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ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ    ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ    ՁԵՎԵՐԸՁԵՎԵՐԸՁԵՎԵՐԸՁԵՎԵՐԸ        ԳԳԳԳ. . . . ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ    ««««ԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏ»»»»    

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄ    
    Սանթոյան Սանթոյան Սանթոյան Սանթոյան Արեն Արեն Արեն Արեն     
Դանիելյան Դանիելյան Դանիելյան Դանիելյան Տարոն Տարոն Տարոն Տարոն     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Գ. Պատկանյան, «Արարատ» շաբաթաթերթ, ազդ, հայ-

տարարություն, ինքնագովազդ:  
 
Եվրոպական երկրներում տեղեկատվական ձեռագիր թերթիկների, այնու-

հետև տպագիր թերթերի և հանդեսների ստեղծումը եկամտաբեր գործ էր համար-
վում: Մոտ երեք հարյուր տարի պարբերականները կարողանում էին պահպանել 
իրենց գոյությունը հիմնականում էլիտար և վճարունակ լսարանի բաժանորդա-
գրության շնորհիվ: Չնայած պարբերականներում մեծ թիվ էին կազմում վճարովի 
հիմունքներով տպագրվող գովազդային հաղորդագրությունները, սակայն դրանցից 
ստացված եկամուտը ծածկում էր արտադրական ծախսերի ոչ մեծ մասը [7, 13]:  

Մինչև 19-րդ դարասկիզբ հրատարակչական գործում արդեն ձևավորվել էին 
երկու բիզնես-մոդելներ: Առաջինը բնորոշ էր գրքերի, իսկ երկրորդը՝ թերթերի և 
ամսագրերի հրատարակությանը: Եթե գրքերի հրատարակիչները ցանկացած նոր 
գիրք թողարկում էին որպես նոր նախագիծ՝ հաջողության անհայտ հեռանկարնե-
րով և միմյանց միջև հնարավոր մրցակցությամբ (նրանց նախագիծը կարող ենք 
անվանել ռիսկային), ապա պարբերականների հիմնադիրները, որպես կանոն, 
իրենց հրատարակչական գործունեությունը սկսում էին ոչ թե տնտեսական, այլ 
քաղաքական կամ անձնական դրդապատճառներով [7, 21]:  

Հայկական առաջին պարբերականների հիմնադիրները նույնպես սևեռված 
չէին շահույթ ստանալու վրա: Հայ պարբերական մամուլն սկզբնական տարինե-
րին կոչված էր ծառայելու ազգային զարթոնքի, ազգապահպանության նպատակ-
ների իրագործմանը: Սակայն եթե գաղափարական տեսակետներն ու հրապա-
րակված նյութերի բովանդակությունը, տեխնիկական և տեխնոլոգիական հնա-
րավորություններն ու որակը որոշակի չափով կախված էին պարբերականի հրա-
տարակման վայրից, ապա գովազդային գործունեությունն այդ ազդեցությունը 
կրում էր մասամբ, իսկ երբեմն նաև դուրս էր մնում տվյալ ոլորտից:  

Ռուսական կայսրության տարբեր նահանգներում 19-րդ դարասկզբից նույն-
պես սկսեցին տպագրվել հայկական թերթեր և հանդեսներ: Այդ ժամանակաշրջա-
նի թիֆլիսահայ պարբերական մամուլն ունի տվյալ փուլում ռուսական պարբե-
րական մամուլի զարգացմանը հատուկ որոշ հատկանիշներ: Նախ՝ «թերթերը և 
ամսագրերը մեծ մասամբ մասնավոր էին, ոչ թե պետական: Երկրորդ՝ դրանք 
պատկանում էին, որպես կանոն, որոշակի անձի. խմբային հրատարակություննե-
րը որոնք գտնվում էին որևէ միության սեփականության ենթակայության տակ, 
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բավականին հազվադեպ էին» [9, 53]:  
Գ. Պատկանյանի «Արարատ» լրագրի առաջին համարը լույս է տեսել 1850թ. 

սեպտեմբերին իր իսկ կողմից հիմնադրված տպարանում: Շաբաթաթերթի 
առաջաբանում հեղինակը նշում է, որ թեև «Հայոց Ազգն՝ բազում ժամանակ է՝ որ 
բնակված են Ռուսաստանի բազմաժողով քաղաքաց մէջն, և իւրեանց առևտրոյ և 
վաճառականութեան պատճառաւ՝ մէկ քանի քաղաքաց մէջ աւելի են եղած, թէ 
բազմութեամբ և թէ հարստութեամբ. և ունեցած են վարժարաններ և տպարան-
ներ. սակայն հայերէն լեզուաւ լրագիր ունենալ՝ միայն Թիֆլիզ քաղաքի մէջ մտա-
ծեցին և Թիֆլիզ քաղաքի մէջ սկսեցին 1846 թուականի սկզբանն»1:  

Չնայած բազմաթիվ դժվարություններին՝ Գ. Պատկանյանը կարողացավ 
«որոշակի ուղղություն տալ պարբերականին, դարձնելով այն հանրագիտարանի 
բնույթ ունեցող մի օրագիր, որը պիտի հանրամատչելի բնական ու հասարակա-
կան գիտելիքներ մատուցեր ընթերցողներին, նպաստելով նրանց կրթությանն ու 
դաստիարակությանը, ինչպես նաև ընթերցասիրության վարժեցման գործին: 
Պարբերականում նախապատվությունը տրվում էր աշխարհաբարին» [4, 88]:  

«Արարատ» շաբաթաթերթի լույսընծայումը համընկնում է Թիֆլիսում արդ-
յունաբերության և առևտրի զարգացման ժամանակահատվածին: Թիֆլիսը զար-
գանում է որպես արդյունաբերական դարաշրջանին բնորոշ քաղաք: Պատահա-
կան չէ, որ «Արարատ»-ի հենց առաջին համարում տպագրվում է «Մարդ և մեղու» 
առակը, որը բավականին դիպուկ բնութագրում է արդյունաբերական դարաշրջա-
նի էությունը. մարդն ավելի շատ սիրում է այն, «որ շահ է, և ո´չ թէ՝ որ՝ մենակ 
քաղցր ու՝ ախորժ է… ավելի լավ է օգուտը հեշտ տրվի, քան վտանգով»2:  

19-րդ դարում աստիճանաբար արտադրանք է դառնում նաև տեղեկույթը՝ 
մասնավորապես նորությունը, որը հնարավոր էր շահավետ վաճառել: Սակայն 
թիֆլիսահայ պարբերական մամուլն սկզբնապես ոչ թե զարգանում էր բուն նորու-
թյունների լրագրության ճանապարհով, այլ, ինչպես ասացինք, ստանձնել էր լու-
սավորության և կրթական գաղափարների քարոզչի դերը: «Մտքերի արդյունաբե-
րության» նման զարգացումը հայկական մամուլում, կարծում ենք, պայմանավոր-
ված էր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գործոններով: Որպես սուբյեկտիվ գործոն՝ պետք է 
գնահատել այն հանգամանքը, որ պարբերականների հիմնադիրների հիմնական 
գործը մանկավարժությունն էր, իսկ որպես օբյեկտիվ պատճառ կարող ենք նշել 
այն, որ նորություններ գնելու համար չկային բավարար միջոցներ, քանի որ պար-
բերականների եկամուտը գոյանում էր հիմնականում բաժանորդագրություննե-
րից, որոնց թիվը բավականին քիչ էր, իսկ վճարովի հայտարարությունները գրեթե 
բացակայում էին: Հարցն այն է, որ այս շրջանում մասնավոր հայտարարություն-
ներ տպագրելու իրավունք ունեին միայն «Санкт-Петербургские ведомости» և 
«Московские ведомости» պարբերականները, չնայած կա նաև այն վարկածը, որ 

                                                                 
1 Արարատ, 1850, N1:  
2 Նույն տեղում: 



– 167 – 

Ռուսական կայսրությունում մասնավոր հայտարարությունների տպագրության 
բացառիկ իրավունքը պատկանել է «Губернские ведомости»-ին: Մասնավոր հայ-
տարարությունների տպագրության մենաշնորհը պահպանվում է մինչև 19-րդ 
դարի 60-ական թվականները [5, 14]:  

Հայտնի է, որ գովազդը, տպագրական, հրատարակչական գործը և դրանց 
տեխնիկական ու տեխնոլոգիական հիմքերը փոխկապակցված են: Իսկ Ռուսա-
կան կայսրությունում սահմանված գրաքննությունը, վարչարարական վերա-
հսկումը թույլ չէին տալիս այդ ոլորտներին զարգանալ, ինչը բացասաբար է անդ-
րադառնում նաև գովազդային գործունեության զարգացման վրա: Այս պայմաննե-
րում արդեն 19-րդ դարի 30-50-ական թթ. գովազդային գործունեության ոլորտը 
ծանր դրության մեջ է հայտնվում, ինչի հետևանքով էլ ի հայտ են գալիս թաքնված 
գովազդի դրսևորումներ [8, 13]:  

Ուսումնասիրելով «Արարատ» թերթի բոլոր համարները՝ կարող ենք փաս-
տել, որ չնայած կայսրության սահմաններում գործող օրենքներին՝ խմբագրին, 
այնուամենայնիվ, թույլտվություն տրված էր վճարովի հայտարարություններ 
տպագրելու: Արդեն թերթի 13-րդ համարում տպագրված է հետևյալ հայտարա-
րությունը. «Ով որ կամենայ բան տպել տալ իւր շահու համար, պարտի շնորհել 
Արարատ լրագրին վասն իւրաքանչիւր չորս տառի՝ մէկ կոպէկ արծաթ»3: Սակայն 
այդպես էլ ոչ մի մասնավոր հայտարարություն թերթում չի տպագրվում:  

Թերթի «Ծանուցմունքներ» բաժնում տպագրվում են միայն «Վրաստանի 
օկրուժնոյ ինժեներնու» կառավարության՝ աճուրդների և կապալների մասին տե-
ղեկությունները:  

Իհարկե, գովազդային հաղորդագրությունների՝ որպես շահույթ ստանալու 
միջոցի օրինակներ պարբերականում լույս չտեսան, սակայն պարբերականում 
բավականին լավ էր ներկայացված ինքնագովազդը, և հաճախադեպ էին սոցիա-
լական գովազդի տարրեր պարունակող հրապարակախոսական նյութերը: Դի-
տարկենք դրանց տեսակները:  

Նախ խոսենք ինքնագովազդի մասին, որը կարող ենք բաժանել երկու խմբի՝ 
իրավական պահանջներին համապատասխանող հաղորդագրություններ և 
խմբագրական գովազդային հաղորդագրություններ:  

Իրավական ինքնագովազդը պայմանավորված է պետության տարածքում 
գործող օրենքներով ու որոշումներով, և դրանց պահանջներին համապատաս-
խան՝ պարբերականում նշվում են քաղաքը, որտեղ տպագրվում է թերթը, տպա-
րանի, հրատարակչի և գրաքննողի անունները: Օրինակ.  

Տփխիս, 
Печатать позволяется: Ценсоръ Священникъ I. Орбели. Сентября 9, 1850 года. 

Հրատարակիչ Արարատ Լրագրի Տ. Գաբ. Պատկանեան, 

                                                                 
3 Արարատ, 1850, N13:  
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Ի Տպարանի Տեառն Գաբրիելի Սերովբեան Պատկանեան4:  
Խմբագրական ազդը իր հերթին դրսևորվում էր երկու ձևով: Նախ նշվում էր 

պարբերականի գինը (Թիֆլիսում թերթը վաճառվել է վեց մանեթով, իսկ քաղաքից 
դուրս՝ մանեթն արծաթ), ապա նաև տարածման պայմանները («Եթէ մեկը վեց 
ստորագրող գտնէ վասն Արարատ լրագրոյ ինքն կարողէ մեկ հատ ձրի ստա-
նալ»5):  

Խմբագրական ազդի երկրորդ տեսակն ստեղծվում էր` հաշվի առնելով պար-
բերականի տպագրման և ծրագրային մարտավարության կազմակերպչական 
խնդիրները:  

Տարբեր հրապարակումներում խմբագիրը ներկայացնում էր իր ծրագրային 
քաղաքականությունը: Մասնավորապես «վկայակոչելով արևմտահայերին, որոնք 
Պոլսում և Զմյուռնիայում հիմնադրել էին տպարաններ և պարբերականներ, 
Պատկանյանը փորձում է արևելահայերի մեջ ևս վառել նախանձախնդրության 
կրակը. «Պոլսո հայերն կամ Իզմիրու հայերն՝ տաճկաց ձեռի մեջ՝ որ այսքան կա-
րողացան անել և լինել, մեր կողմին հայերը ռուսաց քաղցր հովանավորության 
ներքո ինչի՞ չեն կարող» [2]:  

Ըստ Գ. Պատկանյանի` գրագիտության հարցը Եվրոպայում լուծվեց երկու 
ճանապարհով՝ եկեղեցու մեջ գրով աղոթք անելով և լրագիր կարդալով, և կարծես 
ինքն էլ է ցանկանում այդ հարցը լուծել «Արարատ»-ի միջոցով, որն, իր խոսքով, 
ո´չ օրագիր է, ո´չ լրագիր, այլ «լոկ ընթերցանելի, և սորա մէջի նիւթերն ո´չ թէ մեր 
սակավաթիւ ուսելոց զարմացնելու համար են, այլ բազմաթիւ չ'ուսելոց համար. 
որոց հարկավոր է պարզ լեզու. և այն լեզուաւ գրվին թեթև բաներ»6:  

Խմբագիրը խոստովանում է, որ ընթերցողները պահանջում են՝ շաբաթա-
թերթը որդեգրի «Բազմավեպ»-ի, «Արշալույս Արարատյան»-ի և այլ հայտնի պար-
բերականների քաղաքականությունը, սակայն Թիֆլիսը Պոլիս, Կալկաթա, Վենե-
տիկ չէր, քանի որ ուսյալները դեռևս շատ բան պետք է սովորեին՝ հասնելու այն-
տեղի չուսյալներին:  

Առաջին համարից սկսած՝ թերթի բոլոր համարներում վերջին էջում խմբա-
գիրը, հրատարակիչը իր շնորհակալության խոսքն է ուղղում այն մարդկանց, 
որոնք դրամական օգնություն են ցուցաբերել տպարանը բացելու համար («Տպա-
րանս նորոգեցավ օգնութեամբ Գերապատիվ և ազգասէր իշխանի Նախիջևանայ 
Նահանգական Ուսումնարանի պատուանուն Վերատեսչի Աղայ Ավետիքի 
Գալստեան Տէր Գրիգորեանց»): Փաստորեն, այստեղ նկատելի են հովանավորչա-
կան ազդի սաղմերը, որի ավանդույթները սկիզբ են առնում հին ժամանակներից: 
Ինչպես նկատում է Գ. Անանյանը, 5-րդ դարում հայոց մեջ մեկենասությունը ար-
դեն կայուն ավանդույթ էր, որը ծագում էր դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանից: 

                                                                 
4 Արարատ, 1850, N2: 
5 Արարատ, 1850, N15: 
6 Արարատ, 1850, N14: 
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5-րդ դարի «մեզ հասած գրեթե բոլոր նշանակալից երկերը ստեղծվել են որևէ 
հայտնի անձի հովանավորությամբ» [1, 191]:  

«Արարատ»-ում քիչ չեն այն նյութերը, որոնք խմբագիրը վերցրել է այլ հան-
դեսներից կամ թերթերից և հղում տալով դրանց՝ ներկայացնում է նաև իր ընթեր-
ցողներին: Իսկ թերթի 20-րդ համարում ներկայացված են հայկական թերթերի 
գները և տպագրման վայրերը: Այս երևույթը կարող ենք դիտարկել որպես ինտե-
գրման՝ մասերի ամբողջականության փաստ, քանի որ համագործակցում են 
տարբեր ԶՀՄ-ներ, որոնք չունեն ընդհանուր սեփականատեր, սակայն փոխանակ-
վում են թերթերի տարածությամբ, նյութերով, մեկը մյուսին հղում տալիս կամ 
միմյանց գործունեության մասին տպագրում են նյութեր, որոնց մեջ որոշակի գնա-
հատողական մեկնաբանություններ կան [6, 58]: Օրինակ՝ թերթի 27-րդ համարում 
տպագրված է հայտարարություն, որում նշվում է, որ Կոստանդնուպոլսի Սուրբ 
Սահակյան ազգային դպրոցի աշակերտները սկսել են տպագրել «Բուրաստան» 
հանդեսը: Տալով թերթի բնութագիրը՝ նաև որոշակի, հիմնականում դրական գնա-
հատական կա ՝ որոշ առումով նաև տպավորիչ ազդեցություն թողնելու նպատա-
կով: Փաստորեն, հայկական պարբերականները սկզբնական շրջանում ունեին ոչ 
թե տեղական, այլ համազգային նշանակություն:  

«Արարատ» շաբաթաթերթի էջերում քննարկվում էին «ազգային զարթոնքին 
բնորոշ խնդիրներ, բարձրացվում դրանք ապահովող գործնական պահանջներ. 
այն է՝ նոր, գրական աշխարհաբարի մշակման հարցը, աշխարհիկ գրականու-
թյան և բանասիրության զարգացման պահանջը, դպրոցական ցանցի ստեղծման 
խնդիրը, բնական գիտությունների պրոպագանդումը, պայքարը նախապաշա-
րումների և սնահավատության դեմ: Վերջին տեղում չէր գտնվում նաև անցյալի 
պատմական դասերով ազգը դաստիարակելու խմբագրի մտահոգությունը» [2]:  

Այս ամենը հիմք էր դառնալու, որ գաղափարները հետագայում մասնատվեն 
և առարկայացվեն, իսկ հետո նաև զանգվածային բնույթ ստանան. միմյանցից 
սկսում են օտարվել սպառողն ու արտադրողը, իսկ գաղափարը և նրա բաղադրիչ 
տարրերը՝ որպես նյութական արժեքներ, շուկայում ստեղծում են պահանջարկ և 
դառնում ազդի զարգացման նախահիմքեր: Ասվածը կարող է վկայել այն փաստը, 
որ «Արարատ»-ից հետո լույս տեսնող հայկական պարբերականներում արդեն 
ավելանում է գիտական և գեղարվեստական գրքերի, երգարանների և դասագրքե-
րի գովազդային հաղորդագրությունների թիվը: Ստացվում է, որ արժեհամակարգ 
ձևավորող ընդհանուր գաղափարները նախադրյալներ են ստեղծում իրենց ապ-
րանքայնացման (կոմոդիֆիկացիայի) համար, քանի որ իդեալիստական համա-
դրականությունը (սինկրետիկությունը) սոցիալական գովազդի շնորհիվ, որը մեր 
ուսումնասիրության դեպքում ավելի շատ արտահայտվում էր հրապարակախո-
սական հոդվածներում, հետագայում սկսում է մասնատվել և առարկայնացվել:  

Գ. Պատկանյանը տպագրել է թերթի 35 համար, քանի որ «նորաստեղծ հայ 
մամուլի ճակատագիրն այսպիսով կախված էր և´ Կովկասի փոխարքայության 
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վարչարարների «մեծահոգությունից», և´ ֆեոդալական ժամանակներից ժառան-
գություն մնացած դոգմատիկ հասկացությունների դեմ մղվելիք պայքարի ելքից» 
[3]: Պատճառն այն էր, որ 1849թ. Պատկանյանը դիմում է Նախիջևանի բարեկամ-
ներին՝ իրեն Նախիջևան կանչելու խնդրանքով: Պատկանյանի յուրայինները քա-
ղաքագլուխ Խալիբյանի ստորագրությամբ համապատասխան դիմում են կազ-
մում և ուղարկում կաթողիկոսին: «Սակայն մեկ տարի անց, երբ արդեն սկսվել էր 
քահանայի երկար տարիների բաղձանք «Արարատ»-ի հրատարակությունը, երբ 
նա վերջապես ստանձնել էր Ներսիսյան դպրոցի տեսչությունը, այլևս չէր կամե-
նում տեղափոխվել Նախիջևան: Եվ հենց այդ ժամանակ, պատրվակ բռնելով մի 
անախորժ դեպք, կաթողիկոսը մտաբերում է մեկուկես տարի առաջ ստացած 
խնդրագիրը և փութով ճամփում Գաբրիելին Նոր Նախիջևան» [3]: 

Այսպիսով` կարող ենք փաստել, որ Գ. Պատկանյանի «Արարատ» շաբաթա-
թերթը, որը տպագրվում էր խմբագրի հիմնած տպարանում, իր արտադրական 
ծախսերը փակում էր միայն բաժանորդագրություների և հովանավորչության 
հաշվին: Առևտրային գովազդային հաղորդագրություններ պարբերականում չեն 
տպագրվել, սակայն բավականին լավ էր ներկայացված ինքնագովազդը, ինչը 
պայմանավորված էր Ռուսական կայսրությունում գործող օրենքներով ու 
որոշումներով, ինչպես նաև խմբագրի ծրագրային քաղաքականությամբ: Փոքր 
շուկայի և աշխարհագրական տեսակետից խիստ բաժանվածության պայմաննե-
րում սկզբնական շրջանում հայկական պարբերականները ինտեգրված էին 
միևնույն համակարգի մեջ և համագործակցելով օգնում էին մեկը մյուսին հանուն 
ձեռնարկած գործի հաջողության: «Արարատ» շաբաթաթերթում նշմարվում են 
նաև սոցիալական գովազդի տարրեր, որոնք արտահայտվում են հրապարակա-
խոսական հոդվածներում:  
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕКЛФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕКЛФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕКЛФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙАМНЫХ СООБЩЕНИЙАМНЫХ СООБЩЕНИЙАМНЫХ СООБЩЕНИЙ    

    В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТВ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТВ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТВ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ Г. ПАТКАНЯНА «АРАРЕ Г. ПАТКАНЯНА «АРАРЕ Г. ПАТКАНЯНА «АРАРЕ Г. ПАТКАНЯНА «АРАРАТ»АТ»АТ»АТ»    
Сантоян Сантоян Сантоян Сантоян Арен Арен Арен Арен     

Даниелян Даниелян Даниелян Даниелян Тарон Тарон Тарон Тарон     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Г. Патканян, еженедельник «Арарат», известия, объявления, 
самореклама. 

Еженедельная газета Г. Патканяна «Арарат» в статье рассматривается как ме-
диапродукция. Еженедельник, который печатался в типографии, основанной ре-
дактором, свои производственные расходы покрывал только за счет подписчиков и 
спонсоров. Коммерческие рекламные сообщения в еженедельнике не публикова-
лись, однако, в нем довольно хорошо представлена самореклама, что было обуслов-
лено действующим законодательством и постановлением Российской империи, а 
также программой самого редактора. Первоначально, в условиях небольшого рынка 
и крайней географической разобщенности, армянская пресса была интегрирована в 
одну и ту же систему и, тесно сотрудничая, помогла друг другу во имя успеха 
предпринятого дела. В еженедельной газете «Арарат» проскальзывают также эле-
менты социальной рекламы, которые выражаются в публицистических статьях. 

 
 
 

THE EXPRESSION OF ADTHE EXPRESSION OF ADTHE EXPRESSION OF ADTHE EXPRESSION OF ADVERTISING MESSAGESVERTISING MESSAGESVERTISING MESSAGESVERTISING MESSAGES    
IN G. PATKANYAN’S WEIN G. PATKANYAN’S WEIN G. PATKANYAN’S WEIN G. PATKANYAN’S WEEKLY “ARARAT”EKLY “ARARAT”EKLY “ARARAT”EKLY “ARARAT”    
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: G. Patkanyan, “Ararat” weekly, news, advertisement, self-advertisement. 
In the article G. Patkanyan’s “Ararat” weekly is viewed as media product. The 

periodical, which was published in editor’s founded publishing house, closed its 
productive expenses only on the account of subscription and sponsorship. Commercials 
were not published in the periodical, but the self-advertisement was presented enough 
well, which was connected with active laws and decisions in Russian Empire, as well 
with editor’s programme policy. In the conditions of strict separation of geographical 
view and small market, Armenian periodicals were, at first, integrated in the same 
system and assisted each other for the sake of the undertaken work by cooperation. 
Elements of social advertsare also noted in “Ararat” weekly, which are expressed in 
public articles.  
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