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ՎՊՀ ռեկտորի աշխատանքային այցը
Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարան

Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր,
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գուրգեն Խաչատրյանը ապրիլի 17-20-ը աշխատանքային
այցով Լեհաստանի Պոզնան քաղաքի Ադամ Միցկևիչի
անվան համալսարանում էր: Վերադարձից հետո մենք
առիթ ունեցանք զրուցելու և մանրամասն տեղեկանալու
գործնական այս կարևոր այցի մասին:
Այցի առաջին օրը ռեկտորը հանդիպել է «Միջազգային
միջմասնագիտական ուսմունքներ մարդկության և հա
սարակության վերաբերյալ» (MISHiS) բաժնի տնօրեն
Ալեքսանդր Միկոլայչակի հետ:
Վերջինս մանրամասնորեն ներկայացրել է տվյալ բաժ
նի փորձն ու ընձեռած հնարավորությունները, կառուց
վածքը, ուսումնական գործընթացի բաղադրամասերը,
ինչպես նաև բաժնի աշխատակիցների գործառույթները,
ուսանողների ակադեմիական ազատությունը այդ գործ
ընթացում:
Ի դեպ, ներկայումս այդ բաժնում ուսանում են ՎՊՀ-ից
երեք ուսանողներ՝ Հենրի Մատինյան, Մերի Տիտանյան,
Անժելիկա Նազարյան:
ՎՊՀ ռեկտորը նշեց, որ պայմանավորվածություն
է ձեռք բերվել, ըստ որի՝ ուսանողների փոխանակման
ծրագիրը կթևակոխի մի նոր փուլ. «Ենթադրվում է,
որ առաջիկա ուսումնական տարում մեր բուհի ևս
10 ուսանող հնարավորություն կունենա մեկ տարով
անվճար կրթություն ստանալու Ադամ Միցկևիչի անվան
համալսարանի նշված բաժնում: Նրանք պատրաստ են

մեր բուհում նմանատիպ կրթություն ներդնելու փորձի
փոխանակման և խորհուրդ են տալիս սկսել փոքրաթիվ
խմբից: Սա մեր բուհի միջազգայնացմանը նպաստող
որոշակի ծրագրերից մեկը կարող է լինել»:
Աշխատանքային հաջորդ օրը ՎՊՀ ռեկտորը հանդի
պել է լեհերեն և դասական բանասիրության ֆակուլտետի
դեկան, պրոֆեսոր Բոգումիլա Կանիևսկայի և փոխդեկան,
պրոֆեսոր Թոմաշ Միզերկևիչի հետ:
Հանդիպման շրջանակում քննարկվել են կրթական
և գիտահետազոտական բնագավառներին վերաբերող
բազմաթիվ հարցեր, մասնավորապես՝ ակադեմիական
ազատությունների շրջանակներում ի՞նչ հետագիծ
է թողնում ուսանողն իր կրթական գործընթացի մեջ
(պարտադիրի և կամընտրականի տոկոսային հարա
բերակցությունը), ինչպե՞ս է կատարվում ինքնուրույն
աշխատանքների կազմակերպումն ու գնահատումը,
որքանո՞վ են արդյունավետ խմբային աշխատանքները,
բացակայությունների հարցում ի՞նչ խստություններ
են կիրառվում, կրթական և հետազոտական բաժին
ները տոկոսային ի՞նչ հարաբերակցություն ունեն
բակալավրիատում,
մագիստրատուրայում
և
աս
պիրանտուրայում, ինչպե՞ս են սահմանվում վարձա
վճարները, հեռավար կրթություն արդյոք կազմակերպ
վո՞ւմ է, և այլն:
ՎՊՀ ռեկտորը Պոզնանի համալսարանում հանդես է
եկել նաև դասախոսություններով: Նա կարդացել
է դասախոսություն «Հայոց լեզվի զարգացման
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ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԵՐ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԸ

ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը հանդիպեց
պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի երկու տարբեր
մրցույթներում հաղթող ճանաչված ուսանողների հետ:
Հանդիպմանը ներկա էին փիլիսոփայության և
քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ Գագիկ Եթիմյանը,
մրցույթներին մասնակցած ու հաղթող ճանաչված
ուսանողները և նրանց ղեկավարները՝ դասախոսներ
Դավիթ Հակոբյանը և Արամայիս Կոխլիկյանը:
Գ. Եթիմյանը ներկայացրեց, թե ինչ մրցույթներին են
մասնակցել հանդիպմանը ներկա ուսանողները և ինչ
հաջողություններ են գրանցել:
ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Իրա
վագիտություն» մասնագիտության ուսանողները այս
տարի ևս մասնակցեցին մտավոր սեփականության
իրավունքի դատախաղ մրցույթին: Թիմը կազմված էր 3
ուսանողներից՝ Դավիթ Հովսեփյան, Հայկուշ Սաղումյան,

Անի Սիրունյան: Նրանք գրավել են առաջին տեղը, 2016
թ.-ին մտավոր սեփականության իրավունք դատախաղ
մրցույթի «Լավագույն գրավոր աշխատանքի համար»
արժանացել են հավաստագրի:
Ի դեպ, «Լավագույն գրավոր աշխատանք» անվա
նակարգում ևս մեկ առաջին տեղ գրաված մեր թիմում
ընդգրկված էին ուսանողներ Մարիամ Սիմոնյանը,
Աննա Աբրահամյանը, Իլոնա Ասատրյանը, Սիրանուշ
Շահվերդյանը, Արևիկ Դանիելյանը: Նրանք Հայաստա
նի Ամերիկյան համալսարանի և «ԷյԴիԱր Փարթներս»
(ADR Partners) ընկերության նախաձեռնությամբ կայա
ցած առևտրային արբիտրաժին նվիրված չորրորդ խաղմրցույթում հաղթող էին ճանաչվել:
ՎՊՀ ռեկտորը շնորհավորեց ուսանողներին հաղթա
նակների համար և շնորհակալություն հայտնեց նրանց
բուհի վարկանիշը բարձր պահելու համար:

փուլերը (գրային շրջան)» թեմայով, որին
մասնակցել են նաև մեր բուհի ուսանողները:
Հաջորդ հանդիպումը կայացել է բուհի պրոռեկտոր,
պրոֆեսոր Յացեկ Վիկտոշի հետ: Վերջինիս հետ ՎՊՀ
ռեկտորը քննարկել է ուսումնագիտական գործընթացին
վերաբերող մի շարք կարևոր հարցեր, մասնավորապես
կրկնակի դիպլոմների, Ադամ Միցկևիչի անվան և Հովհ.
Թումանյանի անվան պետական համալսարաններում,
համապատասխանաբար, հայերենի և լեհերենի դաս
ընթացներ անցկացնելու հարցը: Նախատեսվում է նաև
համագործակցություն մշակույթի և սպորտի բնագա
վառներում:
ՎՊՀ ռեկտորը հանդիպել է նաև համալսարանի նա
նոբիոբժշկական կենտրոնի (CNBM) տնօրեն Ստեֆան
Յուրգայի հետ: Վերջինիս հետ ռեկտորը քննարկել է
հարցեր կենտրոնի հետ համատեղ ծրագրերում համա
գործակցության վերաբերյալ (ֆիզիկայի, քիմիայի, կեն
սաբանության բնագավառներում): ՎՊՀ ռեկտորն այժմ

իրատեսական է համարում մեկ-երկու մագիստրանտնե
րի կրթություն ստանալը նանո տեխնոլոգիաների գծով:
Նա նաև նշեց, որ երկու բուհերն էլ պատրաստ են
համատեղ ծրագրեր մշակելու ոչ միայն իրենց հա
մալսարանի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհների
համար:
Եվս մեկ հանդիպում է կայացել փոխտնօրեն, դոկ
տոր Ռաֆալ Դիմչիկի հետ: Քննարկվել են հարցեր հա
մալսարանի բիզնես պլանի, ֆինանսատնտեսական ռազ
մավարության, մարդկային ռեսուրսների կառավարման
համակարգի, կորպորատիվ հարաբերությունների և այլ
հարցերի շուրջ:
Ռեկտորը հավելեց, որ Ադամ Միցկևիչի անվան
համալսարանը ցանկություն է հայտնել ԷՐԱԶՄՈՒՍ
ՄՈՒՆԴՈՒՍ ծրագրի ավարտից հետո կոնսորցիումի կազ
մում ընդգրկված բուհերից միայն մեր բուհի հետ կնքել
երկկողմ համագործակցության պայմանագիր:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ
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Օրերս մի հաճելի և կարևոր իրադարձություն տեղի
ունեցավ: Լույս տեսավ Վանաձորի պետական համալ
սարանի պատմության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱ պատ
մության ինստիտուտի գիտական աստիճաններ շնորհող
խորհրդի անդամ, Հայաստանի պատմագետների միու
թյան խորհրդի անդամ, պատմական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆելիքս Վազգենի Մովսիսյանի
«Մասոնները և ամերիկյան հեղափոխությունը» երկհա
տոր ստվարածավալ աշխատությունը: Գիրքը նվիր
ված է 18-րդ դարի ամերիկյան հեղափոխությանը և մա
սոնության ունեցած դերին պատմական այդ կարևոր
իրադարձության մեջ: Հեղինակն իրավամբ շեշտում
է, որ ամերիկյան հեղափոխությունը Նոր աշխարհում
ստեղծեց ազատ, անկախ ու ինքնիշխան պետություն՝ ի
դեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որտեղ ձևա
վորվեցին նախատիպը չունեցող կառավարման մար
միններ, քաղաքական կուսակցություններ և դաշնային
սահմանադրություն: Պատմագիտական հարուստ նյու
թերի և աղբյուրների հիման վրա ցույց է տրվում, որ
ամերիկյան գաղութների անկախության համար պայ
քարի գաղափարախոսների, կազմակերպիչների, գե
ներալների, Անկախության հռչակագիր ու դաշնային
սահմանադրություն
ընդունած
պատգամավորների,
ամերիկյան պետության «հիմնադիր հայրերի», պետա
կան, քաղաքական երևելի գործիչների մեծ մասը եղել են
մասոն: Ամերիկյան մասոնները նոր պետության ստեղծ
ման գործում իրենց դերն ու նշանակությունը հավաստե
լու, մասոնական գաղափարախոսությունը տարածելու
նպատակով կառուցեցին մասոնական խորհրդանիշներ
ունեցող հատակագծով մայրաքաղաք, ստեղծեցին պե
տական Մեծ կնիք, զինանշան, դրոշ, օրհներգ: Նրանք
մասոնական արարողակարգով դրեցին պետական
մի շարք կարևորագույն կառույցների, շինությունների,
հուշարձանների անկյունաքարերը, հավուր պատշաճի
հավերժացրին պետության թիվ մեկ «հիմնադիր
հայր»» և մեծ մասոն Ջորջ Վաշինգտոնի հիշատակը
դեռևս նրա կենդանության օրոք: Պատահական չէ, որ
դավադրության տեսության կողմնակիցները և որոշ
մասոնագետներ պնդում են, թե Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների ստեղծումը «մասոնական նախագիծ» էր:
Որպես այս ամենի անմիջական հետևություն արևմտյան
պատմագիտությունում շրջանառության մեջ է դրվել

ամերիկյան հեղափոխության և պետության կայացման
«բացառիկության տեսությունը»: Այն ամերիկացիների
համար յուրատեսակ սևեռուն գաղափար է, որը բոլոր
ժամանակներում, ինչպես նաև մեր օրերում դարձել է
ամերիկյան պատմաբանների, հասարակական գոր
ծիչների, քաղաքական առաջնորդների և պետության
նախագահների կարգախոսն ու գործողությունների ուղե
նիշը:
Գրքում համոզիչ փաստերով ամրագրված է այն
միտքը, որ ժամանակակից Ամերիկայի Միացյալ Նա
հանգները մասոնական մեծ պետություն է, որտեղ գործում
են «համաշխարհային եղբայրական շղթայի» մասոնական
հիսուն Մեծ Օթյակ և մի քանի միլիոն մասոն:
Ֆելիքս Մովսիսյանը աշխատության մեջ իր առջև
խնդիր է դրել մեծաքանակ ու հարուստ նյութի օգտագործ
մամբ, օտարալեզու հեղինակների հարյուրավոր աշ
խատությունների անկողմնակալ վերլուծությամբ ցույց
տալ ամերիկյան մասոնների դերը աշխարհի գերհզոր
տերության հաստատման ու կայացման բոլոր գործ
ընթացներում: Ամերիկյան մասոնության շուրջ երեք
հարյուրամյա պատմությունը վկայում է, որ նրանց անցած
ճանապարհը և հետապնդած նպատակը միտված է Ամե
րիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ աշ
խարհում նոր համաշխարհային կարգի հաստատմանը:
Դրան հասնելու համար ամերիկյան մեծ մասոնների ան
միջական նախաձեռնությամբ ստեղծվել են միջազգային
մի շարք կառույցներ և մունդիալիզմի կենտրոնները`
Բիլդերբերգի ակումբը, 300-ի կոմիտեն, Եռակողմ հանձ
նաժողովը, Միջազգային կապերի գծով խորհուրդը:
Ֆելիքս Մովսիսյանի աշխատությունից տեղեկանում
ենք նաև ուշագրավ փաստերի ԱՄՆ մասոն նախագահ
ների, բազմաթիվ քաղաքական, պետական, մշակութային
և այլ ոլորտների ականավոր գործիչների մասին:
Ֆ. Մովսիսյանի աշխատությունը նորություն է հայ
պատմական գիտության մեջ և իր բնույթով եզակի: Այն
իսկապես շատ արժեքավոր է, քանզի Հայաստանում
նման գիտական ուսումնասիրություն երբևէ չի կատարվել:
Ֆ. Մովսիսյանի գիրքն այս առումով առաջինն է: Այն
շարադրված է դյուրընթեռնելի լեզվով, ձևավորված մեծ
ճաշակով և ընթերցվում է հետաքրքրությամբ: Գրքում
զետեղված են մեծաքանակ գունավոր լուսանկարներ,
փաստաթղթեր, որոնք ավելի գրավիչ են դարձնում
ընթերցանությունը:
Շնորհավորում ենք պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանին
իր արժեքավոր ու հետաքրքիր աշխատանքի համար
և ցանկանում, որ նրա գիրքը դառնա ոչ միայն պատ
մաբանների ու հետազոտող մասնագետների, այլև
ընթերցողների լայն շերտերի սեղանի զարդը:
Գագիկ ԵԹԻՄՅԱՆ
պատմական գիտությունների դոկտոր
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ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱ-2016
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ
«Թարգմանիչներին հազվադեպ են հիշատակում,
մինչդեռ նրանք արժանի են Նոբելյան մրցանակի»:
Դանիել Վեյսբորտ (1935-2013)
անգլիացի գրող և թարգմանիչ

Մենք՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագի
տության երկրորդ կուրսի ուսանողներս, ցանկանում ենք
ի լուր բոլորի արտահայտել մեր երախտագիտությունն ու
ուրախությունը, որ հնարավորություն ունենք անգլերենին
զուգահեռ ուսումնասիրել ֆրանսերենը՝ փառահեղ ու հա
րուստ մշակույթի լեզուն: Ճիշտ է, մենք ընդամենը երկրորդ
կիսամյակն է, որ ուսումնասիրում ենք ֆրանսերենը, բայց
համոզված կարող ենք ասել, որ այդ լեզուն անսահման սեր
ու ջերմություն է պարունակում իր մեջ:
Ֆրանսերենը երգեցիկ է, ականջ շոյող, դիպուկ և հա
րուստ՝ ինքնատիպ նրբերանգներով, գեղեցկությամբ և հնչե
ղությամբ: Մենք մեծագույն հաճույքով ու սիրով ենք սովորում
այդ հավերժ գեղեցիկ լեզուն…
Ինչպես ասել է Սիլվա Կապուտիկյանը.
Ֆրանսերե՜ն.
Դո´ւ Հյուգոյի հրեղեն խոսք,
Ու Վեռլենյան մարմանդ անձրեւ,
Հնար լիներ, կնստեի՝ առավոտից մինչ երեկո,
Կլսեի՜, դյութվածի պես, քաղցրահնչյուն բառերը քո,
Որպես շղարշ երաժշտություն, որպես Ռավե՜լ …
Ֆրանսերե՜ն ...
Մենք գիտենք, որ մեր համալսարանում արդեն ավանդույթ
է դարձել ամեն տարի Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրե
րի շրջանակներում կազմակերպել միջոցառումներ՝ տարբեր
խորագրերով՝ «Հիշողության ճամփեքին»՝ նվիրված հայֆրանսիական դարավոր բարեկամությանը, «Հիշողությունը
անտեսանելի ներկան է»՝ ի մեծարումն ականավոր Վիկտոր
Հյուգոյի:
Գիտենք նաև, որ այդ միջոցառումներին մեր ուսանողները
ներկայացրել են նաև իրենց կատարած թարգմանություն
ները: Անցյալ տարի Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարե
լիցի կապակցությամբ համալսարանական երկշաբաթաթեր
թի մի քանի համարներում ներկայացվել են հատվածներ
ֆրանսիացի լրագրող Անրի Բարբիի «Զարհուրանքի երկրում.
նահատակվող Հայաստան» երկից` «Անգլերեն լեզու և գրա
կանություն» մասնագիտության 3-րդ (այժմ՝ չորրորդ) կուրսի
ուսանողների թարգմանությամբ: Նույնն անելու համար մենք

ճանապարհ ունենք անցնելու և հիմա խոստանում ենք, որ մի
գեղեցիկ օր կներկայացնենք նաև մեր թարգմանություններից:
Թարգմանությունն արվեստ է, թարգմանությունը մշա
կույթ է ու հաղորդակցման միջոց, քանզի բնօրինակից թարգ
մանված ստեղծագործությունը, մատչելի դառնալով այլ
մշակույթ կրողների համար, դառնում է նրանց մշակույթի մի
մասնիկը:
Դարերի պատմություն ունեցող հայ թարգմանական
գրականության շնորհիվ հայ ընթերցողի սեփականությունն
են դարձել համաշխարհային մշակույթի շատ նվաճումներ,
միաժամանակ հայերը մշտապես ձգտել են նաև հայ գրող
ներից կատարված թարգմանությունների միջոցով այլազ
գիներին հաղորդակից դարձնել մեր ժողովրդի գրական և
մշակութային ժառանգության լավագույն նմուշներին, դրա
նով իսկ խոսք ասել ու հասարակական կարծիք ստեղծել մեր
մասին:
Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում մենք կա
տարել ենք որոշակի աշխատանք՝ թե´ արտալսարանային,
թե´ լսարանային: Մասնավորապես, օգտվելով տարբեր
աղբյուրներից՝ ուսումնասիրել ենք հայ դասական բանաս
տեղծների ստեղծագործությունների ֆրանսերեն թարգ
մանությունները: Ներկայացնում ենք դրանցից մի քանիսը՝
փաստելով, որ հայերենը և ֆրանսերենը, իրենց տարբե
րություններով հանդերձ, նույնչափ հարուստ են ու հզոր,
հնչեղ ու մեղեդային՝ մարդկային ներաշխարհի թրթիռների
թարգմանը դառնալու համար:
Մեր մեծարումն ու երախտագիտությունը թարգմա
նիչներին՝ իրենց դժվարին ու անչափ գնահատելի, ստեղ
ծագործ ու շնորհակալ աշխատանքի համար: Նրանց ջան
քերով է երկրորդ կյանք ներշնչվում մեր չքնաղ մայրենիով
արարված գործերին:
Թարգմանիչների շնորհիվ է, որ աշխարհը կարող է
հաղորդակից դառնալ մեր հինավուրց լեզվով ստեղծված
գոհարներին, քանզի, ինչպես անզուգական Պարույր Սևակն
է ասել. «Մեր լեզուն միայն մեզ չի պատկանում, այլև աշ
խարհին, նա միայն մեր սրբությունը չէ, այլ մասունքը հանուր
մարդկության»:

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½
		
		

¾øêäðàØî
(äá»Ù)

Ç å»ë,
Ø»Ýù Ë³Õ³Õ ¿ÇÝù Ù»ñ É»éÝ»ñí³Ûñ³·:
¸áõù ÑáÕÙ»ñÇ å»ë ËáõÅ»óÇù
Ý»ñÇ å»ë,
Ø»Ýù Ó»ñ ¹»Ù »É³Ýù Ù»ñ É»é í³Ûñ³·:
Çù
³ó
áéÝ
ë
å»
¸áõù ÑáÕÙ»ñÇ
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´³Ûó Ù»Ýù Ñ³í»ñÅ »Ýù Ù»ñ É»éÛñ³·:
í³
ù
ñã»
¸áõù ÑáÕÙ»ñÇ å»ë ÏÏá
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Nous étions paisibles comme nos douces montagnes,
Vous nous avez envahis comme des ouragans sauvages.
Nous nous sommes levés contre vous comme nos montagnes,
Vous avez hurlé, tonné comme des ouragans sauvages.
Mais nous sommes éternels comme nos montagnes,
Vous vous enfuirez comme des ouragans sauvages.

ä³ñáõÛñ ê¨³Ï
øÆâ ºÜø, ´²Úò Ð²Ú ºÜø
(Ñ³ïí³Í)
		
Û »Ý ³ëáõÙ:
Ø»Ýù ùÇã »Ýù, ë³Ï³ÛÝ Ù»½ Ñ³
³ëáõÙ:
³¹
·»ñ
ù
ã»Ý
ó
Ø»Ýù Ù»½ á°ã áùÇ
áõÝ»Ýù,
ä³ñ½³å»ë Ù»Ýù ¿É åÇïÇ° ÁÝ¹
áõÝ»Ýù,
³ï
³ñ
àñ Ù»°Ýù, ÙÇ³ÛÝ Ù»¯Ýù ²ñ õ³ÝáõÙ,
ê»
ÇÏ
ñÓñ
ºí áñ ³Ûëï»Õ ¿ª µ³
ÝáõÙ:
ºñÏÇÝùÁ Çñ ×Çßï å³ï×»ÝÁ Ñ³
»É:
Ïéí
¿
ä³ñ½³å»ë ¸³íÇÃÝ ³Ûëï»Õ ¿ ·ñí»É:
Õ
ï»
ä³ñ½³å»ë Ü³ñ»ÏÝ ³Ûë
Ýù Ï»ñï»É,
ä³ñ½³å»ë ·Çï»Ýù Å³ÛéÇó í³
Ï³íÇó,
ø³ñÇó ßÇÝ»É ÓáõÏ, »õ ÃéãáõÝª ï»¯É
Ï»ñ
àõëáõóÙ³°Ý Ñ³Ù³ñ »õ ³ß³
¶»Õ»óÏÇ°Ý,
´³ñáõ°Ý,
ìë»ÙÇ°Ý,
È³íÇ¯Ý…

Ð³Ùá ê³ÑÛ³Ý
Øºð Èº¼àôÜ
Ø»ñ É»½áõÝ Ù»ñ ËÇÕ×Ý ¿ ¹³,
êáõñµ Ñ³óÁ Ù»ñ ë»Õ³ÝÇ,
Ø»ñ Ñá·áõ Ï³ÝãÝ ¿ ³ñ¹³ñ
àõ Ñ³ÙÁ Ù»ñ µ»ñ³ÝÇ:
Ø»ñ É»½áõÝ ÍáõËÝ ¿ Ù»ñ ï³Ý,
Ø»ñ ÏßÇéÝ ³ßË³ñÑÇ Ù»ç,
Ü³ ³ÕÝ ¿ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý,
¾áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ù»ñ:
Ø»ñ É»½áõÝ ³ñÛáõÝÝ ¿ Ù»ñ,
²ñÛáõÝÇó ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ,
Ù»ñ,
Ø»ñ µáõñÙáõÝùÝ áõ ·áõÛÝÝ ¿
Ýù:
Ï³
Ø»ñ É»½áõÝ Ù»Ýù »Ýù áñ
Ü³ åÇïÇ Ù»ñ ³é³çÇÝ
àõ í»ñçÇÝ ë»ñÁ ÉÇÝÇ,
Æ±Ýã áõÝ»Ýù ¿É ³ßË³ñÑáõÙ,
àñ ³Ûëù³Ý Ù»ñÁ ÉÇÝÇ:
ì²Ð²Ü ÂºøºÚ²Ü
Îþ²ÜÒðºìº, îÔ²ê
ó ¿,
Îþ³ÝÓñ¨», ïÕ³°ë… ²ßáõÝÁ Ã³
Í ëÇñáõÛÝ…
µí³
Ë³
Õ×
Ë»
ë
å»
áõÝ
ù»ñ
Â³°ó ³ã
»
·áó
·Ý³
ä³ïáõÑ³ÝÝ áõ ¹áõéÁ
áõÛÝ
ºí ¹»ÙÁë »Ïáõñ ÝëïÇÉ í»Ñ³·
ïÕ³°ë…
ÈéáõÃÛ³Ý ÙÁ Ù»ç… Îþ³ÝÓñ¨», ³É,
Ù»ç
ÇÇ¹
Îþ³ÝÓñ¨»± »ñµ»ÙÝ Ñá·
±ë`
ÎÁ ÙëÇ± ëÇñïÁ¹, ¨ Ï¹áÕ¹ÁÕ³ óÛ³É,
³Ý
¨ÇÝ
³ñ
é
ÛÍ³
å³
ÊáñÑ»Éáí
·ñÇÝ…
¸é³Ý ÙÁ Ý»ñù¨ ·á¯ó ×³Ï³ï³ÇÝ Ù»ç Ñ³ÝÏ³ñÍ
õÃ
Øá
°ë…
Õ³
ïÁ
,
´³Ûó ÏáõÉ³ë
·ÉáñÇÝ…
Ì³ÝÁñ ³ñóáõÝùÝ»ñ ³ãù»¹ ÏÁ
³Ý¹³ñÓ,
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Ê»¯Õ× áñëÁ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³°Ñ, É³°

NOUS SOMMES ET NOUS SERONS
Bien qu'en petit nombre on nous dit Arméniens,
Supérieurs à personne, certes nous le savons bien,
Simplement nous devons aussi le reconnaître,
Du puissant Mont Ararat nous sommes les seuls maîtres,
Ainsi que du Lac Sévan qui s'élève si haut,
Qu'exactement le ciel se mire dans ses eaux.
Simplement c'est ici que notre héros David s'est battu,
Simplement du mystique Nareg l'oeuvre ici fut conçue.
Simplement, nous savons bâtisseurs exemplaires,
Creuser de nos rochers palais et monastères,
Et finement sculpter des poissons de nos pierres,
Et modeler l'argile en images humaines,
Pour instruire, élever et dans tous les domaines,
Au beau,
Au bon,
Au sublime,
Au bien.
NOTRE LANGUE
Notre langue est notre conscience,
Le pain sacré de notre table,
Le juste appel de notre âme,
Et le goût de notre bouche.
Notre langue est la fumée de notre maison,
Notre poids dans le monde,
Elle est le sel de notre identité,
Le symbole de notre être.
Notre langue est notre sang,
Plus précieuse que le sang,
C'est notre parfum et notre couleur
Notre langue, c'est nous-mêmes, notre existence.
Elle sera notre premier
Et notre dernier amour.
Qu'avons-nous d'autre dans le monde,
Qui soit autant à nous ?

IL PLEUT, MON FILS
Il pleut, mon fils... l'automne est mouillé,
Comme les yeux mouillés du pauvre amour trahi.
Va fermer la fenêtre et la porte
Et viens t'asseoir en face de moi,
Dans un silence suprême...Il pleut, mon fils.
Est-ce qu'il pleut aussi dans ton âme parfois ?
Ton coeur a-t-il froid et est-ce que tu trembles
En songeant au radieux soleil passé,
Sous une porte du destin barré... ?
Mais tu pleures, mon fils… ! Dans l'obscurité soudain
De lourdes larmes roulent de tes yeux...
Pleure les larmes de l'innocence sans retour,
Pleure sans savoir, mon pauvre fils ignorant,
Pauvre gibier de la vie, ah ! pleure pour grandir.
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äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
ՎՊՀ ՊԱՏՄԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ

Ապրիլի 14-ին ՎՊՀ-ում տեղի ունեցան փիլիսո
փայության և քաղաքագիտության ամբիոնի ՈՒԳԸ
բաժանմունքի ուսանողական ընթերցումներ:
Ամբիոնի վարիչ, պ. գ. դ., դոցենտ Գագիկ Եթիմյանը
ՈՒԳԸ լիագումար նիստում հանդես եկավ բացման
խոսքով: Նա նշեց, որ ուսանողական գիտական ըն
թերցումների անցկացումը ամբիոնի համար դարձել
է ավանդական. «Սիրելի´ ներկաներ, ուրախալի է, որ
այս անգամ ուսանողական գիտական ընկերության աշ
խատանքներին սիրով մասնակցել են նաև առաջին
կուրսերի ուսանողները: Ընտրված են տարբեր թեմա
ներ՝ իրավագիտության, քաղաքագիտության և մի շարք
այլ ոլորտներից, որոնք ղեկավարվել են ամբիոնի դա
սախոսական կազմի կողմից: Մաղթում եմ բոլորիս
հետաքրքիր և արդյունավետ լսումներ»: Նա նաև նշեց,
որ մի շարք աշխատանքներ գրվել են պատմաշխարհա
գրական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողնե

րի կողմից, ինչը ևս ողջունելի է:
Լիագումար նիստում առաջին զեկույցով հանդես եկավ
Սիրանուշ Շահվերդյանը: Զեկույցի թեման էր՝ «Չեզարե
Բեկարիայի «հանցանքի և պատժի մասին»» աշխատու
թյունը (ղեկավար՝ Էդուարդ Գյունաշյան):
Հաջորդ զեկույցով հանդես եկավ Մարիամ Մամյանը:
Զեկույցի թեման հետևյալն էր՝ «Երեխաների իրավունք
ների պաշտպանության երաշխիքները միջազգային
իրավական փաստաթղթերում» (ղեկավար՝ Արամայիս
Կոխլիկյան):
Լիագումար նիստից հետո ՈՒԳԸ աշխատանքները
շարունակվեցին 2 բաժանմունքներում (նախագահներ՝
Արամայիս Կոխլիկյան, Դավիթ Հակոբյան):
Ընդհանուր թվով ընթերցվեցին պատմաշխարհա
գրական ֆակուլտետի տարբեր մասնագիտությունների
ուսանողների (և´ բակալավրիատի, և´ մագիստրատու
րայի) 18 զեկույցներ:

ՎՊՀ ուսանողների զեկույցները
Հայ-ռուսական համալսարանում և ԳՊՄԻ-ում

ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը շա
րունակում է լայն գործունեություն ծավալել՝ մասնակցե
լով տարբեր գիտական ընթերցումների:
Ապրիլի 14-ին «Անգլերեն լեզու և գրականություն»
մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի
ուսանողներ Ստելլա Պողոսյանը և Սուսաննա Հովհան
նիսյանը ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի
են մասնակցել Հայ-ռուսական համալսարանում:
Ապրիլի 22-ին Գյումրու պետական մանկավարժական
ինստիտուտում տեղի ունեցավ ՈՒԳԸ նստաշրջան, որին
Վանաձորի պետական համալսարանից մասնակցեցին
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19 ուսանողներ: Նրանք հանդես եկան մասնագիտական
տարբեր զեկույցներով՝ հայոց լեզվից, գրականությունից,
պատմությունից, կենսաբանությունից, մանկավարժու
թյունից և հոգեբանությունից:
ՈՒԳԸ նախագահ Լիլիթ Պետրոսյանը նշեց, որ
ընթերցումներից հետո ուսանողները փոքրիկ էքսկուր
սիա են կազմակերպել Գյումրիում՝ այցելելով նշանավոր
դերասան Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարան:
Գիտաժողովների մասնակցության ծախսերը հոգացել
է Վանաձորի պետական համալսարանը:

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ
ՄԵՐ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԸ
Ապրիլի 7-9-ը Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվա
բանական համալսարանում կայացած հանրապետական
օլիմպիադային մասնակցեցին նաև ՎՊՀ հենակետային
վարժարանի սաները:
Հաղթահարելով քաղաքային և մարզային փուլերը՝
12-րդ դասարանի աշակերտուհի Անահիտ Եղիազարյանը
անգլերեն առարկայից արժանացել է 3-րդ կարգի դիպլո
մի, 11-րդ դասարանի անգլիական հոսքի աշակերտուհի
Անի Սարգսյանը՝ գովասանագրի:
Հաջողություն ունենք նաև հայ գրականություն
առարկայից: Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ վարժարա
նում ապրիլի 13-15-ին տեղի ունեցած հանրապետական
օլիմպիադայում պատմական հոսքի 12-րդ դասարանի
աշակերտ Անահիտ Ազարյանը արժանացել է 3-րդ կարգի
դիպլոմի:

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի խոստումնալից բռնցքամարտիկները
Օրերս Երևանի «Դինամո» ՄՀԿ-ում կայացավ բռնցքամարտի 2016 թ.
ՀՀ ավագ տարիքի պատանիների առաջնությունը, որին մասնակցեցին
շուրջ 220 մարզիկներ Հայաստանի 8 մարզերից, Արցախից և Երևանից:
Մրցաշարում իրենց ուժերը փորձեցին նաև ՎՊՀ հենակետա
յին վարժարանի բռնցքամարտիկներ Հենրիխ Եթիմյանը և Վախթանգ
Հարությունյանը:
Վարժարանի պատմական հոսքի 10 գ դասարանի աշակերտ Հենրիխ
Եթիմյանը, հանդես գալով 70 կգ քաշային կարգում, գրավել է պատվավոր
առաջին տեղը: Մեզ հետ զրույցում Հենրիխը նշեց, որ մարզաձևով
զբաղվում է արդեն 5 տարի (մարզիչ՝ Բագրատ Ավոյան), իսկ մրցաշա
րում ունեցել է 4 գոտեմարտ, որոնք հաջողությամբ են պսակվել և
պարգևել իրեն մինչ օրս գրանցած ամենամեծ հաղթանակը:
Մրցանակային տեղ է զբաղեցրել նաև նույն դասարանի աշակերտ
Վախթանգ Հարությունյանը, ով հանդես է եկել 66 կգ քաշային կարգում:
Նրան հաջողվել է գրավել մրցանակային երկրորդ տեղը: Վախթանգը
բռնցքամարտով զբաղվում է 7 տարի (մարզիչ՝ Գևորգ Կոստանյան):

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Ապրիլի 21-ին Վանաձորի պետական համալսարանի
քոլեջում տեղի ունեցավ վիկտորինա ինֆորմատիկայի
դասախոս Հասմիկ Դերձյանի նախաձեռնությամբ:
Վիկտորինային մասնակցեցին «Հաշվողական տեխ
նիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային
ապահովում» մասնագիտության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուր
սերի ուսանողները:
Վիկտորինայի համար ընտրվել էր հետևյալ խորագի
րը՝ «Համակարգիչների և տրամաբանության աշխար
հում»:Ուսանողները բաժանվել էին երկու թիմի, որոնք
կրում էին «Նյուտոն» և «Պասկալ» անունները: Ժյուրիի
կազմում էին քոլեջի տնօրեն Արևիկ Լոքյանը, դասախոս

ներ Նելսոն Ստեփանյանը, Նելլի Մանուչարյանը, Ֆրիդա
Թումանյանը և Կարինե Աթոյանը:
Հարցերն ընտրված էին հաշվողական տեխնիկայի
պատմությունից, համակարգչային աշխարհում հայտնի
մարդկանց կենսագրությունից: Ուսանողներին տրվեցին
նաև տրամաբանական խնդիրներ, գլուխկոտրուկներ:
Ուսանողները մեծ ոգևորությամբ պատասխանում էին
հարցերին՝ փորձելով վաստակել հնարավորինս շատ
միավորներ:
Վերջում ժյուրիի կազմն ամփոփեց արդյունքները.
հաղթող ճանաչվեց «Նյուտոն» թիմը:
Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Ù³ÛÇë 4, 5 (172)

äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü

ՀՊԱՐՏԱՆՈՒՄ ԵՆՔ
ՎՊՀ ՍԱՆԻ ՀԵՐՈՍՈՒԹՅԱՄԲ

Ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանին տիրող լար
վածությունը մտահոգում է բոլորին: Նյութական աջակ
ցությամբ և մեր աղոթքներով փորձում ենք հնարավորինս
սատարել սահմանին կանգնած քաջարի մարտիկներին:
Եվ ուրախալի է, երբ լսում ենք մեր հերոսների մարտական
սխրանքների մասին:
Օրերս առիթ ունեցանք հպարտանալու Վանաձորի
պետական համալսարանի սաներից մեկի քաջագործու
թյամբ:
Ադրբեջանական զորքերը ապրիլի 2-ին հարավարևելյան
հատվածում դիրքային առավելություն են ունեցել, սակայն
Պաշտպանության բանակի տանկային վաշտի կողմից հետ
են շպրտվել՝ կորուստ տալով 4 տանկ:
1-ին տանկային վաշտի հրամանատար, կապիտան
Արման Ադամյանը «Արցախ TV»-ի թղթակցի հետ զրույցում
նշել է, որ անձնակազմը հակառակորդի առաջխաղացումը
կանխելու, նրա զինտեխնիկան ոչնչացնելու մարտական
առաջադրանքը փայլուն կերպով է կատարել: Նա նաև նշել է,
որ անձնակազմի բոլոր տանկիստներն էլ իսկական հերոսներ
են և գերազանց են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը:
Տանկի հրամանատար, սերժանտ Արագած Աբրա
համյանն իր անձնակազմի մեխանիկ, վարորդ Արթուր
Գրեյանի և նշանառու Միքայել Մովսեսյանի հետ մեկ արկով

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն
Ա. Իսահակյան, Երկերի լիակատար ժողովածու 14
հատորով, հատոր 3-րդ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014 թ., 340 էջ
Պ. Սևակ, Սայաթ-Նովա, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2013 թ., 503 էջ
Ջ. Լեոպարդի, Խոհեր, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2012թ., 75 էջ
Մ. Կիրակոսյան, Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղ
ծագործությունը, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2012 թ., 190 էջ
Ջ. Կիրակոսյան, Ընտրանի, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014 թ., 729 էջ
Հայոց գրականության պատմություն, հատոր 3-րդ, նոր
շրջան, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2015 թ., 567 էջ
Էջեր Մանուկ Աբեղյանի պատմահրապարակախոսական
ժառանգությունից, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2013 թ., 101 էջ
Մանկավարժության արդի խնդիրները, Մարտահրավեր
ներ և լուծումներ, հանրապետական գիտաժողովի նյու
թերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2015թ., 335 էջ
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 2. մայիսօգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2015 թ., 341 էջ
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիր
ները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդ
վածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2015 թ., 373 էջ
Պատմաբանասիրական հանդես, N 3., ՀՀ ԳԱԱ, Երևան,
2010թ., 325 էջ
Պատմաբանասիրական հանդես, N 2., ՀՀ ԳԱԱ, Երևան,
2011թ., 317 էջ
Պատմաբանասիրական հանդես, N 2., ՀՀ ԳԱԱ, Երևան,
2015թ., 311 էջ

խոցել է հակառակորդի T90 տանկը:
Նշենք, որ Արագածը ՎՊՀ պատմաշխարհագրական
ֆակուլտետի «Կառավարում» մասնագիտության ուսանող է:
Ավարտելով առաջին կուրսը՝ նա մեկնել է զինվորական ծա
ռայության:
Կենաց և մահու այդ մարտում հակառակորդին, ցավոք,
հաջողվել է շարքից հանել ՊԲ մեկ տանկ: Տանկիստները
հպարտությամբ են հիշում մարտադաշտում զոհված
ընկերներին, կորուստ, որ ստիպում է նրանց միշտ զգոն լինել
և ոսոխին տալ արժանի հակահարված:
ՎՊՀ ողջ աշխատակազմը և ուսանողությունը ողջունում
են Արագածին և հպարտանում նրա հերոսությամբ:
Բարի´ ծառայություն և բարի´ վերադարձ մեր բոլոր
մարտիկներին:

Նարինե ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

14. С. А. Амбарцумян, Микрополярная теория оболочек и
пластин, “Гитутюн” НАН РА, Ереван, 2013г., 222 с.
15. В. Б. Бархударян, История армянских колоний Москвы
и Петербурга, “Гитутюн” НАН РА, Ереван, 2015г., 428 с.
ՀԳՄ հրատարակչություն
16. Լ. Բարսեղյան, Լռության ծաղիկ, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 160 էջ
17. Վ. Անդրեասյան, Թիթեռների աշխարհում, ՀԳՄ, Երևան,
2013 թ., 216 էջ
18. Ս. Բեգլարյան, Արջաորսի այբուբենը, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ.,
200 էջ
19. Գայանե Խաչ, Պատգամներ, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 300 էջ
20. Վ. Ալեքսանյան, Կասկածի ջրերի վրա, ՀԳՄ, Երևան,
2009 թ., 120 էջ
21. Վարդան Վանատուր, Ձմեռնամունչ մանկություն, ՀԳՄ,
Երևան, 2015 թ., 216 էջ
22. Գևորգ Խաչատուր, Բանաստեղծություններ, ՀԳՄ,
Երևան, 2015 թ., 160 էջ
23. Ս. Չախոյան, Բանաստեղծություններ, ՀԳՄ, Երևան,
2015 թ., 240 էջ
24. Ռ. Կարայան, Կյանքականչ, ՀԳՄ, Երևան, 2013 թ., 256 էջ
25. Գ. Սարգսյան, Հրեշտակ ընկեր Նունիկը, ՀԳՄ, Երևան,
2015 թ., 128 էջ
26. Հ. Զատիկյան, Պատմվածքներ, ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ.,
128 էջ
27. Ֆ. Մելոյան, Ընթացք, Գիրք 2., ՀԳՄ, Երևան, 2015 թ., 192 էջ
28. Թ. Բոլորչյան, Ուխտավորը, ՀԳՄ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ
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