Քա շա թա ղի շր ջա նի ու ղեգ-
ծային ար շավ նե րի ար դյունք նե րը: Ու սում նա սիր վել են Բեր ձո րի, 
Ստե փա նա կեր տի, Կա պա նի և Եղեգ նա ձո րի թան գա րան նե րում 
պահ պան վող ծո րա կա վոր անոթ նե րը: Մշա կել և հրա տա րակ-
ման է նա խա պատ րաս տել  Կա պա նի պե ղում նե րի նյու թե րը: Էջ-
միած նի պատ մաազ գագ րա կան թան գա րա նում մշակ վում է Ռ. 
Թո րո սյա նի ձե ռա գիր ժա ռան գու թյու նը:

Ամ բիոնը ու նի հնա գետ -ազ գագ րա գետ ներ, որոնք, ավար տե-
լով աս պի րան տու րան, հա ջո ղու թյամբ պաշտ պա նել  են թեկ նա-
ծո ա կան ատե նա խո սու թյուն ներ:

Ամ բիոնը հրա տա րա կել  է շուրջ 200 գի տա կան հոդ ված ներ, 
մե նագ րու թյուն ներ, դա սագր քեր և ու սում նա կան ձեռ նարկ ներ:
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 ՀԱՅ ԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ -Ի ԱՄ ԲԻՈՆ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ ար վես տի պատ մու-
թյան և տե սու թյան ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕ -ի ամ բիոնը ստեղծ վել է 1996 թ. 
ապ րի լին: Ամ բիոնի հիմ նա դիր վա րիչն է ար վես տա գի տու թյան 
դոկ տոր Լևոն Չու գաս զյա նը: ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տու-
տից, Մ. Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նից, Հա յաս տա նի 
ազ գային պատ կե րաս րա հից, Եր ևա նի պե տա կան գե ղար վես-
տի ակա դե միայից, Ռուս ար վես տի թան գա րա նից պատ մու թյան 
ֆա կուլ տե տի ար վես տա բա նու թյան բաժ նում դա սա վան դե լու 
հա մար հրա վիր վել են մաս նա գետ ներ:   

Ամ բիոնում որ պես հիմ նա կան դա սա խոս ներ աշ խա տում են 
պ. գ. դ. Լ. Բ. Չու գաս զյա նը (ամ բիոնի վա րիչ), դո ցենտ ներ Ս. Ս. 
Մա նու կյա նը, Ֆ. Ի. Տեր-Մար տի րո սո վը, ասիս տենտ ներ, արվ. 
գիտ. թեկ նա ծու ներ Զ. Ա. Հա կո բյա նը, Ի. Ն. Թա ջա րյա նը, Լ. Ս. 
Պի պո յա նը, Ս. Վ. Վար դա նյա նը, դա սա խոս ներ Ս. Լ. Չու գաս-
զյա նը, Լ. Ս. Դավ թյա նը, Շ. Գ. Զոհ րա բյա նը, Լ. Շ. Մի քայե լյա-
նը, Լ. Բ. Չու գաս զյա նը, Լ. Վ. Սարգ սյա նը, Հ. Է. Վար դա նյա-
նը, Մ. Ռ. Վար դա նյա նը և ու րիշ ներ: Հա մա տե ղու թյան կար գով 
ամ բիոնում աշ խա տում են պ. գ. թ., դո ցենտ Ս. Գ. Հմա յա կյա նը, 
ասիս տենտ ներ, արվ. գիտ. թեկ նա ծու ներ Ս. Գ. Հով հան նի սյա-
նը, Ա. Ա. Տեր-Մի նա սյա նը, Գ. Հ. Տեր-Վար դա նյա նը, դա սա խոս-
ներ Ի. Ռ. Բաղ դա մյա նը, Ա. Ռ. Աթա յա նը, Վ. Ս. Կալ չու րի նան, 
Դ. Գ. Ղա զա րյա նը և ու րիշ ներ:

2013-2014 թթ. բա կա լավ րիատում ամ բիոնի թե՛ հիմ նա կան և 
թե՛ հրա վիր ված դա սա խոս նե րի կող մից  ար դեն դա սա վան դվում 
է 35, իսկ մա գիստ րա տու րա յում 21 մաս նա գի տա կան առար կա: 
Բա ժինն ու նի 300 ու սա նող: Հայ ար վես տի պատ մու թյան և տե-
սու թյան ամ բիոնը, ստեղծ ված լի նե լով ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕ -ի դրա մաշ-
նոր հով, տար բեր վում է հա մալ սա րա նի մյուս ամ բիոն նե րից իր 
գոր ծու նեու թյան մի ջազ գային կար գա վի ճա կով, որն ար տա-
հայտ վում է և՛ կր թա կան, և՛ գի տա հե տա զո տա կան բնա գա վառ-
նե րում: Իր հիմ նադր ման օրից հայ ար վես տի պատ մու թյան ամ-
բիոնը կազ մա կեր պում է ար վես տա բա նու թյան բաժ նի ու սա նող-
նե րի (հայ ար վես տի պատ մու թյուն, ճար տա րա պե տու թյուն, կի-
րա ռա կան ար վեստ, թան գա րա նա գի տու թյուն, երաժշ տու թյան, 
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թատ րո նի, կի նոյի պատ մու թյուն և հա մաշ խար հային ար վես տի 
պատ մու թյուն) առար կա նե րի դա սա վան դու մը: Բա ցի հայե րե-
նից և ռու սե րե նից՝ ար վես տա բա նու թյան բաժ նի ու սա նող նե րը 
սո վո րում են ան գլե րեն, գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, իտա լե րեն  և 
նոր հու նա րեն: 

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րից Լ. Չու գաս զյա նը, Ֆ. Տեր-Մար-
տի րո սո վը և Ս. Մա նու կյա նը ղե կա վա րում են 5 իրանցի աս պի-
րանտ նե րի թեկ նա ծո ա կան ատե նա խո սու թյուն նե րը, որոնց աշ-
խա տանք նե րը ներ կա յաց վել են պաշտ պա նու թյան: Հայ ար վես-
տի պատ մու թյան և տե սու թյան ամ բիոնը ար վես տա բա նու թյան 
բաժ նում պար բե րա բար կազ մա կեր պում է գի տա կան սե մի նար-
ներ, որ տեղ զե կու ցում նե րով հան դես են գա լիս ամ բիոնի դա սա-
խոս նե րը և այլ երկր նե րի գիտ նա կան նե րը, ներ կա յաց նում են 
ըն թա ցիկ տա րում կա տա րած իրենց ու սում նա սի րու թյուն նե րը: 
Ամ բիոնի ան դամ նե րը կար ևոր ջան քեր են գոր ծադ րում ամ բիոնի 
ու սում նա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րի ուղ ղու թյամբ: Տա րի ներ 
շա րու նակ ամ բիոնում ծա վալ վում է գի տա հե տա զո տա կան լայն 
գոր ծու նեու թյուն, որն ընդ գր կում է հայ ար վես տի պատ մու թյան 
տար բեր ժա մա նա կա մի ջոց նե րի հիմ նա հար ցե րը: Առա վելապես 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում են նա խաք րիս տո նեական շր ջա նի 
և միջ նա դա րյան, նաև նոր ժա մա նակ նե րի հայ ար վես տի բարդ 
ու քիչ ու սում նա սիր ված խն դիր նե րը: Վեր ջին 3 տա րի նե րի ըն-
թաց քում  ամ բիոնում պաշտ պան վել է 5 թեկ նա ծո ա կան ատե-
նա խո սու թյուն, հրա տա րակ վել է 9 մե նագ րու թյուն, 2 ու սում նա-
մե թո դա կան ձեռ նարկ, 80 -ից ավե լի գի տա կան հոդ ված, ինչ պես 
նաև ամ բիոնի դա սա խոս նե րը և աս պի րանտ նե րը մաս նակ ցել են 
հան րա պե տա կան և մի ջազ գային, այդ թվում նաև ար տա սահ-
մա նում կազ մա կերպ ված բազ մա թիվ գի տա ժո ղով նե րի, ինչ պես 
նաև դա սա խո սու թյուն ներ են կար դա ցել տար բեր երկր նե րում: 
ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕ -ի ամ բիոնի դա սա խոս նե րը տա րի ներ շա րու նակ 
հա րյու րա վոր հոդ ված ներ են հրա տա րա կել բո լոր ժա մա նակ-
նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի նկա րիչ նե րի, քան դա կա գործ նե րի, ճար-
տա րա պետ նե րի գեր մա նա կան Դե Գրույ թեր հան րա գի տա րա-
նում, նաև ար տա սահ մա նի զա նա զան երկր նե րում հրա տա րակ-
վող հան դես նե րում և ժո ղո վա ծու նե րում: Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ար վես տա բա նու թյան բաժ նի ու սա նող նե րին 
դա սա վան դե լուց բա ցի ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕ -ի ամ բիոնի դա սա խոս նե րը 
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տա րի ներ շա րու նակ առան ձին դա սա խո սու թյուն ներ են կար-
դա ցել օտար երկր նե րից ժա մա նած ու սա նող նե րի հա մար կազ-
մա կերպ ված ամա ռային դպ րոց նե րում: Ամ բիոնի դո ցենտ Ֆ. 
Տեր-Մար տի րո սո վը տա րի ներ շա րու նակ ղե կա վա րում է հայոց 
հնա գույն մայ րա քա ղաք Եր վան դա շա տի պե ղում նե րը: Հայ ար-
վես տի պատ մու թյան և տե սու թյան ամ բիոնը 2013 թ. ՀՀ Գի տու-
թյան կո մի տեի կող մից ստա ցել է դրա մաշ նորհ «Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյու նից (1915-1923թթ.) փրկ ված հայ ար վես տի նմուշ նե րը 
Ռու մի նիայում» թե մայի կա տար ման հա մար: 

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րի ու ժե րով հրա տա րակ վել են մի քա-
նի մե նագ րու թյուն ներ և բազ մա թիվ գի տա կան հոդ ված ներ: Վեր-
ջին տա րի նե րին հրա տա րակ ված մե նագ րու թյուն նե րից են Լ. 
Չու գաս զյա նի «Ար շակ Ֆեթ վա ճեան, Հայ ար վես տի վար պետ-
ներ և գան ձեր 1» (2011), Շ. Զոհ րա բյա նի «Վարդ գես Սու րե-
նյան ցի գր քային նկա րա զար դում նե րը» (2013), Ս. Վար դա նյա նի  
«Հի սուս Քրիս տո սի կեր պա րը 20-րդ դա րի հայ կեր պար վես տում 
(1900-1920 -ա կան թվա կան ներ)», (2013) աշ խա տու թյուն նե րը: 
Մի քա նի մե նագ րու թյուն նե րի և 9 տաս նյա կից ավե լի գի տա կան 
հոդ ված նե րի հե ղի նակ և հա մա հե ղի նակ է նաև դո ցենտ Ս. Մա-
նու կյա նը: 4 մե նագ րու թյուն նե րի և 100 -ից ավե լի գի տա կան հոդ-
ված նե րի հե ղի նակ է դո ցենտ Ֆ. Տեր-Մար տի րո սո վը: Դո ցենտ 
Ս. Հմա յա կյա նը ևս հրա տա րա կել է մի քա նի մե նագ րու թյուն ներ 
և 8 տաս նյա կից ավե լի գի տա կան հոդ ված ներ: 

Ամ բիոնի վա րիչ Լ. Չու գաս զյա նը կազ մա կեր պել է հան րա պե-
տա կան և մի ջազ գային մի շարք գի տա ժո ղով ներ թե՛ Եր ևա նում և 
թե՛ ար տա սահ մա նում. այս պես՝ 2005 թ. Ավստ րիայի Զալց բուրգ 
քա ղա քում Հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի եվ րո պա կան 
ասո ցիացիայի հետ հա մա տեղ կազ մա կերպ վել է հայ ար վես-
տին ու ճար տա րա պե տու թյա նը նվիր ված մի ջազ գային գի տա-
ժո ղով, որին մաս նակ ցող հա յաս տա նյան պատ վի րա կու թյան 
մաս են կազ մել ամ բիոնի ներ կայիս ու նախ կին մի քա նի դա սա-
խոս ներ: 2010 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-17 -ին Մոսկ վա յում տե ղի 
ու նե ցավ մի ջազ գային սիմ պո զիում «Հա յաս տան-Ռու սաս տան: 
Երկ խո սու թյուն գե ղար վես տա կան մշա կույ թի տա րած քում» խո-
րագ րով: Սիմ պո զիու մի կազ մա կեր պիչ ներն էին Ռու սաս տա նի 
ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րա կան գի տու թյուն նե րի ակա-
դե միային կից` Ճար տա րա պե տու թյան և քա ղա քա շի նու թյան 
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տե սու թյան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տը, ՌԴ մշա կույ-
թի նա խա րա րու թյա նը կից Ար վես տա գի տու թյան ինս տի տու տը 
և ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ -ի հայ ար վես տի պատ մու թյան և տե սու թյան 
ամ բիոնը: Ամ բիոնի 9 ան դամ ներ կար դա ցել են զե կու ցում ներ: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու մի նիայի մշա կույ թի 
նա խա րա րու թյուն նե րի միջև կա յա ցած հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պայ մա նա վոր վա ծու թյան շր ջա նակ նե րում ամ բիոնի վա րիչ Լ. 
Չու գաս զյա նը ռու մի նա կան կող մից նշա նակ ված հա մա կար գող, 
պատ մա բան Ֆիորել Ակի մի հետ կազ մա կեր պել է հայ-ռու մի նա-
կան պատ մա կան և մշա կու թային առն չու թյուն նե րին նվիր ված 
մի ջազ գային գի տա ժո ղով, որը տե ղի է ու նե ցել  Բու խա րես տում 
2013 թ. հոկ տեմ բե րի 29 -ից 31 -ը,  որի ժա մա նակ ելույթ ներվ հան-
դես են եկել Լ. Չու գաս զյա նը, Ս. Մա նու կյա նը, Մ. Վար դա նյա նը 
և Ն. Սմ բա տյա նը, ինչ պես նաև ՀՀ ԳԱԱ և Մա տե նա դա րա նի մի 
շարք աշ խա տա կից ներ, ռու մի նա ցի, ինչ պես նաև Ֆրան սիայից, 
Գեր մա նիայից, Ուկ րաի նայից, Մոլ դո վիայից ժա մա նած գիտ-
նա կան ներ: 

Ա մեն տա րի ար վես տա բա նու թյան բաժ նի ու սա նող նե րի 
հա մար դա սա խո սու թյուն նե րով ելույթ են ու նե նում հայ և ար-
տա սահ ման ցի նշա նա վոր գիտ նա կան ներ և ար վես տա գետ ներ: 
Ամ բիոնի ան դամ նե րի ջան քե րով հիմ նադր ման օրից մինչ այ սօր 
կազ մա կերպ վել են ցու ցա հան դես ներ ինչ պես Հա յաս տա նում, 
այն պես էլ ար տերկ րում: Հա մալր վում են ամ բիոնի սլայ դա դա-
րա նը և գրա դա րա նը:
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Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ 

2002-2003 ու սում նա կան տա րում ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա-
կուլ տում ստեղծ վեց մշա կու թա բա նու թյան բա ժին՝ բա կա լավ րի, 
իսկ 2006-2007 ուս տար վա նից՝ նաև մա գիստ րո սա կան ու սուց-
մամբ: Բա ժի նը մաս նա գետ ներ է պատ րաս տում մշա կու թա բա-
նու թյուն, մշա կույ թի տե սու թյուն և պատ մու թյուն, մշա կու թային 
քա ղա քա կա նու թյուն և ժա մա նա կա կից մշա կու թային գոր ծըն-
թաց ներ, պատ մու թյան և մշա կու թա բա նու թյան դա սա վան դում 
մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով:

2007 թ. հուն վա րին ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի կազ-
մում բաց վեց մշա կու թա բա նու թյան ամ բիոնը,  որը ֆա կուլ տե տի 
մշա կու թա բա նու թյան բաժ նի ու սում նա կան ծրագ րե րի կազ մողն 
ու դա սըն թաց նե րի իրա կա նաց ման պա տաս խա նա տուն է, ինչ-
պես նաև հա մա հա մալ սա րա նա կան «Մ շա կու թա բա նու թյուն» 
առար կայի դա սա վան դումն իրա կա նա ցո ղը: Ամ բիոնում որ-
պես հիմ նա կան դա սա խոս ներ աշ խա տում են պ. գ. դ., պրո ֆե-
սոր Հ. Լ. Պետ րո սյա նը (ամ բիոնի վա րիչ), պ. գ. թ., դո ցենտ ներ 
Հ. Վ. Պի կի չյա նը, Ն. Մ. Մար գա րյա նը, ասիս տենտ ներ, պ.գ.թ. 
Յու. Ան տո նյա նը, Ռ. Ա. Մկրտ չյա նը: Հա մա տե ղու թյան կար գով 
ամ բիոնում դա սա խո սում են պ. գ. թ., պրո ֆե սոր Հ. Ս. Փի լի պո-
սյա նը, պ. գ. թ., դո ցենտ Մ. Վ. Գալս տյա նը, ճարտ. գիտ. թեկ նա-
ծու, դո ցենտ Լ. Վ. Կի րա կո սյա նը, պ. գ. թ., ասիս տենտ ներ Ա. Լ. 
Զոհ րա բյա նը, Թ. Լ. Հայ րա պե տյա նը, Հ. Լ. Մել քու մյա նը, Վ. Հ. 
Տեր-Մաթ ևո սյա նը, արվ. գիտ. թեկ նա ծու Ս. Ա. Նալ բան դյա նը և 
ու րիշ ներ:

 Ներ կա յումս մշա կու թա բա նու թյան բաժ նում մաս նա գի տա-
կան ու սու ցու մը տար վում է հետ ևյալ երեք հիմ նա կան հա մա լիր-
նե րով.

Ա. Մշա կու թա բա նու թյան և մշա կույ թի տե սու թյան հա մա լի-
րը նե րա ռում է մշա կու թա բա նու թյան նե րա ծու թյուն, մշա կույ թը 
հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի հա մա կար գում, մար դա բա նու-
թյուն, մշա կու թային մար դա բա նու թյուն, կրո նի մար դա բա նու-
թյուն, մշա կույ թի փի լի սո փա յու թյուն, մշա կույ թի սո ցիոլո գիա, 
հնա գի տու թյուն, ազ գագ րու թյուն, թան գա րա նա գի տու թյուն, էթ-
նո սո ցիոլո գիա, մշա կու թային փո խառն չու թյուն ներ, մշա կույ թի 
մա սին տե սու թյուն նե րի պատ մու թյուն, մաս նա գի տու թյան ար դի 
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խն դիր ներ դա սըն թաց նե րը և մշա կույ թը հե տա զո տող մի շարք 
այլ գի տա կան հա մա կար գեր:

Բ. Մշա կույ թի պատ մու թյան հա մա լի րը նե րա ռում է եր կու 
ոլորտ` հա մաշ խար հային մշա կույ թի պատ մու թյուն և հայ մշա-
կույ թի պատ մու թյուն: 

Գ. Մշա կու թային քա ղա քա կա նու թյան և ժա մա նա կա կից 
մշա կու թային գոր ծըն թաց նե րի հա մա լի րը նե րա ռում է մշա կու-
թային քա ղա քա կա նու թյուն և մշա կու թային ժա ռան գու թյուն, 
քա ղա քա կան մշա կու թա բա նու թյուն, մշա կույ թի կա ռա վա րում 
և շու կա յա վա րում, գեն դեր և մշա կույթ, ժա մա նա կա կից քա ղա-
քային մշա կույթ և այլ հա մա կար գեր: 

2008 թ. սեպ տեմ բե րին ԲՈՀ -ի կո լե գիայի նիս տի որոշ մամբ 
մշա կու թա բա նու թյու նը նե րառ վեց գի տա կան աս տի ճան նե րի 
շնորհ ման ան վա նա ցան կում: 

Այ սօր Մշա կու թա բա նու թյան մաս նա գի տու թյան գծով ամ-
բիոնն ու նի բազ մա թիվ աս պի րանտ ներ, հայ ցորդ ներ, ինչ պես 
նաև մշա կու թա բա նու թյան առա ջին գի տու թյան թեկ նա ծուն:

 Կարճ ժա մա նա կում ամ բիոնում ստեղծ վել է փոր ձա ռու դա-
սա խո սա կան կազմ, որի ջան քե րով իրա կա նաց վում է մշա կույ թի 
ոլոր տին վե րա բե րող տե սա կան և գործ նա կան հիմ նա կան գի-
տա կար գե րի դա սա վան դու մը: Ամ բիոնը լուրջ գոր ծու նեու թյուն 
է ծա վա լել գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի բնա գա վա-
ռում: Ամ բո նի վա րիչ Համ լետ Պետ րո սյանն ար դեն տաս նե րորդ 
տա րին է` ղե կա վա րում է Ար ցա խի Տիգ րա նա կեր տի հնա գի տա-
կան հե տա զո տու թյան աշ խա տանք նե րը: Նա Ար ցա խի Տիգ րա-
նա կեր տի պատ մահ նա գի տա կան հե տա զո տու թյան նվիր ված 
թե մա տիկ խմ բի ղե կա վարն է, թե մայի կազ մում ընդ գրկ ված են 
նաև ամ բիոնի դո ցենտ Լյու բա Կի րա կո սյա նը և աս պի րանտ 
Նժ դեհ Երա նյա նը: Ամեն տա րի բաժ նի հին գից վեց ու սա նող 
մաս նակ ցում է քա ղա քի հե տա զո տու թյա նը: Նրանք ստեղ ծել են 
«Տիգ րա նա կեր տին աջակ ցող ներ» ու սա նո ղա կան ակում բը, որն 
ամեն տա րի կազ մա կեր պում է  «Մենք Տիգ րա նա կեր տում» խո-
րագ րով մի ջո ցա ռու մը, որի շր ջա նակ նե րում կազ մա կերպ վում են 
ցու ցա հան դես, ու սա նող նե րի նկա րած ֆիլ մի ցու ցադ րու թյուն և 
ներ կա յաց վում են Տիգ րա նա կեր տի հե տա զո տու թյան վեր ջին 
ար դյունք նե րը: 

Ամ բիոնի վա րիչ Հ. Պետ րո սյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ՝ նա-
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խա պատ րաստ վել և ստո րագր վել է  երկ կողմ պայ մա նա գիր` Եր-
ևա նի պե տա կան և Ֆլո րեն ցիայի հա մալ սա րան նե րի միջև, ըստ 
որի՝ մշա կու թա բա նու թյան ամ բիոնն ու Ֆլո րեն ցիայի հա մալ սա-
րա նի միջ նա դա րյան հնա գի տու թյան ամ բիոնը կի րա կա նաց-
նեն «Հա յաս տա նը մե տաք սի ճա նա պար հի հա մա տեքս տում» 
գի տակր թա կան նա խա գի ծը, որը նա խա տե սում է հա մա տեղ 
հե տա զո տու թյուն ՀՀ Սյու նի քի և Վայոց ձո րի մար զե րում, հա-
մա տեղ սե մի նար նե րի և դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, դա-
սա խոս նե րի և ու սա նող նե րի փո խա նա կում: Այս հա մա գոր ծակ-
ցու թյան շր ջա նակ նե րում ար դեն երկ րորդ տա րին է, ինչ Տիգր-
նա կեր տի հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցում են նաև Ֆլո րեն ցիայի 
հա մալ սա րա նի մաս նա գետ նե րը:

Ամ բիոնի դա սա խոս ներն ակ տիվ գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լում մշա կու թա բա նու թյան, մշա կու-
թային մար դա բա նու թյան և մշա կու թային ժա ռան գու թյան ու-
սում նա սիր ման բնա գա վառ նե րում: Պրո ֆե սոր Հ. Պետ րո սյա նը 
հե ղի նակ և հա մա հե ղի նակ է 10 -ից ավե լի մե նագ րու թյուն նե րի, 
130 -ից ավե լի գի տա կան հոդ ված նե րի: Վեր ջին տա րի նե րին նրա 
հրա տա րա կած մե նագ րու թյուն նե րից առա վել հայտ նի են «Խաչ-
քար. ծա գու մը, գոր ծա ռույ թը, պատ կե րագ րու թյու նը, իմաս տա-
բա նու թյու նը»  (2008),  «Խաչ քար»  (2014) աշ խա տու թյուն-
նե րը,  Petrosyan H. L. Tigranakert: Historical-Cultural Reserve, 
“Goverment Tourism Department of Republic of Montainous 
Karabakh” (2011) ան գլե րեն ու սում նա սի րու թյու նը: Հռիփ սի մե 
Պի կի չյա նի հիմ նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են էթ-
նոե րաժշ տա գի տու թյան և թան գա րա նա գի տու թյան ար դի խըն-
դիր նե րը: Նա նաև  «Թան գա րան» գի տա տե սա կան-մե թո դա կան 
ամե նա մյա հան դե սի գլ խա վոր խմ բա գիրն է և Թան գա րա նային 
աշ խա տող նե րի ու  բա րե կամ նե րի ասո ցիացիա ՀԿ -ի նա խա-
գա հը: Նրա ջան քե րի շնոր հիվ՝ բաժ նի ու սա նող նե րից շա տերն 
իբրև կա մա վոր ներ ներգ րավ վում են թան գա րա նային գոր ծու-
նեու թյան մեջ, իսկ լա վա գույն նե րը հե տա գա յում աշ խա տան քի 
են ան ցնում ՀՀ տար բեր թան գա րան նե րում: Դո ցենտ Հ. Պի կի-
չյա նը 3 մե նագ րու թյուն նե րի և շուրջ 6 տաս նյակ գի տա կան հոդ-
ված նե րի հե ղի նակ է:  Վեր ջին տա րի նե րին նրա հրա տա րա կած 
մե նագ րու թյուն նե րից է «Ե րաժշ տու թյու նը հայոց ավան դա կան, 
առտ նին և տո նա ծի սա կան կյան քում» (2012) աշ խա տու թյու նը:  
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 Նի կոլ Մար գա րյանն ակ տիվ հե տա զո տու թյուն ներ է իրա-
կա նաց նում անուն նե րի մար դա բա նու թյան և երի տա սար դա կան 
շար ժում նե րի բնա գա վառ նե րում, որին մաս նակ ցում են նաև այդ 
խն դիր նե րով հե տաքրքր վող ու սա նող նե րը: Դո ցենտ Ն. Մար-
գա րյա նը մի քա նի մե նագ րու թյուն նե րի,  բազ մա թիվ  գի տա կան 
հոդ ված նե րի հե ղի նակ և հա մա հե ղի նակ է:

Յու լյա Ան տո նյա նը հե տա զո տում է ժա մա նա կա կից կրո նա-
կան գոր ծըն թաց նե րը, ինչ պես նաև Եվ րո պայի խորհր դի կող մից 
ֆի նա նա վոր վող «Մ շա կու թային քա ղա քա կա նու թյան կոմ պեն-
դիում» ծրագ րի Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչն է (http://www.
culturalpolicies.net/web/index.php): Կոմ պեն դիու մի հա մալր ման 
վեր ջին աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վել է նաև ամ բիոնի աս պի-
րանտ Հայ կու հի Մու րա դյա նը: 

Ռու զան Մկրտ չյա նի գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ոլոր տը մար դա բա նու թյունն է: Նրա ղե կա վա րու թյամբ հնա գի-
տա կան ար շա վախմ բե րի հայտ նա բե րած մար դա բա նա կան 
նյու թի զնն ման և կա նո նա կարգ ման գոր ծըն թա ցին պար բե րա-
բար մաս նակ ցում են նաև ապա գա մշա կու թա բան-մար դա բան-
նե րը: Պ. գ. թ., ասիս տենտ Ռ. Մկրտ չյա նը 2 մե նագ րու թյուն նե րի 
և 6 տաս նյա կից ավե լի գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: 

Բաժ նի բո լոր դա սա խոս նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րը հրա տա րակ վում են հան րա պե տու թյան և ար տերկ րի 
գի տա կան պար բե րա կան նե րում, ներ կա յաց վում հան րա պե տա-
կան և մի ջազ գային հե տա զո տա կան ծրագ րե րի, սե մի նար նե րի 
և կոն ֆե րանս նե րի ըն թաց քում: Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը նաև 
պար բե րա բար խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ են մա տու-
ցում ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյա նը և այլ պե տա կան ու ոչ 
պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 

Մշա կու թա բա նու թյան ամ բիոնը հա մա գոր ծա կում է Ար մա-
վի րի մար զում գոր ծող «Տիգ րան Մեծ» ռազ մաու սում նա կան 
վար ժա րա նի հետ, կազ մա կեր պում թե մա տիկ դա սա խո սու թյուն-
ներ և ցու ցա հան դես ներ:

2009 թ.-ից ամ բիոնը կազ մա կեր պում է «Մ շա կույ թը, պատ-
մու թյու նը և ար դիակա նու թյու նը» խո րագ րով մշա կու թա բա նա-
կան ու սա նո ղա կան ամե նա մյա կոն ֆե րանս, որ տեղ զե կու ցում-
նե րով հան դես են գա լիս մշա կու թա բա նու թյան բաժ նի բա կա-
լավ րիատի և մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րը: Զե կու ցում նե րի 
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քն նարկ մա նը ամ բիոնի դա սա խոս նե րի հետ միասին մաս նակ-
ցում են նաև ակա դե միական ինս տի տուտ նե րի ան վա նի գի տաշ-
խա տող նե րը և ար տա սահ մա նյան փոր ձա գետ նե րը: Մինչ այժմ 
կազ մա կերպ վել է հինգ գի տա ժո ղով: Նա խա պատ րաստ ման 
փու լում է լա վա գույն զե կու ցում նե րի ժո ղո վա ծո ի հրա տա րակ-
ման աշ խա տանք նե րը:

Ար դեն վե ցե րորդ տա րին է, ինչ ան գլիական «Friends of 
Armenia» կազ մա կեր պու թյան աջակ ցու թյամբ մշա կու թա բա-
նու թյան բաժ նի բարձր առա ջա դի մու թյուն ու նե ցող և սո ցիալա-
պես անա պա հով ու սա նող նե րին հատ կաց վում է երեք տար վա 
անընդ մեջ և մեկ եր կա մյա կր թա թո շակ:
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ՍՓՅՈՒՌ ՔԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՄ ԲԻՈՆ

Ս փյուռ քա գի տու թյան ամ բիոնը հիմ նադր վել է 2008 թ. աշ նա-
նը: Ամ բիոնի առա ջին վա րիչ է նշա նակ վել բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Յու. 
Ավե տի սյա նը:

2009 թ. կազ մա կերպ վել է ըն դու նե լու թյուն ամ բիոնի նո րաս-
տեղծ մա գիստ րա տու րա յում:

2008 - 2013  թթ. ամ բիոնը գոր ծել է ԵՊՀ հայ բա նա սի րու-
թյան ֆա կուլ տե տի կազ մում: Այդ տա րի նե րին «Ս փյուռ քա գի-
տու թյուն» ծրագ րով մա գիստ րա տու րա յում ու սա նել է շուրջ 50 
ու սա նող:

2013 թ. ամ բիոնը տե ղա փոխ վել է ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա-
կուլ տե տի կազմ: Ամ բիոնի վա րիչ է նշա նակ վել ամ բիոնի դա սա-
խոս, պ. գ. դ. Ա. Եղիազա րյա նը:

 Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի կազ մում ամ բիոնի գոր ծու նեու-
թյու նը հիմն վում է «Ս փյուռ քա գի տու թյան զար գաց ման հայե-
ցա կարգ» -ի սկզ բունք նե րի վրա: Դրանց հի ման վրա 2014 թ. 
մշակ վել է «Ս փյուռ քա գի տու թյուն» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի 
նոր առար կա յա ցան կը, որը միտ ված է սփյուռ քա գի տու թյու նը 
մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն:

 Մա գիստ րա տու րա յում ու սա նող նե րին մա տուց վում են գի-
տե լիք ներ միջկր թան քային մո տեց մամբ` Սփյուռ քը և նրա հետ 
կապ ված զար գա ցում նե րը դի տար կե լով պատ մա գի տու թյան, 
քա ղա քա գի տու թյան, մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի, մի-
ջազ գային իրա վուն քի, բա նա սի րու թյան, լեզ վա բա նու թյան  և 
այլ գի տա կար գե րի տե սան կյուն նե րից:

2014 թ. ԵՊՀ հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի-
տու տի, սփյուռ քա գի տու թյան ամ բիոնի և Հա մազ գային հայ կըր-
թա կան և մշա կու թային միու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մշա կել 
են «Հա յա գի տու թյուն» մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը և հա մա պա-
տաս խան առար կա յա ցան կը: Այդ ծրա գի րը կգոր ծի 2014 թվա-
կա նից:

 Բա ցի կր թա կան գոր ծու նեու թյու նից՝ իր կար ճատև գո յու-
թյան ըն թաց քում ամ բիոնը ծա վա լել է նաև գի տա կան զգա լի աշ-
խա տանք: Ամ բիոնի դա սա խոս ներն իրենց մաս նակ ցու թյունն են 
բե րել ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան դրա մաշ նոր հով հրա տա-
րակ վող «Ս փյու քա գա գի տու թյուն» տա րեգր քի պատ րաստ ման 
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աշ խա տանք նե րին: Տա րեգր քի 2012 և 2013  թթ. հա տոր նե րում 
զե տեղ վել են Սփյուռ քի տար բեր ոլորտ նե րին առնչ վող գի տա-
կան բազ մա թիվ հոդ ված ներ և հա ղոր դում ներ:

 Գոր ծու նեու թյան շուրջ 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիոնի 
աշ խա տա կից նե րը հրա տա րա կել են մեկ տաս նյա կից ավե լի մե-
նագ րու թյուն ներ և մի քա նի տաս նյակ գի տա կան հոդ ված ներ: 

Ա վան դա կան ուղ ղագ րու թյան և արևմ տա հայե րե նի դա-
սա վանդ ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն բ.գ.դ., 
պրո ֆե սոր Յու. Ավե տի սյա նի «Ար ևե լա հայե րե նի և արևմ տա-
հայե րե նի զու գադ րա կան հն չյու նա բա նու թյուն» (2011), «Արևմ-
տա հայե րե նի քե րա կա նու թյան գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
ձեռ նարկ» (2011), բ.գ.թ., դո ցենտ Մ. Ֆե լե քյա նի «Ա վան դա-
կան ուղ ղագ րու թյուն. սկզ բունք ներ, վար ժու թյուն ներ, թե լադ-
րա կան նյու թեր» (2009) և բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ. Սուքիասյանի 
«Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային 
առանձնահատկությունները» (2004) աշ խա տու թյուն նե րը: 

Ա ռան ձին երկր նե րի հայ հա մայնք նե րին ան դրա դար ձել է 
պ.գ.թ., դո ցենտ Հ. Ալեք սա նյա նը` «Հայ կա կան հա մայնք նե րը 
Խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րում 1917-1941  թթ.» (2014) 
մե նագ րու թյան մեջ:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման հար ցին 
և դրա նում տար բեր պե տու թյուն նե րի հայ կա կան հա մայնք նե րի 
խա ղա ցած դե րին են վե րա բե րում պ.գ.թ., դո ցենտ Ա. Մա րու քյա-
նի «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևանք նե րի հաղ թա հար ման 
հիմ նախն դիր ներն ու պատ մաի րա վա կան հիմ նա վո րում նե րը» 
(2014) մե նագ րու թյու նը:

Ս փյուռ քա գի տու թյան տար բեր խն դիր նե րին և առան ձին 
երկր նե րի հայ հա մայնք նե րին նվիր ված ար ժե քա վոր հոդ ված-
նե րով հան դես են եկել պ.գ.դ. Ա. Եղիազա րյա նը, դո ցենտ ներ Հ. 
Ալեք սա նյա նը, Ա. Մա րու քյա նը, Է. Հով հան նի սյա նը: 

Ամ բիոնի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սփյուռ քա գի տու թյանն 
առնչվող զե կու ցում նե րով հան դես են եկել մի շարք մի ջազ գային 
և հան րա պե տա կան գի տա ժո ղով նե րում: Պ.գ.դ. Ա. Եղիազա րյա-
նը 2011 թ. Եր ևա նում տե ղի ու նե ցած մի ջազ գային գի տա ժո ղո-
վում հան դես է եկել «Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան 
նախ կին ղե կա վա րու թյան հաս տա տու մը Սփյուռ քում. «Հոգ ևոր 
Հա յաս տան» -ի ստեղ ծու մը (հայե ցա կար գային որոշ դի տար-
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կում ներ)», իսկ Նիժ նի Նով գո րո դում կա յա ցած մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վում “Из истории развития Армянской Диаспоры: 
Духовная Армения” զե կու ցում նե րով: Ամ բիոնի դա սա խոս, 
պ.գ.թ., դո ցենտ Ա. Մա րու քյա նը 2012 թ. տե ղի ու նե ցած «Հայ-
կա կան լեռ նաշ խար հի պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը» 
մի ջազ գային գի տա ժո ղո վում հան դես է եկել «Թուր քա կան ժըխ-
տո ղա կա նու թյու նը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պարտ-
ման ու հա տուց ման նոր ռազ մա վա րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու-
նը» վեր տա ռու թյամբ զե կու ցու մով: 

Ամ բիոնի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը Բեյ րու թի Հայ կա զյան հա մալ սա րա նի հետ, որի 
ար դյուն քում կազ մա կերպ վել են երեք գի տա ժո ղով: 2011 թ. սեպ-
տեմ բե րի 2-9 -ը Բեյ րու թում տե ղի ու նե ցավ «Հայ րե նիք-Ս փյուռք 
հա րա բե րու թյուն նե րը երեկ, այ սօր, վա ղը» խո րագ րով գի տա ժո-
ղո վը, որ տեղ զե կու ցում նե րով հան դես եկան ամ բիոնի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Յու. Ավե տի սյա նը, պ.գ.դ. Էդ. Մել քո-
նյա նը բ.գ.թ., դո ցենտ Ս. Սրա պիոնյա նը և բ.գ.թ. Լ. Ավե տի սյա նը:

2013 թ. մար տի 13-14 -ին կազ մա կեր պվեց «Հայ կա կան ինք-
նու թյան խն դիր նե րը 21-րդ դա րում» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վը, 
որին մաս նակ ցել են բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ Հա յաս տա նից 
և ար տերկ րից: Գի տա ժո ղո վին ամ բիոնի դա սա խոս նե րից «Հայ-
կա կան քա ղա քակր թու թյու նը և հա յու թյան պատ մա կան հե-
ռան կար նե րը» թե մայով զե կուց մամբ հան դես է եկել պ.գ.դ. Ա. 
Եղիազա րյա նը:

2014 թ. մայի սի 14-16 -ը Բեյ րու թում տե ղի ու նե ցած «Լի բա-
նա նի հայե րը» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վում «Լի բա նա նի հայ 
հա մայն քը և մո դե լային Սփյուռ քի խն դի րը հայ իրա կա նու թյան 
մեջ» խո րագ րով զե կուց մամբ հան դես եկավ պ.գ.դ. Ա. Եղիազա-
րյա նը:
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 ՀԱՅՈՑ ԼԵԶ ՎԻ ԱՄ ԲԻՈՆ

 Հայոց լեզ վի ամ բիոնը հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մից կարճ 
ժա մա նակ ան ց դար ձավ հա մալ սա րա նի այն ստո րա բա ժա նում-
նե րից, որոնք էա կան դեր խա ղա ցին ու խա ղում են հայե րե նա-
գի տու թյան ու սում նա սիր ման ազ գան վեր գոր ծում: Ի սկզ բա նե 
հայե րե նի ու սու ցու մը դր վեց ամուր հիմ քե րի վրա. հայոց լե զու էին 
դա սա վան դում այն պի սի ակա նա վոր մտա վո րա կան ներ, ինչ պի-
սիք են Մ. Աբե ղյա նը, Հր. Աճա ռյա նը, Գ. Ղա փան ցյա նը, Ստ. 
Մալ խա սյան ցը, Գ. Սևա կը, Ա. Ղա րի բյա նը և ու րիշ ներ: Նրանք  
իրենց գի տա կան գոր ծով և ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյամբ 
մեծ նպաստ բե րե ցին հա յա գի տու թյան զար գաց մա նը, աջակ ցե-
ցին սե րունդ նե րի հայե ցի դաս տիարակ մա նը:  Հայոց լեզ վի ամ-
բիոնի մե ծա գույն ձեռք բե րում նե րից է՝ Հ. Աճա ռյա նի  «Հայե րեն 
ար մա տա կան բա ռա րա նը» (1926 - 1935 թթ.). ամ փո փում է հե ղի-
նա կի շուրջ 40 տար վա տք նա ջան աշ խա տան քի ար դյուն քը, կո-
թո ղային աշ խա տու թյուն է հա մաշ խար հային լեզ վա բա նու թյան 
մեջ և ու րույն տեղ ու նի հենց իր` ակա նա վոր լեզ վա բա նի մե ծա-
թիվ աշ խա տու թյուն նե րի շար քում: Գի տա կան լուրջ ձեռք բե-
րում ներ էին Մ. Աբե ղյա նի «Հայոց լեզ վի տե սու թյու նը» (1931թ.), 
որի դրույթ նե րով շա րու նա կում է զար գա նալ հայ քե րա կա նա-
գի տա կան միտ քը, Գ. Սևա կի «Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի 
դա սըն թա ցը» գիր քը (1955): Այս և դրանց հա ջոր դած աշ խա-
տու թյուն նե րը մեծ դեր ու նե ցան հայ լեզ վա բա նու թյան առա ջըն-
թա ցի, հե տա գա սե րունդ նե րի գի տա կան դաս տիարա կու թյան 
գոր ծում: Հայոց լեզ վի ամ բիոնի գիտ նա կան-ման կա վարժ նե րը 
մե նագ րու թյուն նե րին զու գըն թաց ստեղ ծում են նաև բու հա կան 
և դպ րո ցա կան դա սագր քեր` դրան ցով ոչ միայն աճող սերն դին 
ու սու ցա նե լով տե սա կան գի տե լիք ներ, այլև նրանց հո գի նե րում 
դաս տիարա կե լով սեր դե պի մայ րե նի լե զուն: 

Հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր երախ տա վոր նե րին փո խա րի նե-
ցին իրենց գոր ծի նվի րյալ ներ՝  Էդ. Աղա յան, Ա. Սուքիասյան, 
Ալ. Մար գա րյան, Մ. Ասատ րյան, Ս. Գյուլ բու դա ղյան, Ռ. Իշ խա-
նյան, Հ. Հա րու թյու նյան, Գ. Գա րե գի նյան, Ս. Գալստյան, Ա. 
Պապոյան, Խ. Բատիկյան և ու րիշ ներ:

Այ սօր էլ գի տա կան բարձր մա կար դա կով և մտա վո րա կա նի 
բա րեխղ ճու թյամբ նա խորդ նե րի բա րի ավան դույթ ներն են շա-
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րու նա կում ամ բիոնի վաս տա կա շատ դա սա խոս նե րը: Փոր ձա ռու 
ման կա վարժ-գիտ նա կան նե րի ձեռ քով գր վել ու գր վում են գի-
տա կան ու մե թո դա կան բազ մաբ նույթ աշ խա տու թյուն ներ, շա-
րու նակ վում են գի տա կան ավանդ նե րը, և չի դա դա րում հա յա գի-
տու թյան զար գա ցու մը։

Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում հրա տա րակ վել են գի տա կան 
բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն ներ, դա սագր քեր, մե նագ րու թյուն-
ներ, ձեռ նարկ ներ՝  «Հայոց լեզվի ոճագիտություն» (Լ. Եզեկյան, 
2007), «Հ րա չյա Աճա ռյան մար դը և գիտ նա կա նը»  (Խ. Բա դի-
կյան, 2006), «Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի շա րա հյու սու թյուն»  
(2008), «Ար ևե լա հայե րե նի և արևմ տա հայե րե նի զու գադ րա-
կան քե րա կա նու թյուն» (Յու. Ավե տի սյան, 2007), «Հայոց լեզու 
և խոսքի մշակույթ», Գիրք Ա, (2014),  «Ձ ևա բա նա կան նորմ և 
խոս քի մշա կույ թի հար ցեր»  (Զ. Աղա ջա նյան, 2007),  «Աստ վա-
ծաշն չի հատ կան վա նա գի տու թյուն» (Փ. Մեյ թի խա նյան, 2008), 
«Հայե րե նի ուղ ղագ րա կան նոր բա ռա րան» (2013), «Շա րա հյու-
սա կան կա ռույց նե րը և դրանց ոճա կան ար ժե քը Ակ սել Բա կուն-
ցի պատմ վածք նե րում»  (Ն. Ներ սի սյան, 2008), «Թե լադ րու թյան 
նյու թե րի ժո ղո վա ծու» (հա մա հե ղի նակ ներ՝ Ա. Տեր-Մի նա սյան 
և Ա. Սարգ սյան, 2009), «Հայե րե նի եղա նա կա ժա մա նա կային 
ձևե րը և վրա ցե րե նի բա յա շար քե րը»  (Շ. Գևոր գյա նի, 2009),  
«Ռուս-հայե րեն թե մա տիկ հա մա ռո տագ րու թյուն նե րի և հա-
պա վում նե րի բա ռա րան» (Գ. Ներ սի սյան, հա մա հե ղի նակ՝ Ա. 
Գ. Սարգ սյան, 2010),  «Ժա մա նա կա կից  հայոց լեզ վի   գործ-
նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նարկ» (Ռ.  Մար գա րյան, 2010), 
«Հայոց լե զու»  (Լ. Եզե կյան,  հա մա հե ղի նակ ներ՝ Սա քա պե տո-
յան Ռ., Սարգ սյան Ա., 2010 - 2011),  «Խորհր դա հայ կա տա կեր-
գու թյու նը 60-80 -ա կան թվա կան նե րին»  (Ա. Տեր-Մի նա սյան, 
2012),  «Գ րա կա նու թյու նը և ազ գային լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը»  
(Ա. Սարգ սյան, 2012),  «Հայոց լեզ վի դպ րո ցա կան դարձ վա ծա-
բա նա կան  բա ռա րան»  (Ք. Սու քիասյան,  2013):

Մշա կույ թի, գրա կա նու թյան և ար վես տի աս պա րե զում ՀՀ 
պե տա կան, կա ռա վա րա կան, գե րա տես չա կան պարգև նե րի, մր-
ցա նակ նե րի և պատ վա վոր կո չում նե րի են ար ժա նա ցել ամ բիոնի 
մի շարք դա սա խոս ներ, պրո ֆե սոր ներ Ս. Գալս տյա նը,  Խ. Բա-
դի կյա նը,  Լ. Եզե կյա նը, Յու. Ավե տի սյա նը, Ռ. Սա քա պե տո յա-
նը,  դո ցենտ ներ Ա. Սարգ սյա նը,  Ա. Տեր-Մի նա սյա նը, Լ. Թե լյա-
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նը և այլք:
Ամ բիոնի ասիս տենտ Ա. Քա մա լյա նը 2009-2010 ուս տա րում 

միջ կա ռա վա րա կան պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում գոր ծուղ վել 
է Բուլ ղա րիայի Հան րա պե տու թյան Սո ֆիայի Սբ. Կլի մենտ Օխ-
րիդս կու հա մալ սա րան: Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն է դա սա-
վան դել Սո ֆիայի հա մալ սա րա նի հա յա գի տու թյան ամ բիոնում: 

Ամ բիոնի աշ խա տա կից ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են 
հա մալ սա րա նի գի տա կան և հա սա րա կա կան կյան քին, զե կու-
ցում նե րով հան դես են գա լիս հան րա պե տա կան և մի ջազ գային 
գի տա ժո ղով նե րում:

2013 թ. հոկ տեմ բե րի 17 -ին և 18 -ին «Հա յա գի տու թյու նը և ար-
դի մար տահ րա վեր նե րը» մի ջազ գային հա յա գի տա կան հա մա-
ժո ղո վում զե կու ցում ներ են կար դա ցել դոց. դոց. Լեոնիդ Թե լյա-
նը, Փա ռան ձեմ Մեյ թի խա նյա նը, Կա րի նե Մի քայե լյա նը: 2014 թ. 
մար տի 24 -ին և 28 -ին ԵՊՀ -ի և Թբի լի սիի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի հա մա տեղ մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցել է դոց. 
Բագ րատ Ներ սի սյա նը: 2014 թ. մայի սի 13 -ին և 14 -ին  «Հայե-
րե նա գի տու թյան հիմ նա հար ցեր և զար գաց ման հե ռան կար ներ» 
մի ջազ գային երկ րորդ գի տա ժո ղո վում զե կու ցում ներ են կար-
դա ցել պրո ֆե սոր ներ Յու րի Ավե տի սյա նը, Ան նա Աբա ջյա նը, 
դո ցենտ ներ Բագ րատ Ներ սի սյա նը, Անա հիտ Ադիլ խա նյա նը և 
ասիս տենտ Շու շան Գևոր գյա նը:

 Հայոց լեզ վի ամ բիոնը 2014 թվա կա նից նա խա ձեռ նում է 
գրա կան հայե րե նի կա նո նարկ ման խն դիր նե րի վե րա բե րյալ քըն-
նար կում նե րի շարք՝ «Ար դի գրա կան հայե րե նը. կա նոն և զար-
գա ցում» խո րագ րով: 2014 թ. մար տի 17 -ին տե ղի  ու նե ցավ այդ 
շար քի առա ջին նա խագ ծի (« Հա րադ րա վոր բա ղադ րյալ հա տուկ 
անուն նե րում և հա պա վում նե րում մե ծա տա ռե րի գոր ծա ծու թյան 
մա սին») քն նար կու մը, որին  մաս նակ ցե ցին մաս նա գետ ներ ՀՀ 
ու սում նա կան տար բեր հաս տա տու թյուն նե րից, կազ մա կեր պու-
թյուն նե րից:  Կազմ վեց նա խա գիծ ՀՀ լեզ վի պե տա կան տես չու-
թյուն ներ կա յաց նե լու հա մար:

 Մեծ է հայոց լեզ վի ամ բիոնի դե րը նաև երի տա սարդ կադ րե-
րի պատ րաստ ման գոր ծում։

 Լե զուն ազ գային բա ցար ձակ ար ժեք է. նրա գի տա կան և 
գործ նա կան ու սում նա սի րու թյունն ու զար գա ցու մը ԵՊՀ հայոց 
լեզ վի ամ բիոնի առաջ նային խն դիրն է:
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 Հայոց լեզ վի պատ մու թյան ամ բիոնը հայոց լեզ վի ամ բիոնից 
առանձ նա ցել է 1985 թվա կա նից: Նոր ամ բիոնի կազ մա վո րումն 
ան հրա ժեշ տու թյուն էր. հայոց լեզ վի պատ մու թյունն ար դեն ինք-
նու րույն գի տա կարգ էր իր ճյու ղա վո րում նե րով` գրա բա րա գի-
տու թյուն, պատ մա կան բար բա ռա գի տու թյուն, մի ջին հայե րե-
նա գի տու թյուն, բա ռա րա նագ րու թյուն, պատ մա կան  ոճա բա նու-
թյուն և այլն: Հայոց լեզ վի պատ մու թյան ամ բիոնում հա մախըմբ-
վել են հայոց լեզ վի պատ մու թյան բո լոր շր ջա փու լե րի քն նու թյան 
և դա սա վանդ ման մեջ խո րա մուխ գիտ նա կան-ման կա վարժ ներ: 
Ամ բիոնի հիմ նա դիր վա րի չը բ.գ.դ. պրոֆ. Հովհ.  Բար սե ղյանն էր, 
որին 1990-95 թթ. հա ջոր դեց բ.գ.դ. պրոֆ. Ման վել  Ասատ րյա նը: 
Հով հան նես Բար սե ղյա նը խո րա մուխ եղավ հայոց լեզ վի քե րա-
կա նու թյան, ուղ ղագ րու թյան և ուղ ղա խո սու թյան, տեր մի նա բա-
նու թյան ոլորտ նե րում, վեր ջին շր ջա նում՝ տե ղա նա վա նա գի տու-
թյան: Նա կազ մել է «Հայե րե նի ուղ ղագ րա կան -ո ւղ ղա խո սա-
կան, տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նը» (1973), հա մա հեղ նակն 
է հինգ հա տո րյա «Հա յաս տա նի և հա րա կից շր ջան նե րի տե ղա-
նուն նե րի բա ռա րա նի» (1986-2001), գրել է բազ մա թիվ հոդ ված-
ներ, մե նագ րու թյուն ներ, դպ րո ցա կան դա սա գիրք: 

Բ.գ.դ. պրոֆ. Ման վել  Ասատ րյա նը (1926-2000) ժա մա նա-
կա կից հայոց լեզ վի ձևա բա նու թյան լա վա գույն գի տակ նե րից էր, 
վեր լու ծա բան բար բա ռա գետ, գրել է եռա հա տոր «Ժա մա նա կա-
կից հայե րե նի ձևա բա նու թյան հար ցեր» մե նագ րու թյու նը, «Ժա-
մա նա կա կից հայոց լե զու. Ձևա բա նու թյուն» բու հա կան դա սա-
գիր քը, «Ուր միայի (Խոյի) բար բա ռը» (1962), «Լոռ վա խոս ված-
քը» (1968) և այլ աշ խա տանք ներ:

1995 թ. մինչ 2011 թ. ամ բիոնի վա րիչ  եղել է բ.գ.դ. պրոֆ. 
Ռու բեն Ղա զա րյա նը: Ամ բիոնի գոր ծու նեու թյան ակունք նե րում 
կանգ նած են եղել վաս տա կա շատ հա յա գետ ներ, մե ծա նուն 
գիտ նա կան ներ` Ռա ֆայել Իշ խա նյա նը, Ման վել Ասատ րյա նը, 
Վազ գեն Գևոր գյա նը, Պա վել Շա րաբ խա նյա նը, Էմ մա Մկըրտ-
չյա նը, Բար միկ Մե ժուն ցը, Խո րեն Պա լյա նը: 

Այ սօր ամ բիոնն ու նի  13 աշ խա տա կից, որոն ցից 1-ը՝ դոկ-
տոր, բ.գ.թ. դո ցենտ են 6-ը, ասիս տենտ են 4-ը, դա սա խոս են 2-ը :

2009 թ. առ այ սօր հայոց լեզ վի պատ մու թյան ամ բիոնը ղե-
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կա վա րում է բ.գ.դ. պրոֆ. Ռ. Սա քա պե տո յա նը: Ռու բեն Սա-
քա պե տո յա նը հե ղի նակ է մե նագ րու թյուն նե րի, բու հա կան 
«Արևմտա հայե րե նի դա սագր քի», հա մա հե ղի նակ է դպ րո ցա կան 
դա սագրքե րի, ինչ պես նաև արևմ տա հայե րեն -ար ևե լա հայե րեն 
բա ռա րա նի, որի 2011 թ. հրա տա րա կու թյու նը («Արևմ տա հայե-
րեն -ար ևե լա հայե րեն նոր բա ռա րա նը») ընդ գր կում է շուրջ 20000 
բառ և դարձ վա ծային միավոր: 

Ամ բիոնն իրա կա նաց նում է եռան դուն կր թա կան գոր ծու-
նեու թյուն ԵՊՀ տար բեր ֆա կուլ տետ նե րի և՛ բա կա լավ րիատում, 
և՛ մա գիստ րա տու րա յում: Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը տար բեր 
դա սըն թաց ներ են վա րում բա կա լավ րիատում` գրա բար, բա-
րա բա ռա գի տու թյան հի մունք ներ, գրա բա րի և ար դի հայե րե նի 
ընդ հան րու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն նե րը, հայոց տե ղան-
վա նա գի տու թյուն, մի ջին հայե րե նի հո լո վու մը և խո նար հու մը և 
այլն: 13 դա սըն թաց հաս տատ ված է մա գիստ րա տու րա յում` հայ 
գրա կան լեզ վի պատ մու թյուն, ան վան քե րա կա նա կան կար գե-
րի դրս ևո րու մը, գրա բա րի նախ դիր նե րը, կի լի կյան բար բառ ները, 
գրա բար բնագ րե րի աշ խար հա բար թարգ մա նու թյուն ները, դա-
սա կան գրա բա րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մի ջին հայե րե-
նի բա ռա պա շա րը, քե րա կա նու թյու նը և այլն: 

Ամ բիոնի դա սա խոս ներն ամեն տա րի ղե կա վա րում են ՈՒ ԳԸ 
զե կու ցում ներ, կուր սային աշ խա տանք ներ, դիպ լո մային ավար-
տա ճա ռեր բա կա լավ րիատում և մա գիստ րա տու րա յում, թեկ նա-
ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն ներ: Ամ բիոնն ու նի 1 աս պի րանտ և 
2 հայ ցորդ: Ամ բիոնի առա ջա տար դա սա խոս նե րը ղե կա վա րում 
են թեկ նա ծո ա կան թե զեր, պաշ տո նա կան ընդ դի մա խոս ներ դառ-
նում, զբաղ վում խմ բագ րա կան և գրա խո սա կան աշ խա տան քով: 
Բ.գ.դ. պրոֆ. Ռ. Սա քա պե տո յա նը ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի 
աս տի ճա նաշ նոր հող խորհր դի ան դամ է:

Վեր ջին տա րի նե րին ար տա սահ մա նում նկա տե լիորեն մե-
ծա ցել է հե տաքրք րու թյու նը գրա բա րի և մի ջին հայե րե նի հան-
դեպ:  Ամ բիոնում պար բե րա բար վե րա պատ րաստ վում են  ստա-
ժոր ներ Ռու սաս տա նից, Ուկ րաի նայից, Իրա նից, Չե խիայից, 
Իտա լիայից, Ֆրան սիայից: 

Ամ բիոնի աշ խա տա կից նե րը ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեու թյու նը մշ տա պես զու գակ ցել են գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տան քի հետ: Ամ բիոնի գո յու թյան 24 տա րի նե րի ըն թաց քում 
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ստեղծ վել են բու հա կան մե ծար ժեք դա սագր քեր, ձեռ նարկ ներ, 
մե նագ րու թյուն ներ, բա ռա րան ներ, հոդ ված ներ: 

Ռու բեն Ղա զա րյա նը կազ մել է «Գ րա բա րի բա ռա րան» (ե րկ-
հա տոր), «Գ րա բա րի հո մա նիշ նե րի բա ռա րան», Հեն րիկ Ավե-
տի սյա նի հետ` «Նո րա հայտ բա ռե րը գրա բա րում» արժեքավոր 
գոր ծե րը: Ավե լի վաղ այս եր կու գիտ նա կան նե րը կազ մել և հրա-
տա րա կել են «Մի ջին հայե րե նի բա ռա րա նը» (ե րկ հա տոր), գրա-
բա րի և հայոց լեզ վի պատ մու թյան գործ նա կան ձեռ նարկ ներ: Ռ. 
Ղա զա րյա նը կազ մել է նաև «Թուր քե րեն-հայե րեն» բա ռա րան, 
ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի, թռ չուն նե րի, բույ սե րի անուն նե րին 
վե րա բե րող բազ մա լեզ վյան բա ռա րան ներ, գրել տե սա կան մե-
նագ րու թյուն ներ, հոդ ված ներ հայ բա ռա րա նագ րու թյան պատ-
մու թյան, մի ջին հայե րե նի, գրա բա րի, աշ խար հա բա րի  վե րա բե-
րյալ: 

Բ.գ.դ. Գուր գեն Մա նու կյա նը մի շարք մե նագ րու թյուն ներ, 
հոդ ված ներ է հրա պա րա կել գրա բա րի նախդ րա գոր ծա ծու թյան 
վե րա բե րյալ տար բեր դա րե րում և՛ պատ մագ րու թյան մեջ, և՛ 
պոե զիայում: Դո ցենտ Գ. Հա նա նյա նի ու շադ րու թյան կենտ րո-
նում հայե րե նի բար բառ ներն են, նա հե ղի նա կել է «Ս վե դիայի 
բար բա ռը» աշ խա տու թյու նը, բազ մա թիվ հոդ ված ներ: Դո ցենտ 
Ն. Դիլ բա րյա նը հե տա զո տում է հայե րե նի հա տուկ անուն նե րը, 
ի մաս նա վո րի՝ տե ղա նուն նե րը, ինչ պես նաև՝ հայե րե նի բա ռա-
պա շա րը պատ մա կան կտր ված քով: Նա հե ղի նակն է «Ան վան 
ըմբռնու մը հայ լեզ վա բա նու թյան մեջ», «Պատ մաշ խար հագ րա-
կան և լեզ վա կան գոր ծոն նե րը հայե րե նի տե ղա նուն նե րում» աշ-
խա տու թյուն նե րի, տար բեր հոդ ված նե րի: Դո ցենտ Ա. Խա չատ-
րյա նի հետ Ն. Դիլ բա րյա նը գրել և տպագ րել է «Հայե րե նի բնիկ 
և փո խա ռյալ բա ռե րը» դա սա խո սու թյուն նե րի շար քը: Դո ցենտ 
Ա. Խա չատ րյա նը մաս նա գի տա նում է հայոց ան ձնա նուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյան մեջ, գրել է հոդ ված ներ, հրա պա րա կել մե-
նագ րու թյուն «Անձ նա կան վե րա բեր մուն քի վեր ջա ծանց նե րի 
գոր ծա ռու թյան պատ մա կան ըն թաց քը գրա կան հայե րե նում»: 
Դո ցենտ Ա. Յուզ բա շյա նը հայե րե նում բայի պատ մա կան զար-
գաց ման և փո փո խու թյուն նե րի հար ցե րով է զբաղ վում, հե ղի-
նակն է «Գ րա բա րի սահ մա նա կան եղա նա կի ներ կա ժա մա նա կի 
բա յաձ ևե րը և նրանց ձևա գոր ծա ռա կան հե տա գա զար գա ցու մը» 
աշ խա տու թյան և այլ հոդ ված նե րի: Դո ցենտ Ս. Գրի գո րյա նը 
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խո րա մուխ է հայե րե նի գու նա նուն նե րի ու սում նա սի րու թյան մեջ 
մեր լեզ վի տար բեր շր ջա փու լե րում, տպագ րել է եր կու մե նագ րու-
թյուն գու նա նուն նե րի բա ռա կազ մա կան, քե րա կա նա կան, ոճա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ` «Հայե րե նի գու-
նա նուն նե րը և նրանց լեզ վաո ճա կան ար ժե քը», «Հայե րե նի գու-
նա նուն նե րը բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ան վա նում նե րում» և այլն: 

Դո ցենտ Ն. Պո ղո սյա նը  զու գակ ցում է տե ղա նուն նե րի ու-
սում նա սի րու թյու նը և գրա բա րա գի տու թյու նը, հայոց տե ղա նուն-
նե րի բա ռա կազ մու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյան և ու սում նա-
կան ձեռ նար կի հե ղի նակն է: Ասիս տենտ Ն. Պա րո նյա նը գրել և 
հրա տա րա կել է «Հովհ.Թու մա նյա նը և հայ նոր գրա կան լեզ վի 
հար ցե րը» մե նագ րու թյու նը և գրա բա րի քե րա կա նու թյան հիմ-
նախն դիր նե րին վե րա բե րող հոդ ված ներ:

 Հայոց լեզ վի պատ մու թյան ամ բիոնի դա սա խոս նե րը մշ տա-
պես մաս նակ ցել և մաս նակ ցում են հան րա պե տու թյու նում և 
հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վող մի ջազ գային գի տա կան նըս-
տաշր ջան նե րին, գի տա ժո ղով նե րին և զե կու ցում ներ կար դում, 
որոնց թե զիս նե րը հրա պա րակ ված են: Ներգ րավ ված են գի տա-
կան տար բեր ծրագ րե րում:
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Ընդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան ամ բիոնը Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի հնա գույն նե րից է: Ամ բիոնի առա ջին վա րիչ 
է նշա նակ վել Գ. Ղա փան ցյա նը, որն ընդ մի ջում նե րով այն ղե-
կա վա րել է մինչև 1956 թվա կա նը: Տար բեր տա րի նե րի ամ բիոնի 
վա րիչ է եղել նաև Հ. Աճա ռյա նը: Այ նու հետև ամ բիոնը ղե կա վա-
րել են Է. Աղա յա նը (1956-1985), Հ. Պետ րոս յա նը (1985-1995), 
Է. Ավե տյա նը (1995 թ.՝ մի քա նի ամիս), Յ. Գաբ րիելյա նը (1995-
1997), Լ. Հով սեփ յա նը (1997-2013 ): 2013 թ. հու նի սից ամ բիոնի 
վա րիչն է Վ. Պետ րո սյա նը: 

Ամ բիոնի հիմ նադր ման օրից նրա դա սա վանդ ման ծրագ րի 
մեջ եղել են ինչ պես ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան, այն պես էլ հա-
յա գի տա կան առար կա ներ: 

Տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիոնի մաս նա գի տա կան ուղղ վա-
ծու թյու նը փո փոխ վել է: Բուն հա յա գի տա կան առար կա նե րը 
այժմ կենտ րո նաց ված են ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի և հայոց 
լեզ վի պատ մու թյան ամ բիոն նե րում, իսկ ընդ հա նուր լեզ վա բա-
նու թյան ամ բիոնում դա սա վանդ վում են լեզ վա բա նու թյան տե-
սու թյան և հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու թյան բնա գա վա ռի մի 
շարք ընդ հա նուր, մաս նա գի տա կան և կա մընտ րա կան առար-
կա ներ, որոնց ցան կը ան ցյա լի հա մե մա տու թյամբ զգա լիորեն 
ընդ լայն վել է՝ լեզ վա բա նու թյան հի մունք ներ, ընդ հա նուր լեզ վա-
բա նու թյուն, լեզ վա բա նա կան ուս մունք նե րի պատ մու թյուն, լեզ-
վա բա նա կան տի պա բա նու թյուն, լեզ վա բա նա կան նշա նա գի-
տու թյուն, լեզ վա փի լի սո փա յու թյուն, հայե րե նի հա մե մա տա կան 
քե րա կա նու թյուն, հն դեվ րո պա կան լե զու նե րի հա մե մա տա կան 
քե րա կա նու թյուն, լեզ վա բա նա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ ներ 
և այլն: Մա գիստ րա տու րա յում ավանդ վում է մաս նա գի տու թյան 
ար դիական խն դիր ներ առար կան: Ընդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան 
ամ բիոնի մյուս հիմ նա կան ուղ ղու թյու նը (1995 թվա կա նից) դա-
սա կան լե զու նե րի՝ հին հու նա րե նի և լա տի նե րե նի գործ նա կան 
ու սու ցումն է: Հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տում 2001 թվա կա-
նից ավե լա ցել է վրա ցա գի տու թյուն, իսկ 2005 թ.-ից դա սա կան 
լե զու ներ (հին հունարեն) մաս նա գի տա ցու մը, որոնց ու սում նա-
մե թո դա կան աշ խա տանք նե րը ևս մինչև 2014 թ. հու նիս ամի սը 
հա մա կարգ վում էր ընդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան ամ բիոնի շըր-
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ջա նակ նե րում: 
Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը սպա սար կում են հու մա նի տար 

բնա գա վա ռի մի շարք ֆակուլ տետ նե րի՝ հայ, ռուս, ռո մա նա գեր-
մա նա կան բա նա սի րու թյուն նե րի, ար ևե լա գի տու թյան, պատ-
մու թյան, աստ վա ծա բա նու թյան (ը նդ հա նուր լեզ վա բա նա կան 
առար կա ներ և դա սա կան լե զու ներ), ինչ պես նաև բնա գի տա կան 
բնա գա վա ռից՝ քի միայի և կեն սա բա նու թյան ֆա կուլ տետ նե րին 
(լա տի նե րեն): 

Ամ բիոնում եր կար տա րի ներ դա սա վան դել են այն պի սի 
նշա նա վոր գիտ նա կան ներ, ինչ պի սիք են Հ. Աճա ռյա նը, Գ. Ղա-
փան ցյա նը, Ա. Ղա րի բյա նը, Ս. Ղա զա րյա նը, Գ. Սևա կը, Գ. Ջա-
հուկ յա նը, Է. Աղա յա նը, Է. Աթա յա նը, Է. Ավե տյա նը, Հ. Պետ րո-
սյա նը և ու րիշ ներ, որոնք ոչ միայն եղել են փորձ ված և հմուտ 
դա սա խոս ներ, այլև իրենց գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րով 
նշա նա կա լից ավանդ են ներդ րել Հա յաս տա նում լեզ վա բա նու-
թյան տե սու թյան և հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու թյան բնա գա-
վա ռում: Նրան ցից շա տե րի աշ խա տու թյուն նե րը հայտ նի են ոչ 
միայն Հա յաս տա նում, այլև ստա ցել են մի ջազ գային ճա նա չում: 
Բա վա կան է հի շա տա կել Հ. Աճա ռյա նի «Լիակա տար քե րա կա-
նու թյուն հայոց լեզ վի», «Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րան», 
«Հայոց ան ձնա նուն նե րի բա ռա րան», «Հայոց լեզ վի պատ մու-
թյուն», Գ. Ղա փան ցյա նի «Հա յա սան հայե րի բնօր րան», «Ընդ-
հա նուր լեզ վա բա նու թյուն», «Հայոց լեզ վի պատ մու թյուն. հին 
շր ջան», Ս. Ղա զա րյա նի «Մի ջին հայե րեն», «Հայոց գրա կան 
լեզ վի պատ մու թյուն», Է. Աղա յա նի «Լեզ վա բա նու թյան հի մունք-
ներ», «Հայ լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյուն», «Ար դի հայե րե-
նի բա ցատ րա կան բա ռա րան», «Գ րա բա րի քե րա կա նու թյուն. 
հն չյու նա բա նու թյուն», Գ. Ջա հուկ յա նի «Լեզ վա բա նու թյան 
պատ մու թյուն», «Ժա մա նա կա կից հայե րե նի տե սու թյան հի-
մունք նե րը», «Հայոց լեզ վի հա մե մա տա կան քե րա կա նու թյուն» 
(ռուս.), «Հայե րեն ստու   գա բա նա կան բա ռա րան», «Հայոց լեզ վի 
պատ մու թյուն. նա խագ րային ժա մա նա կաշր ջան», «Լեզ վի հա-
մընդ հա նուր տե սու թյուն» (ռուս.), Հ. Պետ րո սյա նի «Գո յա կա նի 
թվի կար գը հայե րե նում», «Հայե րե նա գի տա կան բա ռա րան», Է. 
Աթա յա նի «Լեզ վա կան ոլոր տի կազ մա կերպ ման և գոր ծառ ման 
հայե ցա կեր պե րը», «Լեզ վա կան աշ խար հի ներ քին կեր պա վո-
րու մը և ար տա քին վե րա բե րու թյու նը»,  Է. Ավետ յա նի «Ի մաստ 



89

և նշա նա կու թյուն» (ռուս.), «Ն շա նա գի տու թյուն և լեզ վա բա նու-
թյուն» (ռուս.) հիմ նա րար աշ խա տու թյուն նե րը:

Վեր ջին մի քա նի տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում ամ բիոնի աշ-
խա տա կից նե րը հրա տա րա կել են տաս նյակ մե նա գրու թյուն ներ 
ու հա րյու րա վոր հոդ ված ներ, որոնք ոչ միայն շա րու նա կել են 
դա սա կան հա յա գի տու թյան ավանդ նե րը, այլև ժա մա նա կա կից 
հայ լեզ վա բա նու թյու նը մե ծա պես հա րս տաց րել են տե սա կան 
նոր գա ղա փար նե րով, լեզ վա բա նա կան հե տա զո տու թյան նոր 
մե  թոդ  նե րով, լեզ վի ու սում նա սի րու թյան նոր բնա գա վառ նե րով, 
ինչ պի սիք են հո գե լեզ վա բա նու  թյու նը, հան րա լեզ վա բա նու թյու-
նը, լեզ վա նշա նա գի տու թյու նը, լեզ վա փի լի սո փա յու  թյու նը, լեզ վի 
կա ռուց ված քային նկա րագ րու թյու նը, լեզ վա վի ճա կագ րու թյու նը 
և այլն: Ամ բիոնը պատ րաս տել է երի տա սարդ լեզ վա բան նե րի մի 
ամ բողջ սե րունդ, որոնք լեզ վա բա նա կան առար կա ներ են դա սա-
վան դում հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րում: 

Ամ բիոնի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմն է՝ Վ. Պետ-
րո սյան (ամ բիոնի վա րիչ, բ.գ.թ., դոց.) Լ. Հով սե փյան, (բ.գ.դ., 
պրոֆ.), Ա. Աբ րա հա մյան, Ա. Հայ րա պե տյան, Ծ. Հա րու թյու նյան 
(բ.գ.թ., դո ցենտ ներ), Օ. Վար դա զա րյան (փիլ.գ.թ., ասիս տենտ), 
Ն. Մկրտ չյան, Ս. Ավե տյան (բ.գ.թ., դոցենտ) Կ. Գրի գո րյան (դա-
սա խոս), Է. Ասատ րյան (լա բո րանտ): Ամ բիոնն ու նի 7 աս պի-
րանտ ու հայ ցորդ՝ ընդ հա նուր և կի րա ռա կան լեզ վա բա նու թյուն, 
լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյուն, հա մե մա տա կան և տի պա բա-
նա կան լեզ վա բա նու թյուն, հո գե լեզ վա բա նու թյուն մաս նա գի տու-
թյուն նե րի գծով: Վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 
ամ բիոնում պատ րաստ վել և հա ջո ղու թյամբ պաշտ պան վել են 
բազ մա թիվ թեկ նա ծու ա կան ատե նա խո սու թյուն ներ: 

Իր ոչ մեծ ան ձնա կազ մով ամ բիոնն աշ խա տում է պահ պա-
նել ան ցյա լի լա վա գույն ավան դույթ նե րը ու սում նա մե թո դա կան 
և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի բնա գա վա ռում: Ներ-
կա յումս ամ բիոնի գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա-
կում են լեզ վա բա նու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան, կա ռուց-
ված քային հն չույ թա բա նու թյան, լեզ վա բա նա կան նշա նա գի տու-
թյան, լեզ վա փի լի սո փա յու թյան, լե զու նե րի տի պա բա նա կան և 
զու գադ րա կան քն նու թյան, հա մե մա տա կան քե րա կա նու թյան, 
հա մե մա տա կան դի ցա բա նու թյան, հայոց լեզ վի պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քի, դա սա կան լե զու նե րի և գրա բա րի քե-
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րա կա նա կան կա ռուց  ված քի, հին բնագ րե րի լեզ վի ու սում նա-
սի րու թյան, բա ռա գի տու թյան և ստու գա բա նու թյան, ինչ պես 
նաև միան գա մայն նոր բնա գա վառ նե րի՝ հա մա կարգ չային լեզ-
վա բա նու թյան,  լեզ վի ձևայ նաց ված նկա րագ րու թյան, մե քե-
նա կան թարգ մա նու թյան, տե ղե կա տվա կան տեխ նո լո գիանե րի 
լեզ վա կան ապա հով ման և մի շարք այլ կար ևոր խն դիր ներ: Ամ-
բիոնում գր վում են գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տու թյուն ներ, 
ստեղծ վում են դա սագր քեր և ու սում նա կան ձեռ նարկ ներ դա սա-
վանդ վող առար կա նե րի, մաս նա վո րա պես՝ դա սա կան լե զու նե-
րի հա մար, կազմ վում են բա ռա րան ներ: Վեր ջին տաս նա մյա կի 
ըն թաց քում ամ բիոնի դա սա խոս նե րը հրա տա րա կել են, մաս նա-
վո րա պես, հետ ևյալ աշ խա տանք նե րը. Վար դան Պետ րո սյան.  
«Մ խի թար Սե բաս տա ցու լեզ վա բա նա կան հա յացք նե րը» (մե-
նագր.), նաև՝ հայոց լեզ վի պատ մու թյան, հա մե մա տա կան քե-
րա կա նու թյան, ընդ հա նուր և հայ հն չույ թա բա նու թյան տար բեր 
հիմ նա հար ցե րի քն նու թյա նը նվիր ված բազ մա թիվ հոդ ված ներ. 
Լիանա Հով սե փյան. հա յոց լեզ վի կա ռուց ված քի ձևայ նաց-
ված նկա րագ րու թյան հիմ նա հար ցե րին նվիր ված հոդ ված ներ. 
Աշոտ Հայ րա պետ յան. «Ոչ գծային բա ռաս տեղ ծու մը հայե րե-
նում» (մե նագր.), «Օ տար բա ռե րի բա ռա րան», «Լա տի նե րե-
նի ձեռ նարկ» (հա մա հե ղի նակ), «Անգ լե րեն-հայե րեն թե մա տիկ 
բա ռա րան» (հա մա հե ղի նակ). Աշոտ Աբ րա հա մյան. ընդ հա նուր 
լեզ վա բա նա կան և լեզ վա նշա նա գի տա կան մի շարք հիմ նա հար-
ցե րի նվիր ված հոդ ված ներ. Հրա չիկ Բայ րա մյան. «Է ջեր հայ-
վ րա ցա կան գրա կան կա պե րի պատ մու թյու նից» (հոդ. ժող.), 
«Վ րաց գրա կա նու թյու նը V-XIX դդ.», «Վ րաց լե զու» (ու սումն. 
ձեռ նարկ ներ). Սար գիս Ավե տյան. «Վ/Ւ /ՈՒ -ի հն չյու նա կան ար-
ժե քը և հն չույ թային կար գա վի ճա կը դա սա կան հայե րե նում» 
(մե նագր.), «Լե զու նե րի հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը» (դա սա խո սութ.), նաև՝ հայոց լեզ-
վի պատ մու թյան և հա մե մա տա կան քե րա կա նու թյան տար-
բեր հիմ նա հար ցե րի նվիր ված  հոդ ված ներ. Նել լի Մկըրտ չյան. 
«Ֆ րան ցիս կոս Ռի վո լայի «Հայե րեն-լա տի նե րեն» բա ռա րա նը» 
(մե նագր.), «Ժա մա նա կա կից հու նա րե նի դա սա գիրք», «Լա տի-
նե րե նի ձեռ նարկ» (հա մա հե ղի նակ): Ծո վի նար Հա րու թյուն յա նը, 
Օլ գա Վար դա զա րյա նը և Կա րի նե Գրի գո րյա նը հրա տա րա կել 
են հա մե մա տա կան դի ցա բա նու թյան, միջ նա դա րի փի լի սո փա-
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նե րի ձե ռա գիր աշ խա տու թյուն նե րի, հայե րե նի և ռու սե րե նի լեզ-
վա կան առն չու թյուն նե րի տար բեր հիմ նա հար ցե րի քն նու թյա նը 
նվիր ված հոդ ված ներ:       

Ամ բիոնի աշ խա տա կից նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են 
հա մալ սա րա նի գի տա կան և հա սա րա կա կան կյան քին, զե կու-
ցում նե րով հան դես են գա լիս հան րա պե տա կան և մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղով նե րում: Աշ խու ժա ցել են կա պե րը ար տա սահ մա-
նյան գի տա կան կենտ րոն նե րի հետ, ամ բիոնի դա սա խոս նե րը 
գոր ծուղ վում են ար տա սահ ման՝ մաս նա գի տա կան կա տա րե լա-
գործ ման և հա մա տեղ գի տա կան ծրագ րեր կա տա րե լու նպա-
տա կով (հատ կա պես մե քե նա յա կան թարգ մա նու թյան, տի պա-
բա նա կան լեզ վա բա նու թյան, բա ռա րա նագ րու թյան պատ մու-
թյան գծով): 

Ամ բիոնի դա սա խո սա կան կազ մը հետ ևո ղա կան ու շադ րու-
թյուն է դարձ նում ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ-
վա ծու թյա նը, ոչ միայն խրա խու սում է նրանց՝ ձեռք բե րե լու խոր 
և բազ մա կող մա նի գի տե լիք ներ, այլև հետ ևում է գի տու թյան աս-
պա րե զում նրանց առա ջին քայ լե րին, ղե կա վա րում ավար տա-
կան աշ խա տանք նե րը, պատ րաս տում նրանց՝ զե կու ցում նե րով 
հան դես գա լու ու սա նո ղա կան գի տա կան նս տաշր ջան նե րում: 
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 ՀԱՅ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ
 

95 -ա մյա Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը այլ գի տու-
թյուն նե րի հետ միասին եղել է նաև հայ բա նա սի րու թյան և գրա-
կա նա գի տու թյան զար գաց ման կար ևո րա գույն կենտ րոն նե րից 
մե կը:

 Մա նուկ Աբե ղյա նը, Ար սեն Տեր տե րյա նը, Գա րե գին Հով սե փ-
յա նը, Սի մեոն Հա կո բյա նը, Կոս տան Զա րյա նը, Ցո լակ Խան զա-
դյա նը, Զա պել Եսա յա նը, Գեորգ Ասա տու րը, Լեոն, Մե լիք սեթ բե-
կը, Գա րե գին Լևո նյա նը, Եր վանդ Տեր-Մի նա սյա նը և ու րիշ նե րը 
եղան հայ հին ու նոր գրա կա նու թյան, ժո ղովր դա կան բա նա-
հյու սու թյան, ան տիկ և հե տա գա դա րաշր ջան նե րի՝ Արև մուտ քի 
և Ար ևել քի գրա կա նու թյուն նե րի և ռուս գրա կա նու թյան առա ջին 
դա սա խոս նե րը, ման կա վար ժա կան աշ խա տան քին զու գըն թաց 
ծա վա լե ցին նաև գի տա հե տա զո տա կան բեղմ նա վոր գոր ծու-
նեու թյուն:

Գ րա կա նա գի տու թյան զար գաց ման հիմ նա կան օջա խը՝ հայ 
գրա կա նու թյան մայր ամ բիոնը, ձևա վոր վել է 1929 թ. Ա. Տեր տե-
րյա նի գլ խա վո րու թյամբ և հա մալ սա րա նում հնա գույն նե րից է: 
Սկզ բից ևեթ այս տեղ հա յա գի տու թյան բնա գա վա ռի հզոր ան հա-
տա կա նու թյուն ներն են մշա կել ավանդ վող առար կա նե րի ծրագ-
րերն ու hենց իրենք էլ դա սա վան դել: Տաս նա մյակ նե րի ըն թաց-
քում այս տեղ ստեղծ վել են մեծ ավան դույթ ներ, ամ բիոնը դար ձել 
է գործ նա կան հա յա գի տու թյան, հայ րե նի քի և սփյուռ քի կր թա-
կան ու գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար գրա կա նա գետ-
նե րի, հայ գրա կա նու թյան ու սու ցիչ նե րի սե րունդ ներ պատ րաս-
տող գլ խա վոր դարբ նոց նե րից մե կը:

Բնո րոշ է, որ ամ բիոնի աշ խա տանք նե րը նրա գո յու թյան ողջ 
ըն թաց քում  տևա կա նո րեն ղե կա վա րել, ու սում նա գի տա կան գոր-
ծըն թա ցը կազ մա կեր պել և  հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը մշա կել 
են հայ գրա կա նա գի տու թյան նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադ. Ար սեն Տեր տե րյա նը՝ 24 տա րի, ՀԽՍՀ ԳԱ 
թղթա կից ան դամ Մկր տիչ Մկ րյա նը՝  27 տա րի, ՀՀ ԳԱԱ ակադ. 
Հրանտ  Թամ րա զյա նը՝  20 տա րի,  իսկ բան. գիտ. դոկ տոր, 
պրոֆ. Սամ վել Մու րա դյա նը՝ ար դեն 13 տա րի: 

Ամ բիոնի աշ խա տա կազ մը, սկ սած 1930 -ա կան թթ., հա-
մալրվել է հա մալ սա րա նա կան նե րով: 1939 թ. առա ջի նը Հա յաս-
տա նում թեկ նա ծու ա կան  ատե նա խո սու թյուն է պաշտ պա նել Ա. 
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Տեր տե րյա նի աս պի րանտ Մ. Մկ րյա նը: Հե տա գա յում այս տեղ 
են իրենց թեկ նա ծո ւա կան ու դոկ տո րա կան աշ խա տանք նե րը 
կա տա րել հին ու նոր գրե թե բո լոր աշ խա տա կից նե րը: 

Ամ բիոնն իր գոր ծու նեու թյու նը ծա վա լել է եր կու հիմ նա կան 
ուղ ղու թյուն նե րով՝ գի տա կան և ման կա վար ժա կան: Քա նի դեռ 
մայր ամ բիոնը ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե րի ան հրա ժեշ տու-
թյան թե լադ րան քով տրոհ ված չէր, հին և միջ նա դա րյան գրա-
կա նու թյան, հայ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան, հայ նոր 
գրա կա նու թյան (նե րա ռյալ և արևմ տա հայ գրա կա նու թյու նը) 
պատ մու թյան հետ միասին այս տեղ էր իրա կա նաց վում թե՛ գրա-
կա նու թյան տե սու թյան, թե՛ ար տա սահ մա նյան ու ռուս գրա կա-
նու թյան, թե խորհր դային ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նու թյան, թե՛ 
նո րա գույն հայ գրա կա նու թյան, թե՛ հայ քն նա դա տա կան մտ քի 
պատ մու թյան դա սա վան դու մը:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում վեր ջին 
առար կա նե րի դա սա վան դու մը տր վեց նո րաս տեղծ հա մա պա-
տաս խան ամ բիոն նե րին: Իսկ այժմ մայր ամ բիոնը, հայ գրա-
կա նու թյան պատ մու թյան հետ միասին, թե՛ բա կա լավ րիատում, 
թե՛ մա գիստ րա տու րա յում (առ կա և հե ռա կա)  իրա կա նաց նում 
է նաև ավան դու մը տար բեր մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի, 
ինչ պի սիք են՝ «Հայ գրա կա նու թյան զար գաց ման շր ջա փու լե-
րը», «Տեքս տա բա նու թյուն», «Հայ կա կան ժո ղովր դա կան  «Սաս-
նա ծռեր» էպո սը»,  «Գ րա կան եր կի վեր լու ծու թյան ու ղի նե րը», 
«Գ րա կան ուղ ղու թյուն նե րը և հո սանք նե րը հայ գրա կա նու թյան 
մեջ», «Ի սա հա կյա նը և հա մաշ խար հային գրա կա նու թյու նը», 
«Հով հան նես Թու մա նյա նը և հայ գրա կա նու թյու նը», «Խա չա-
տուր Աբո վյան», «Մի քայել Նալ բան դյան», «Ազ գային ճա կա-
տա գի րը և հայ պոե զիան», «Հայ պոե մի ար վես տը» և այլն:  

Ամ բիոնի աշ խա տա կից նե րը բա րեխղ ճո րեն քն նար կել ու 
գրա խո սել են ար տա քին կար ծի քի ու ղարկ ված թեկ նա ծու ա կան 
ու դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն նե րը,  մաս նակ ցել են գի-
տա կան ու գրա կան-մ շա կու թային մի ջո ցա ռում նե րին, ինչ պես 
2003 և 2013 թթ. հա յա գի տա կան մի ջազ գային եր կու գի տա ժո-
ղով նե րին, որ կազ մա կեր պել էին ՀՀ ԳԱԱ-ն և ԵՊՀ-ն, Թբի լի սիի 
և Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան նե րի հա մա տեղ գի տա ժո ղո-
վին՝ նվիր ված Սա յաթ-Նո վայի ծնն դյան 300 -ա մյա կին, ինչ պես 
և քրիս տո նեու թյան 1700 -ա մյա կին, Լևոն Շան թին, Սիաման-
թոյին, Հա մաս տե ղին, Վի լյամ Սա րո յա նին, Հա կոբ Օշա կա նին, 
Հրանտ Մաթ ևո սյա նին նվիր ված հո բե լյա նա կան գի տա ժո ղով-
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նե րին:
 Պատ կա ռե լի է ամ բիոնի գի տա կան ար տադ րան քը. այս տեղ 

են ան վա նի մտա վո րա կան նե րի ջան քե րով ստեղծ վել մեր գրա-
կա նա գի տա կան մտ քի ակ նա ռու նվա ճում նե րը հան դի սա ցող 
հիմ նա րար աշ խա տու թյուն նե րից շա տե րը :

 Նախ պետք է առանձ նաց նել մե ծա նուն հա յա գե տին` հա-
մալ սա րա նի հիմ նա դիր դա սա խոս նե րից Մա նուկ Աբե ղյա նին, 
որը պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տի առա ջին դե կան նե րից էր: 
Սկզբ նա կան շր ջա նում նա հայ գրա կա նու թյան դա սա վանդ-
ման ու գի տա կան ու սում նա սիր ման գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե-
րից մեկն էր, սա կայն հե տա գա գոր ծու նեու թյու նը շա րու նա կել է 
գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի հա մա կար գում: Մե ծա վաս տակ 
այդ հա յա գե տի գր չին են պատ կա նում իրենց գի տա կան ար-
դիակա նու թյու նը մշ տա պես պահ պա նող ու միշտ հանձ նա րա-
րե լի «Հայոց հին գրա կա նու թյան պատ մու թյուն» (1944, 1946) 
երկ հա տոր ու ղեն շային աշ խա տու թյու նը, «Հայոց լեզ վի տե սու-
թյու նը» (1933), հայ կա կան ժո ղովր դա կան էպո սին ու վի պա կան 
բա նա հյու սու թյա նը, ժո ղովր դա կան գու սա նա կան եր գե րին ու 
խա ղիկ նե րին, հայե րե նի տա ղա չա փու թյա նը նվիր ված կո թո-
ղային ու սում նա սի րու թյուն նե րը: Նրա անու նով է կոչ վում ՀՀ 
ԳԱԱ գրա կա նու թյան ինս տի տու տը: 

Ար սեն Տեր տե րյա նը հա մալ սա րան է հրա վիր վել 1921 թ. և 
հիմ նադ րել ու 1929 - 53 թթ. եղել Է հայ գրա կա նու թյան ամ բիոնի 
առա ջին վա րի չը: Նախ կի նում գրա կա նա գի տա կան-հո գե բա-
նա կան, իսկ խորհր դային ժա մա նակ նե րում՝ սո ցիոլո գիական  
դըպ րո ցի այդ ինք նա տիպ  ներ կա յա ցու ցի չը  հենց հա մալ սա րա-
նում աշ խա տե լու ըն թաց քում էլ ստեղ ծեց իր դա սա խո սու թյուն-
նե րի և առա ջադ րույթ նե րի նշա նա վոր շար քը, մեր գրա կա նու-
թյան պատ մու թյան հիմ նա հար ցե րին և հայ դա սա կան առան-
ձին  գրող նե րին նվիր ված իր կո թո ղային աշ խա տու թյուն նե րը, 
որոն ցով Հա յաս տա նում հիմք դր վեց հայ նոր գրա կա նու թյան 
պատ մու թյան գի տա կան ու սում նա սի րու թյա նը: Իրենց թար մու-
թյունն ու ար դիական հն չե ղու թյու նը այ սօր էլ պահ պա նում են 
Աբո վյա նի, Նալ բան դյա նի, Րաֆ ֆու, Պա րո նյա նի, Մու րա ցա-
նի, Պռո շյա նի, Շիր վան զա դեի,  Օտյա նի և ու րիշ հե ղի նակ նե րի 
աշ խար հա յացքն ու գրա կան ուղ ղու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հիմ նախն դիր նե րը,  բո վան դա կու թյան  և ար վես տի հար ցե րը 
քննող նրա մե նագ րա կան աշ խա տու թյուն նե րը, բազ մա թիվ հոդ-
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ված ներն ու ու սում նա սի րու թյուն նե րը: Վեր ջին նե րիս հան րա գու-
մարն էր 1944 թ. լույս տե սած «Հայ կլա սիկ ներ» ստ վա րա ծա վալ 
հա տո րը, որը կար ևոր ու ղե նիշ եղավ գրա կա նա գի տա կան նոր 
սե րունդ նե րի ճա նա պար հին: 

Իր գի տա ման կա վար ժա կան ծան րակ շիռ վաս տա կով պի-
տի բնու թագր վի  նաև Ա. Տեր տե րյա նի ան մի ջա կան հա ջոր դը՝ 
1954-80 թթ. ամ բիոնը ղե կա վա րած Մկր տիչ Մկ րյա նը՝ ներ հուն 
գիտ նա կա նը, հմուտ ու սիր ված դա սա խո սը, բա նա սի րա կան 
ֆա կուլ տե տի եր կա րա մյա դե կա նը: Հայոց հին մա տե նագ րու-
թյա նը, մաս նա վո րա բար՝ Մով սես Խո րե նա ցուն,  միջ նա դա րյան 
տա ղեր գու թյա նը, նոր գրա կա նու թյան տա րաբ նույթ խն դիր-
նե րին, Աբո վյա նին, Րաֆ ֆուն, Թու մա նյա նին, Իսա հա կյա նին 
նվիր ված նրա աշ խա տու թյուն նե րով, նրա «Հայ հին և միջ նա դա-
րյան գրա կա նու թյուն» երկ հա տոր բու հա կան  և հան րակր թա-
կան դպ րո ցի՝ 12 հրա տա րա կու թյուն ու նե ցած «Հայ գրա կա նու-
թյուն» դա սագր քե րով  տաս նա մյակ ներ շա րու նակ կրթ վել են մի 
քա նի սե րունդ ներ, իսկ «Գ րի գոր Նա րե կա ցի» մե նագ րու թյու նը  
մնում է հայ կա կան Վե րած նու թյու նը սկզբ նա վո րած միջ նա դա-
րյան հան ճա րի գե ղար վես տա կան ժա ռան գու թյու նը՝ տա ղերն 
ու «Մա տյան ող բեր գու թյան» երկն արժ ևո րող գրա կա նա գի տա-
կան լա վա գույն աշ խա տու թյուն նե րից մե կը:

 Մեծ է և Հրանտ Թամ րա զյա նի գի տա ման կա վար ժա կան 
վաս տա կը: Ար տա կարգ աշ խա տա սի րու թյամբ և գրա կա նու-
թյան, մա նա վանդ պոե զիայի բա ցա ռիկ զգա ցո ղու թյամբ օժտ-
ված այդ վառ ան հա տա կա նու թյու նը, զար գաց նե լով նա խորդ-
նե րի ավանդ նե րը, հա մալ սա րա նա կան դա սա խո սա կան աշ խա-
տան քին զու գա հեռ ստեղ ծել է 40 -ից ավե լի մե նագ րու թյուն ներ, 
հրա տա րա կել հա րյու րա վոր գրա կա նա գի տա կան ու քն նա դա-
տա կան հոդ ված ներ, դար ձել մեր գրա կան միտ քը ուղ ղոր դող և 
մեր գի տա կան կյան քը կազ մա կեր պող եզա կի գրա կա նա գետ նե-
րից մե կը: Նրան՝ որ պես գիտ նա կա նի, բնո րոշ էր հե տաքրք րու-
թյուն նե րի գեր լայն շր ջա նա կը, իսկ նրա աշ խա տու թյուն նե րին՝ 
փաս տա կան հա գեց վա ծու թյու նը, գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ ար տա ցոլ ված կյան քի ճշ մար տու թյու նը ար վես տի ճշ մար-
տա ցիու թյամբ հիմ նա վո րե լու խո շոր առա վե լու թյու նը:

Հր. Թամ րա զյա նի գոր ծու նեու թյու նը  կապ ված է գրա կա նու-
թյան եր կու ամ բիոն նե րին. 1968-80 թթ. նա ղե կա վա րել է իր իսկ 
հիմ նադ րած խորհր դա հայ գրա կա նու թյան (այժմ՝ նո րա գույն 
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հայ գրա կա նու թյան) ամ բիոնը, իսկ 1981 -ից մինչև 2001 թ.  հայ 
գրա կա նու թյան ամ բիոնի վա րիչն էր:

 Հր. Թամ րա զյա նի տևա կան ու նպա տա կաս լաց աշ խա-
տան քի ար դյունքն է մեր գրա կան մտ քի զար գաց ման ըն թաց քը 
բնու թագ րող «Հայ քն նա դա տու թյուն»   եռա հա տոր ու սում նա-
սի րու թյու նը: Ա. Շիր վան զա դեին, Սիաման թոյին, Հ. Թու մա նյա-
նին, Ավ. Իսա հա կյա նին, Մ. Մե ծա րեն ցին, Դ. Վա րու ժա նին, 
Վ. Տե րյա նին, Ե. Չա րեն ցին, Ա. Բա կուն ցին, Ս. Զո րյա նին, Հ. 
Շի րա զին, Վ. Դավ թյա նին, սփյուռ քա հայ բա նաս տեղծ նե րին 
նվիր ված նրա մե նագ րու թյուն ներն ու ու սում նա սի րու թյուն նե րը, 
«Գ րա կան դի ման կար ներ, հոդ ված ներ», «Հայ քնա րեր գու ներ» 
ժո ղո վա ծու նե րը, 1957 թվա կա նից անընդ մեջ լույս տես նող և Հա-
յաս տա նի Պե տա կան մր ցա նա կի ար ժա նա ցած «Հայ գրա կա-
նու թյուն» դպ րո ցա կան դա սա գիր քը, ինչ պես նաև «Սո վե տա հայ 
գրա կա նու թյան պատ մու թյուն» բու հա կան դա սա գիր քը նրա գի-
տա ման կա վար ժա կան պատ կա ռե լի վաս տա կի վկա յու թյունն 
են: 

Ա կադ Հր. Թամ րա զյա նը տաս նյակ տա րի ներ ղե կա վա րել է 
ԲՈՀ -ի՝ ԵՊՀ -ո ւմ գոր ծող բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-
տո րի աս տի ճան շնոր հող խոր հուր դը, եղել է բազ մա թիվ թեկ նա-
ծո ւա կան ու դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն նե րի պաշ տո նա-
կան ըն դի մա խոս, նրա ղե կա վա րու թյամբ գի տա կան աս տի ճան 
են ստա ցել շուրջ 50 աս պի րանտ ու հայ ցորդ:

1950 թվա կա նից Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում իր 
գի տա ման կա վար ժա կան ար գա սա վոր գոր ծու նեու թյունն է սկը-
սել ակա նա վոր գրա կա նա գետ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադ. Էդ վարդ Ջըր-
բա շյա նը: Թեև 1977 թվից նա ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբե ղյա նի ան վան 
գրա կա նու թյան ինս տի տու տի տնօ րենն էր, բայց  ընդ միշտ մնաց 
հա մալ սա րա նա կան գի տու թյան ու ման կա վար ժու թյան նվի րյալ՝ 
տար բեր ժա մա նակ նե րում դա սա վան դե լով գրա կա նու թյան տե-
սու թյուն, հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյուն և գե ղա գի տու թյուն: 
Տե սու թյան և գե ղա գի տու թյան բա ցա ռիկ մաս նա գետ էր նա, և 
հա մալ սա րա նում նա է հիմ նադ րել գրա կա նու թյան տե սու թյան 
ու գե ղա գի տու թյան ամ բիոնը: «Թու մա նյա նի պոեմ նե րը», «Մի-
սաք Մե ծա րենց», «Աշ խարհ ա յացք և վար պե տու թյուն», «Պոե-
տի կայի հար ցեր», «Չորս գա գաթ», «Գե ղա գի տու թյուն և գրա-
կա նու թյուն» մե նագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ու ժո ղո-
վա ծու ներն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են հա մալ սա րա նում 
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նրա դաս խո սա կան աշ խա տան քի հետ և լույս են տե սել հենց 
հա մալ սա րա նի հրա տա րա կու թյամբ: Մեծ է նրա ներդ րու մը 
ՀԽՍՀ ԳԱ հրա տա րա կած «Հայ նոր գրա կա նու թյան պատ մու-
թյան» բազ մա հա տո րյա կի ստեղծ ման մեջ, սա կայն այս ամե-
նին պետք է ավե լաց նել, որ ակադ. Էդ. Ջր բա շյա նը հա մալ սա-
րա նում էլ պատ վով է կա տա րել գի տու թյան կազ մա կերպ չի իր 
դե րը՝ 1967-1977 թթ. լի նե լով «Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի» 
հա սա րա կա գի տա կան հան դե սի հիմ նա դիր խմ բա գի րը:

 Մայր ամ բիոնում ան ցյա լում աշ խա տել և հի մա էլ աշ խա-
տում են նաև տար բեր սե րունդ նե րի այլ հե ղի նա կա վոր գիտ-
նա կան-ման կա վարժ ներ, որոնք իրենց անու րա նա լի ներդ րումն 
ու նեն նրա գի տա կան ար տադ րան քի ընդ հա նուր հաշ վեկշ ռում: 
Նկա տի ու նենք ակադ. Վա չե Նալ բան դյա նին՝ Եղի շեին, Նա-
րե կա ցուն, Սա յաթ-Նո վային նվիր ված մե նագ րու թյուն նե րով, 
միջ նա դա րյան մյուս տա ղեր գու նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյան այլ-
ևայլ խն դիր նե րը լու սա բա նող ու սում նա սի րու թյուն նե րով, պրոֆ. 
Սա հակ Բա զյա նին՝ Աբո վյա նին, Նալ բան դյա նին, Սը վա ճյա նին 
նվիր ված աշ խա տու թյուն նե րով, Պո ղոս Խա չատ րյա նին՝ հատ-
կա պես Գր. Նա րե կա ցու «Մա տյա նի» քն նա կան բնագ րի պատ-
րաս տու մով և հրա տա րա կու մով, ինչ պես  և նրա ստեղ ծա գոր ծու-
թյան հի մախն դիր նե րը քն նող ու սում նա սի րու թյամբ: 

Ամ բիոնի ներ կա վա րի չը՝ պրոֆ. Սամ վել Մու րա դյա նը, որ 
նախ քան դա սա խո սա կան աշ խա տան քի ան ցնե լը 1969 - 72 թթ. 
աշ խա տել է ԵՊՀ հա յա գի տա կան կենտ րո նում, իսկ 1972 - 1984 
թթ. եղել է «Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի» հա սա րա կա գի-
տա կան հան դե սի պա տաս խա նա տու քար տու ղա րը,  հայտ նի է 
«Հա րու թյուն Սուր խա թյան» (1988),  «Եր վանդ Օտյան» (1996, 
լրամ շակ վա ծը՝ 2012), «Հով հան նես Շի րազ» (2012) մե նագ րու-
թյուն նե րով, նույն Հ. Շի րա զի «Ա նի» (2011), «Թոնդ րա կե ցի նե-
րը» (2014) պատ մա փի լի սո փա յա կան պոեմ նե րի հրա պա րա-
կու մով,  «Գ րա կան հանգր վան ներ» գր քի երեք հա տոր նե րով 
(Ա՝ 2003, Բ՝ 2007, Գ՝ 2010), հայ գրա կա նու թյան ու մշա կույ թի 
տա րաբ նույթ խն դիր նե րին նվիր ված բազ մա թիվ հոդ ված նե րով: 
Գնա հա տե լի են նաև հայս տա նյան և մի ջազ գային բազ մա թիվ 
գի տա ժո ղով նե րին զե կու ցում նե րով հան դես գա լը, ար դի գրա-
կան և մշա կու թային կյան քին բուռն մաս նակ ցու թյու նը, սփյուռ-
քա հայ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հրա վե րով 
Երու սա ղե մում, Լի բա նա նում, Սի րիայում, Իրա նում, ԱՄՆ -ո մ և 
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այ լուր, ինչ պես նաև տար բեր հե ռուս տաա լիք նե րով հայ գրա-
կա նու թյան մա սին կար դա ցած դա սա խո սու թյուն նե րի շար քե րը: 
Նա ԵՊՀ -ո ւմ գոր ծող բա նա սի րու թյան գծով աս տի ճա նաշ նոր-
հող խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալն է, ՀՀ ԳԱԱ «Պատ մա-բա-
նա սի րա կան հան դես», ԵՊՀ -ո ւմ լույս տես նող «Հա յա գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ», ինչ պես նաև «Վէմ» գի տա կան պար բե-
րա կան նե րի խմ բագ րա կան խոր հուրդ նե րի և ՀԳՄ ան դամ է, 
«Գուր գեն Մե լի քյա նի՝ Քա շա թա ղի բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե-
րի հիմ նադ րա մի» հո գա բար ձու թյան խորհր դի ան դամ է և նրա 
«Բա րե գործ» թեր թի գլ խա վոր խմ բա գի րը:

Պ րոֆ. Ալ բերտ Շա րու րյա նի հե տաքրք րու թյուն նե րը նպա-
տա կամղ ված են եղել արևմ տա հայ գրող նե րի, մաս նա վո րա պես 
Պ. Դու րյա նի, Սրբ. Տյու սա բի, Գր. Զոհ րա պի, Դ. Վա րու ժա նի ու 
Մ. Մե ծա րեն ցի կյան քի ու ստեղ ծա գոր ծու թյան տար բեր խն դիր-
նե րի լու սա բան մա նը: Նրա տք նա ջան աշ խա տան քի ար դյուն քը 
հի շյալ գրող նե րին նվիր ված բա նա սի րա կան ծան րակ շիռ ու-
սում նա սի րու թյուն ներ են, նրանց եր կե րի գի տա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներն ու ծա նո թագ րու թյուն նե րը, որոնց մեջ առանձ-
նա նում է Գր. Զոհ րա պի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի լիակա տար 
հրա տա րա կու թյու նը:

Պ րոֆ.  Զա վեն Ավե տի սյանն  ու նի հե տաքրք րու թյուն նե րի 
լայն շր ջա նակ՝ հայոց հին և միջ նա դա րյան գրա կա նու թյու նից 
մինչև նո րա գույն գրա կա նու թյուն, գրա կա նու թյան պատ մու-
թյան և տե սու թյան բազ մա զան հար ցեր, որոնք ար ծարծ ված են 
նրա մի շարք մե նագ րու թյուն նե րում, բու հա կան դա սագր քե րում, 
բազ մա թիվ հոդ ված նե րում ու քն նա դա տա կան ելույթ նե րում:

Պ րոֆ. Վազ գեն Սա ֆա րյա նը բնո րոշ վում է հին և միջ նա-
դա րյան գրա կա նու թյան տա րաբ նույթ հար ցե րի նկատ մամբ իր 
տևա կան հե տաքրք րա սի րու թյամբ և հատ կա պես կի լի կյան շըր-
ջա նի գրա կա նու թյա նը նվիր ված ար ժե քա վոր մե նագ րու թյամբ, 
ինչ պես նաև Մու րա ցա նին ու Նար-Դո սին, Հովհ. Թու մա նյա նին 
ու Հր. Մաթ ևո սյա նին նվիր ված աշ խա տու թյուն նե րով: 

Ար դյու նա վետ է նաև պրոֆ. Ալ բերտ Մա կա րյա նի գի տա-
ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյու նը: Հ. Ալամ դա րյա նին, Հ. 
Պա րո նյա նին, գրա կան դի ման կա րի ժան րին և հայ գրա կա նու-
թյան մեջ նրա դրս ևո րում նե րին նվիր ված ու սում նա սի րու թյու-
նե րին զու գա հեռ նա ջանադրումով կա տա րում է հայ բա նա սի-
րու թյան ֆա կուլ տե տի գի տա կան խորհր դի և բա նա սի րա կան 
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գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան ներ շնոր հող 012 մաս նա-
գի տա կան խորհր դի գի տա կան քար տու ղա րի պար տա կա նու-
թյուն նե րը: 

Ամ բիոնի աշ խա տանք նե րում իրենց լուրջ ներդ րումն են ու նե-
ցել դո ցենտ ներ Նել լի Հա կո բյա նը, Վար դան Վար դա նյա նը և ու-
րիշ ներ: Այժմ էլ եռան դով աշ խա տում են բան. գիտ դոկ տոր, դոց. 
Սար գիս Մխի թա րյա նը, դո ցենտ ներ Խա չա տուր Վար դա նյա նը, 
Սերժ Սրա պիոնյա նը, Ռու բիկ Էլո յա նը, Վար դան Եղիազա րյա-
նը, Ար շա լույս Գալս տյա նը, Հայկ Համ բար ձու մյա նը և ասիս-
տենտ Նվարդ Վար դա նյա նը: Ամ բիոնի բո լոր դա սա խոս ներն էլ 
մաս նակ ցում են  հա մալ սա րա նի և հան րա պե տու թյան գի տա-
կան ու գրա կան կյան քին, հա մալ սա րա նի ՈՒ ԳԸ աշ խա տանք-
նե րին: Նրանք սի րով ղե կա վա րում են ու սա նող նե րի զե կու ցում-
նե րը, որոնք կար դաց վում են ու սա նո ղա կան գի տա կան ընկ րու-
թյան նս տաշր ջան նե րում:

 Պետք է ընդ գծել, որ գրա կա նա գի տու թյու նը հա մալ սա րա-
նում զար գա ցել և զար գա նում է ոչ թե ինք նամ փոփ ու մե կու սա-
ցած, այլ միշտ էլ հա ղոր դա կից է եղել հա մաշ խար հային գրա-
կա նա գի տու թյան առա ջըն թա ցին և հայ գրա կա նու թյան ար ժեք-
նե րը գնա հա տել է գե ղա գի տա կան այն բարձր չա փա նիշ նե րով, 
որոնք այ սօր ըն դու նե լի են Ար ևել քի և Արև մուտ քի՝ մեծ գրա կա-
նու թյուն ու նե ցող երկր նե րում:

Կր թա կան բա րե փո խում նե րի ներ կա փու լում ամ բիոնը վե-
րա նայել է թե՛ բա կա լավ րա տի և թե՛ մա գիստ րա տու րայի ու սում-
նա կան ծրագ րե րը, դրանք հա մա պա տաս խա նեց րել ար դի պա-
հանջ նե րին: 

ԵՊՀ հայ գրա կա նու թյան ամ բիոնը թեև ստա լի նյան ժա մա-
նակ նե րում շա տե րի պես տու ժել է` ու նե նա լով տա ղան դա շատ 
մարդ կանց կո րուստ ու զա նա զան բռ նա դա տում ներ, սա կայն 
միշտ իրեն բարձր է պա հել ազ գային իրա կան ար ժեք նե րի գնա-
հատ ման կողմ նո րո շում նե րում: Սերն դա փո խու թյան ըն թաց քում 
երի տա սարդ նե րը ավագ նե րից ժա ռան գել են և՛ գի տա կան, և՛ 
ման կա վար ժա կան հմ տու թյուն ներ: Բո լորն էլ պատ վով են կա-
տա րում իրենց վս տահ ված սր բա զան գոր ծը:
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 ՀԱՅ ՆՈ ՐԱ ԳՈՒՅՆ  ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄ ԲԻՈՆ

 Խորհր դա հայ շր ջա նի գրա կա նու թյու նը կար ևո րե լու պե տա-
կան քա ղա քա կա նու թյան որ պես հետ ևանք՝ ԵՊՀ բա նա սի րա-
կան ֆա կուլ տե տի հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան ամ բիոնի 
դա սըն թաց նե րի առանձ նա ցու մով 1968 թ. հիմ նադր վեց նոր՝ 
խորհր դա հայ գրա կա նու թյան ամ բիոնը: Հիմ նադր ման թվա կա-
նից մինչև 1981 թ. ամ բիոնը ղե կա վա րել է ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կոս 
Հրանտ Սմ բա տի Թամ րա զյա նը: Խորհր դային Միու թյան փլու-
զու մից հե տո՝ 1991 թ., ամ բիոնը վե րան վան վեց հայ նո րա գույն 
գրա կա նու թյան: Ամ բիոնի ծրագ րե րում խորհր դա հայ շր ջա նի 
գրա կա նու թյան հետ կար ևոր տեղ հատ կաց վեց նաև սփյուռ-
քա հայ ու ժա մա նա կա կից շր ջա նի գրա կա նու թյա նը: 1981 թ. առ 
այ սօր ամ բիոնը ղե կա վա րում է բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Վազ գեն 
Ար շա լույ սի Գաբ րիելյա նը: 

Ամ բիոնի նախ կին և ներ կա բո լոր ան դամ նե րը հա մալ սա-
րա նա կան ներ են. նրանք իրենց գի տա կան մկր տու թյու նը ստա-
ցել, թեկ նա ծո ւա կան ու դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն նե-
րը  պաշտ պա նել են նույն ամ բիոնում: Նրան ցից յո թը՝ Վազ գեն 
Գաբ րիելյա նը, Գառ նիկ Անա նյա նը (հե տա գա յում ժուռ նա լիս-
տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, մա հա ցել է 2007 թ.), Ժե նյա  Քա-
լան թա րյա նը (2007 թվա կա նից գրա կա նու թյան տե սու թյան և 
գրա կան քն նա դա տու թյան ամ բիոնի վա րիչ),  Լա րի սա Մնա ցա-
կա նյա նը, Կիմ Աղա բե կյա նը, Սեր գեյ Աթա բե կյա նը (մա հա ցել է 
2000 թ.), Արծ րուն Ավա գյա նը (2000 թ.-ից Հայ բանասիրության 
ֆակուլտետի դեկան)  պաշտ պա նել են գի տու թյան դոկ տո-
րի, չոր սը (Սեյ րան Գրի գո րյան, Ար մեն Ղա զա րյան, Ար մե նու-
հի Ար զու մա նյան, Սի րա նուշ Դվո յան)՝ գի տու թյան թեկ նա ծու ի 
ատե նա խո սու թյուն:  Ամ բիոնի եր կու տաս նյա կից ավե լի աս-
պի րանտ ներ ու հայ ցորդ ներ, պաշտ պա նե լով թեկ նա ծո ւա կան, 
նրան ցից չոր սը` նաև դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն, այ սօր 
աշ խա տում են հան րա պե տու թյան այլ ու սում նա կան ու գի տա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում, տար բեր քա ղաք նե րում, Սփյուռ քի 
տար բեր գաղ թօ ջախ նե րում: Ամ բիոնում սփյուռ քա հայ հինգ ու-
սա նող ներ պաշտ պա նել են թեկ նա ծո ա կան, իսկ ստա ժոր լի բա-
նան ցի Գրի գոր Շա հի նյա նը՝ դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն:

Ամ բիոնն իր գո յու թյան չորս տաս նյակ տա րի նե րին նշա նա-
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կա լից աշ խա տանք է տա րել նո րա գույն շր ջա նի հայ գրա կա նու-
թյան ու սում նա սի րու թյան, գի տա կան հա մա կարգ ման, ու սուց-
ման և մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու գոր ծում: Հայ նո րա գույն 
գրա կա նու թյու նը, որն ընդ գր կում է Հա մաշ խար հային առա ջին 
պա տե րազ մից մինչև մեր օրե րը ժա մա նա կա հատ վա ծի՝ Հա յաս-
տա նում և Սփյուռ քում ստեղծ ված հա րուստ գրա կա նու թյու նը, 
գի տա կան ու սում նա սի րու թյան մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ է տա-
լիս  հե տա զո տող նե րին, այդ իսկ  պատ ճա ռով էլ մա գիստ րանտ-
նե րի, աս պի րանտ նե րի, հայ ցորդ նե րի հե տաքրք րու թյու նը գնա-
լով մե ծա նում է այս մաս նա գի տաց ման նկատ մամբ: Ամ բիոնի 
շր ջա նա վարտ նե րը այ սօր աշ խա տում են Հա յաս տա նի գի տա-
կան ու կր թա կան օջախ նե րում, զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց-
նե րի ու գրահ րա տա րակ չու թյան աս պա րե զում, պե տա կան հիմ-
նարկ նե րում:

Ամ բիոնում ու սում նա սիր վում և ու սու ցան վում են դա սըն թաց-
ներ՝ նվիր ված հայ նո րա գույն գրա կա նու թյան դա սա կան և ժա-
մա նա կա կից շր ջան նե րի պատ մու թյա նը, առան ձին հե ղի նակ նե-
րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին (նե րա ռե լով ինչ պես Հա յաս տա նի, 
այն պես էլ Սփյուռ քի գրա կա նու թյու նը), ու սում նա սիր վում և ու-
սու ցան վում են քն նա դա տու թյան տե սու թյուն, հայ քն նա դա տա-
կան մտ քի պատ մու թյուն, հայ գրա կա նու թյան դա սա վանդ ման 
մե թո դի կա դա սըն թաց նե րը: Ամ բիոնը պատ րաս տում է բա կա-
լավր, մա գիստ րոս և գի տու թյան թեկ նա ծու հայ նո րա գույն գրա-
կա նու թյան և գրա կան քն նա դա տու թյան մաս նա գի տա ցու մով:

Ամ բիոնի շատ դա սա խոս ներ հայտ նի անուն ներ են հա նա-
պե տու թյան ու սում նա կան, գի տա կան ու գրա կան կյան քի շր ջա-
նակ նե րում. նրանք Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան ան դամ-
ներ են (Վ. Գաբրիելյան, Ժ. Քալանթարյան, Կ. Աղաբեկյան, Ա. 
Ավագյան, Ս. Գրիգորյան), զբաղ վում են գրա կան քն նա դա տու-
թյամբ, դպ րո ցա կան ու բու հա կան դա սագր քե րի հե ղի նակ ներ 
են: Հան րակր թա կան  դպ րո ցի 9-րդ դա սա րա նի «Գ րա կա նու-
թյան» դա սագր քի հա մա հե ղի նակ է Լ. Մնա ցա կա նյա նը, 10-րդ 
դա սա րա նի «Հայ գրա կա նու թյան»   դա սագր քի հա մա հե ղի նակ 
է Ժ. Քա լան թա րյա նը, 9-10-րդ դա սա րա նի «Ս փյուռ քա հայ գրա-
կա նու թյուն» դա սագր քի հե ղի նա կը Վ. Գաբ րիելյանն է:

Ամ բիոնի ան դամ նե րի հե ղի նա կած բու հա կան դա սագր քերն 
ու ձեռ նարկ նե րը, քրես տո մա տիաներն ու կազ մած ժո ղո վա ծու-
նե րը (Հր. Թամ րա զյան՝ «Սո վե տա հայ գրա կա նու թյուն», Վ. 
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Գաբ րիելյան՝ «Ս փյուռ քա հայ գրա կա նու թյուն», «Ս փյուռ քա հայ 
պոե զիա», «Ս փյուռ քա հայ պատմ վածք», «Գ րա վոր խոսք», Ժ. 
Քա լան թա րյան` «Հայ գրա կան քն նա դա տու թյան քրես տո մա-
տիա»՝ եր կու հա տո րով, Ա. Ավա գյան` «Ս փյուռ քա հայ դա սա-
կան պատմ վածք») մե ծա պես օգ նում են ու սում նա ռու թյան գոր-
ծըն թա ցին:  

Գի տա կան ու գրա կան շր ջան նե րում բարձր են գնա հատ վել 
ամ բիոնի ան դամ նե րի հրա տա րա կած մե նագ րա կան ու սում նա-
սի րու թյուն նե րը, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու նե րը՝ նվիր ված հայ 
դա սա կան ու ժա մա նա կա կից գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի քն նու թյա նը: Այդ պի սիք են Հր. Թամ րա զյա նի «Ե ղի շե Չա-
րենց»,  «Սիաման թո», «Գ րա կան դի ման կար ներ», «Հայ քն նա-
դա տու թյան պատ մու թյուն»,  «Բա նաս տեղ ծը և ճա կա տա գի րը», 
Վ. Գաբ րիելյա նի «Դա նիել Վա րու ժան», «Դա սա կան նե րի ժա-
մա նա կը», «Գ րա կա նու թյան մեր ժա մա նա կը», «Պատ մու թյան 
խոր հուր դը և ներ կան», Ժ. Քա լան թա րյա նի «Հայ գրա կա նա-
գի տու թյան պատ մու թյուն», «Վա հագն Դավ թյան», «Անդ րա-
դարձ ներ», «Ուր վագ ծեր ար դի հայ գրա կա նու թյան», Լ. Մնա-
ցա կա նյա նի «19-րդ դա րա վեր ջի արևմ տա հայ քն նա դա տա կան 
մտ քի պատ մու թյու նից», «Ք սա նե րորդ դա րասկզ բի արևմ տա-
հայ գրա կան քն նա դա տու թյու նը», «Հոդ ված ներ և ու սում նա սի-
րու թյուն ներ»,  Կ. Աղա բե կյա նի «Ար դի հայ ար ձա կի զար գաց-
ման մի տում նե րը», «Հ րանտ Մաթ ևո սյան», «Հա կոբ Օշա կան», 
Ս. Աթա բե կյա նի «Բա ռի կե ցու թյան խոր հուր դը», «Ակ սել Բա-
կունց», Ա. Ավա գյա նի «Կոս տան Զա րյան», «Պատ կե րա զարդ 
պատ մու թյուն Շա հան Շահ նու րի», Ս. Գրի գո րյա նի «Ժա մա նա-
կա կից խորհր դա հայ պոե մը», «Բա նա սի րու թյուն և բա նա վեճ», 
«Ե ղի շե Չա րեն ցի բնա գի րը»  գր քե րը: Հի շար ժան եր ևույթ են ամ-
բիոնի հրա տա րա կած «Չա րեն ցյան ըն թեր ցում ներ»  խո րագ րով  
ժո ղո վա ծու ի ինը հա տոր նե րը, որոնց մեջ տեղ են գտել ամ բիոնի 
կող մից կազ մա կերպ ված «Չա րեն ցյան ըն թեր ցում ներ» գի տա-
կան  նս տաշր ջան նե րում կար դաց ված զե կու ցում նե րը, ինչ պես 
նաև «Հ րանտ Մաթ ևո սյան» և «Ք րիս տո նեու թյու նը և գրա կա նու-
թյու նը» գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու նե րը` նույ նա նուն 
գի տա կան նս տաշր ջան նե րի նյու թե րով: 

Ամբիոնի բոլոր անդամները հանդես են գալիս միջազգային, 
հանրապետական ու բուհական, գիտական նստաշրջաններում, 
կոնֆերանսներում, կլոր սեղաններում և գրական ասուլիսներում: 
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Հայ նո րա գույն գրա կա նու թյան ամ բիոնը այ սօր շա րու նա-
կում է գի տա կան աշ խա տանք նե րը վեր ջին տա րի նե րի` ամ-
բիոնային ընդ հա նուր` «Հա յաս տա նյան և սփյուռ քյան գրա կա-
նու թյուն նե րի զար գաց ման օրի նա չա փու թյուն ներն ու աղերս նե-
րը» թե մայի շր ջա նակ նե րում: Գր վում են ու սում նա սի րու թյուն-
ներ, հոդ ված ներ, որոնք հրա պա րակ վում են գի տա կան ու գրա-
կան մա մու լում, առան ձին գր քե րով: 

Վեր ջին տա րի նե րին լույս  են տե սել նաև ամ բիոնի աս պի-
րանտ Ար մեն Հո վա կի մյա նի, հայ ցորդ Անա հիտ Պետ րո սյա նի 
և Սևակ Ղա զա րյա նի թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն նե րի 
հիմ քով ստեղծ ված գր քե րը` նվիր ված Հա մո Սա հյա նի պոե տի-
կային, Նի կոլ Աղ բա լյա նի գրա կա նա գի տա կան հա յացք նե րին, 
Պա րույր Սևա կի ան տիպ ժա ռան գու թյա նը: Դա սա խոս նե րի մի 
խումբ պրոֆ. Արծ րուն Ավա գյա նի, ապա պրոֆ. Վազ գեն Գաբ-
րիելյա նի ղե կա վա րու թյամբ այ սօր շա րու նա կում է աշ խա տան-
քը «Հայոց եղեռ նա պա տու մի գրա կա նու թյու նը» գի տա կան թե-
մայով (ար դեն կան առան ձին հրա պա րա կում ներ):

Կր թու թյան բնա գա վա ռը՝ դա սա խո սու թյուն նե րը, գործ նա-
կան պա րապ մունք նե րը, կուր սային ու դիպ լո մային աշ խա տանք-
նե րի ղե կա վա րումն է, ան շուշտ, ամ բիոնի առաջ նա հերթ խն դի-
րը, ուս տի մեր թընդ մերթ նո րաց վում են դա սըն թաց նե րի ծրագ րե-
րը, ստեղծ վում է ու սում նա կան գրա կա նու թյուն, տպագրվում ու 
վե րատ պագր վում են ու սում նա կան և մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ: 
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՔՆ ՆԱ ԴԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ

Գ րա կա նա գի տա կան տե սա կան հի մունք նե րի դա սա վան-
դու մը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում սկս վել է դեռևս 
1920 -ա կան թվա կան նե րից: Նա խա պես այս դա սըն թա ցը վա-
րում էր ան վա նի գրա կա նա գետ Ցո լակ Խան զա դյա նը: Սա կայն 
տաս նա մյակ ներ շա րու նակ գրա կա նա գի տա կան տե սա կան 
առար կա նե րը գտն վել են տար բեր ամ բիոն նե րի` հիմ նա կա նում 
ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան ամ բիոնի ու սում նա կան 
պլա նում: 1956 թ. գրա կա նու թյան տե սու թյան առար կա նե րը 
ան ջատ վել են ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան ամ բիոնից և 
փոխանցվել հայ գրա կա նու թյան ամ բիոնին: Տար բեր տաս նա-
մյակ նե րի ըն թաց քում գրա կա նու թյան տե սու թյուն են դա սա-
վան դել պրո ֆե սոր ներ  Գ. Աբո վը, Էդ. Ջր բա շյա նը, Էդ. Թոփ-
չյա նը, Ղ. Այ վա զյա նը, Ա. Սի մո նո վան: 1972 թ. ստեղծ վել է գրա-
կա նու թյան տե սու թյան և գե ղա գի տու թյան ամ բիոն` ան վա նի 
գրա կա նա գետ, տե սա բան, պրոֆ. (հե տա գա յում ակա դե մի կոս) 
Էդ. Ջր բա շյա նի գլ խա վո րու թյամբ: Ջր բա շյա նը ամ բիոնը ղե կա-
վա րել է մինչև 1986 թվա կա նը՝ սկ սած 1977 թ. այդ աշ խա տան քը 
հա մա տե ղե լով ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Աբե ղյա նի ան վան գրա կա նու թյան 
ինս տի տու տի տե սու թյան բաժ նի վա րի չի, ապա ինս տի տու տի 
տնօ րե նի պաշ տոն նե րը: Էդ. Ջր բա շյա նը գրա կա նու թյան տե սու-
թյուն է դա սա վան դել հա մալ սա րա նում` սկ սած 1950 թվա կա նից, 
իսկ նրա «Գ րա կա նու թյան տե սու թյուն» դա սա գիր քը  ու նե ցել է 
հինգ հրա տա րա կու թյուն և ար ժա նա ցել ՀԽՍՀ պե տա կան մըր-
ցա նա կի: Հե տա գա յում հի շյալ դա սա գիր քը վե րամ շակ ված և  
«Գ րա կա նա գի տու թյան նե րա ծու թյուն» վեր նագ րով վե րահ րա-
տա րակ վել է ևս եր կու ան գամ 1996 և 2011 թվա կան նե րին և առ 
այ սօր ծա ռա յում է իբրև բու հա կան դա սա գիրք: Տե սա կան դա-
սըն թաց նե րի դա սա վանդ մա նը մե ծա պես նպաս տել է նաև Վո վա 
Հով սե փյա նի «Գե ղա գի տա կան ուս մունք նե րի պատ մու թյուն» 
գիր քը, որը լույս է տե սել 1980 թ.:

Գրա կա նու թյան տե սու թյան և գե ղա գի տու թյան ամ բիոնի 
կազ մում էին ար վես տա բան Եղի շե Հով հան նի սյա նը, Վո վա Հով-
սե փյա նը, գրա կա նա գետ Պիոն Հա կո բյա նը, Մի քայել Զա վա-
րյա նը, Հեն րիկ Էդո յա նը և ու րիշ ներ:  
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1982 թ. ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան և գրա կա նու-
թյան տե սու թյան ամ բիոն նե րը հա մախմբ վե ցին մեկ միաս նա-
կան ամ բիոնի մեջ, որը ղե կա վա րում էր ակադ. Էդ. Ջր բա շյա նը: 
1986 թ. հուն վա րից ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան և գրա-
կա նու թյան տե սու թյան ամ բիոնի վա րիչ է ընտր վել բա նա սի րա-
կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրոֆ. Հ. Էդո յա նը, որի ղե կա վա-
րու թյան շր ջա նում  ամ բիոնում աշ խա տել են ար տա սահ մա նյան 
գրա կա նու թյան մաս նա գետ ներ դոկ տոր ներ Ա. Հա րու թյու նյա նը, 
Կ. Մա տի նյա նը, դո ցենտ ներ Ն. Սանթ րո սյա նը, տե սա բան ներ, 
դո ցենտ ներ  Վ. Նա վա սար դյա նը, Ա. Բեք մե զյա նը, Ա. Ջր բա շյա-
նը, Ս. Հա րու թյու նյա նը, գրա կա նա գետ ներ բ. գ. թ. Յու. Խա չատ-
րյա նը, Ն. Գոն չար- Խան ջյա նը, ասիս տենտ Ար փի Մար տի րո-
սյա նը:

Այս ըն թաց քում ամ բիոնը քայ լեր է ձեռ նար կել ու սում նա կան 
և օժան դակ գրա կա նու թյան հրա տա րա կու թյան ուղ ղու թյամբ:  
1984 թ. տպագր վել է «Գ րա կա նա գի տու թյան նե րա ծու թյան 
քրես տո մա տիան» (կազ մող ներ Ա. Բեք մե զյան, Վ. Նա վա սար-
դյան), պրոֆ. Հ. Էդո յա նի «Ե ղի շե Չա րեն ցի պոե տի կան» (1986): 
Միև նույն ժա մա նակ ամ բիոնի ուղղ վա ծու թյան մեջ էա կան դեր 
են կա տա րել ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան առար կայի 
դա սա վան դու մը և այս մաս նա գի տու թյամբ կադ րե րի պատ րաս-
տու մը: 1986-2007 թթ. ըն թաց քում ար տա սահ մա նյան գրա կա-
նու թյան և գրա կա նու թյան տե սու թյան միաս նա կան ամ բիոնում 
գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի ծան րակ շիռ մա սը նվիր ված է 
եղել ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյա նը: Պաշտ պան վել են 
տե սու թյան գծով թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն ներ: 

2007 թ. հու նի սից կր կին վե րա փոխ վել են ամ բիոնի ուղըղ-
վա ծու թյունն ու ան վա նու մը: Այն առանձ նա ցել է ար տա սահ-
մա նյան գրա կա նու թյու նից և վե րան վան վել է գրա կա նու թյան 
տե սու  թյան և գրաքն նա դա տու թյան ամ բիոն: Ամ բիոնի վա րի չու-
թյու նը ստանձ նել է բան. գիտ. դոկ տոր, պրոֆ. Ժե նյա Քա լան-
թա րյա նը: Ամ բիոնի վեց ան դամ նե րից եր կու սը գի տու թյան դոկ-
տոր ներ են (Ժ. Քա լան թա րյա նը, Մ. Ջան փո լա դյա նը), երե քը` Վ. 
Նա վա սար դյա նը, Ա. Բեք մե զյա նը, Ա. Ջր բա շյա նը` գի տու թյուն-
նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ ներ, մե կը` Ալ վարդ Սե մեր ջյա նը, գի-
տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ասիս տենտ: Ամ բիոնն ու նի մեկ ավագ 
լա բո րանտ` Ա. Նալ բան դյա նը: 
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Ամ բիոնի նոր ուղղ վա ծու թյան տե սան կյու նից  (տե սու թյուն 
և քն նա դա տու թյուն) ու սում նա կան գրա կա նու թյան ցան կը հա-
մալր վել է ամ բիոնի ան դամ նե րի՝ պրո ֆե սոր ներ Ժ. Քա լան-
թա րյա նի «Հայ գրա կա նա գի տու թյան պատ մու թյուն» (1986), 
«Գ րա կան քն նա դա տու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան հար-
ցեր» (1982), Մ. Ջան փո լա դյա նի «Հովհ. Թու մա նյա նը և ժո-
ղովրդա կան  էպո սը» (1969) մե նագ րու թյուն նե րով: Դոց. Ա. Ջր-
բա շյա նը 2009 թ. հրա տա րա կել է «Հայ կա կան կլա սի ցիզ մի ժան-
րային հա մա կար գը» մե նագ րու թյու նը: 

Ամ բիոնի պրո ֆե սոր ներ Ժ. Քա լան թա րյա նը և Մ. Ջան փո-
լա դյա նը ամ բիոնի վե րա կազ մա վո րու մից հե տո հրա տա րա կել 
են նոր մե նագ րու թյուն ներ (Ժ. Քա լան թա րյան «Գ րա կան հո-
րի զոն ներ», 2008), «Ե ղի շե Չա րենց» (2012), Մ. Ջան փո լա դյա-
նը (“Давид Сасунский в руссих переводах и критике”,  2012), 
“Книга скорби Нарекаци в русских переводах и критике”, 2012), 
որոնց նշա նա կու թյու նը տե սու թյան խն դիր նե րով չի սահ մա նա-
փակ վում: 

Իր նոր կազ մով և ուղղ վա ծու թյամբ գրա կա նու թյան տե սու-
թյան ամ բիոնը լուրջ աշ խա տանք ներ է տա նում ծրագ րե րի թար-
մաց ման և ստեղծ ման, գի տա կան սե մի նար նե րի կազ մա կերպ-
ման և նոր կադ րե րի պատ րաստ ման ուղ ղու թյամբ: 2007 թ. հե տո 
ամ բիոնի հայ ցորդ նե րից երե քը պաշտ պա նել են թեկ նա ծո ա կան 
ատե նա խո սու թյուն, եր կու աս պի րանտ հանձ նել են որա կա վոր-
ման բո լոր քն նու թյուն նե րը և ավար տում են ատե նա խո սու թյուն-
նե րը: Ամ բիոնն ու նի չորս աս պի րանտ՝ երե քը՝ հե ռա կա, մե կը՝ 
առ կա: Ամ բիոնի ան դամ նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են հան-
րա պե տա կան  և ԱՊՀ երկր նե րի մասշ տա բով (Մ. Ջան փո լա-
դյան) կազ մա կերպ վող  գի տա կան գրա կան կոն ֆե րանս նե րին, 
հան դես գա լիս զե կու ցում նե րով: Մ. Ջան փո լա դյա նը 2007 թ. հոկ-
տեմ բե րին զե կու ցու մով հան դես է եկել ԱՊՀ և բալ թյան երկր նե-
րի թարգ մա նիչ նե րի ֆո րու մում Եր ևա նում, իսկ Թու մա նյա նին 
նվիր ված զե կու ցու մով՝ 2008 թ. նոյեմ բե րին՝ Կի ևում: Վեր ջին զե-
կուց ման հա մար Կի ևից շնոր հա կա լա գիր է ստաց վել ԵՊՀ ռեկ-
տո րի անու նով: Ժ. Քա լան թա րյա նը հայ ար ձա կի ար դի զար գա-
ցում նե րը թե մայով զե կու ցում ներ է կար դա ցել հա մա հայ կա կան 
գրա կան հա մա ժո ղո վում,  ժա մա նա կա կից ար ձա կին նվիր ված 
զե կու ցու մով՝ ՀԳՄ պլե նու մում (2008 թ. հու լիս, Ծաղ կա ձոր), հա-
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յա գի տա կան երկ րորդ մի ջազ գային հա մա ժո ղո վում (Եր ևան, 
2013 հոկ տեմ բեր): Բ. գ. թ., ասիս տենտ Ա. Սե միր ջյա նը զե կու-
ցում նե րով մաս նակ ցել է հա մալ սա րա նա կան, հան րա պե տա-
կան, գրող նե րի միու թյան կազ մա կեր պած գի տա ժո ղով նե րին, 
իսկ 2012 թ. նաև Ս. Պե տեր բուր գում տե ղի ու նե ցած Հայ լեզ վա-
բա նա կան 9-րդ գի տա ժո ղո վին: 

Ամ բիոնի ան դամ նե րից դոց. Վ. Նա վա սար դյա նը աշ խա տում 
է ռուս բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի հա մար նա-
խա տես վող գրա կա նու թյան տե սու թյան ռու սե րեն-հայե րեն զու-
գա հեռ լե զու նե րով գր քի վրա:

Ամ բիոնն ու նի «Հա մաշ խար հային գրա կա նու թյուն և գրա-
կա նու թյան տե սու թյուն» մա գիստ րո սա կան մաս նա գի տաց ման 
ծրա գիր, որ տեղ դա սա վանդ վում են «գ րա կան ժան րե րի տե սու-
թյուն», «ս տեղ ծա գոր ծա կան հո գե բա նու թյուն», «հայ և մի ջազ-
գային գրա կան առն չու թյուն ներ», «թարգ մա նու թյան տե սու-
թյուն», «ար վեստ նե րի տե սակ նե րի դա սա կարգ ման ձևերն ու 
սկզ բունք նե րը«, ««Աստ վա ծա շուն չը» և հա մաշ խար հային գրա-
կա նու թյու նը» և այլ առար կա ներ:

Ամ բիոնում աշ խա տանք ներ են տար վում տե սու թյան խն դիր-
նե րին ավե լի մեծ տեղ տալու և դա սըն թաց ներն ար դիակա նաց-
նե լու ուղ ղու թյամբ, և այդ նպա տա կով կազ մա կերպ վում են գրա-
կան սե մի նար ներ,  որոնք շա րու նա կա կան լի նե լու մի տում ու նեն:      
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 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈՆ              

 Ման կա վար ժու թյան ամ բիոնը  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի հնա գույն նե րից  է: Հիմ նադր վել  է 1921 թ.՝ ժա մա նա կի 
տա ղան դա վոր գիտ նա կան-ման կա վարժ նե րի նա խա ձեռ նու-
թյամբ ու ջան քե րով: Ման կա վար ժու թյան ամ բիոնի կա յաց ման   
և ու սում նա գի տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ու 
զար գաց ման գոր ծում իրենց  ծան րակ շիռ ներդ րումն են ու նե ցել 
ճա նաչ ված պրո ֆե սոր ներ Գ. Էդի լյա նը, Ար. Շա վար շյա նը, Մ. 
Սանթ րո սյա նը, Աբ. Մով սի սյա նը, Թ. Ջու հա րյա նը, Հ. Մախ չա-
նյա նը, դո ցենտ ներ Ա. Իգ նա տյա նը, Ս. Խու դո յա նը, Ալ. Մա նու-
կյա նը, Փ. Հու րի խա նյա նը, Թ. Բա լա սա նյա նը, Լ. Ալեք սա նյա նը: 
Իրենց  ամե նօ րյա տք նա ջան ու ար դյու նա վետ ման կա վար ժա-
կան և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րով,  ար դիական 
մո տե ցում նե րով նրանք նոր որակ ու ար ժեք են տվել ման կա-
վար ժու թյուն գի տու թյա նը Հա յաս տա նում՝ մշակ ման  են թար-
կե լով թե՛ ման կա վար ժու թյան տե սու թյան ու պատ մու թյան և թե՛ 
մաս նա վոր  մե թո դի կա նե րի բազում հիմ նա հար ցեր: 

Ամ բիոնում ստեղծ վել են հրա շա լի ավան դույթ ներ, որոնք, 
սերն դե սե րունդ փո խանց վե լով, հա սել են մինչև մեր օրե րը` 
իհար կե կրե լով  ստեղ ծա գոր ծա կան զար գա ցում: Ամ բիոնի հիմ-
նա դիր նե րի ստեղ ծած ար ժեք նե րի պահ պան ման ու զար գաց-
ման գոր ծին իրենց  մեծ վաս տակն են բե րել ու այ սօր էլ բե րում 
են ամ բիոնի վա րիչ, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-
տոր, պրոֆ. Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը, դո ցենտ ներ Թա մա րա 
Հա րու թյու նյա նը, Գա րուն Բա բա յա նը, Վա ղար շակ Գյուլ բու դա-
ղյա նը, Ար ևիկ Ղա զա րյա նը, Ալեք սանդր Գրի գո րյա նը, Ար մի նե 
Աշի կյա նը, Ան նա Ալեք սա նյա նը, Արա Սա ղա թե լյա նը և մյուս  
դա սա խոս նե րը:

 Լի նե լով բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի կազ մում` ման կա-
վար ժու թյան  ամ բիոնն իր գոր ծու նեու թյամբ հա մա հա մալ սա-
րա նա կան ամ բիոն է: Հա մալ սա րա նի 14 ֆա կուլ տետ նե րում դա-
սա վանդ վում է «Ընդ հա նուր ման կա վար ժու թյուն» առարկան: 
Հա մալ սա րա նի 12 ֆա կուլ տետ նե րում պատ րաստ վում  են   նաև  
մանկավարժ-ուսուցիչներ:  

1998-1999 ուս.տա րում ման կա վար ժու թյան ամ բիոնի նա-
խա ձեռ նու թյամբ և հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան ջան քե րով 
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բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի  մա գիստ րա տու րա յում բաց վել է 
«Կր թու թյան կազ մա կեր պում» մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը եր-
կու մաս նա գի տա ցում նե րով` հան րակր թու թյան կա ռա վա րում և 
բարձ րա գույն կր թու թյան կա ռա վա րում: «Կր թու թյան կազ մա-
կեր պում» մա գիստ րո սա կան ծրա գիրն առայժմ միակն է հան-
րա պե տու թյու նում, որ պատ րաս տում է կր թու թյան կազ մա կեր-
պիչ ներ հան րակր թու թյան և բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա-
կար գե րի հա մար: 

2006 թվա կա նից այս բաժ նում ան հա տա կան ծրագ րով սո-
վո րել են սփյուռ քա հայ ու սու ցիչ ներ, տնօ րեն ներ Լի բա նա նից, 
Սի րիայից և Թուր քիայից:

2010-2011 ու սում նա կան տա րում բա նա սի րու թյան ֆա կուլ-
տե տի բա կա լավ րիատում  բաց վեց «Սո ցիալա կան ման կա վար-
ժու թյուն» կր թա կան ծրա գի րը: Պատ րաստ վում են սո ցիալա կան 
ման կա վարժ ներ հան րակր թա կան դպ րոց նե րի հա մար:

 Սերտ է ման կա վար ժու թյան ամ բիոնի հա մա գոր ծակ ցու թյու-
նը սփյուռ քի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի դպ րոց նե րի և հա յա գի-
տա կան կենտ րոն նե րի հետ: Դա դրս ևոր վել է դա սա խո սու թյուն-
նե րով և տե ղի հայ կա կան ամե նօ րյա դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լով: 

Ամ բիոնի վա րիչ, դոկ տոր, պրոֆ. Ն. Հա րու թյու նյա նը դա սա-
խո սու թյուն նե րով հան դես է եկել ար տա սահ մա նյան մի  քա նի  
երկր նե րում՝  ԱՄՆ, Լի բա նան, Սի րիա, Իրան՝  սեր տո րեն  հա-
մա գոր ծակ ցե լով տե ղի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի հայ մտա-
վո րա կան նե րի հետ: Ար դեն  21 տա րի է, ինչ ամ բիոնը զբաղ վում 
է սփյուռ քի հայ կա կան դպ րոց նե րի ու սում նա սի րու թյամբ: Պրոֆ.  
Ն. Հա րու թյու նյա նի հե ղի նա կու թյամբ 2002 թ. տպագր վել է մե-
նագ րու թյուն՝ «Լի բա նա նի և Սի րիայի հայ կա կան դպ րոց նե րը» 
խո րագ րով:

 Իր գո յու թյան 93 տա րի նե րի ըն թաց քում ման կա վար ժա կան 
աշ խա տան քին զու գըն թաց ամ բիոնում իրա կա նաց վել են գի տա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ ման կա վար ժու թյան  տե սու թյան  և 
պատ մու թյան, կր թու թյան կա ռա վար ման  բազ մաբ նույթ հար-
ցե րի վե րա բե րյալ, ստեղծ վել են մե նագ րու թյուն ներ,  բու հա կան  
ձեռ նարկ ներ, դպ րո ցա կան  դա սագր քեր, ու սուց չի մե թո դա կան 
ձեռ նարկ ներ և 1000 -ից ավե լի գի տա կան հոդ ված ներ: 

Ոչ պա կաս բեղմ նա վոր է եղել ամ բիոնի գի տա հե տա զո տա-
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կան աշ խա տանք նե րը վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում: 
1991 թ.-ին լույս է տե սել պրո ֆե սոր Հ. Մախ չա նյա նի «Ման-

կա վար ժա կան մտո րում ներ» մե նագ րու թյու նը, իսկ 1997թ -ին 
պրո ֆե սոր Հ. Մախ չա նյա նի և դոց. Ալ.Մա նու կյա նի հա մա հե ղի-
նա կու թյամբ տպագր վել է «Ման կա վար ժու թյան ընդ հա նուր հի-
մունք ներ» բու հա կան ձեռ նար կը:

 Պրո ֆե սոր Ն. Հա րու թյու նյա նի հե ղի նա կու թյամբ տպագր-
վել է 3 մե նագ րու թյուն, դպ րո ցա կան 2 դա սա գիրք, ու սուց չի 2 
մե թո դա կան ձեռ նարկ, 2 բու հա կան ձեռ նարկ, «Ման կա վար ժա-
կան հան րա գի տա րա նի» երկ հա տո րյա կը և 80 -ից ավե լի գի տա-
կան հոդ ված:

 Նա զիկ Հա րու թյու նյա նը՝ «Ա ռա քել Բա հաթ րյան» (կյան քը 
և գոր ծը), (1992),  «Լի բա նա նի և Սի րիայի հայ կա կան դպ րոց-
նե րը», (2002), «Հայ ման կա վարժ կա թո ղի կոս նե րը», (2012) մե-
նագ րու թյուն նե րի, «Մար դու իրա վունք ներ» դպ րո ցա կան 8-րդ 
դա սա րա նի, (2001), «Հա սա րա կա գի տու թյուն» 9-րդ դա սա րա-
նի հա մար, (2008), «Ի րա վունք» ու սուց չի մե թո դա կան ձեռ նարկ, 
(2001), «Հա սա րա կա գի տու թյուն» ու սուց չի մե թո դա կան ձեռ-
նարկ, (2007), “Социальная работа, учебное пособие, соавтор”, 
(1995), «Մարդ կային զար գա ցում» բու հա կան ձեռ նարկ, (2004), 
«Հայ ման կա վար ժա կան մա մուլ», (2010) գր քե րի հա մա հե ղի-
նակ է: 

Ամ բիոնի դո ցենտ Թ. Հա րու թյու նյա նը 2001թ -ին հրա տա րա-
կել է «Ժո ղովր դա կան ու սու ցիչ» մե նագ րու թյու նը:

 Վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիոնը և աշ խա տա կից-
նե րը տպագ րել են 200 -ից ավե լի գի տա կան հոդ ված ներ: 

Ամ բիոնը գի տա կան կադ րեր է պատ րաս տում ոչ միայն Հա-
յաս տա նի, այլ նաև սփյուռ քի (Սի րիա, Կիպ րոս) և Իրա նի Իս լա-
մա կան Հան րա պե տու թյան հա մար: Այ սօր ամ բիոնում սո վո րում 
են 1 աս պի րանտ, 3 հայ ցորդ Հա յաս տա նից, 1 աս պի րանտ Կիպ-
րո սից և 4 աս պի րանտ Իրա նից:

2012 թ.-ից հա մալ սա րա նում գոր ծում է ԲՈՀ -ի գի տա կան 
աս տի ճան ներ շնոր հող 065 ման կա վար ժու թյան մաս նա գի տա-
կան խոր հուր դը, որի կարճ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում պաշտ-
պան վել է 21 ատե նա խո սու թյուն, որոն ցից 5-ը՝ դոկ տո րա կան, 
16 -ը՝ թեկ նա ծո ա կան: 

Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են հա-
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մա հա մալ սա րա նա կան, հան րա պե տա կան և մի ջազ գային տար-
բեր գի տա ժո ղով նե րի. 2000 թ. Հուն գա րիայի Բու դա պեշտ քա ղա-
քում տե ղի ու նե ցած մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին (պ րոֆ. Ն. Հա-
րու թյու նյան), 2001 թ. «Ք րիս տո նյա Հա յաս տա նը քա ղա քակըր-
թու թյան խաչ մե րու կում» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին՝ նվիր ված 
Քրիս տո նեու թյու նը պե տա կան կրոն հռ չա կե լու 1700 -ա մյա կին 
(Ն. Հա րու թյու նյան, Թ. Հա րու թյու նյան), Հա յաս տան-ս փյուռք 
եր կու հա մա ժո ղով նե րին՝ 2001-2002 թթ. (պ րոֆ. Ն. Հա րու թյու-
նյան): Ամ բիոնի վա րիչ Ն. Հա րու թյու նյա նը զե կուց մամբ հան դես 
է եկել 2003 թ. սեպ տեմ բե րին տե ղի ու նե ցած Հա յա գի տա կան 
մի ջազ գային առա ջին հա մա ժո ղո վին, 2007 թ.` «Կր թու թյու նը 21-
րդ դա րում» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին Եր ևա նում, 2009` ԵՊՀ 
90 -ա մյա կին նվիր ված մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին (Ն. Հա րու-
թյու նյան), 2014՝ ԵՊՀ  95 -ա մյա կին նվիր ված մի ջազ գային գի-
տա ժո ղո վին:

 Ման կա վար ժու թյան ամ բիոնն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ-
ցում է Հա յաս տա նում գոր ծող մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի և դես պա նատ նե րի հետ (Հա մաշ խար հային բանկ, Tempus 
ծրա գիր, SOROS-Բաց հա սա րա կու թյուն, ՄԱԿ -ի ման կա կան 
հիմ նադ րամ, Junior achievments-Պա տա նե կան նվա ճում ներ, 
Հա յաս տա նում Իրա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան և 
Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան դես պա նատ նե րը)` մաս նակ ցե-
լով նրանց  կր թա կան տար բեր ծրագ րե րին, հա մա տեղ կազ մա-
կեր պե լով գի տա ժո ղով ներ, կլոր սե ղան ներ, վե րա պատ րաստ-
ման դա սըն թաց ներ:





Èàôê²ÜÎ²ðÜºð
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²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ß»ÝùÁ, áñï»Õ 1920 Ãí³Ï³ÝÇ 
ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·áñÍ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ
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ÐÐ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ 
ÜÇÏáÉ ²Õμ³ÉÛ³ÝÁ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³é³çÇÝ 
é»Ïïáñ ÚáõñÇ Ô³Ùμ³ñÛ³ÝÁ

êï»÷³Ý Ø³ÉË³ëÛ³ÝóÁä³ïÙ³É»½í³μ³Ý³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ 
¹»Ï³Ý Ø»ëñáå »åÇëÏáåáë 
î»ñ-ØáíëÇëÛ³ÝÁ 
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Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝ
(Ó³ËÇó` ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ, ä. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ, ê. äáÕáëÛ³ÝÁ, ². ²μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ, 
³ÙμÇáÝÇ í³ñÇã È. Êáõñßáõ¹Û³ÝÁ, ê. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³ÝÁ, ´. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, Ð. 
Ø»ÉÇùë»ÃÛ³ÝÁ, Þ. ÂáñáëÛ³ÝÁ) (1980 Ã.)

êêÐØ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ
(Ó³ËÇó` ¼. ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ, Ä. ØÇñ½³Ë³ÝÛ³ÝÁ, Ø. Øáõñ³¹Û³ÝÁ, ². Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ, 
¶. Þ³éáÛ³ÝÁ, Ø. ÞÇÙßÇñÛ³ÝÁ, Ð. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, è. Ø»ÉÇù-ê³ñ·ëÛ³ÝÁ (1974 Ã.))
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²Ï³¹»ÙÇÏáë Ð³Ïáμ Ø³Ý³Ý¹Û³ÝÁ ä³ïÙ³μ³Ý È»áÝ 

¸áó»Ýï Ð³ÛÏ³½ Ä³ÙÏáãÛ³ÝÁÐÊêÐ ¶² ³Ï³¹»ÙÇÏáë, ý³ÏáõÉï»ïÇ 
1-ÇÝ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇó ²μ·³ñ 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ
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ä²îØàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú ´²Ü²êÆðàôÂÚ²Ü ü² ÎàôÈ îº îÜºð - 95

ä³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ·ÇïËáñÑñ¹Ç Ï³½ÙÁ (1967 Ã.)

ÐÊêÐ ¶² ÃÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù, åñáý»ëáñ ì³Ñ³Ý èßïáõÝÇÝ 
å³ïÙáõÃÛëÝ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (1967 Ã.)
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äñáý»ëáñ Î³ñá Ô³ý³¹³ñÛ³ÝÁ äñáý»ëáñ êï»÷³Ý Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ

²Ï³¹»ÙÇÏáë ´³μÏ»Ý ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ²Ï³¹»ÙÇÏáë ²ßáï ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ
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ä²îØàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú ´²Ü²êÆðàôÂÚ²Ü ü² ÎàôÈ îº îÜºð - 95

²Ï³¹»ÙÇÏáë Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³ÝÁ ²Ï³¹»ÙÇÏáë ¶. ê¨³ÏÁ 

ÂÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù Ð. Â³Ùñ³½Û³ÝÁ, ³Ï³¹»ÙÇÏáë Ø. ØÏñÛ³ÝÁ ¨ ÃÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù 
¾¹. ²Õ³Û³ÝÁ
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äñáý»ëáñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ 
Éë³ñ³ÝáõÙ

È¨áÝ Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï

²Ï³¹»ÙÇÏáë Ø³ÝáõÏ 
²μ»ÕÛ³ÝÁ

²Ï³¹»ÙÇÏáë ¶ñÇ·áñ 
Ô³÷³ÝóÛ³ÝÁ

²Ï³¹»ÙÇÏáë ¶¨áñ· 
æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ
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ä²îØàôÂÚ²Ü ºì Ð²Ú ´²Ü²êÆðàôÂÚ²Ü ü² ÎàôÈ îº îÜºð - 95

ºäÐ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý å³ïÙ. ·Çï. ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ
¾. ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï

ºäÐ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý ¾. ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ ³ÙμÇáÝÇ í³ñÇãÝ»ñÇ Ñ»ï
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ºäÐ Ñ³Û μ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý μ³Ý. ·Çï. ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ
². ²í³·Û³ÝÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï

ºäÐ Ñ³Û μ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý ². ²í³·Û³ÝÁ ý³ÏáõÉï»ïÇ 
¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ»ï







³ÙÛ³Ï


