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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
9 ԵՐԿՐՆԵՐԻ
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ-ում տեղի ունեցավ «Լեզուն
և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության
համատեքստում» խորագիրը կրող 4-րդ միջազգային գի
տաժողովը, որը կազմակերպվում է ՎՊՀ ռուսաց լեզվի
ամբիոնի կողմից:
Գիտաժողովը նվիրված էր ՀՀ Անկախության 25-ամյա
կին:
Զեկուցումներով հանդես եկան հանրապետության տար
բեր բուհերից և արտերկրից (Վրաստան, Ռուսաստան,
Ուկրաինա) մասնակիցներ. ընդհանուր առմամբ` գիտա
ժողովին մասնակցելու համար իրենց գիտական աշխա
տանքներն էին ներկայացրել 9 երկրներից 90 հոգի:
Լիագումար նիստում ՎՊՀ ռեկտոր, նիստը նախագահող
Գուրգեն Խաչատրյանը ողջունեց մասնակիցներին. «Սիրե
լի´ ներկաներ, հյուրեր, բարո´վ եք եկել մեր համալսարան.
հաճելի է, որ մասնակիցների մեծ մասը մեզ մոտ հյուր
ընկալվում է երկրորդ անգամ. հույս ունեմ, որ դրանով
կշարունակի ընդարձակվել նաև մեր գործընկերության
աշխարհագրությունը: Նման լայն աշխարհագրություն
ունեցող գիտաժողովները գիտության ոլորտում նորա
րարություններից բացի տալիս են մեծ հնարավորություն
միջազգային մի շարք կրթական կառույցների հետ հա
մագործակցելու, միջբուհական կապերը խորացնելու: Գի
տաժողովները մի քանի նպատակներ են հետապնդում,
որոնցից թերևս ամենակարևորը բուհում գիտության զար
գացմանը խթանելն է, նաև` տարբեր ժողովուրդների միջև
միջմշակութային հաղորդակցության զարգացմանը նպաս
տելը, որին մեր բուհը շուրջ 20 տարի միտված է: Ցանկանում
եմ բոլորիս նպաստավոր, արդյունավետ աշխատանք»:
Ողջույնի խոսքերին հաջորդեցին գիտական զեկուցում
ները:
Առաջինը զեկուցեց Վոլգոգրադի պետական համալսա
րանի ռուսաց լեզվի և վավերագրության ամբիոնի դոցենտ, երի
տասարդ բանասեր Սերգեյ Կալաշնիկովը: Զեկուցման թեման
էր «Վերսյուժեն՝ որպես գրականագիտական հիմնախնդիր»:

Նա նախ խոսեց իր տպավորությունների մասին, «Դեռ երկու
օր եմ Հայաստանում, բայց անհավատալի հետաքրքիր
մշակույթ է, որին նախկինում ծանոթ էի Գրիգոր Նարեկացու,
Սայաթ-Նովայի ստեղծագործությունների միջոցով, որոնք
խթանում են զանազան մշակութային համադրումներ: Ինչ
խոսք, միջմշակութային հաղորդակցությունը շատ կարևոր
է. բուհերի դասախոսները քիչ հնարավորություն ունեն նման
գիտաժողովների մասնակցելու և անմիջական շփումնե
րի»: Նա շնորհակալություն հայտնեց ՎՊՀ ռեկտոր Գ. Խա
չատրյանին, գիտության և միջազգային կապերի գծով պրո
ռեկտոր Ա. Սանթոյանին, ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ
Կ. Առուստամյանին՝ ջերմ ընդունելության և գիտաժողովը
բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար:
Երկրորդ զեկուցմամբ հանդես եկավ բ. գ. թ., դոցենտ
Կարինե Առուստամյանը. թեման՝ ««Մաճկալ» հասկացույ
թը և հայկական հորովելը»: Լիագումար նիստում վերջին
զեկուցման հեղինակը գրականության ամբիոնի վարիչ,
բ. գ. թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյանն էր. թեման` «Լռությունը
որպես պոետիկայի բաղկացուցիչ Հր. Մաթևոսյանի կինո
դրամատուրգիայում»:
Գիտական զեկուցումները շարունակվեցին բաժան
մունքներում` լեզվաբանության, լեզվի և գրականության,
գրականագիտության, թարգմանության տեսության և պրակ
տիկայի, մեթոդիկայի:
Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
Ա. Սանթոյանը նշեց, որ տարեցտարի բուհի կողմից անց
կացվող միջազգային գիտաժողովները լայն արձագանք են
ստանում, և սա աննախադեպ առաջընթաց է: Նա շեշտեց.
«Այն, որ մասնակիցների քանակն ավելանում է, երկրների
թիվն ավելանում է, խոսում է այն մասին, որ վստահություն
կա մեր գիտաժողովների, դրանց անցկացման որակի
նկատմամբ: Պետք է ավելացնեմ, որ մենք այն եզակի բու
հերից ենք, որտեղ ուղարկված հոդվածները ստուգվում են
գրագողությունը հայտնաբերող ծրագրերի միջոցով, և եթե
նման աշխատանքներ լինում են, մերժվում են»:
Ելենա ՍԱՔԱՆՅԱՆ
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ԱՐՇԱՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ
ՀՀ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 25-ԱՄՅԱԿԻՆ
25 տարի առաջ` 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին,
Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները պատմական
որոշում կայացրին` անկախությունն ընտրելով որպես
միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զար
գացման անշեղ ուղի: Այդ օրը հայ հասարակությունը,
հանրաքվեում իր վճռական «ԱՅՈ»-ն ասելով, բռնեց
անկախության ուղին:
Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 25-րդ
տարեդարձի առթիվ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական
կազմը, ուսանողները մասնակցեցին բուհի համար ավան
դական դարձած արշավին:
Այս տարի ևս միջոցառումն իրականացավ ՎՊՀ
ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի հովանավորությամբ,
համալսարանի արհկոմի և մշակույթի կենտրոնի, ուսանո
ղական խորհրդի աջակցությամբ:
Միջոցառումն սկսվեց բուհի բակից: ՎՊՀ ռեկտոր
Գ. Խաչատրյանը շնորհավորեց ներկաներին Անկախու
թյան օրվա կապակցությամբ. «Մեր անկախ պետությունն
ընդամենը 25 տարեկան է, ուստի նրա հանդեպ պետք
է հոգատար լինել և ոչ թե սոսկ պահանջատիրական
վերաբերմունք ունենալ: Սիրելի´ ուսանողներ, դուք եք
այս երկրի վաղվա տերը. ցանկանում եմ` այնպես անեք,
որ ձեր երազած երկիրը ձեր ձևով կառուցեք»:
Մայմեխ լեռան ստորոտին, դեռ մարզական մի
ջոցառումները չսկսված, ողջույնի և շնորհավորանքի
խոսքով արշավականներին դիմեց ՎՊՀ պատմության
ամբիոնի վարիչ Ֆելիքս Մովսիսյանը. «Սիրելի´ ուսա
նողներ, երբեք չթերագնահատեք ձեզ, ձեր ուժերը, հնա
րավորությունները և չմտածեք, որ ձեզնից ոչինչ կախված

չէ հայրենիքի կայացման ու հզորացման համար: Ամեն մի
անհատ մեծագույն պարտականություն ունի այն հողի,
այն ջրի, այն տարածքի նկատմամբ, որն այսօր կոչվում է
Մայր Հայրենիք: Շնորհավորում եմ բոլորիս այս պայծառ
տոնի առթիվ, ցանկանում, որ միայն խաղաղության
պայմաններում ապրեք, աշխատեք ու արարեք»:
ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի կողմից ՀՀ
Ակախության 25-ամյակի կապակցությամբ շնորհակա
լագիր շնորհվեց ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլ
տետի «Կառավարում» մասնագիտության (հեռակա) 3-րդ
կուրսի ուսանող Արագած Աբրահամյանին, ՎՊՀ դասախոս
Հայկ Ավագիմյանին` 2016 թ. ապրիլյան պատերազմին
մասնակցելու համար: Գուրգեն Խաչատրյանը նրանց
նվիրեց նաև ՎՊՀ-ի հրատարակած` Հ. Թումանյանի եր
կերի համահավաք ժողովածուն` բանաստեղծի ոսկե դի
մապատկերով:
Օրն առավել հետաքրքիր դարձրին տեղում կազմա
կերպված ազգային, մարզական խաղ-մրցույթները:

ԼԵՀ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ` ՎՊՀ-ՈՒՄ

Սեպտեմբերի 13-14-ը դասախոսություն անցկաց
նելու նպատակով Վանաձորի պետական համալսա
րանում էր Սուլպսկի (Լեհաստան) Պատմության և քա
ղաքագիտության Պոմորյան ակադեմիայի ադյունկտ
(պրոֆեսորի ընթերակա), քաղաքական գիտությունների
թեկնածու Պավել Նեչույա-Օստրովսկին: Նա ռուսերենով
մի շարք դասախոսություններ կարդաց լեհահայության
արդի խնդիրներին վերաբերող թեմաներով` «Հայկական
համայնքի մշակութային ներգրավվածությունը Լեհաս
տանում», «Հայկական համայնքի անդամները լեհա
կան գիտության մեջ և բուհերում», «Հայկական կազմա
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կերպությունները
ժամանակակից
Լեհաստանում»:
Առաջին դասախոսության ժամա
նակ Պ. Նեչույա-Օստրովսկուն ուսա
նողներին ներկայացրեց ՎՊՀ պատ
մաշխարհագրական ֆակուլտետի
պատմության
ամբիոնի
վարիչ,
պատմական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանը:
Պ. Նեչույա-Օստրովսկու դասա
խոսությունները մեծ հետաքրքրու
թյամբ էին ունկնդրում պատմաաշ
խարհագրական ֆակուլտետի 1-4-րդ
կուրսերի, ինչպես նաև մագիստրատուրայի ուսանողները:
Սա Պ. Նեչույա-Օստրովսկու չորրորդ այցելությունն է
Հայաստան, իսկ Վանաձորի պետական համալսարան`
առաջին այցը: Իր իսկ խոստովանությամբ` սիրում է Հա
յաստանը, հայերին, որով էլ պայմանավորված են գնալով
հաճախակիացող նրա այցելությունները մեր երկիր:
Պ. Նեչույա-Օստրովսկին Հայաստանում կմնա մինչև
սեպտեմբերի 27-ը: Իսկ սեպտեմբերի 21-ին մասնակցելու
է Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 25-րդ
տարեդարձի տոնական միջոցառումներին:

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒՄ Է ՀՐԱՉ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԸ

Վանաձորի պետական համալսարանն իր հարկի
տակ կրկին հյուրընկալել էր իր հին ու նոր սաներին:
1991 թ. շրջանավարտ, այժմ Ավստրիայի գիտություն
ների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող, բանասի
րական գիտությունների թեկնածու Հրաչ Մարտիրոս
յանի դասախոսությունը լսելու էին եկել բուհի տարբեր
շրջանավարտներ և ուսանողներ:
Չորս համակցված դասերի ընթացքում ներկայաց
վեցին ««Իգաձոր» տեղանվան ստուգաբանությունը»,

««Կապան» տեղանունը», «Սյունիք – Արցախ տարածքի
բարբառների ստուգաբանություն. անշեշտ սկզբնավանկի
թուլացում», «Արցախյան «մըրթըկածան» բառը որպես
հին հայկական «արահետ» բաղադրության տիպա
բանական հաստատում», «միրհավ» բառի ծագումը»,
«Խնձորեսկ» և «Տըմբալասկ» տեղանունները» դասա
խոսությունները, որոնց ակտիվորեն մասնակցում էին
հայերենագիտությամբ հետաքրքրված առկա և հեռակա
համակարգով սովորող ուսանողներ` «Հայոց լեզու և
գրականություն», «Պատմություն», «Աշխարհագրություն»,
«Հոգեբանություն» «Կրթության կառավարում» բաժին
ներից:
Ուսանողական գիտական ընկերությունը, հայոց լեզ
վի ամբիոնը և դասախոսության բոլոր մասնակիցները
շնորհակալություն են հայտնում բուհի ռեկտոր Գուրգեն
Խաչատրյանին` նախ գրաբարից հիմնավոր գիտելիքներ
ուսուցանելու և ապա նման միջոցառումները խթանելու
համար:
Լիլիթ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, բ. գ. թ., դոցենտ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ՝ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1
ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՎՊՀ «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնա
գիտության 4-րդ (հեռակա) կուրսի ուսանողները հեր
թական պրակտիկան անցկացրել են Վանաձորի երե
խաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ
հաստատությունում (պրակտիկայի մանկավարժ` Սեդա
Բեժանյան (մանկ. գիտ. թեկն., դոց.), հոգեբան` Վահան
Ղույումչյան (հոգ. գիտ. թեկն., դոց.) և Մարիաննա Մազ
մանյան) (հոգ. գիտ. թեկն.):
Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները ծանոթաց
 ել
են երեխաների խնամքի և պաշտպանության հաստա
տության գործունեության հիմք հանդիսացող մի շարք
կարևոր փաստաթղթերի, ընդհանուր աշխատանքներին,
ինչպես նաև ուսումնասիրել են սոցիալական մանկա
վարժի պարտականությունները: Պրակտիկայի ընթաց
քում հաղորդակցվել են այն երեխաների հետ, որոնց
տրամադրվում է սոցիալ-մանկավարժական օգնություն:
Պրակտիկայի նպատակն էր` հարստացնել ուսանողի տե
սական և գործնական գիտելիքները, զարգացնել ստեղ

ծագործական հմտությունները, ինչպես նաև ձևավորել սո
ցիալական մանկավարժի անձնային և մասնագիտական
որակներ: Անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություննե
րի և կարողությունների ձևավորման համար հիմք են
հանդիսացել մանկավարժության, սոցիալական մանկա
վարժության, սոցիալ-մանկավարժական խորհրդատ
վության, սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մե
թոդների, մանկավարժական էթիկայի, հոգեբանության
ուսումնասիր
 ությունները: Պրակտիկանտները համագոր
ծակցում էին երեխաների խնամքի և պաշտպանության
հաստատության մասնագետների հետ, երեխաներին
ցուցաբերում սոցիալ-մանկավարժական և մանկա
 վար
ժահոգե
 բանական օգնություն, ստեղծում դրական բարո
յահոգեբանական մթնոլորտ: Ուսանողները կատարում
էին սոցիալական մանկավարժի պարտականություններ,
իրականացնում ուսումնահետազոտական աշխատանք:
Սեդա ԲԵԺԱՆՅԱՆ
մանկ. գիտ. թեկն., դոց.

ÑáÏï»Ùµ»ñ 17, 8 (175)

äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

ՎՊՀ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հիմնադրում
1969 թվականից Վանաձորի պետական համալսարանի
գրադարանը, որպես Հայաստանի հեռակա մանկավարժա
կան ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանում,
բուհի հետ անցել է տասնամյակների հետաքրքիր, անկում
ներով և վերելքներով լի ուղի: Հիմնադրման պահին գրա
դարանն ունեցել է 100 հազար միավոր գիրք, իսկ կոլեկտիվը
բաղկացած է եղել 14 անդամներից, որոնք աշխատել են
երկու հերթով` առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան
22-ը: Մոտ 20 տարվա ընթացքում համալրվելով` 1988 թ.
դրությամբ գրաֆոնդը ունեցել է 220 հազար գիրք: Սակայն
1988 թ. դեկտեմբերի ավերիչ երկրաշարժը, ապա ԽՍՀՄ
փլուզումն իրենց խոր ազդեցություններն ունեցան մեր բու
հի և, բնականաբար, նաև գրադարանի վրա: Երկրաշարժից
հետո տարհանվեց և մի քանի անգամ տեղափոխվեց գրա
դարանի ողջ գրաֆոնդը, ինչի ընթացքում եղան անդառնա
լի կորուստներ: Իսկ միջհանրապետական մշակութային
կապերի խզման և գրահրատարակչական գործի ընդհանուր
անկման հետևանքով դադարեց գրադարանի կայուն և պար
բերական համալրումը:
Հայաստանի Հանրապետության անկախությամբ նոր
մարտահրավերներ կանգնեցին ինչպես բուհի ուսումնա
գիտական գործունեության, նույնպես և այդ գործունեու
թյունը սպասարկող գրադարանի առջև: Անհրաժեշտ էր
վերարժևորել գրաֆոնդը, զտել այլևս հնացած կամ մաշ
ված գրականությունը, համալրել դրանք նոր մասնագի
տությունների ուսումնական ծրագրերին համապատաս
խան, ինչպես նաև արդիականացնել գրքի սպասարկման
ու տեղեկատվական ոլորտների աշխատանքները` հա
մապատասխանեցնելով նոր ժամանակների պահանջնե
րին: Տարբեր ժամանակներում Վ. Մարտիրոսյանի, Ք. Զա
տիկյանի և Վ. Փիլոյանի ղեկավարությամբ գրադարանի
կոլեկտիվը մեծ և շնորհակալ աշխատանք է տարել այդ
խնդիրների լուծման ուղղությամբ:
Գրադարանի կառուցվածքը
ՎՊՀ գրադարանն այսօր էլ շարունակում է մնալ բուհի
կառուցվածքային ստորաբաժանումը: Այն բաղկացած է
մշակման և համալրման, սպասարկման, մատենագիտության
և օպերատորական բաժիններից: Մշակման և համալրման
բաժինը շարունակաբար մատենագրում, քարտավորում և
ֆոնդավորում է նոր ստացված գրականությունը, պարբե
րաբար կատարում է գրաֆոնդերի զտում. սպասարկման
բաժինը զբաղվում է պատվիրված գրականության սպա
սարկմամբ. մատենագետը մատենագիտական քարտարան
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է մուտքագրում նոր ստացված գրականությունը, մատու
ցում մատենագիտական խորհրդատվություն և տեղե
կատվություն, պարբերաբար պատրաստում է ստենդ
ներ` նվիրված հայ և համաշխարհային գիտության ու
մշակույթի գործիչներին, հիշարժան տարեթվերին և իրա
դարձություններին. օպերատորական բաժինը զբաղվում է
էլեկտրոնային գրադարանի համալրմամբ և սպասարկմամբ,
գրադարանի գրքամատյանների թվայնացմամբ, ինչպես
նաև սպասարկման ու վերահսկողության աշխատանքների
արդիականացմամբ:

Գրաֆոնդը
Ինչպես վերը նշվեց, գրադարանը, որի գրաֆոնդերը
1988 թ. հասել էին պատկառելի ցուցանիշների, 1988 թ.
երկրաշարժից հետո մեծ կորուստներ է ունեցել: Սակայն
խնդիրը չի սահմանափակվել միայն գրքերի կորստով.
ամբողջապես խաթարվել էր գրապահոցների, գրքա
մատյանների և քարտարանների միջև հայելային սիմետ
րիան, ինչը ծայրահեղ վատ էր անդրադառնում գրադարանի
սպասարկման որակի վրա: Իրավիճակը շտկելու նպատակով
2014 թ. ապրիլից գրադարանում տարվում են հաշվառման
աշխատանքներ, որոնց արդյունքները, իրենց հերթին, հիմք
են հանդիսանում գրադարանային ծառայությունները որա
կական նոր մակարդակի բարձրացնելու, համակարգելու,
թվայնացնելու համար: Ամբողջապես ավարտվել է հայա
լեզու գրականության հաշվառումը, որի տվյալները թվայ
նացված են, ավարտին է մոտենում ռուսալեզու գրակա
նության հաշվառումը, որից հետո կսկսվեն օտարալեզու
գրաֆոնդի հաշվառման աշխատանքները: Ինչ խոսք,
հաշվառման նախնական տվյալները շատ տխրեցնող
են. տասնամյակների ընթացքում գրադարանի կորուստը
կազմել է մի քանի տասնյակ հազար գիրք, որոնց մեջ, ցա
վոք, քիչ չեն եզակի գրքերը: Հաշվի առնելով, որ գործնա
կանում անհնարին է նման կորստի արագ համալրումը,
2014 թվականից գրադարանում տարվում են գրքերի
նորոգման լայնամասշտաբ աշխատանքներ (տարեկան 250300 գիրք), որով երկարաձգվում է հնամաշ գրքերի կյանքը:
Բացի դրանից, ուսումնամեթոդական գրականության պա
կասն ինչ-որ չափով լրացնելու նպատակով նույն 2014
թվականից գրադարանում պատճենման միջոցով կազմվում
է տարեկան 100-120 միավոր գիրք: Իհարկե, այս միջոցները
չեն կարող բավարարել բուհական կրթության հարափոփոխ
պահանջները: Համալրման խնդիրը մասնակիորեն լուծվում
է միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա դես
պանատների, հեղինակների և առանձին քաղաքացիների

կողմից կատարված նվիրատվություններով: Սակայն
համալրման այս ձևը հաճախ նպաստում է միայն գրա
ֆոնդի քանակական աճին, բայց ոչ ուսումնագիտական
գործընթացի նյութական ապահովմանը: Այդ է պատճառը,
որ հիշյալ գործընթացի պահանջներին համապատասխան
գրադարանային ֆոնդերի համալրման հիմնախնդիրը վեր
ջին տարիներին դարձել է լուրջ մտահոգության առար
կա: Պատահական չէ, որ 2013 թ. համեմատությամբ 2016
թ. գրքագնման նպատակով բյուջեից հատկացված գու
մարը աճել է 6 անգամ` հասնելով 3 մլն դրամի: Ընդ որում,
առաջնահերթ տեղ է հատկացվում վերջին տարիներին
բուհում բացված նոր մասնագիտությունների (տնտեսա
գիտություն, իրավագիտություն, սերվիս, կիրառական մա
թեմատիկա) վերաբերյալ գրականության ձեռք բերմանը:

Սպասարկում
Գրադարանը սպասարկում է առկա և հեռակա ուսուցման
համակարգում սովորող ուսանողներին, ասպիրանտներին,
պրոֆեսորադասախոսական կազմին և բուհի աշխատակից
ներին:
Գրադարանը առարկայական գրքի սպասարկումը կա
տարում է դուրս տանելու պայմանով, բացառությամբ եր
կու ընթերցասրահների, որտեղ գիրքը ընթերցվում է տե
ղում և դուրս չի տրվում: Ելնելով, մի կողմից, ունեցած
ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու անհրաժեշտու
թյունից, մյուս կողմից` գրքի նկատմամբ ընթերցողների հա
վասար հնարավորություն ապահովելու բարոյական պար
տավորությունից, 2016 թ. սեպտեմբերից սահմանվել է

գրադարանից բաժանորդների օգտվելու նոր կարգ, ըստ
որի` յուրաքանչյուր ընթերցող կարող է իր մոտ ունենալ
առավելագույնը 7 գրադարանային գիրք: Հերթական գիր
քը վերցնելու համար նա պարտավոր է վերադարձնել
նախկինում վերցրած գրքերից մեկը: Հաճելի է նկատել, որ
սպասարկման այս նոր եղանակն ուսանողների մեջ դժգոհու
թյան տեղիք չտվեց, ասել կուզի` հասկացվել է, որ այն բխում
է բացառապես իրենց շահերից:
Բացի գրադարանի երկու ընթերցասրահներից` նույն
սկզբունքով գիրք սպասարկվում է նաև համալսարանի
մանկավարժության և հոգեբանության, պատմության, գրա
կանության, օտար լեզուների, աշխարհագրության և տնտե
սագիտության, իրավագիտության, փիլիսոփայության և քա
ղաքագիտության մասնագիտական կաբինետներում:
Գրադարանային ծառայությունների արդիականացման
ուղղությամբ կարևոր ձեռքբերումներից է էլեկտրոնային
գրադարանը: Ներկայումս նրա 44 բաժիններում ներբեռն
ված են տարալեզու շուրջ 3600 գրքեր: Դրանց հիմնական
մասը 2010 թ. հետո Հայաստանում և արտերկրում հրատա
րակված այնպիսի գրքեր են, որոնք կամ շուկայում չկան,
կամ էլ դժվարամատչելի են: Ընդ որում, էլեկտրոնային գրա
դարանի 8 մոնիտորները միևնույն գրքից միաժամանակ
օգտվելու հնարավորություն են ընձեռում, ինչը բավա
կանին նպաստավոր պայման է ստեղծում խմբային ուսում

նասիրության համար: Էլեկտրոնային գրադարանի ռեսուրս
ներն ընթերցողների ավելի լայն շրջաններին մատչելի
դարձնելու, ինչպես նաև բուհ-դպրոց կապերի ամրապնդման
նպատակով թույատրված է էլեկտրոնային գրադարանից
օգտվել նաև Լոռու մարզի ուսուցիչներին:
Անցյալ տարվանից կարևոր առաջընթաց քայլեր են
կատարվել սպասարկման բարելավմանն ու արդիակա
նացման ուղղությամբ: Մասնավորապես, դրան է նպա
տակադրված նորագիր գրքամատյանների թվայնացման
հիման վրա ստեղծվող էլեկտրոնային քարտարանը: Այն
նախատեսված էր գործարկել 2016 թ. սեպտեմբերից, սա
կայն տեխնիկական պատճառներով դա հետաձգվեց մեկ
տարով: Վերջինիս նպատակներն ու հնարավորությունները
շատ են ու բազմազան: Այն թափանցիկ կդարձնի գրա
ֆոնդը` հնարավորություն տալով ընթերցողին ոչ միայն հե
ռավար կերպով ճշտել գրադարանում իր ուզած գրքի առ
կայությունը, այլև կարճել գրքի փնտրտուքի ժամանակը և
անգամ առարկայական գիրք պատվիրել հեռակա ձևով` հա
մացանցի միջոցով: Մյուս կողմից` սպասարկման նոր էլեկտ
րոնային ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հաշվելու գրքի
տացքը օրվա, ամսվա, տարվա կտրվածքներով, արագ
և արդյունավետ ճշտելու յուրաքանչյուր գրքի տեղը, յու
րաքանչյուր ընթերցողի կամ մասնագիտական խմբի ակտի
վությունը և այլն:

Կոլեկտիվը
Ներկայումս գրադարանի կոլեկտիվը բաղկացած է
18 աշխատակիցներից, որոնցից 14-ը ներգրավված է
սպասարկման և հաշվառման, իսկ 3-ը` էլեկտրոնային
գրադարանի համալրման, գրքամատյանների թվայնացման և
էլեկտրոնային քարտարանի ստեղծման աշխատանքներում:
Աշխատակիցները պատկանում են տարիքային տարբեր
խմբերի և ունեն աշխատանքային տարբեր փորձառություն:
Դա երիտասարդ աշխատակիցներին փորձի ձեռք բերման,
մյուս կողմից` գրադարանում սահուն սերնդափոխության
հնարավորություն է ընձեռում: Փորձի փոխանակման նպա
տակով գրադարանը համագործակցում է Վանաձորի քա
ղաքային, ԵՊՀ, ՀՀ Ազգային գրադարանների, Վանաձորի
Ամերիկյան կենտրոնի և մի շարք հրատարակչությունների
հետ: Գրադարանի կոլեկտիվը մասնակցում է ներբուհական
և համաքաղաքային միջոցառումներին, առանձնակի ակտի
վությամբ նշում է գրադարանավարի օրը (հոկտեմբերի 7),
կազմակերպում է տեսաճանաչողական էքսկուրսիաներ:
Խնդիրները
Բուհում տարվող ուսումնագիտական աշխատանքներին
լավագույնս ծառայելու գործում առաջանում են շատ խնդիր
ներ, որոնց լուծման համար ձեռնարկվում են բոլոր միջոցնե
րը: Դրանց
 ից կարևորագույնը, թերևս, ՎՊՀ ամբիոնների հետ
գրադարանի թույլ կապն է: Գրադարանը գրաֆոնդերի հա
մալրումը հիմնականում իրականացնում է ամբիոնների հետ
համագործակցությամբ: Պարբերաբար ոչ միայն վերջին
ներիս են տրամադրվում ստացված գրականության թղթային
և էլեկտրոնային ցուցակները, այլև կազմակերպվում են
նոր ստացված գրականության ցուցադրություններ: Այդու
հանդերձ, դասախոսների գերակշիռ մասը շարունակում
է անտեղյակ մնալ գրադարանի համալրումներին և շատ
հաճախ նորի փոխարեն հանձնարարվում է հնացած գրա
կանություն: Դա անխուսափելիոն վնասում է գրադարանի
և, ամբողջությամբ վերցրած, բուհի հեղինակությանը: Նույն
պատճառով սակավ է նաև էլեկտրոնային գրադարանից
օգտվողների թիվը: Ստացվում է, որ համալրման հարցում
ուսանողներն ավելի հետաքրքրված են, քան դասախոսները,
մինչդեռ հետաքրքրությունն ու նախաձեռնությունը օրինա
չափորեն պետք է բխի հենց դասախոսներից:
Արթուր ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՎՊՀ գրադարանի տնօրեն, պ. գ. թ., դոցենտ
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ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ԱՌԹԻՎ`

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ,
Մ. Գ. Դ., ՊՐՈՖԵՍՈՐ Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ

Կան մարդիկ, որոնց կենսագրության կարևոր ու
գիտակցական էջը սկսվում է Կիրովականի պետական
մանկավարժական ինստիտուտից և շարունակվում է
մինչև օրս:
Պարգև Գևորգյանը, որ մեր համալսարանի ավագ
սերնդի կրտսեր գործընկերներից է, բուհի հետ իր ճա
կատագիրը կապել է ավելի վաղ` դեռևս 1964 թ., երբ
ընդունվել է մեզ համար մայր բուհ համարվող Երևանի
հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ, վերջին կուր
սում ուսանողների կազմում տեղափոխվել է Կիրովա
կան, առաջին սերնդի հետ ստացել Կիրովականի պե
տական մանկավարժական ինստիտուտի դիպլոմ: Նա
այն հայորդիներից է, որ հայկական կրթություն չի ստա
ցել, հասակ է առել օտար միջավայրում, ավարտել է
Թբիլիսիի թիվ 97 ռուսական դպրոցը և առանց հայերենի
տառաճանաչության հայտնվել է մայրաքաղաքում: Ու
շիմ ու պատվախնդիր պատանին շատ արագ սովորում
է մաշտոցյան այբուբենը և ինտեգրվում հայկական մի
ջավայրին: Կարծում եմ` ճշմարտության դեմ մեղանչած
չեմ լինի, եթե ասեմ, որ շատ ու շատ հայեցի կրթություն
ստացած դասախոսներին գերազանցում է հայերենի իր
իմացությամբ և բանավոր ու գրավոր խոսքի անթերի կի
րառմամբ:
Արդեն 47 տարի անընդմեջ Պ. Գևորգյանն իր ճա
կատագիրը կապել է մանկավարժական գիտության և
մանկավարժության ամբիոնի հետ: Այս ամբիոնում է աճել
ու հասակ առել թե´ իբրև դասախոս, թե´ իբրև գիտնական:
Գիտական հետաքրքրության շրջանակները հայ-վրա
ցական մանկավարժական կապերն են և վիրահայոց
դպրոցի պատմությունը, որոնց արդյունքում 1984 թ.
ստացել է մանկավարժական գիտությունների թեկնա
ծուի, իսկ 2012 թ.` դոկտորի գիտական աստիճան: Տե
սական ձեռքբերումներին զուգահեռ` մշտապես աչքի
է ընկել դասախոսական աշխատանքի ինտելեկտուալ
բարձր դրսևորումներով, գրել է ուսումնամեթոդական
ուղղվածության բազմաթիվ հոդվածներ, որոնց համար
արժանացել է դոցենտի (1990 թ.), իսկ 2016 թ.` պրոֆեսորի
գիտական կոչման: Նրա ղեկավարությամբ քաղաքի
լավագույն դասվարներից մեկը` Լուսինե Միրաբյանը,
ստացել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճան:
Մանկավարժական գիտաճյուղերի խոր իմացության,
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փորձառու դասախոսի որակների, կազմակերպչական
ունակությունների լավագույնս դրսևորումների, մարդ
կային բարձր առաքինությունների և անձնային որակների
շնորհիվ է, որ ՎՊՀ ղեկավարությունը, մանկավարժության
ֆակուլտետը նրան են վստահել մանկավարժության
ամբիոնի վարիչի պաշտոնը, որը վարում է մեկ քառորդ
դարից ավելի:
Նրա պաշտոնավարման ընթացքում ամբիոնի գրեթե
բոլոր դասախոսները պաշտպանել են թեկնածուական
թեզեր ու ստացել գիտությունների թեկնածուի գիտական
աստիճան, իսկ 7-ը` դոցենտի կոչում:
Ամբիոնում տիրող խաղաղ ու գործարար մթնոլորտը,
համերաշխ համագործակցությունը ամբիոնի վարիչի եր
կարամյա տարիների հետևողական աշխատանքի արդյ
ունքն են:
Հանրապետության բուհական մթնոլորտում Պ. Գևորգ
յանի ունեցած բարձր հեղինակության մասին է վկայում այն
փաստը, որ վերջին տարիներին հրավիրվում է Երևանի
Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան`
որպես ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների
հանձնաժողովի նախագահ: Տարբեր խորհուրդներում
հրավիրվել է որպես բազմաթիվ ատենախոսությունների
ընդդիմախոս:
Մեր բուհի համար պատիվ է նաև, որ նա 2012 թ.
հրավիրվել է Երևանի պետական համալսարանում
գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի «Մանկավարժություն» 065 խորհրդի
անդամ, իսկ 2014 թ.` խորհրդի նախագահի տեղակալ:
Պ. Գևորգյանը 2004 թ. ինստիտուտի հիմնադրման
35-ամյակի առթիվ պարգևատրվել է ՀՀ վարչապետի
շնորհակալագրով:
Մարդու դիմանկարը թերի կլինի, եթե չանդրադառ
նանք նրա ընտանիքին. այն մտավորականի ընտանի
քի օրինակելի միկրոմոդել է: Հայր և դուստրեր Մերի և
Արմինե Գևորգյանները դասախոսական գործունեություն
են ծավալել ՎՊՀ-ում, որդին` Մարտին Գևորգյանը, հա
ջողված գործարար է, կինը` Շողիկ Գևորգյանը, վաս
տակած հանգստի անցած ճանաչված մանկավարժ: Ինչ
մնում է երրորդ սերնդին, ապա չափահասները ուսում
նառությունը շարունակում են մայրաքաղաքի առաջ
նակարգ բուհերում, փոքրերը` իրենց ընտանիքի համար
հարազատ դարձած, ծնողների և տատիկի կենսագ
րությամբ շաղախված թիվ 4 դրպոցում:
Կրթության արժևորումը այս ընտանիքում առաջնա
հերթ խնդիր է, և յուրաքանչյուրը դրանով զբաղվում է
յուրովսանն:
Պ. Գևորգյանը Վանաձորի պատվարժան այրերից
է, ՎՊՀ շուրջ 5 տասնյակ սերնդի ավագ ընկեր, սիրված
դասախոս, մի խոսքով` պատկառելի հայ տղամարդ:
Թեև արդեն բոլորել է 70 տարին, բայց նա իր ուժերի
ծաղկման շրջանում է, ուստի ֆակուլտետը, բուհը նոր
ակնկալիքներ ունեն նրանից:
Մանկավարժության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա
խոսական կազմը, ուսանողները շնորհավորում են իրենց
գործընկերոջը, սիրված դասախոսին` Պարգև Գևորգ
յանին, հոբելյանի առթիվ ու ցանկանում առողջ երկարա
կեցություն ու նորանոր ձեռքբերումներ գիտական ու դա
սախոսական ոլորտներում:

ՌՈԴԻԿ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆԸ

70 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

2016 թվականը մանկավարժության ֆակուլտետի հա
մար, բացի համալսարանական ձեռքբերումները, դար
ձավ նշանակալից նաև այն առումով, որ հենակետային
թողարկող երկու ամբիոնների վարիչները դարձան 70
տարեկան:
Ս. թ. հոկտեմբերի 2-ին լրացավ ՎՊՀ հոգեբանու
թյան և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռոդիկ Ավագիմյանի
ծննդյան 70-ամյակը: Երևանի պետական համալսարա
նը ավարտելուց անմիջապես հետո, արդեն 46 տարի
անընդմեջ, նա անդամագրվել է մեր բուհին: 24 տարեկա
նից այստեղ է բեղմնավոր աշխատանքով ոսկեզօծել
իր երիտասարդ տարիներն ու իր պատվավոր տեղը
զբաղեցրել Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի,
այժմ` պետական համալսարանի կեսդարյա պատմության
մեջ:
Արցախցի է Ռոդիկ Ավագիմյանը, ծնվել է Մարտունու
շրջանի Գիշի գյուղում: Ծնողներ Ավագիմ և Զիբա Ավա
գիմյանները թերի միջնակարգ կրթությամբ կոլտնտե
սականներ էին, ավանդական վարքուբարքով ապրող,
սեփական քրտինքով հաց վաստակող մարդիկ, ովքեր
լույս աշխարհ են բերել չորս արու զավակներ և մի աղջիկ:
Այդ ընտանիքում հարգի էր կրթությունը, և մեծ էր ձգտումը
երեխաներին բարձրագույն կրթություն տալու. դա նրանց
հաջողվում է. բոլոր տղաները ստանում են բարձրագույն,
աղջիկը` միջնակարգ մասնագիտական կրթություն:
Ռ. Ավագիմյանը կարող էր ուսումը շարունակել Բաք
վի ցանկացած բուհում: Սակայն հայրենիքը ձգում էր
նրան, և 1965 թ. նա ընդունվում է Երևանի պետական
համալսարանի պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփա
յության բաժինը, որի թողարկած մասնագետները բոլոր
տասնամյակներում աչքի են ընկել իրենց ինտելեկտուալ
կարողություններով:
Ռ. Ավագիմյանը կրթություն ստացավ Հայաստանում,
1970 թ. դարձավ վանաձորցի և այլևս հետ չնայեց. դար
ձավ մեր քաղաքի մտավորականության աստղաբույլի մի
մասնիկը և շուրջ կեսդարյա աշխատանքով սերունդներ
կրթեց, ամբիոն հիմնադրեց (1990 թ.), կադրեր պատ
րաստեց և արդեն մեկ քառորդ դար ղեկավարում է իր
հիմնադրած ամբիոնը:
1985 թ. նա պաշտպանում է «Դասախոսի մանկա
վարժական հեղինակության հոգեբանական առնաձնա
հատկությունները և կառուցվածքը» թեկնածուական
ատենախոսությունը: Ի դեպ` առանց գիտական ղեկավա
րի, մի պատահականություն, որը մինչև այժմ նախադեպը
չունի: Գիտական աստիճանին հաջորդում է գիտական
կոչում ձեռք բերելու ձգտումը, որին նա արժանանում է

1990 թ.-ին:
Լայն է Ռ. Ավագիմյանի մասնագիտական հետա
քրքրությունների շրջանակը. այն վերաբերում է հո
գեբանական բազմաթիվ գիտաճյուղերի` ընդհանուր
հոգեբանություն, կոգնիտիվ գործընթացների հոգե
բանություն, դիֆերենցիալ հոգեբանություն, հուզա
կամային ոլորտի հոգեբանություն, մանկավարժական
հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, հոգե
բանության պատմություն, հոգեբանական հետազոտու
թյունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ, հոգեբանու
թյան ներածություն:
Վերջին շրջանում Ռ. Ավագիմյանն ամբիոնում ղեկա
վարում է բուհական հոգեբանության և ուսանողների հո
գեբանական անվտանգության հիմնախնդրի վերաբերյալ
պլանային աշխատանքը և այդ թեմայով դասախոսություն
կարդում «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մաս
նագիտության մագիստրատուրայում:
Ռ. Ավագիմյանը մասնակցել է մի շարք միջազգային
գիտաժողովների, վերջին հինգ տարիներին (20132015 թթ.) Երևանի պետական համալսարանի ընդհա
նուր հոգեբանության ամբիոնի և Երևանի Խ. Աբովյանի
անվան մանկավարժական համալսարանի կողմից կազ
մակերպված (2012 թ.) գիտաժողովներին, հանդես եկել
արժեքավոր գիտական հոդվածներով և արժանացել
մասնակիցների դրվատանքին:
Նրա նախաձեռնությամբ ամբիոնը 2011 և 2013 թթ.
կազմակերպել է գիտաժողովներ` նվիրված բուհական
հոգեբանության հիմնախնդիրներին:
Ռ. Ավագիմյանը արդեն դարձել է իր գերդաստանի
նահապետը. նրա մեծ ընտանիքի մի մասը Արցախում
է, փոքր ընտանիքը` Վանաձորում: Երեք երեխաներից
երկուսը գիտությունների թեկնածուներ են, դոցենտներ,
որոնք իրենց հոր բարի օրինակով կայացած դասախոս
ներ են, որդիներից մեկը ՌԴ-ում գործարար է:
Մեր համալսարանի հեղինակության համար կարևոր է
նաև այն փաստը, որ ապրիլյան քառօրյա պատերազմին
անմիջապես արձագանքեց ավագ որդին` հ. գ. թ., դոցենտ
Հայկ Ավագիմյանը, և կամավոր, առանց խորհրդակցելու
անգամ ծնողների և համալսարանի ղեկավարության հետ,
մեկնեց ռազմի դաշտ. բարեբախտաբար ռազմական
ակտիվ գործողությունները շուտ ընդհատվեցին, և
կամավորականները հետ կանչվեցին` արժանանալով
զինկոմիսարիատների և նախարարության պատվոգրերի:
Երեխաների դաստիարակության և ուսումնառության
գործը ամուսնու հետ կիսել է նաև Մադելլա Ավագիմյանը,
որը Վանաձորի թիվ 4 դպրոցի ճանաչված ուսուցիչներից
է և այժմ անցել է վաստակած հանգստի:
Ռ. Ավագիմյանը 4 երեխաների պապիկ է, որոնցից
երկուսը բուհի ուսանողներ են, երկուսը` դպրոցականներ:
Ռ. Ավագիմյանը հանդարտ բնավորությամբ, բայց
խստապահանջ ղեկավար է, բոլոր սերունդների կողմից
սիրված դասախոս, սրտացավ ընկեր:
Մանկավարժության ֆակուլտետի պրոֆեսորադա
սախոսական կազմի և ողջ ուսանողության անունից
շնորհավորում եմ մեր հարգարժան գործընկերոջը և
ցանկանում երկարակեցություն, և աշխատանքային ու ըն
տանեկան ձեռքբերումների վայելում:
Թերեզա ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, բ. գ. դ. , պրոֆեսոր
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(Խորհում են ՎՊՀ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողները)

***
«Անկախություն սիրում են բոլորը, բայց ձեռք են բերում
համառները: Այն համազգային ձեռքբերում է և համազգային
հպարտություն, որը երբեք չի հնանում և վերածնվում է նո
րովի: Անկախության կարելի է հասնել այն ժամանակ, երբ
հավատում ես ուժերիդ. ստրկամտությունը անկախության
թշնամին է»:
(Բարսեղյան Տաթևիկ)
***
«Անկախությունը մարդկանց հոգեպես և ֆիզիկապես
ազատ է դարձնում, թևեր տալիս. չէ՞ որ այդ բառի մեջ այնքան
լավատեսություն, սեր և հավատ կա սեփական հայրենիքի
նկատմամբ»:
(Ազարյան Անահիտ)
***
«Անկախությունը մտքի, հոգու և մարմնի ազատությունն
է: Կյանքը, սակայն, զերծ չէ ամենատարբեր կախումներից.
խնձորը կախված է լինում ծառից, կյանքը` մազից, մարդը`
փրփուրներից, իսկ ազգը` առաջնորդից, ում գլխում ծագած
գաղափարներից էլ կախված է ազգի ճակատագիրը»:
(Բաղդասարյան Օֆելյա)
***
«Անկախություն` մտքի թռիչք, ազատ կամք և անկոտրում
ոգի: Շարժվի´ր առաջ ու մի´ տատանվիր, վստահի´ր ինքդ քեզ
և կգտնես քո անկախությունը, քանզի անկախության մեջ է
ինքնավստահությունդ»:
(Մարգարյան Աննա)
***
«Անկախություն: Ի՞նչ է այն, երկի´ր իմ, քեզ համար: Այն
քո հրաբորբ սրտի ազատության զարկն է, քո հոգու ազա
տության խոսքը, քո թախծոտ աչքերի ժպիտը և մեր հոգու
հանգստության գրավականը»:
(Նարգիզյան Նինա)
***
«Անկախությունը հոգևոր թռիչք է, միասնականության
և ուժի արգասիք, ազատ ու պայծառ ապագայի երաշխիք,
պայքարով տրվող մեծագույն արժեք»:
(Թումասյան Ալվարդ)
***
«Ասում են` անկախ ենք: Ուզում եմ հավատալ, որ հոգուս
անկախությունը միշտ պիտի պատսպարվի ազատ, անկախ
Հայաստանիս մի փոքրիկ անկյունում»:
(Թամրազյան Մարիամ)
***
«Անկախությունը ազատության խորհրդանիշն է, մարդու
ձգտումը` ապրելու ազատ, անկախ երկրում և ստեղծելու իր
իսկ ազգային արժեքները»:
(Փիլոյան Անժելա)
***
«Շնորհավո՛ր բոլորիս Անկախության տոնը: Պահպա
նենք մեր ոգևորությունը, բայց համակվենք իրապաշտու
թյամբ, շարունակենք մնալ երազող, բայց լինենք սթափ դա
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տողությամբ, քանի որ անկախություն ձեռք բերելը շատ դժվար
է, իսկ կորցնելը` հեշտ»:
(Միրզոյան Հայարփի)
***
«Անկախությունը սրբազան դաշինք է հոգու ներաշխար
հի հետ: Այն ինքնավստահության և ինքնագնահատման մե
ծագույն երաշխիքն է»:
(Սարգսյան Անուշ)
***
«Մենք ենք անկախության սերունդը, որը ձգտում է
հասնել բազում վերելքների: Անկախություն, որն ամրացված է
մեր հոգում, սրտում և գիտակցության մեջ»:
(Մամաջանյան Սերինե)
***
«Անկախությունն արիաբար իրենց կյանքը զոհած ան
հաղթ տղաների արյան գինն է, հերոսածին մայրերի հպար
տախառն արցունքների ու որբացած մանուկների լացի գինը:
Անկախությունը իմ թևերն է»:
(Հալևորյան Ռոզա)
***
«Ի՞նչ է անկախությունը, եթե ոչ մի նավակ, որ տատան
վում է ալիքների վրա, շարժվում առաջ և հաստատ մնում
ափին»:
(Հաջյան Ջուլիետա)
***
«Անկախություն, որ բազում տների ճրագներ մարեց, բայց
անմար թողեց սերունդների հոգու արևը»:
(Հակոբյան Լիլիթ)
***
«Անկախությունը կյանքն է. նրան հասնելու ճանապար
հը դաժան փորձություններն ու դժվարություններն են: Նրան
հասնելը քաղցրություն և երջանկություն է, այս ամենը ճա
շակած ժողովուրդը` այլևս անպարտելի»:
(Ղազարյան Հայկուշ)
***
«Անկախությունը մի զգացողություն է, որը քարանձա
վում ապրողին ոգեկոչեց ավելի զորեղանալ և պայքարել
իրեն պատկանող սեփականության համար, չկիսել ոչինչ,
թեկուզև իրենից ավելի ուժեղի հետ: Այն մի երևույթ է, որ փո
խեց հեթանոս մարդկանց էությունը. մարդիկ ստացան իրա
վունք` ընտրելու բարին ու չարը, սերն ու ատելությունը: Ան
կախ լինելու ձգտումն էր, որ մեր նախահորը` Հայկին, մղեց
պայքարի: Անկախ և ազատ լինելու ցանկությունն է, որ ուժ
է տալիս մարդուն` հերոսանալու, թույլին` բարձրանալու,
ստրուկին` պայքարի ելնելու: Կախյալության մեջ գտնվող
մարդը կորցնում է ինքնությունը, դառնում «հակառակ իր կամ
քի ու խմորի էակը» (Գ. Մահարի): Ուստի սեփական և այլոց
անկախության համար պայքարելը սուրբ գործ է, քանզի պայ
քարել Աստծո արարչագործության պսակի անկախ լինելու
համար, նշանակում է սուրբ գործի համար կանչված լինել»:
(Պետրոսյան Ռուզաննա)
Նյութերը տրամադրեց Հեղինե ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԸ
ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, բ. գ. թ., դոցենտ
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