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ԱՌԱՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ  
 
Հայկական ՍՍՌ ԳԱ նախագահության որոշմամբ 1958 թ. 

մայիսի 1-ին Արվեստների պատմության և տեսության սեկտորի 
բազայի վրա ստեղծվեց Արվեստի ինստիտուտը1… 

Հայ արվեստագիտության ոլորտում բացառիկ են ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի  ինստիտուտի դերը և նշանակությունը: Այսօր ՀՀ ԳԱԱ  
արվեստի ինստիտուտը միակ գիտական հաստատությունն է, 
որտեղ կատարվող հետազոտությունների առաջնային ուղղություն-
ներն են հայ արվեստի գրեթե բոլոր տեսակների՝ կերպարվեստի, 
ճարտարապետության, երաժշտության, դեկորատիվ և կիրա-
ռական արվեստների, թատրոնի, կինոյի և հեռուստատեսության 
պատմության և տեսության հիմնախնդիրները: Ինչպես իրավա-
ցիորեն նկատել է ինստիտուտի տնօրեն Արարատ Աղասյանը. 
«Արվեստի ինստիտուտը գործել և գործում է առաջին հերթին իբրև 
հայ արվեստի զարգացման պատմության ուսումնասիրության 
կենտրոն, որը կոչված է մեկտեղելու այդ բնագավառում հանրա-
պետության առաջատար գիտական ուժերը՝ մեր գեղարվեստական 
հարուստ, հսկայածավալ ժառանգության բազմակողմանի ուսում-
նասիրության, գիտական իմաստավորման և արժեքավորման, 
ինչպես նաև քարոզչական նպատակներով»2: Այդ առաքելության 
իրականացման գործում կարևոր նշանակություն են ունեցել ինս-
տիտուտի կազմակերպած արվեստագիտական նստաշրջաններն ու 
կոնֆերանսները:  Գիտաժողովների երթն ազդարարվեց գիտական 
արտագնա նստաշրջանների հրավիրմամբ: 1961-ին Ալավերդիում 
կազմակերպված գիտական սեսիայի ընթացքում լսվեցին զեկու-
ցումներ սովետահայ երաժշտության, ճարտարապետության ու 
թատրոնի անցած ուղու և նվաճումների, կերպարվեստի ականա-
վոր գործիչների մասին: Նստաշրջաններ հրավիրվեցին Ալավերդի-
ում (1962), Կիրովականում (1965), Ղափանում (1967) և Նոյեմբեր-
յանում (1967)3: 

                                                 
1 Տե՛ս Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2010, էջ 40: 
2 Աղասյան Ա., Առաջաբան, Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-
50, էջ 6: 
3 Տե՛ս Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 64: 

6 

ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած գիտական միջոցա-

ռումների շարքում իրենց կարևորությամբ առանձնանում են հայ 
արվեստին նվիրված միջազգային հինգ սիմպոզիումները, որոնց  
գիտական արդյունքները նշանակալի ավանդ դարձան հայ արվես-
տի ուսումնասիրության և միջազգային ճանաչման բնագավառում: 

Միջազգային համագործակցության տեսանկյունից չափա-
զանց կարևոր էր հայ-իտալական կապերի հաստատումը: Միլանի 
հայ մշակույթի ուսումնասիրության և վավերագրման կենտրոնի և 
ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի գործակցության կարևորագույն 
արդյունքներից էր Հայ արվեստին նվիրված միջազգային սիմպո-
զիումների կազմակերպումը:  

1974-ին ձևավորվում է 10 հոգուց բաղկացած խորհրդային 
պատվիրակությունը՝ հետևյալ կազմով. ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինս-
տիտուտից՝ Ռուբեն Զարյան, Ալեքսանդր Սահինյան, Ստեփան 
Մնացականյան, Արմեն Զարյան, Մուրադ Հասրաթյան, Նոնա Ստե-
փանյան և Կորյուն Ղաֆադարյան, Հնագիտության և ազգագրու-
թյան ինստիտուտից` Բաբկեն Առաքելյան, Մոսկվայից՝ Հովհաննես 
Ղալփախչյան, Լենինգրադից՝ Տատյանա Իզմայլովա: ՀՍՍՀ ԳԱ 
նախագահության որոշմամբ պատվիրակության ղեկավար է նշա-
նակվում Ռուբեն Զարյանը4: 

1975-ի հունիսի 28-30-ը Իտալիայի արտաքին գործերի նա-
խարարության հովանավորությամբ Հյուսիսային Իտալիայի Բեր-
գամո քաղաքում կայացավ Հայ արվեստին նվիրված միջազգային 
առաջին սիմպոզիումը, որը կազմակերպել էին Բերգամոյի հա-
մալսարանը, Միլանի պոլիտեխնիկումի հումանիտար գիտություն-
ների ինստիտուտը, Թուրինի ճարտարապետության պատմության 
ինստիտուտը և Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի 
արվեստի ինստիտուտը5:  

                                                 
4 Տե՛ս Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, Երևան, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, էջ 367: 
5 Տե՛ս ATTI Del primo simposio internazionale di arte Armena (Bergamo, 28-30 
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Սիմպոզիումի թեման էր՝ հայ միջնադարյան արվեստը և 
ճարտարապետությունը (բրոնզե դարից մինչև ուշ միջնադար): 
Հրավիրված էին մասնակիցներ 14 երկրների՝ Խորհրդային Միու-
թյան, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի, Բելգիա-
յի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Հարավսլավիայի, Լիբանանի և այլ 
երկրների 120 գիտնականներ, որոնք տարբեր բաժանմունքներում 
կարդացին 60 զեկուցում:  

Բերգամոյում սիմպոզիումին նախորդեց «Հայկական շա-
բաթ»-ը, որի ընթացքում ընթերցվեցին հայ ժողովրդի պատմության 
և արվեստի մասին բազմաթիվ զեկուցումներ:  

Սիմպոզիումի օրերին Բերգամոյում բացվեց «4-18-րդ դարերի 
հայ ճարտարապետությունը» ցուցահանդեսը, որտեղ նաև տեղ էին 
գտել հայ արվեստին և ճարտարապետությանը նվիրված հրա-
տարակությունները:  

Ցուցահանդեսին խորհրդային պատվիրակության անունից 
բացման խոսք ասաց Բաբկեն Առաքելյանը: Գիտաժողովի բացու-
մից առաջ տեղի ունեցավ հատուկ հարցազրույց, որտեղ հանդես 
եկան կազմակերպող կողմերի պաշտոնական ներկայացուցիչները, 
ինչպես նաև «Ունիտա» և այլ թերթերի թղթակիցներ: Իտալական 
մամուլը տպագրեց գիտաժողովի աշխատանքները լուսաբանող 
հոդվածներ: Բացման արարողությանը մասնակցում էին Իտալիայի 
արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ դոկտոր 
Չերկիոնին և Իտալիայում Սովետական Միության դեսպանության 
մշակութային գծով կցորդ Կաբանենկոն:  

Բացման ելույթի իրավունքը տրված էր Ադրիանո Ալպագո 
Նովելլոյին (Միլանի հայ մշակույթի ուսումնասիրության և վավերա-
գրման կենտրոն), Նինա Կաուչիշվիլուն (Բերգամոյի համալսարանի 
սլավոնագիտության ամբիոն) և Ռուբեն Զարյանին (ՀՍՍՀ Գիտու-
թյունների ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտ)6:  

Ընթերցվեցին ՀՍՍՀ ԳԱ նախագահ, ակադեմիկոս Վիկտոր 

                                                                                                              
Giugno 1975). Instituto Universitario di Bergamo, Facolte di architettura del 
politecnico di Milano. Accademia delle scienze dell’ Armenia RSS.- San Lazzaro-
Venezia.-1085 p. ill. 
6 Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, էջ 368: 
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Համբարձումյանի, Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Մա-
րիանո Ռումորիի և Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի ող-
ջույնի խոսքերը:  

Նույն օրվա երկրորդ կեսին մեկնարկեցին սիմպոզիումի 
բաժանմունքների աշխատանքները: Խորհրդային Միության պատ-
վիրակության անդամները հանդես եկան զեկուցումներով, որոնք 
ընդգրկում էին Ուրարտուից  մինչև ուշ միջնադար ընկած ժամա-
նակաշրջանը և նվիրված էին ինչպես քաղաքաշինական հար-
ցերին, այնպես էլ պատմական հուշարձանների առանձին տիպերի, 
համալիրների հետազոտությանը: Եռանավ և միանավ բազիլիկա-
ներին էին նվիրված Ալեքսանդր Սահինյանի և Մուրադ Հասրաթ-
յանի զեկուցումները: Թեմատիկ լայն ընդգրկում ունեին տարբեր 
երկրներից ժամանած գիտնականների զեկուցումները: Այսպես՝ 
Թոմազո Բրեչչիա Ֆրատդոկիի բանախոսությունը Վանա լճի Լիմ, 
Կտուց և Առտեր մենաստանների մասին:  

Սիմպոզիումի նիստերում կարդացված զեկուցումների մի մա-
սը նվիրված էր ճարտարապետության և արվեստի բնագավառում 
եղած կապերի և առնչությունների վերլուծությանը, հայ-իտալական 
մշակութային փոխառնչության խնդրին էր վերաբերում Ֆ.Բրանկիի 
«Հայերի առկայությունը Լոմբարդիայում» բանախոսությունը: 
Առանձին խումբ էին կազմում Հարավային Իտալիայի հայկական 
բնակավայրերում պահպանված հուշարձաններին վերաբերող, 
արվեստին և մասնավորապես կիրառական արվեստին առնչվող 
զեկուցումները. Ս.Մարիանի Կարլո՝ «Պուլեի շրջանը և կովկասյան 
մշակույթը», Ն.Տիերի՝ «Պաղեստինյան պատկերագրության վեր-
ապրուկները Վասպուրականում» ևն7: 

 Հայ արվեստին նվիրված երկրորդ միջազգային սիմպոզիու-
մի նախապատրաստման նպատակով 1977-ին ստեղծվում է նե-
րինստիտուտային աշխատանքային կազմկոմիտե՝ հետևյալ կազ-
մով՝ Մուրադ Հասրաթյան (նախագահ), Ստեփան Մնացականյան, 
Նոնա Ստեփանյան, Մանյա Ղազարյան, Կորյուն Ղաֆադարյան, 

                                                 
7 Մնացականյան Ս., Հայ արվեստի պատմությանը նվիրված գիտաժողով 
Իտալիայում, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 1975, 3 (70), էջ 253, 
254: 
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Արմեն Զարյան, Լևոն Ազարյան, Լիլիթ Զաքարյան8:  
Սիմպոզիումի կազմակերպման և անցկացման նպատակով 

ստեղծվեց նաև կազմկոմիտե՝ հետևյալ կազմով՝ Վիկտոր Համբար-
ձումյան, Աբգար Հովհաննիսյան, Ռեմա Սվետլովա, Յակով Խա-
չիկյան, Գուրգեն Առաքելյան, Ռուբեն Պարսամյան, Սերգեյ Համ-
բարձումյան, Մուրադ Մուրադյան, Եղիշե Համազասպյան, Ռաֆայել 
Սամսոնով: Կազմկոմիտեի նախագահ նշանակվեց ՀՍՍՀ Մի-
նիստրների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսան Կի-
րակոսյանը, տեղակալ՝ Ռուբեն Զարյանը, քարտուղար՝ Կորյուն Ղա-
ֆադարյանը9: 

1978 թվականի սեպտեմբերի 12-18-ը Երևանում գումարվեց 
Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպոզիումը, որն 
ուներ 5 մասնաճյուղ՝  

1. Հին Հայաստանի մշակույթը և արվեստը,  
2. Միջնադարյան հայ ճարտարապետություն,  
3. Միջնադարյան հայ արվեստ,  
4. Հայկական մանրանկարչություն,  
5. Նոր և սովետական հայկական արվեստ10: 
Սիմպոզիումի աշխատանքներին մասնակցում էր Խորհրդա-

յին Միության և աշխարհի շուրջ 20 երկրների 270 գիտնական. ներ-
գրավված էին Խորհրդային Միության և արտասահմանյան երկր-

                                                 
8 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 134, Զարյան Ռ.,  
Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, էջ 373: 
9 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 134, 135,  Զարյան Ռ.,  
Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, էջ 374: 
10 Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպոզիում, զեկուցումների 
ժողովածու: Հատոր 1-ին, Երևան, 12-18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1981, 302 էջ: Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 2-րդ, Երևան, 12-18 սեպտեմբերի, 
1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 477 էջ: Հայ արվեստին նվիրված մի-
ջազգային երկրորդ սիմպոզիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 3-րդ, 
Երևան, 12-18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 424 էջ: Հայ 
արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպոզիում, զեկուցումների ժողո-
վածու: Հատոր 4-րդ, Երևան, 12-18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1981, 418 էջ: 
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ների գիտահետազոտական  հիմնարկները11: Նիստերը գումարվե-
ցին Գիտությունների ակադեմիայի նիստերի դահլիճում, Մատենա-
դարանում, Գրողների տանը, Ճարտարապետների տանը, Արվես-
տի աշխատողների տանը12: 

Սիմպոզիումի կազմակերպման մասին կարևոր տեղեկու-
թյուններ է հաղորդում Ռուբեն Զարյանն իր «Մայրամուտից առաջ 
(Ինքնապատում)» գրքում13, որտեղ մասնավորապես ասվում է. 
«Գիտաժողովը ունենալու էր էմբլեմ. իտալացիները ընտրել էին 
Ավանի եկեղեցու հատակագիծը: Երևի ճիշտ կլիներ, եթե հենց դա 
էլ պահպանվեր: Զվարթնոցի խոյակներից մեկի արծվի պատկերն 
ունեցող էսքիզին, որը նկարիչ Խաչիկ Մուրադյանի գործն էր, 
կազմկոմիտեն հավանություն տվեց, իսկ հուշամեդալը պատրաստ-
վեց Լենինգրադում»14: 

Սիմպոզիումի շրջանակում նախատեսված էր կազմակերպել 
2 ցուցահանդես: Արդյունքում իրականացավ միայն հայկական 
դրոշմանիշների նմուշների ցուցահանդեսը Ակադեմիայի նախա-
գահության շենքի ճեմասրահում: Դրա ողջ պատասխանատվու-
թյունը ստանձնեց ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի գիտության բաժ-
նի աշխատակից Եվգենի Սիմոնյանը15: 

Սիմպոզիումի բացման խոսքում ՀՍՍՀ Մինիստրների սովե-
տի նախագահի առաջին տեղակալ, գիտաժողովի կազմկոմիտեի 
նախագահ Ալեքսան Կիրակոսյանը նշեց. «Մեզ համար մեծ է այս 
գիտաժողովի ոչ միայն գիտական, պատմական, այլև մշակութա-
                                                 
11 Կապիտալիստական երկրներից ժամանեց 50 մարդ, ԱՄՆ-ից՝ 11, Իտա-
լիայից՝ 14, Անգլիայից՝ 4: Սոցիալիստական երկրներից ներկայացուցիչներ 
կային Լեհաստանից, Ռումինիայից, Հարավսլավիայից, Չեխոսլովակիայից, 
Հունգարիայից, Բուլղարիայից, Գերմանիայից: Բացի այդ՝ Սփյուռքահայության 
կոմիտեն հրավիրեց 23, Կաթողիկոսը՝ 4 մարդ: Հայաստանից մասնակիցների 
թիվը հասավ 65-ի, Ռուսաստանից մասնակցեցին 31 մարդ, Վրաստանից՝ 8, 
Ուկրաինայից՝ 6, Ադրբեջանից՝ 2, տե´ս Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ 
(Ինքնապատում), հ. 4, էջ 379: 
12 Համաձայնագիր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի արխիվ: 
13 Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2016, 544 էջ: 
14 Նույն տեղում, էջ 380: 
15 Նույն տեղում, էջ 383: 
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յին-հասարակական նշանակությունը: Այն վկայում է, որ, ի տար-
բերություն նախախորհրդային տարիների, այսօր Հայաստանն է 
հայագիտության կենտրոնը…»16:  

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի անունից սիմպո-
զիումի մասնակիցներին ողջունեց ակադեմիայի նախագահ, ակա-
դեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը: Նա մասնավորապես ընդ-
գծեց. «Մեր հանրապետության գիտությունների ակադեմիան իր 
հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից մեծ ուշադրություն է նվիրել 
հայագիտական հետազոտություններին, և Գիտությունների ակա-
դեմիան հայ արվեստի ուսումնասիրության հարցերը համարում է 
հատուկ ուշադրության արժանի գործ»17: 

 Հայ արվեստի զարգացման պատմությունն ու առանձին 
հիմնախնդիրներ ընդգրկող զեկուցումներում գիտական շրջանա-
ռության մեջ դրվեցին նոր փաստեր, որոնց մեկնաբանությունները 
լույս սփռեցին հայ արվեստի պատմության մի շարք հարցերի վրա:  

Սիմպոզիումը խթանեց ինչպես հայագիտական մտքի առաջ-
ընթացը, այնպես էլ նպաստեց տարբեր երկրների գիտնականների 
միջև համագործակցության հետագա ամրապնդմանը: Զեկուցում-
ներն աչքի ընկան թեմաների բազմազանությամբ, զանազան 
խնդիրների յուրովի լուսաբանմամբ, հայկական միջնադարյան ար-
վեստի նկատմամբ տարբեր երկրների գիտնականների հետա-
քրքրությամբ18:  

Հայ միջնադարյան ճարտարապետության ուսումնասիրու-
թյան բնագավառում հատկապես ուշադրության են արժանի ար-

                                                 
16 Սիմոնյան Հ., Հայ արվեստին նվիրված միջազգային սիմպոզիում, «Պատ-
մաբանասիրական հանդես», Երևան, 1978, 3 (82), էջ 291: 
17 Համբարձումյան Վ., Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պրե-
զիդենտ (Ողջույնի խոսք), Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ 
սիմպոզիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 1-ին, Երևան, 12-18 սեպտեմ-
բերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, էջ 44, Հայ արվեստին նվիրված 
միջազգային երկրորդ գիտաժողովը, «Լրաբեր հասարակական գիտություն-
ների», Երևան, 1978, 10 (430), էջ 118: 
18 Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպոզիումի զեկուցումները 
տպագրվել են նաև առանձին բրոշյուրներով: Տե՛ս Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտ – 50, էջ 370-392: 
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տասահմանյան երկրների, հատկապես իտալացի գիտնականների 
զեկուցումները: Եվ պատահական չէր, որ տվյալ մասնաճյուղի բա-
նախոսների զգալի մասն արտասահմանյան երկրների գիտնական-
ներն էին. այսպես՝ Ֆ.Գանդոլֆոն (Իտալիա) հանդես եկավ «Հայ 
վաղ քրիստոնեական ճարտարապետության մեջ ստրուկտուրայի և 
ֆունկցիայի կապերի հարցի շուրջ» զեկուցմամբ, Ա.Ալպագո Նո-
վելլոն (Իտալիա)՝ «Հայկական հուշարձանները Հյուսիսային Իրանի 
տարածքում», Ա.Տեր-Հարությունյանը (Մեծ Բրիտանիա)՝ «Ազգիտի 
հայկական ամրոցը», Մ.Հասրաթյանը (Հայաստան)` «Թբիլիսիի 
հայկական միջնադարյան ճարտարապետության հուշարձանները» 
և այլն: Ի թիվս այլոց՝ հայ միջնադարյան մանրանկարչությանը 
նվիրված հետաքրքիր զեկուցումներ կարդացին ԱՄՆ-ից՝ Ա.Սաջ-
յանը. «Կալիֆոռնիայի համալսարանի՝ XIV դարի Գլաձորի ավե-
տարանի մասին», Լենինգրադից՝ Տ.Իզմայլովան. «XII դարի հայ-
կական մանրանկարչությունը» և այլք: 

Սիմպոզիումի մասնակիցների համար կազմակերպվեցին 
էքսկուրսիաներ դեպի հայկական ճարտարապետական հուշար-
ձաններ՝ Էջմիածին, Զվարթնոց, Գառնի, Գեղարդ, Հաղպատ, Սա-
նահին, Գոշավանք, Հաղարծին, Սարդարապատ, Օձուն և այլուր19: 
Սիմպոզիումի մասնակիցներն այցելեցին Հայաստանի պետական 
պատկերասրահ, Մատենադարան, Էրեբունի թանգարան, Հայկա-
կան ՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահան-
դես, Ժամանակակից արվեստի թանգարան, ինչպես նաև ներկա 
գտնվեցին Հայաստանի պարի պետական անսամբլի և Հայաստա-
նի պետական կապելլայի (Հայֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճ) հա-
մերգներին20: 

Սիմպոզիումի աշխատանքների արդյունքներն ամփոփեց 
ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Զարյանը: 

1981թ. սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 1-ը Իտալիայում  
Միլանի Հայ արվեստի ուսումնասիրության և վավերագրման կենտ-
րոնի, Մխիթարյան միաբանության Սբ. Ղազար հայկական ակա-

                                                 
19 Սիմոնյան Հ., Հայ արվեստին նվիրված միջազգային սիմպոզիում, էջ 292: 
20 Համաձայնագիր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի արխիվ: 
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դեմիայի և Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի գործակ-
ցությամբ գումարվեց երրորդ սիմպոզիումը21:  

Սիմպոզիումի թեման ներառում էր հայկական միջնադարյան 
ճարտարապետության, մանրանկարչության, կիրառական արվես-
տի, ինչպես նաև հայ-իտալական մշակութային առնչություններին 
նվիրված հետազոտություններ: Կարևորվեց հրավիրել Ժ. Լաֆոն-
տեն-Դոզոնին՝ Բելգիայից, Լարս Մյուլերին՝ Դանիայից և Մայքլ 
Սթոունին՝ Երուսաղեմից22: Ձևավորվեց 19 հոգուց բաղկացած 
խորհրդային պատվիրակությունը, որը ղեկավարում էր Հայկական 
ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, Հայ 
արվեստի միջազգային երկրորդ գիտաժողովի կազմկոմիտեի նա-
խագահ Ալեքսան Կիրակոսյանը:  

Սիմպոզիումի մեկնարկն ազդարարվեց խորհրդային պատ-
վիրակության կողմից Միլանի հնագիտության թանգարանին խաչ-
քարի նվիրաբերմամբ (Մարտունու շրջանի Կոթավանքի շրջակայ-
քի՝ XII-XIII դարերի)23:  

Սիմպոզիումի հանդիսավոր բացումը և լիագումար նիստը 
տեղի ունեցան Վիչենցայի Օլիմպիա թատրոնում: Բացման խոսքով 
հանդես եկավ Ադրիանո Ալպագո Նովելլոն, այնուհետև սիմպոզիու-
մի մասնակիցներին և հյուրերին ողջունեց քաղաքագլուխ Ջովանի 
Քիեզան, իսկ պատասխան խոսքով հանդես եկավ Ալեքսան Կի-
րակոսյանը: Զեկուցումներով հանդես եկան Նինա Գարսոյանը 
(ԱՄՆ)՝ «Հայկական միջնադարյան արվեստի ուսումնասիրության 
մի քանի հարցեր» և Գրիգոր Հասրաթյանը «Խորհրդային Հայաս-
տանի հուշարձանների պահպանումը և վերականգնումը» թեմանե-
րով24:  

Սեպտեմբերի 30-ին Ադրիանո Ալպագո Նովելլոյի նախաձեռ-
նությամբ Պիացոլլա Սուլ Բրենտայի Կոնտարինի-Սիմես առանձնա-

                                                 
21 ATTI.Del terzo simposio internazionale di arte Armena. 1981 Milano /Vicenza/ 
Castelfranco V. /Plazzolo sul Brenta /Venezia. 25 settembre-1 ottembre.- San 
Lazzaro-Venezia.-659 p. ill  
22 Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, էջ 400:  
23 Նույն տեղում, էջ 404, 405: 
24 Նույն տեղում, էջ 408, 409: 
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տանը բացվեց «Խաչքարեր» ցուցահանդեսը, որտեղ ցուցադրված 
էին խաչքարերի ընդօրինակություններ25:  

Հոկտեմբերի 1-ին ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի և Միլա-
նի հայ մշակույթի ուսումնասիրության և վավերագրման կենտրոնի 
միջև կնքվեց համագործակցության վեցամյա համաձայնագիր26: 
Կազմակերպվեց 20 ցուցահանդես, որոնցից էր «Հայ ճարտարա-
պետությունը Դ դարից-ԺԸ դարերը», վերջինիս մասին եվրոպա-
կան ութ երկրներում ներկայացվեց 70 բանախոսություն:  

Երկու կողմերը նախաձեռնեցին հետևյալ երեք շարքերի հրա-
տարակությունը` «Հայ ճարտարապետության հուշարձանները», 
«Հայ ճարտարապետության հետազոտությունները», «Հայ ճարտա-
րապետության հուշարձանների գծաքանդակները»27: Սիմպոզիումի 
գիտական առաքելություններից էր Միլանի վերոնշյալ կենտրոնի 
աշխատակիցների գործուղումը Խորհրդային Միություն, Թուրքիա, 
Իրան, Սիրիա՝ հայ արվեստի կոթողներն ուսումնասիրելու նպատա-
կով, իսկ Արվեստի ինստիտուտի գիտաշխատողները մեկնում էին 
Իտալիա՝ գիտական հետազոտությունները համադրելու, հայ ճար-
տարապետական կոթողները հետազոտելու համար: 

Իսկ արդեն 1985թ. սեպտեմբերի 11-17-ը Երևանում կայացավ 
չորրորդ սիմպոզիումը, որի աշխատանքներին մասնակցում էին 
արտասահմանյան (Ավստրիա, Բելգիա, Մեծ Բրիտանիա, Հունաս-
տան, Դանիա, Իրան, Իռլանդիա, Իտալիա, ԱՄՆ, Ֆրանսիա) և 
խորհրդային շուրջ 160 գիտնականներ, արվեստաբաններ և հայա-
գետներ28:  

Ամենամեծ պատվիրակությունն Իտալիայից էր՝ 14 ներկա-
յացուցիչ, այնուհետև Ֆրանսիայից՝ 8, ԱՄՆ-ից՝ 6, նույնքան՝ Գեր-
մանիայից: Սիմպոզիումի կազմակերպական աշխատանքները ղե-
կավարում էին ինստիտուտի տնօրենի գիտական գծով տեղակալ, 

                                                 
25 Նույն տեղում, էջ 412: 
26 Նույն տեղում, էջ 414: 
27 Տե´ս Համաձայնագիր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի արխիվ: 
28 Четвертый международный симпозиум по армянскому искусству (Тезисы 
докладов, Ереван, 11-17 сентября, 1985), Ереван, Изд-во АН Арм. ССР, 1985, 
326 стр. 
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երաժշտագետ Գևորգ Գյոդակյանը և ճարտարապետության բաժնի 
ավագ գիտաշխատող Մուրադ Հասրաթյանը29:  

Սիմպոզիումի հուշամեդալի առնչությամբ Ռուբեն Զարյանը 
գրում է. «Մեր ճարտարապետներից երկուսը՝ Մուրադ Հասրաթ-
յանը և Կորյուն Ղաֆադարյանը, այն կարծիքին էին, որ երկրորդ 
գիտաժողովի հուշամեդալը հնաոճ է, և առաջարկեցին, պահպա-
նելով պատկերը, այն արդիականացնել: Գործը հանձնարարվեց 
նկարիչ Ռոմիկ Ջուլհակյանին, և երբ հուշամեդալը պատրաստ էր, 
ես հասկացա, որ ընկերները միանգամայն իրավացի էին»30: 

Ներկայացված բազմաբովանդակ զեկուցումներում ընդհան-
րացվեցին հայ արվեստի ուսումնասիրության բնագավառի վերջին 
տարիների կարևոր նվաճումները: Սիմպոզիումի բացմանը ներկա 
էր սիմպոզիումի կազմկոմիտեի նախագահ, Հայաստանի Կոմկուսի 
Կենտկոմի քարտուղար Կարլեն Դալլաքյանը: Ներածական խոս-
քում Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղա-
կալ Յուրի Խոջամիրյանը նկատեց. «Տասը տարի առաջ Իտալիայի 
Բերգամո քաղաքում տեղի ունեցած հայ արվեստին նվիրված մի-
ջազգային առաջին գիտաժողովը հիմք դրեց մի ավանդույթի, որի 
նշանակությունը անգնահատելի է հայ ժողովրդի մշակույթի պատ-
մության ուսումնասիրության բնագավառում: Լիահույս եմ, որ չոր-
րորդ գիտաժողովը էլ ավելի կամրապնդի տարբեր երկրների գիտ-
նականների համագործակցությունը»31:  

Սիմպոզիումի աշխատանքները ծավալվեցին 4 մասնաճյու-
ղերում՝  

1. Կիրառական արվեստ,  
2. Միջնադարյան ճարտարապետություն,  
3. Միջնադարյան արվեստ, 
4. Նոր և խորհրդային շրջանի արվեստ և ճարտարապե-

տություն:  

                                                 
29 Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, էջ 419: 
30 Նույն տեղում, էջ 423, 424: 
31 Զաքարյան Ա., Հայ արվեստին նվիրված միջազգային չորրորդ գիտաժո-
ղովը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1985, 9 (513), էջ 
94, 95: 
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Մասնաճյուղերում արծարծված հարցերի շրջանակում կա-
րևորվեց խաչքարերի և գորգարվեստին նվիրված զեկուցումների 
ներգրավումը: Հայ և արտասահմանյան մասնագետների մասնակ-
ցության շնորհիվ ընթերցվեց գորգարվեստի վերաբերյալ յոթ և 
խաչքարերի վերաբերյալ չորս զեկուցում32: 

Լիագումար նիստի հետաքրքիր և բովանդակալից զեկուցում-
ներից էին Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսա-
րանի ներկայացուցիչ, արվեստի ականավոր պատմաբան, ՍՍՀՄ 
ԳԱ թղթակից անդամ Դմիտրի Սարաբյանովի «Գ.Յակուլովը և 
Արևելքի արվեստի ավանդները» և ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստի-
տուտի ճարտարապետության բաժնի վարիչ, ճարտարապետու-
թյան դոկտոր Ս.Մնացականյանի «Քառասյուն խաչագմբեթային 
համակարգերի ձևավորման ուղիները Հայաստանում և Բյուզան-
դիայում» բանախոսությունները33:  

Առանձին նիստերում սիմպոզիումի մասնակիցները ներկա-
յացրին գիտական հաղորդումներ, բերեցին ուշագրավ փաստեր, 
որոնք լուսաբանում էին Հայաստանի հին մշակույթի, միջնադար-
յան ճարտարապետության, կիրառական արվեստների, մանրա-
նկարչության և խորհրդային արվեստի բնագավառների նվաճում-
ներին վերաբերող մի շարք հարցեր:  

Սիմպոզիումի մասնակիցների համար կազմակերպվեցին 
էքսկուրսիաներ դեպի հայկական միջնադարյան ճարտարապե-
տական հուշարձաններ՝ Աշտարակի Կարմրավոր եկեղեցի, Սաղմո-
սավանքի ճարտարապետական համալիր, Թալինի ճարտարա-
պետական հուշարձան, Զվարթնոց, Նորավանքի ճարտարապետա-
կան համալիր, Թանադեվանքի՝ Գլաձորի համալսարանի համա-
կառույց: Եղեգնաձորում նրանք մասնակցեցին միջնադարյան նշա-
նավոր ճարտարապետ Մոմիկի անվան զբոսայգու ծառատունկին, 
իսկ Երևանի Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պե-

                                                 
32 Զարյան Ռ.,  Մայրամուտից առաջ (Ինքնապատում), հ. 4, էջ 421: 
33 Мнацаканян С. IV международный симпозиум по армянскому искусству, 
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 1985, 3 (110), էջ 234, Агасян А. IV 
Международный симпозиум по искусству Армении, «Советское искусствозна-
ние-22», Москва, «Советский художник», 1987, стр 446-448. 
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տական ակադեմիական թատրոնում դիտեցին Ա.Խաչատրյանի 
«Գայանե» բալետի ներկայացումը:  

Մեր հետազոտության արդյունքում հայտնաբերված արխի-
վային մի ուշագրավ նյութի շնորհիվ պարզեցինք, որ Հայ արվես-
տին նվիրված միջազգային չորրորդ սիմպոզիումի շրջանակում 
1985թ. սեպտեմբերի 11-ին կազմակերպվել է համերգ, որի ընթաց-
քում հնչել են հայ ու եվրոպացի կոմպոզիտորների գործեր` ժո-
ղովրդական երգեր, Խաչատուր Ավետիսյանի մանրանվագը, Ան-
տոն Ռուբինշտեյնի «Ռոմանսը» և «Նեոպոլիտանական երգը», Սեր-
գեյ Պրոկոֆևի «Սարկազմները», Կոմիտասի անվան քառյակի կա-
տարմամբ՝ Կոմիտաս-Ս.Ասլամազյանի երկու մանրանվագը: Հա-
յաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի կամերային նվագախումբը 
ներկայացրել է Գ.Դոնիցետտիի «Լուչիա դի Լամերմուր» օպերայից 
Լուչիայի արիան, հատվածներ Ա.Վիվալդիի «Տարվա եղանակներ» 
կոնցերտից և Յ.Սիբելիուսի «Պրելյուդը»34: 

Վերադառնալով սիմպոզիումի աշխատանքներին՝ նշենք, որ 
եզրափակիչ նիստում ուշագրավ և արժեքավոր զեկուցումներով 
հանդես եկան արվեստագիտության դոկտոր, Լենինգրադի պետա-
կան Էրմիտաժի գիտական աշխատակից Տ.Իզմայլովան՝ «Վեհա-
փառի Ավետարանի մանրանկարները» թեմայով և արևմտագեր-
մանացի գիտնական Հ.Հոֆրիխտերը, ում ելույթը նվիրված էր 
Կիլիկիայի հայկական ամրոցների կառուցման ոճին և մեթոդին: 
Իտալահայ գիտնական Գաբրիելա Ուլուհոջյանը գիտաժողովի 
մասնակիցներին հաղորդեց Միլանի պոլիտեխնիկական ինստի-
տուտի ճարտարապետության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Ադրիանո 
Ալպագո Նովելլոյի ողջույնը, ով չէր կարողացել ներկա գտնվել: Նա 
նաև գիտաժողովի կազմկոմիտեին մատուցեց հայ արվեստին 
նվիրված III գիտաժողովի նյութերի՝ Իտալիայում հրատարակված 
ժողովածուն35:    

1988թ. մայիսի 28-ից հունիսի 5-ը Իտալիայում Վենետիկի 
համալսարանի եվրասիական հետազոտության ամբիոնի, Միլանի 

                                                 
34 1985 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համերգի հայտագիր, Համաձայնագիր, 
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի արխիվ: 
35 Նույն տեղում, էջ 95, 96: 
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հայ մշակույթի ուսումնասիրության և վավերագրման կենտրոնի, 
Վենետիկի «Պադու-արաքս» ասոցիացիայի և ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի 
ինստիտուտի աջակցությամբ կայացավ հայ արվեստին նվիրված 
հինգերորդ սիմպոզիումը՝ «Հայաստանը՝ քաղաքակրթությունների 
խաչմերուկում» խորագրով, որին հաջորդեց սիմպոզիումների զե-
կուցումների հրատարակումն առանձին ժողովածուներով36:  

Ինչպես նշում է Արվեստի ինստիտուտի փոխտնօրեն Աննա 
Ասատրյանը. «Ըստ էության՝ 1988-ին Իտալիայում կայացած Հայ 
արվեստին նվիրված հինգերորդ միջազգային սիմպոզիումը դար-
ձավ Արվեստի ինստիտուտի Ոսկեդարի եզրափակիչ ակորդը: 
Դրանից հետո հայտնի պատճառներով խոսք անգամ չէր կարող 
լինել նման խոշորամասշտաբ միջոցառումների մասին…»37: 

Տարիներ անց՝ 2005թ. հոկտեմբերի 5-ին, ՀՀ նախագահ 
Ռոբերտ Քոչարյանի և Իտալիայի Հանրապետության նախագահ 
Կառլո Աձելիո Չամպիի բարձր հովանու ներքո մեկնարկեցին «Տե-
սի զերկիրն Իտալիո…» հայ-իտալական բարեկամության օրերը, 
որի շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ նիստերի դահլիճում հոկտեմբերի 7-8-ը 
գումարվեց հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություննե-
րին նվիրված «Վենետիկյան ընթերցումներ» երկօրյա միջազգային 
գիտաժողովը, որին մասնակցեցին շուրջ 30 հայագետներ Հայաս-
տանից և Իտալիայից38: ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն 
Արարատ Աղասյանն իր «Հայ-իտալական գեղարվեստական առըն-
չությունները» զեկուցման մեջ (խոսքը հիմնականում ճարտարա-
պետության, կերպարվեստի, երաժշտության, թատրոնի՝ հայերի և 
իտալացիների միջև զարգացող փոխադարձ շփումների մասին էր) 
հիշատակեց արվեստագետների և մշակութային գործիչների 
անուններ, որոնցից շատերը հայտնի են միայն մասնագետների 
նեղ շրջանում կամ մոռացված և անհայտ են39: Այնուհետև գիտա-

                                                 
36 Տե՛ս Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 133-136: ATTI, 
Del quiento simposio iternazionale di arte Armena, Vebezia, Milano-Bologna-
Firenze, 1988, 28 maggio-5 giugno,- SanLazzaro-Venezia,-859 p, ill. 
37 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 137: 
38 Նույն տեղում, էջ 198, 199: 
39 Ասատրյան Ա., «Վենետիկյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով՝ 
նվիրված հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություններին, «Պատմա-
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ժողովն իր աշխատանքը ծավալեց երկու մասնաճյուղերի նիստե-
րում՝ «Մխիթարյան միաբանությունը ու Վենետիկը» և «Հայերն ու 
Իտալիան. մշակույթ և արվեստ»: 

Գիտաժողովի ընթացքում ներկայացված առավել հետա-
քրքիր զեկուցումները տպագրվեցին գիտաժողովին ընդառաջ լույս 
տեսած «Տեսի զերկիրն Իտալիո…» պատկերագրքում և Վենետի-
կում լույս ընծայվող «Բազմավեպ» հանդեսի՝ 2006 թվականի հա-
մարում («Բազմավեպ», 2006, Վենետիկ-Ս.Ղազար, ՃԿԴ տարի, 
թիվ 1-4): 

Փաստորեն 17-ամյա դադարից հետո վերստին աշխուժացավ 
հայ-իտալական երբեմնի արգասաբեր և բեղուն համագործակ-
ցությունը ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի և Իտալիայի հայագետ-
ների միջև40: 

«Հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություններին 
նվիրված միջազգային գիտաժողովի կազմակերպման և անցկաց-
ման համար» ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Արարատ 
Աղասյանը և տնօրենի տեղակալ Աննա Ասատրյանը պարգևա-
տրվեցին ՀՀ ԳԱԱ պատվոգրերով: 

 
ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐԸ 
 
1970-ականների կեսերին ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտը 

հիմնարկեց հայ արվեստին նվիրված հանրապետական գիտական 
կոնֆերանսներ, որոնք դարձան ավանդական: Հայ արվեստի և 
ճարտարապետության հիմնախնդիրներին նվիրված հանրապետա-
կան առաջին գիտական կոնֆերանսը կայացավ 1975-ին՝  Մ.Մաշ-
տոցի անվան Մատենադարանի հետ համատեղ41: Կոնֆերանսի 

                                                                                                              
բանասիրական հանդես», Երևան, 2005, 3 (170), էջ 293, 294: 
40 Տե՛ս Ասատրյան Ա., «Վենետիկյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժո-
ղով՝ նվիրված հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություններին, 
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2005, N 3 (170), էջ 292-296: 
41Հանրապետական առաջին գիտական կոնֆերանսը՝ նվիրված հայ արվեստի 
և ճարտարապետության պրոբլեմներին (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1975), 
Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, 46 էջ:  
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ընթացքում ներկայացված 22 զեկուցումներում արծարծվեցին վաղ-
միջնադարյան ճարտարապետության, թատրոնի և կերպարվեստի՝ 
մասնավորապես մանրանկարչության պատմության, տեսության և 
գեղագիտության հարցերը (Մուրադ Հասրաթյան՝ «Ամարասի վան-
քի ճարտարապետությունը», Վանիկ Խաչատրյան՝ «Գույնը որպես 
գեղագիտական էլեմենտ՝ միջնադարյան Հայաստանի գեղագիտու-
թյան մեջ», Հենրիկ Հովհաննիսյան՝ «Խմբապարային դրամայի նա-
խատիպը հայկական վաղ միջնադարում» և այլք): 

Մեկ տարի անց՝ Արևելքի ժողովուրդների արվեստի պետա-
կան թանգարանի (Մոսկվա) հետ համագործակցությամբ  1976թ. 
մայիսի 5-8-ը, գումարվեց Հայաստանի կուլտուրայի և արվեստի 
հիմնախնդիրներին նվիրված հանրապետական երկրորդ գիտա-
կան կոնֆերանսը, որի աշխատանքները ծավալվեցին գիտական 
երկու մասնաճյուղերում՝  

1. Հին ու միջնադարյան արվեստ, 
2. Ժամանակակից արվեստ42:  
Նստաշրջանի բացմանը ներածական խոսքով հանդես եկավ 

ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Զարյանը: 
Քառօրյա կոնֆերանսի ընթացքում ներկայացվեց 61 զեկուցում, 
որից 10-ը օտարերկրյա գիտնականների ելույթներն էին: Կոնֆե-
րանսի աշխատանքներն ամփոփվեցին էքսկուրսիայով դեպի Գառ-
նի և Գեղարդ: 

Ինչպես տեսնում ենք, hանրապետական կոնֆերանսների 
կազմակերպումը դառնում է ավանդական և ամենամյա, աշխա-
տանքներն ընթանում են առանձին մասնաճյուղերում, և հրատա-
րակվում են զեկուցումների թեզիսները: 

Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված 
հանրապետական երրորդ գիտական կոնֆերանսը կայացավ 
1977թ. մայիսի 4-7-ը (58 զեկուցում, արտասահմանից 9 մասնա-

                                                 
42 Հայաստանի կուլտուրայի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված հանրապե-
տական երկրորդ գիտական կոնֆերանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 5-8 
մայիսի, 1976), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976, 192 էջ:  
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կից)43, իսկ 1979թ. սեպտեմբերի 18-22-ը Հայաստանի ազգագրու-
թյան պետական թանգարանի հետ համատեղ Երևանում և Սար-
դարապատում Արվեստի ինստիտուտը գումարեց Հայաստանի 
մշակույթի և արվեստի հիմնախնդիրներին նվիրված հերթական՝ 
չորրորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանսը44:  

Կոնֆերանսը, որի փակումը կայացավ Սարդարապատում՝ 
Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում, անցկաց-
վեց 4 մասնաճյուղով՝ Հին և միջնադարյան արվեստի մասնաճյուղ 
(ղեկավար՝ ճարտ. դոկտոր Ստեփան Մնացականյան), Թատրոնի և 
երաժշտության մասնաճյուղ (ղեկավար՝ արվ. թեկնածու Գևորգ 
Գյոդակյան), Ժամանակակից կերպարվեստի մասնաճյուղ (ղեկա-
վար՝ արվ. թեկնածու Նոնա Ստեփանյան), Ժամանակակից ճար-
տարապետության մասնաճյուղ (ղեկավար՝ Լևոն Բաբայան): Լսվեց 
88 զեկուցում, որից 22-ը արտասահմանյան գիտնականների բա-
նախոսություններն էին: Նստաշրջանն աչքի ընկավ ինչպես մաս-
նակիցների աննախադեպ մեծ թվով, բազմաքանակ օտարերկրյա 
մասնակիցներով, այնպես էլ լայն աշխարհագրությամբ. ներգրավ-
ված էին գիտնականներ Բաքվի, Թեոդոսիայի, Մոսկվայի, Լենին-
գրադի, Լվովի, Թբիլիսիի և Երևանի գիտական ու մշակութային 
օջախներից:  

ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի և Երևանի պետական հա-
մալսարանի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հա-
մագործակցությամբ 1982-ի հոկտեմբերի 12-16-ը տեղի ունեցավ 
Հայաստանի մշակույթի և արվեստի հիմնախնդիրներին նվիրված 
հանրապետական գիտական հինգերորդ նստաշրջանը, որը նվիր-
վեց ՍՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին45: Ընթերցվեց 132 զեկու-

                                                 
43 Հանրապետական երրորդ գիտական կոնֆերանսը՝ նվիրված Հայաստանի 
մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 4-7 
մայիսի, 1977), Երևան, 1977, 178 էջ: 
44 Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված չորրորդ հան-
րապետական գիտական կոնֆերանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան-Սար-
դարապատ, 18-22 սեպտեմբերի, 1979), 1979, 291 էջ: 
45 Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված հինգերորդ 
հանրապետական գիտական կոնֆերանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 12-
16 հոկտեմբերի, 1982), 1982, 481 էջ: 
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ցում, որոնցից 38-ի հեղինակներն արտասահմանցի մասնակից-
ներն էին: Բանախոսությունների թեմատիկ բազմազանության մեջ 
գերակշռում էին հին և միջնադարյան արվեստի, ինչպես նաև հու-
շարձանների վավերացման, վերականգնման և յուրացման հար-
ցերին նվիրված ելույթները:  

Հայաստանի մշակույթի և արվեստի հիմնախնդիրներին 
նվիրված վեցերորդ կոնֆերանսը, որը նվիրված էր Մեծ Հոկ-
տեմբերի 70-ամյակին, գումարվեց 1987 թ. հունիսի 2-4-ը Երևա-
նում46: Կրկին ավանգարդում էին հին և միջնադարյան արվեստին 
նվիրված զեկուցումները: Ու թեպետ 121 բանախոսներից 46-ը 
արտասահմանցի մասնակիցներ էին, այդուհանդերձ, գիտական 
նստաշրջանը համարվել է հանրապետական:  

Նշենք, որ խորհրդային արվեստին նվիրված զեկուցումներն 
առանձին մասնաճյուղով առաջին անգամ ներկայացան հինգերորդ 
և վեցերորդ կոնֆերանսներում:  

Հավելենք, որ վերևում հիշատակված II, III, V, VI, հանրապե-
տական գիտական կոնֆերանսները եզրափակվել են դեպի Հա-
յաստանի պատմամշակութային կոթողներ կազմակերպված էքս-
կուրսիաներով: 

Տևական դադարից հետո՝ 1995թ. հոկտեմբերի 10-12-ը, գու-
մարվեց Հայ արվեստին նվիրված յոթերորդ հանրապետական գի-
տական կոնֆերանսը47: Ներկայացված 62 զեկուցումները բաշխ-
ված էին կերպարվեստի, ճարտարապետության, երաժշտության ու 
թատրոնի մասնաճյուղերում:  

Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական ութերորդ գիտա-
կան նստաշրջանը տեղի ունեցավ Երևանում 1997թ.  հոկտեմբերի 
28-29-ը48: Գիտական մասնաճյուղերում (ճարտարապետության, 

                                                 
46 Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված վեցերորդ 
հանրապետական գիտական կոնֆերանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 2-4 
հունիսի, 1987), Երևան, 1987, 264 էջ: 
47 Հայ արվեստին նվիրված յոթերորդ հանրապետական գիտական կոնֆե-
րանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 10-12 հոկտեմբերի, 1995), Երևան, 1995, 
105 էջ: 
48 Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական ութերորդ գիտական կոնֆերանս 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 28-30 հոկտեմբերի, 1997), Երևան, 1997, 96 էջ: 
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կերպարվեստի և երաժշտության) ընթերցվեց 50 զեկուցում: Հայ 
արվեստին նվիրված յոթերորդ և ութերորդ հանրապետական 
գիտական նստաշրջանների մասնակիցների մեծամասնությունն 
Արվեստի ինստիտուտի աշխատակիցներն էին:  

Ավանդական և շարունակական դարձած՝ Հայաստանի մշա-
կույթի և արվեստի հիմնախնդիրներին նվիրված հանրապետական 
գիտական կոնֆերանսների կազմակերպման գործում ՀՍՍՀ  ԳԱ 
արվեստի ինստիտուտը համագործակցում էր Արևելքի ժողովուրդ-
ների արվեստի թանգարանի (Մոսկվա), Երևանի պետական հա-
մալսարանի և Հայաստանի ազգագրության պետական թանգա-
րանի (այժմ՝ Հայաստանի ազգագրության և ազգային-ազատա-
գրական պայքարի պետական թանգարան) հետ: 

2008 թ. մայիսի 1-ին լրացավ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտու-
տի ծննդյան կեսդարյա հոբելյանը: Այդ կապակցությամբ 2009թ. 
նոյեմբերի 5-6-ը գումարվեց ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հիմ-
նադրման 50-ամյակին նվիրված հանրապետական իններորդ գի-
տական նստաշրջանը, որի աշխատանքներին մասնակցեցին շուրջ 
40 արվեստաբաններ: Թեև զեկուցողների հիմնական կորիզը ՀՀ 
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի գիտնականներն էին, սակայն մաս-
նակիցների շարքում էին Մատենադարանի, Երևանի պետական 
համալսարանի, Հայկական բաց համալսարանի, Գեղարվեստի պե-
տական ակադեմիայի և գիտամշակութային այլ օջախների գիտնա-
կանները49: 

*** 
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 2001 թ. հոկտեմբերի 17- 

19-ը գումարեց «Քրիստոնեական Հայաստանի արվեստը» խորա-
գրով գիտաժողովը, որը նվիրված էր Հայաստանում քրիստո-

                                                 
49ՀՀ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանով ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտի 50-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ ՀՀ մշակույթի նախարա-
րության բարձրագույն պարգևով՝ «Ոսկե մեդալով», պարգևատրվեցին ՀՀ 
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երկարամյա փոխտնօրեն, երաժշտության բաժնի 
վարիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ Գյոդակյանը և ՀՀ 
ԳԱԱ թղթակից անդամ, ճարտարապետության բաժնի վարիչ, ճարտարապե-
տության դոկտոր, պրոֆեսոր Մուրադ Հասրաթյանը, տե´ս Ասատրյան Ա., ՀՀ 
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 15-19: 
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նեության՝ որպես պետական կրոնի հռչակման 1700-ամյակին50: 
Գիտաժողովի կազմկոմիտեի աշխատանքներում ներգրավվեցին 
Մուրադ Հասրաթյանը (նախագահ), Սեյրանուշ Մանուկյանը (պա-
տասխանատու քարտուղար), Արարատ Աղասյանը և Վիգեն Ղա-
զարյանը (անդամներ): 

Ընթերցված 35 զեկուցումներում ներկայացվեցին միջնադար-
յան կերպարվեստի, ճարտարապետության և թատրոնի պատմու-
թյան հարցերը (Վահրամ Թաթիկյան՝ «Քրիստոնեական և ազգա-
կից հորինվածքները հայկական գորգարվեստում», Վարազդատ 
Հարությունյան՝ «Քրիստոնեության ընդունման անդրադարձը վաղ 
միջնադարի հայկական ճարտարապետության զարգացման գոր-
ծընթացում», Հենրիկ Հովհաննիսյան՝ «Թատրոն-եկեղեցի հարաբե-
րությունը միջնադարում», ինչպես նաև լսվեցին նոր շրջանի կեր-
պարվեստի ուսումնասիրությանը վերաբերող զեկուցումներ (Նոնա 
Ստեփանյան՝ «Հայ նկարիչները XX դարի ռուսական մշակույթում», 
Մարինա Ստեփանյան՝ «Ականավոր հոգևորականների կերպար-
ները նոր ժամանակի հայ նկարիչների ստեղծագործության մեջ», 
Գարեգին Քոթանջյան՝ «Եղիշե Թադևոսյանի «Քրիստոսը և փա-
րիսեցիները կտավը»): 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՆ 
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐԸ 
 
Տարիներ շարունակ Արվեստի ինստիտուտի գիտահետազո-

տական հետաքրքրությունների շրջանակում է գտնվել հայ ժո-
ղովրդի՝ այլ ժողովուրդների հետ ունեցած մշակութային առնչու-
թյունների ուսումնասիրությունը: Այս համատեքստում հատուկ կա-
րևորություն են ստանում 1970-ական թվականներին սկիզբ առած 
հայ-վրացական գիտական շփումները, ինչպես նաև Հայաստանի և 
Վրաստանի արվեստի հիմնահարցերին նվիրված համատեղ գի-
տական կոնֆերանսների կազմակերպումը:  

                                                 
50 Միջազգային գիտաժողով «Քրիստոնեական Հայաստանի արվեստը» (զե-
կուցումների թեզեր, Երևան, հոկտեմբերի 7-9, 2001), 68 էջ: 
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Վրացական ՍՍՀ ԳԱ Գ. Չուբինաշվիլու անվան արվեստի 
պատմության ինստիտուտի և ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի 
նախաձեռնությամբ 1979 թ. ապրիլի 23-28-ը Թբիլիսիում գումար-
վեց հայկական և վրացական արվեստի խնդիրներին նվիրված 
համատեղ առաջին գիտական կոնֆերանսը51, որի բացմանը ելույթ 
ունեցան Վրացական ՍՍՀ ԳԱ Գ. Չուբինաշվիլու անվան արվեստի 
պատմության ինստիտուտի դիրեկտոր, վրացական ՍՍՀ ԳԱ ակա-
դեմիկոս, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վախթանգ 
Բերիձեն և Հայկական ՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի դեկորա-
տիվ և կիրառական արվեստի բաժնի վարիչ Մանյա Ղազարյանը: 
Նրանք կարևորեցին նմանատիպ գիտական շփումների անհրա-
ժեշտությունը, ինչը նպաստում է երկու ժողովուրդների մշակու-
թային ժառանգության համատեղ հետազոտմանը:  

Արվեստի ինստիտուտի գիտական բազմապրոֆիլ կողմնորո-
շումը ինքնըստինքյան հանգեցրեց թբիլիսյան նստաշրջանին մաս-
նակցելուն52: Գիտաժողովը նվիրված էր ճարտարապետության 
պատմության, մանրանկարչության, որմնանկարչության, հաստո-
ցային գեղանկարչության, գրաֆիկայի և դեկորատիվ-կիրառական 
արվեստի ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև առկա էին զեկու-
ցումներ թատերագիտության և երաժշտագիտության վերաբերյալ: 
Հայաստանից՝ ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտից, մասնակցում 
էր 11 գիտնական, իսկ Վրաստանից՝ ՎՍՍՀ ԳԱ Գ. Չուբինաշվիլու 
անվան վրացական արվեստի պատմության ինստիտուտից, Թբի-
լիսիի գեղարվեստի պետական ակադեմիայից, Վ.Սարաջիշվիլու 
անվան պետական կոնսերվատորիայից, Շ.Ռուսթավելու անվան 
պետական թատերական ինստիտուտից, Վրաստանի արվեստի 
պետական թանգարանից ներգրավված էր 18 մասնակից: 

Հայաստանի և Վրաստանի արվեստի խնդիրներին նվիրված 
երկրորդ գիտական կոնֆերանսը կայացավ 1981թ. հունիսի 3-6-ը 
                                                 
51 Совместная научная конференция, посвященная вопросам армянского и гру-
зинского искусства (план работы и тезисы докладов, Тбилиси, апрель, 1979),  
Тбилиси, 1979, 47 стр. 
52 Տե՛ս Мнацаканян С. Научная конференция, посвященная вопросам армян-
ского и грузинского искусства, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 
1979, 3 (86), էջ 293: 
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Երևանում և Սարդարապատում53: Վերջինիս կազմակերպիչներն 
էին ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտը, Վրացական ՍՍՀ ԳԱ 
Գ. Չուբինաշվիլու անվան արվեստի պատմության ինստիտուտը և 
Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանը: Կոնֆերան-
սի աշխատանքներին մասնակցում էին երկու եղբայրական հան-
րապետությունների շուրջ 50 գիտնականներ: Իր բացման խոսքում 
ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից 
անդամ Ռուբեն Զարյանը նշեց. «Հայ և վրաց ժողովուրդների մշա-
կութային կապերի պատմության տարեգրությունը լի է երկու ժո-
ղովուրդների բարեկամությունը վկայող բազմաթիվ էջերով, և մեր 
արվեստագետների համագործակցությունը նպաստում է երկու 
դրկից ժողովուրդների արվեստի էլ ավելի մերձեցմանն ու հետագա 
զարգացմանը»54: 

Կոնֆերանսն աշխատանքները ծավալեց հին և միջնադար-
յան արվեստի սեկցիայի և նոր ու խորհրդային շրջանի արվեստի 
բաժիններում:  

Հայ-վրացական մշակութային փոխառնչությունների հիմնա-
հարցերին նվիրված միջհանրապետական հերթական գիտական 
կոնֆերանսը տեղի ունեցավ 1989 թ. մարտի 2-4-ը Թբիլիսիում՝ 
Վրացական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ժողովուրդների 
բարեկամության թանգարանի և Հայաստանի ՍՍՀ  ԳԱ արվեստի 
ինստիտուտի համագործակցությամբ55: 24 բանախոսություններից 
9-ը նվիրված էր հայ-վրացական արվեստի փոխառնչություններին 
(այդ թվում՝ Մարիամ Այվազյան՝ «Գ.Գրիգորյանի գեղանկարչական 
ոճի ձևավորումը. թիֆլիսյան շրջան», Նոնա Ստեփանյան՝ «Սերգեյ 
Փարաջանովը որպես գեղանկարիչ» և այլք):  

                                                 
53 II Межреспубликанская научная конференция по проблемам искусства Ар-
мении и Грузии (тезисы докладов, Ереван-Сардарапат, 3-6 июня 1981), 1981, 
72 стр. 
54 Շահնազարյան Ա., Հայաստանի և Վրաստանի արվեստի պրոբլեմներին 
նվիրված երկրորդ միջհանրապետական կոնֆերանսը, «Լրաբեր հասարակա-
կան գիտությունների», Երևան, 1981, 7 (463), էջ 119:  
55 Межреспубликанская научная конференция по проблемам грузино-армян-
ских культурных взаимосвязей (тезисы докладов, Тбилиси, 2-4 марта, 1989), 
Тбилиси, 1989, 32 стр. 
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«ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ,  
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐԸ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ  
 
Վերջին տարիներին ակտիվացել է Արվեստի ինստիտուտի 

համագործակցությունը Ճարտարապետության և շինարարական 
գիտությունների ռուսաստանյան ակադեմիայի Ճարտարապետու-
թյան և քաղաքաշինության տեսության և պատմության գիտահե-
տազոտական ինստիտուտի հետ: Վերջինիս հետ համատեղ 2019-
ից ավանդաբար տարեսկզբին Մոսկվայում կազմակերպվում է 
«Ճարտարապետություն, ժառանգություն, ավանդույթ և նորարա-
րություն» խորագրով միջազգային կոնֆերանսը: 2019թ. փետրվա-
րի 26-27-ը գումարվեց  «Архитектура: наследие, традиции и нова-
ции» խորագրով առաջին միջազգային կոնֆերանսը56, որի աշխա-
տանքներին մասնակցեցին Արվեստի ինստիտուտի գիտաշխատա-
կիցներ՝ ճարտարապետության դոկտոր Դավիթ Քերթմենջյանը, 
ճարտարապետության թեկնածուներ Անուշ Տեր-Մինասյանը և 
Հրանտ Հովսեփյանը: 2020թ. փետրվարի 26-27-ին գումարվեց «Ар-
хитектура: наследие, традиции и новации» միջազգային կոնֆերան-
սը, որի աշխատանքներին մասնակցեց Անուշ Տեր-Մինասյանը:  

 
ԵՐԱԺՇՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Ինչպես հայտնի է, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 1958թ. 

ստեղծվեց ՀՍՍՀ ԳԱ Արվեստների պատմության ու տեսության 
սեկտորի հիման վրա, որն իր հերթին 1948-ին կազմավորվել էր 
ՀՍՍՀ ԳԱ համակարգում 1944-ին հիմնադրված Երաժշտության 
պատմության և տեսության սեկտորի հիման վրա: Ուստի պատա-
հական չէ, որ առաջին գիտական միջոցառումները հենց երաժըշ-
տագիտական էին: 

                                                 
56   http://www.icoaiti.org/2019/?0.17744865400231713  (11.10.2019): 
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«1944թ. հոկտեմբերի 28-31-ին գումարվում է երաժշտության 
պատմության ու տեսության սեկտորի կազմակերպած գիտական 
սեսիան, որտեղ զեկուցումներով հանդես են գալիս Արամ Քո-
չարյանը՝ «Երաժշտական գործիքները և գործիքային արվեստը 
Հայաստանում», Քրիստափոր Քուշնարյանը՝ «Շարականների լա-
դային առանձնահատկությունները» և Գեորգի Տիգրանովը՝ «Սպեն-
դիարյանի «Ալմաստ» օպերայի երաժշտական դրամատուրգիան» 
թեմաներով: 1945թ. ապրիլի 3-ին գումարվում է երաժշտության 
պատմության ու տեսության սեկտորի կազմակերպած գիտական 
սեսիան՝ նվիրված Ռոմանոս Մելիքյանի մահվան 10-ամյակին, որ-
տեղ զեկուցումներով հանդես են գալիս Ա.Քոչարյանը՝ «Հայ 
երաժշտական լեզվի զարգացման հիմնական էտապները և Ռո-
մանոս Մելիքյանի տեղն ու դերը հայ երաժշտության մեջ», Կ.Մելիք-
Վրթանեսյանը՝ «Ռոմանոս Մելիքյանի երաժշտական ժառանգու-
թյունը» թեմաներով: 1945թ. դեկտեմբերի 25-ին Սեկտորը գումա-
րում է գիտական սեսիա, որտեղ կարդացվում են հետևյալ զե-
կուցումները՝ Ալեքսանդր Շահվերդյան՝ «Կոմիտասի էթնոգրաֆիկ 
ժառանգությունը», Քրիստափոր Քուշնարյան՝ «Հայ եկեղեցական 
երաժշտության պատմական արմատների շուրջ», Գեորգի Տիգ-
րանով՝ «Տ.Չուխաջյանի օպերային ժառանգությունը»57:  

Շարունակելով երաժշտագիտական հրատապ խնդիրներին 
նվիրված գիտաժողովների կազմակերպման ավանդույթը՝ Արվես-
տի ինստիտուտը, ՍՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի համաշ-
խարհային մշակույթի պատմության գիտական խորհրդի և Հայաս-
տանի կոմպոզիտորների միության համագործակցությամբ, 1986թ. 
հոկտեմբերի 24-30-ը Դիլիջանում գումարում է «Երաժշտական 
մշակույթի վաղ ձևերի ծագման և առանձնահատկության խնդիր-
ները» գիտական կոնֆերանսը58: Ներկայացված 30 զեկուցում-
ներից 14-ը արտասահմանյան մասնակիցների ելույթներն էին: 
Հատկապես նշելի են Գ.Գյոդակյանի «Հայկական խազային նոտա-

                                                 
57 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ – 50, էջ 26, 27: 
58 Конференция ‘’Проблемы генезиса и специфики ранних форм музыкальной 
культуры’’ (тезисы докладов, Дилижан-Ереван, 24-30 октября, 1986), 1986, 74 
стр.  
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գրության համակարգի մասին» և Ն.Ջաուարի «Արխաիկ երաժըշ-
տական մտածողությունը քրդական ժողովրդական երգերում» բա-
նախոսությունները:  

Իսկ արդեն 1992թ. մայիսի 26-29-ը ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինս-
տիտուտի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության գործակ-
ցությամբ գումարվեց «Երաժշտական տեքստի վերլուծության խըն-
դիրները ու մեթոդները» գիտական կոնֆերանսը59, որի ընթացքում 
ներկայացվեցին ինստիտուտի աշխատակիցներ Մարգարիտա 
Ռուխկյանի  «Երաժշտական վերլուծության իմաստային ասպեկտը 
(հայեցակետ)» և Անահիտ Գրիգորյանի «Մոնոդիայի վերլուծու-
թյունը ֆոնիզմի պրոբլեմի լույսի ներքո» բանախոսությունները: 
Նկատում ենք, որ զեկուցողների թե´ ընդհանուր թվաքանակով և 
թե´ օտարերկրյա մասնակիցների ներգրավվածությամբ այս կոն-
ֆերանսը զիջում էր նախորդին՝ 19 զեկուցում, 9 արտասահմանյան 
բանախոս: 

Հայ աշուղագիտության արդի հիմնախնդիրներին նվիրված 
գիտական նստաշրջանը գումարվեց 2005թ. ՀՀ մշակույթի և 
երիտասարդության նախարարության և ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինս-
տիտուտի համագործակցությամբ60: Ներկայացված 11 ելույթներում 
արծարծվեցին աշուղական երգարվեստի ձևավորմանը, ժանրային, 
թեմատիկ առանձնահատկություններին և կատարողական ավան-
դույթին առնչվող պատմատեսական և մշակութաբանական 
խնդիրներ:  

 
  

                                                 
59 Конференция ‘’Проблемы и методы анализа музыкального текста’’ (тезисы 
докладов, Ереван, 26-29 мая, 1992),  Ереван, 1992, 32 стр. 
60 Հայ աշուղագիտությունը և արդի հիմնախնդիրները (գիտաժողովի զեկու-
ցումների ժողովածու), Երևան, 2005, 102 էջ: 
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ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՐԵՎԵԼԻՆԵՐԻ ՀՈԲԵԼՅԱՆՆԵՐԸ 
 
Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

գիտական նստաշրջանների շարքում առանձին խումբ են կազմում 
մշակութային երևելի գործիչների հոբելյաններին նվիրված միջոցա-
ռումները, որոնց թվում քանակով առաջատարն է երաժշտագի-
տությունը: Տվյալ բնագավառի գիտաժողովների կազմակերպման 
գործում ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտը սերտ համագործակցում 
էր երաժշտական երկու կարևոր կառույցների՝ Երևանի Կոմիտասի 
անվան պետական կոնսերվատորիայի և Հայաստանի կոմպոզի-
տորների միության հետ:  

1949թ. սեպտեմբերի 26-ին լրացավ Կոմիտասի ծննդյան  
80-ամյակը: Կոմիտասի հոբելյանական միջոցառումների եզրափա-
կիչ ակորդը դարձավ նրան նվիրված առաջին գիտական նստա-
շրջանը, որը Երևանի Արվեստի աշխատողների տանը հոկտեմբերի 
4-ին գումարեցին ՀՍՍՌ ԳԱ Արվեստների պատմության և տեսու-
թյան սեկտորն ու Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատո-
րիան61: Սեսիային «…ներկա էին բազմաթիվ կոմպոզիտորներ, երա-
ժըշտագետներ, արվեստի այլ բնագավառների աշխատողներ, դա-
սատուներ և ուսանողներ: Նստաշրջանի բացման խոսքում Կոնսեր-
վատորիայի դիրեկտոր Կ.Ս.Սարաջևը հակիրճ բնութագրել է Կո-
միտասի՝ որպես հանճարեղ կոմպոզիտորի և մեծ մտածողի գոր-
ծունեությունը, ապա զեկուցումներով հանդես են եկել Սեկտորի 
աշխատակիցները՝ Մաթևոս Մուրադյանը ներկայացրել է «Կոմի-
տասի տեղն ու նշանակությունը հայկական երաժշտության պատ-
մության մեջ», Ռոբերտ Աթայանը՝ «Ժողովրդական երգի հարմո-
նիզացիայի կոմիտասյան սկզբունքը» և Մուշեղ Աղայանը՝ «Կոմի-
տասի երգային կատարողական արվեստը» բանախոսություննե-
րը»62: Սեսիայի ընթացքում ներկայացված բոլոր երեք զեկուցումներն 

                                                 
61 Տե՛ս Ասատրյան Ա., Երաժշտագիտության հարցերը «Լրաբերի» էջերում. 
ակադեմիական կոմիտասագիտության ձևավորումն ու զարգացումը, «Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների», 2020, № 3 (660), էջ 138: 
62 Գիտական սեսիա, նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 80-ամյակին, ՀՍՍՌ ԳԱ 
«Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1949, N 9, էջ 115: 
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իր հերթական համարներում տպագրում է  «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր 
հասարակական գիտությունների» պարբերականը: 

ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտը, Հայաստանի կոմպոզի-
տորների միության և Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատո-
րիայի գործակցությամբ 1969 թ. նոյեմբերի 17-ին կազմակերպեց 
գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 100-ամ-
յակին: Ընթերցված 15 զեկուցումները նվիրված էին հանճարեղ եր-
գահանի ստեղծագործությանը (Գ.Գյոդակյան՝ «Կոմիտասը և հա-
մաշխարհային երաժշտությունը», Ռ.Շեցկուս՝ «Կոմիտասը Բեռլի-
նում» և այլն), որոնցից 5-ը արտերկրյա մասնակիցներ էին Թբի-
լիսիից, Ռիգայից, Նովոսիբիրսկից, Կազանից, Լայպցիգից:  

1989 թ. լրացավ Կոմիտասի ծննդյան 120-ամյակը: Այդ առի-
թով Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դահլիճում 
1989թ. նոյեմբերի 18-ին և 20-ին կայացավ Կոմիտասի ծննդյան 
120-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանը, որի կազմակեր-
պիչներն էին ՀԽՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտը, Հայաստանի կոմ-
պոզիտորների միությունը, Հայաստանի երաժշտական ընկերու-
թյունը և Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան: 15 զե-
կուցումներն ընծայված էին մեծահամբավ կոմպոզիտորի երաժըշ-
տագիտական վաստակի արժևորմանը63: 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի համար 2019 թվականն 
անցավ կոմիտասյան նշանաբանի ներքո: Սեպտեմբերի 20-22-ը 
Մոսկվայում Կոմիտաս Վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյա-
նին նվիրված՝ Արվեստի ինստիտուտը Հայ Առաքելական Ուղղա-
փառ Սուրբ Եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի նա-
խաձեռնությամբ գումարեց «Ազգային դասականները համաշխար-
հային գեղարվեստական արժեքների համատեքստում» խորագրով 
միջազգային գիտական կոնֆերանսում իր աշխատանքները ծավա-
լեց «Կոմիտասի ստեղծագործության դերն ու նշանակությունը հայ 
մշակույթում» մասնաճյուղը64: Գիտական նստաշրջանում բացման 

                                                 
63 Կոմիտաս-120 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, նոյեմբերի 18,20, 1989): 
64 Սարգսյան Լ., Կոմիտասին նվիրված գիտական կոնֆերանս Մոսկվայում 
(Արվեստի ինստիտուտը պատրաստվում է Վարդապետի ծննդյան 150-ամ-
յակին), «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2019, 4 հունիսի, էջ 4: 
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խոսքով հանդես եկավ Հայ առաքելական ուղղափառ սուրբ եկե-
ղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Եզրաս 
արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը: Մասնակիցներին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի անունից ողջունեց Անուշավան արքեպիսկոպոս Ժամ-
կոչյանը: 

Ողջույնի խոսքերով հանդես եկան Մոսկվայի Պ.Ի.Չայկով-
սկու անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Կոնս-
տանտին Իվանովիչ Զենկինը, Գնեսինների անվան ռուսական 
երաժշտական ակադեմիայի՝ գիտական աշխատանքների գծով 
պրոռեկտոր, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Դինա Կոն-
ստանտինովնա Կիրնարսկայան և այլք: Լիագումար նիստում առա-
ջին զեկուցումը՝ «Կոմիտասի դերն ու նշանակությունը հայ մշա-
կույթում», ներկայացրեց ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրենի 
տեղակալ, արվեստագիտության դոկտոր Աննա Ասատրյանը, իսկ 
Կոմիտասի կերպարը հայ նկարիչների և քանդակագործների 
ստեղծագործության մեջ թեման համակողմանիորեն ուսումնա-
սիրեց և լուսաբանեց ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ 
ԳԱԱ թղթակից անդամ, արվեստագիտության դոկտոր Արարատ 
Աղասյանը՝ «Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների 
աչքերով»: «Բինգյոլ վիպերգը Կոմիտասի գրառումներում» բանա-
խոսության հեղինակն էր ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի ավագ 
գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու Մարիաննա Տիգ-
րանյանը, իսկ երաժշտագետ, Արվեստի ինստիտուտի գիտաշխա-
տող Անի Հակոբյանը արծարծեց «Հայ ժողովրդական օրորները. 
Կոմիտասից մինչև մեր օրերը» թեման: Հատկանշական է, որ կոն-
ֆերանսի աշխատանքներին մասնակցեցին ոչ միայն երաժշտա-
գետներ: Այսպես, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական ման-
կավարժական համալսարանի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից 
անդամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Աելիտա Դոլուխանյանը հանդես եկավ  «Ֆրանսիացի նշանավոր 
հայագետ Ֆրեդերիկ Մակլերը Կոմիտասի մասին», իսկ ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, ճարտարա-
պետության դոկտոր, պրոֆեսոր Դավիթ Քերթմենջյանը՝ «Կոմիտա-
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սին նվիրված հայկական ճարտարապետական հուշարձանները» 
բանախոսությամբ (անգլերեն)65:  

2019թ. սեպտեմբերի 20-ի երեկոյան Մոսկվայի Պ.Ի.Չայկով-
սկու անվան պետական կոնսերվատորիայի մեծ համերգասրահում 
տեղի ունեցավ Կոմիտասի հոբելյանին նվիրված փառահեղ հա-
մերգ՝ հայ և օտարազգի երաժիշտների մասնակցությամբ66: 

Արվեստի ինստիտուտի հոբելյանական միջոցառումների եզ-
րափակիչ ակորդը դարձավ «Կոմիտաս-150» գիտական նստա-
շրջանը, որը գումարվեց 2019թ. նոյեմբերի 29-30-ը ՀՀ ԳԱԱ նա-
խագահության նիստերի դահլիճում, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստի-
տուտի նախաձեռնությամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ հա-
մատեղ ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ: Հա-
յաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ 
գումարվեց գիտական նստաշրջան, որի բոլոր զեկուցումների 
առանցքում բացառապես Կոմիտասի կյանքն ու գործունեությունն 
էր, ինչպես նաև նրա կերպարը հայ արվեստում և գրականության 
մեջ67: 

1951թ. նոյեմբերի 5-ին գումարվեց հայկական սիմֆոնիկ 
երաժշտության հիմնադիր, հայ դասական երաժշտության ականա-
վոր ներկայացուցիչ, մեծանուն կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպեն-
դիարյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտական նստա-
շրջանը: Իսկ 1971թ. դեկտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ կոմպոզի-

                                                 
65 Տե՛ս Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը և Կոմիտասի ծննդյան 
150-ամյա հոբելյանը, «Գիտության աշխարհում», Ե., 2020, № 1, էջ 2-9: 
66 Սարգսյան Լ., Կոմիտասի դերն ու նշանակությունը հայ մշակույթում (Ազ-
գային դասականները համաշխարհային գեղարվեստական արժեքների համա-
տեքստում), «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2 հոկտեմբերի, 2019, 
էջ 1,6, Асатрян А. Международная научная конференция «Национальная 
классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса 
и Ованесса Туманяна посвящается», «Պատմաբանասիրական հանդես», 
Երևան, 2019, 3 (212), էջ 287: 
67 Ասատրյան Ա., «Կոմիտաս-150» գիտական նստաշրջանն ու Արարատ 
Աղասյանի «Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով» 
պատկերագիրքը, «Գիտություն», Երևան, 2019, դեկտեմբեր,N 12 (336), էջ 2, 
Մարտիրոսյան-Մարանջյան Ա., «Կոմիտաս-150» գիտական նստաշրջան, 
«Հայաստանյաց եկեղեցի», Մոսկվա, 2020, N 1 (126), էջ 11:  
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տորի 100-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական նստաշրջանը: 
Բացման խոսքում Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Զար-
յանը տվեց Սպենդիարյանի ստեղծագործության հակիրճ բնութա-
գիրը և ընդգծեց այն խոշոր նշանակությունը, որ նա ունեցել է հայ 
դասական երաժշտության զարգացման գործում: Արվեստագի-
տության թեկնածու Նիկողոս Թահմիզյանը «Ալ. Սպենդիարյանի 
երաժշտական լեզվամտածողության զարգացումը» բանախոսու-
թյան մեջ ցույց տվեց այն էվոլյուցիան, որին ենթարկվել է կոմ-
պոզիտորի երաժշտական ոճը՝ ընդհանուր եվրոպականից դեպի 
նոր արևելյան: «Ալմաստ» օպերայի ժանրային հատկանիշների 
բնութագրության հարցերին էր նվիրված Գևորգ Գյոդակյանի զե-
կուցումը: Նա «Ալմաստը» բնութագրեց որպես դրամատիկական, 
խոր հոգեբանական օպերա, որի մեջ առկա է նաև հայրենասի-
րական թեման68: 

2021թ. հոկտեմբերի 7-8-ին Արվեստի ինստիտուտը Սպեն-
դիարյանի տուն-թանգարանի և Հայաստանի կոմպոզիտորների 
միության հետ համատեղ կգումարի «Ալեքսանդր Սպենդիարյան - 
150» միջազգային գիտական նստաշրջանը: 

ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի և Հայաստանի կոմպոզի-
տորների միության ակտիվ համագործակցությունը շարունակվեց 
հետագայում69: Գումարվեցին Գեորգի Տիգրանովի ծննդյան 70-ամ-
յակին (1978), Արմեն Տիգրանյանի ծննդյան 100-ամյակին (27 մայի-
սի, 1981), Քրիստափոր Քուշնարյանի ծննդյան 90-ամյակին (15 
ապրիլի, 1981), Սպիրիդոն Մելիքյանի ծննդյան 100-ամյակին (29 
դեկտեմբերի, 1981), Ռոմանոս Մելիքյանի ծննդյան 100-ամյակին 

                                                 
68 Մուրադյան Մ., Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ալ. Սպենդիարյանի 
ծննդյան 100-ամյակին, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 1971, 4 
(55), էջ 291: 
69 Երկար տարիներ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության պատասխա-
նատու քարտուղարն էր ՀԽՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի երաժշտության 
բաժնի վարիչ, հետագայում տնօրենի տեղակալ Գևորգ Գյոդակյանը, իսկ 
1976-1982թթ. ՀԿՄ երաժշտագիտական սեկցիան ղեկավարում էր ինստի-
տուտի ավագ գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու Կարինե Խու-
դաբաշյանը: Տե´ս Ասատրյան Ա., Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 70: 
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(24 նոյեմբերի, 1983), Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 80-ամյակին 
(23 հունվարի, 1984), Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 150-ամյակին 
(29 ապրիլի, 1987), Կոմիտասի ծննդյան 120-ամյակին (18-20 նոյեմ-
բերի, 1989) նվիրված և այլ գիտական նստաշրջաններ70: 

ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի, 
ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի և Հայաստանի կոմպոզիտոր-
ների միության ևս մեկ միացյալ գիտական նստաշրջան կայացավ 
1974 թ. հոկտեմբերի 22-ին, որը նվիրված էր ՍՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ, Լենինյան և Պետական մրցանակների դափնեկիր, 
ՀՍՍՀ  ԳԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր Արամ Խաչատրյանի ստեղ-
ծագործությանն ու գործունեությանը: Նստաշրջանը տեղի ունեցավ 
ՀՍՍՀ ԳԱ նախագահության նիստերի դահլիճում, որին մասնակ-
ցում էին համամիութենական երաժշտական մտքի առաջատար 
ուժերը: «Գիտական բարձր մակարդակով անցած նստաշրջանի 
առավոտյան և երեկոյան նիստերում հանդես են գալիս արվես-
տագիտության թեկնածու Գևորգ Գյոդակյանը՝ «Ա.Խաչատրյանը՝ 
սովետահայ կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր», արվեստա-
գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Տամարա Վիզգոն (Տաշքենդ)՝ 
«Ա.Խաչատրյանի ստեղծագործական որոշ սկզբունքները և նրանց 
մարմնավորումը Սովետական Ուզբեկստանի կոմպոզիտորների 
պրակտիկայում», արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գեոր-
գի Տիգրանովը՝ «Ա.Խաչատրյանի բալետների գեղագիտական 
սկզբունքները», արվեստագիտության թեկնածու Ն.Ալիևան (Բա-
քու)՝ «Ա.Խաչատրյանը և ադրբեջանական երաժշտությունը», ար-
վեստագիտության թեկնածու Մարգարիտ Տեր-Սիմոնյանը՝ «Ա.Խա-
չատրյանը երաժշտության մասին», արվեստագիտության թեկնա-
ծու, Վրաստանի կոմպոզիտորների միության վարչության առաջին 
քարտուղար Գիվի Օրջոնիկիձեն (Թբիլիսի)՝ «Ա.Խաչատրյանի 
երաժշտական ոճի մի քանի հարցերի մասին», Արամ Խա-
չատրյանի մասին Մոսկվայում հրատարակված գրքի հեղինակ 
(1956), ՌՍՖՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, երաժշտագետ 
Իվան Մարտինովը (Մոսկվա)՝ «Ա.Խաչատրյանը և համաշխար-

                                                 
70 Ասատրյան Ա., Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը, Երևան, ՀՀ 
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հային երաժշտությունը», Լենինականում ծնված սովետական խո-
շոր երաժշտագետ և երաժշտական սոցիոլոգ, արվեստագիտու-
թյան դոկտոր, պրոֆեսոր Առնոլդ Սոխորը (Լենինգրադ)՝ «Ազգա-
յինի և միջազգայինի փոխհարաբերությունը Ա.Խաչատրյանի 
ստեղծագործության մեջ», արվեստագիտության թեկնածու Տատ-
յանա Կուրիշևան (Ռիգա)՝ «Ա. Խաչատրյանը և նրա երաժշտու-
թյունը Սովետական Լատվիայում», Վրաստանի կոմպոզիտորների 
միության վարչության քարտուղար, Վրացական ՍՍՀ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր, Ա.Խաչատրյանի սան Նոդար 
Գաբունիան (Թբիլիսի)՝ «Ա.Խաչատրյան-մանկավարժի մասին», 
երաժշտագետ Նամի Միկոյանը (Մոսկվա)՝ «Ա.Խաչատրյանի կինո-
երաժշտությունը», փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու 
Նոնա Շահնազարովան (Մոսկվա)՝ «Հայաստանը Ա.Խաչատրյանի 
ստեղծագործություններում» և երաժշտագետ Ե.Կուրիլենկոն 
(Մոսկվա)՝ «Սպարտակը» որպես բալետ-ողբերգության ժանր» 
զեկուցումներով»71: 

Այսպիսով, «Զեկուցողները Ա.Խաչատրյանի ստեղծագործու-
թյուններն ու գործունեությունը լուսաբանեցին ու արժևորեցին 
պատմական, գեղագիտական, սոցիոլոգիայի և տեսական երաժըշ-
տագիտության տեսանկյուններից, ինչպես նաև տարբեր առում-
ներով՝ թե՛ որպես ազգային երաժշտության ու մշակույթի երևույթ և 
թե՛ որպես Անդրկովկասի, Արևելքի սովետական և համամարդ-
կային երաժշտական մշակույթի երևույթ: 

Թեմայի բազմազանությունը և խորությունը զեկուցողներին 
առիթ ընձեռեց առաջադրել նոր մտքեր ու մոտեցման սկզբունքներ՝ 
ձևի ու բովանդակության, ազգայինի ու միջազգայինի, ավանդա-
կանի ու արդիականի, ոճի առանձնահատկությունների ու վարպե-
տության մակարդակի հարցերի վերաբերյալ»72: 

Վերջում ելույթ է ունենում ինքը՝ Արամ Խաչատրյանը: «Հի-
շում եմ, նա խոսեց ժողովրդի հանդեպ արվեստագետի վսեմ 

                                                 
71 Ասատրյան Ա., Արամ Խաչատրյանը և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակա-
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պարտքի մասին, շնորհակալություն հայտնեց ինստիտուտին գի-
տական նստաշրջանը կազմակերպելու համար, խոսեց զեկուցող-
ների մասին, կանգ առավ ամեն մեկի վրա առանձին-առանձին, 
նշելով, թե ինչն էր ամենաէականը յուրաքանչյուրի խոսքի մեջ»,– 
հիշում էր Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Զարյանը73: 

Նշված միջոցառումից 10 տարի անց՝ 1984-ին, Հայաստանում 
լայնորեն նշվեց Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը: 
Կես տարվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում տեղի 
ունեցան նշանակալի իրադարձությունը կարևորող համերգներ, 
հանդիսավոր նիստեր: Հանդիսությունների եզրափակիչ ակորդը 
դարձավ երաժշտական արվեստի տոնը, որը կայացավ Երևանում 
1984թ. հունվարի 23-25-ը74: Հունվարի 23-ին ՀՍՍՀ ԳԱ դահլիճում 
գումարվեց գիտական նստաշրջան՝ կազմակերպված Հայկական 
ՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության, Հայաստանի կոմպոզիտորների 
միության, ՀԽՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի և Երևանի Կոմի-
տասի անվան պետական կոնսերվատորիայի կողմից: Նստա-
շրջանը բացեց ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն 
Զարյանը: Զեկուցումներով հանդես եկան Մարգարիտ Հարություն-
յանը՝ «Ա.Խաչատրյանն իր նամակների լույսի ներքո», Գեորգի Տիգ-
րանովը՝ «Ա.Խաչատրյանը և արդիականությունը», Նիկողոս Թահ-
միզյանը՝ «Ա.Խաչատրյանի երաժշտական աշխարհի ազգային 
տարրերը», Գայանե Չեբոտարյանը՝ «Ա.Խաչատրյանը և ժամանա-
կակից պոլիֆոնիայի պրոբլեմները», Մարգարիտա Ռուխկյանը՝ 
«Ա.Խաչատրյանի մանկավարժական սկզբունքները» և այլք75: Հայ-
կական առաջին սիմֆոնիայի, բալետի և գործիքային կոնցերտի 
հեղինակ, աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 
ծննդյան 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովը կա-
յացավ 1993թ. հունիսի 3-4-ը Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարա-
նի դահլիճում ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի, Կոմիտասի ան-
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վան պետական կոնսերվատորիայի, Հայաստանի կոմպոզիտորնե-
րի և երաժշտագետների միության համագործակցության շնորհիվ: 
13 զեկուցումները նվիրված էին միայն կոմպոզիտոր Արամ Խա-
չատրյանի արվեստին. Մարգարիտա Ռուխկյանը ներկայացրեց 
«Ձևակառուցման գաղափարը Արամ Խաչատրյանի ստեղծագոր-
ծության մեջ» զեկուցումը, Էդվարդ Փաշինյանը՝ «Արամ Խա-
չատրյանի ստեղծագործության լադահարմոնիկ առանձնահատ-
կությունները», Արաքսյա Սարյանը՝ «Մարտիրոս Սարյան և Արամ 
Խաչատրյան» և այլք: 

Հայ երաժշտագիտության համար առանձնացավ նաև 1987 
թվականը, երբ Հայաստանում հանդիսավորությամբ տոնվեց հայ 
երաժշտության դասական, հայ երաժշտական թատրոնի հիմնա-
դիր, հանճարեղ կոմպոզիտոր, շնորհաշատ դաշնակահար, տա-
ղանդավոր դիրիժոր, վաստակաշատ մանկավարժ, եռանդուն երա-
ժըշտական-հասարակական գործիչ Տիգրան Չուխաճյանի ծնընդ-
յան 150-ամյա հոբելյանը: Այդ կապակցությամբ ՀԽՍՀ ԳԱ ար-
վեստի ինստիտուտը, Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը և 
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան նշված 
տարվա ապրիլին գումարեցին գիտական նստաշրջան, որտեղ 
զեկուցումներով հանդես եկան Կարինե Խուդաբաշյանը` «Արշակ 
Երկրորդ» օպերայի ժանրային բնորոշումը», Մարգարիտա Տեր-
Սիմոնյանը` «Տ.Չուխաճյանի կամերային-գործիքային ստեղծագոր-
ծությունը», Նիկողոս Թահմիզյանը` «Տ.Չուխաճյանի ստեղծագոր-
ծական գործունեությունը որպես հայերի ազգային-ազատագրա-
կան պայքարի խորհրդանիշ» և այլ երաժշտագետներ: Ալ.Սպեն-
դիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում 
կայացավ հոբելյանական երեկո. բացման խոսքով հանդես եկավ 
արվեստագիտության դոկտոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ 
Նիկողոս Թահմիզյանը, իսկ կոմպոզիտորի կյանքի և ստեղծա-
գործության մասին զեկուցմամբ` Է.Հովհաննիսյանը76:  

2014 թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 
ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ կազմա-
կերպեց «Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը» խորագրով 

                                                 
76 Նույն տեղում, էջ 71: 



39 

գիտական նստաշրջանը77: Հանճարեղ կոմպոզիտորին նվիրված 
գիտաժողովի նպատակն էր համակողմանիորեն ներկայացնել Չու-
խաճյանի ստեղծագործությունը և որոշարկել նրա տեղն ու դերը 
ինչպես հայկական և թուրքական, այնպես էլ համաարևելյան 
երաժշտական մշակույթի անդաստանում78: Ներկայացված 15 զե-
կուցումները բացառապես նվիրված էին կոմպոզիտորի արվեստին: 
«Տ. Չուխաճյանը իր կյանքի օրոք արդեն համաեվրոպական 
երևույթ էր, հիմնադիրը մերձավորարևելյան երաժշտական թատ-
րոնի…»,– նկատեց չուխաճյանագետ, երաժշտագետ, արվեստագի-
տության դոկտոր Աննա Ասատրյանը79: 

2002 թ. նոյեմբերի 11-ին Արվեստի ինստիտուտը կազմակեր-
պեց Կոնստանդին Սարաջյանի ծննդյան 125-ամյակին և կոմ-
պոզիտոր, երաժշտագետ-ֆոլկլորագետ, հասարակական գործիչ 
Արամ Քոչարյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով-
ները, վերջինս տեղի ունեցավ  2003թ. նոյեմբերի 13-ին80: ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Գևորգ Գյոդակյանն իր 
խոսքում նշել է. «Արամ Քոչարյանը վառ անհատականություն էր: 
Նա մեր լավագույն մասնագետն էր ազգային նվագարանների, 
գուսան-աշուղական արվեստի ուսումնասիրման բնագավառում, 
նրա կազմած գուսան-աշուղական երգերի ժողովածուն վաղուց 
                                                 
77 Տե՛ս Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը (նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 12 դեկտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 
208 էջ: 
78 Ասատրյան Ա., Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը, «Գիտություն», 
Երևան, 2015, հունվար N 1 (278), էջ 6: Սանթրյան Վ., Տիգրան Չուխաճյանի 
ժամանակը. Մեծանուն հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործությանը նվիրված 
գիտական նստաշրջան Երևանում, «Հայաստանի Հանրապետություն», 
Երևան, 2014, 13 դեկտեմբերի: 
79 Ասատրյան Ա., Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի 
ստեղծագործությանը, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2015, 1 
(198), էջ 315: Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը (նստաշրջանի նյու-
թեր, Երևան, 12 դեկտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2015, 208 էջ: 
80 Արամ Քոչարյան (ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 
Երևան, նոյեմբերի 13, 2003), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004,  
61 էջ: 
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դարձել է բոլոր մասնագետների սեղանի գիրքը»81: Ի դեպ, Ա.Քո-
չարյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի շրջանակներում Արվեստի 
ինստիտուտի ձայնադարանը անվանակոչվեց Արամ Քոչարյանի 
անունով: 

 2007թ. մայիսի 16-ին հանդիսավորությամբ տոնվեց Հայաս-
տանի պետական ակադեմիական երգչախմբի հիմնադրման 70-
ամյակը: Կազմակերպվեց գիտաժողով՝ նվիրված նշանավոր հոբել-
յանին, որի նախաձեռնողն էր ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը82: 

2012թ. մայիսի 17-ին գումարվեց գիտական նստաշրջան՝ 
նվիրված ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետա-
կան մրցանակների դափնեկիր, ականավոր կոմպոզիտոր և տա-
ղանդավոր դաշնակահար Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 90-ամ-
յակին, որի ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի, Երևանի 
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի և Խ.Աբովյանի 
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 
գիտնականների զեկուցումներում ներկայացվեց կոմպոզիտորի 
բազմաժանր ստեղծագործությունը83:  

Իսկ 2012թ. հունիսի 21-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 
գումարեց գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Սայաթ-Նովայի 
ծննդյան 300-ամյա հոբելյանին84, որի ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ արվես-

                                                 
81 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 196: Գյոդակյան Գ.,  
Խոսք Արամ Քոչարյանի մասին, Արամ Քոչարյանի ծննդյան 100-ամյակին 
նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 
էջ 7: 
82 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 197, Ասատրյան Ա., 
ՀՀ ԳԱԱ հուշամեդալը՝ Հովհաննես Չեքիջյանին, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների, Երևան, 2007, 3 (620), էջ 268-271, Կուրեխյան Լ., Երգչա-
խմբային գիտաժողով, «Առավոտ», 17 մայիսի, 2007: 
83 Ավագիմովա Ի., Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 
ծննդյան 90-ամյակին, «Կրթություն», Երևան, 2012, մայիսի 23: Սանթրյան Վ., 
Նա հայկական էստրադայից դուրս մղեց դիլետանտիզմը. գիտական նստա-
շրջան՝ Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին, «Հայաստանի Հանրապետություն», 
Երևան, 2012, 18 մայիսի, էջ 5: 
84 Սայաթ-Նովա-300, Հոբելյանական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Սա-
յաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 21 
հունիսի, 2012), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 194 էջ: 
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տի ինստիտուտի, Մ.Աբեղյանի անվան գրականության, Հ.Աճառ-
յանի անվան լեզվի ինստիտուտների, Երևանի պետական համա-
լսարանի, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար-
ժական համալսարանի, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 
կոնսերվատորիայի և Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինս-
տիտուտի գիտնականների զեկուցումներում ներկայացվեց աշուղի 
գրական և երաժշտական ժառանգությունը85: 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտն անդրադարձել է ոչ միայն 
հայ կոմպոզիտորական, այլև կատարողական արվեստի ականա-
վոր դեմքերին: 2014թ. ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ և 
ՀԽՍՀ պետական մրցանակների դափնեկիր պրոֆեսոր Հովհան-
նես Չեքիջյանը բոլորեց ծննդյան 85-ամյակը86: Այդ կապակցու-
թյամբ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պե-
տական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ սեպտեմբերի 26-27-ը գումա-
րեց Հ.Չեքիջյանին նվիրված անդրանիկ գիտական նստաշրջանը, 
որի 18 զեկուցումներում բազմակողմանիորեն ուսումնասիրվեց 
դիրիժորի կատարողական ու ստեղծագործական գործունեությու-
նը87: Ընդ որում հատուկ կարևորվեց նստաշրջանի աշխատանք-
                                                 
85 Սանթրյան Վ.,  Իր ապրած ժամանակի ու միջավայրի մեկնաբանը. Սայաթ-
Նովայի հոբելյանը նշվեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, «Հայաս-
տանի Հանրապետություն», Երևան, 2012, հունիսի 22, էջ 6: Քամալյան Մ., 
Սայաթ-Նովա-300, «Գիտություն», Երևան, 2012, N 7-8 (249), էջ 1, 2: Քամալ-
յան Մ., Սայաթ-Նովայի 300-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական նստա-
շրջան, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2012, 2 (190), էջ 296-299: 
Թովմասյան Վ.,  Սայաթ-Նովա-300. 300-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտա-
կան նստաշրջան, «Երաժիշտ», Երևան, 2012, N 7-8, հուլիս-օգոստոս, էջ 1, 2: 
Առաջաբանի փոխարեն, Սայաթ-Նովա-300, Հոբելյանական գիտական նստա-
շրջան՝ նվիրված Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին, էջ 5, 6: 
86 Հովհաննես Չեքիջյան-85, գիտական նստաշրջան նվիրված Հովհաննես 
Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին (նստաշրջանի նյութեր, Երևան-Արզական, 
26-27 սեպտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 179 
էջ: 
87 Կիրակոսյան Մ., Գիտական նստաշրջան նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի 
ծննդյան 85-ամյակին, Հովհաննես Չեքիջյան-85, գիտական նստաշրջան՝ 
նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին (նստաշրջանի նյու-
թեր), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 5: Գիտական նստաշրջանի մա-
սին նաև տե´ս Սանթրյան Վ., Աշխարհին լսելի դարձնելով մեծն Կոմիտասին. 
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ներին երիտասարդ երաժշտագետների ու արվեստաբանների մաս-
նակցությունը, որոնցից շատերը Մաեստրոյի հետ անձնապես ծա-
նոթացան հենց այս առիթով88: 

Իսկ 2019 թ. հուլիսի 12-13-ը կրկին Արվեստի ինստիտուտի 
նախաձեռնությամբ, ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական 
գիտությունների բաժանմունքի հետ համատեղ կայացավ ՀՀ ազ-
գային հերոս, Մաեստրո Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 90-ամ-
յակին նվիրված գիտական նստաշրջանը: Գիտաժողովի բացումը և 
լիագումար նիստը տեղի ունեցան ՀՀ ԳԱԱ նախագահության 
նիստերի դահլիճում, իսկ մյուս նիստերը՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտաժողովների 
տանը (Արզական): Գիտական նստաշրջանի նպատակն էր համա-
կողմանիորեն ներկայացնել Հովհաննես Չեքիջյանի կյանքն ու 
ստեղծագործական գործունեությունը89: Նստաշրջանի աշխա-
տանքներին մասնակցեցին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի, 
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի, 
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 
գիտնականները և դասախոսները: Ընթերցվեց 13 զեկուցում՝ 
(Աննա Ասատրյան՝ «Հովհաննես Չեքիջյանի ներդրումը հայ երա-
ժըշտարվեստում», Մարգարիտա Ռուխկյան՝ «Մշակութային ավան-
դույթների զարգացումը՝ ազգային ինքնության պատվար», Անա-
հիտ Բաղդասարյան՝ «Հոգևոր երաժշտությունը Մաեստրո Հով-
հաննես Չեքիջյանի կատարողական արվեստում», Լուսինե Սա-
հակյան՝ «Կոմիտասի խմբերգերը չեքիջյանական մեկնաբանու-

                                                                                                              
Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին նվիրված գիտական նստա-
շրջան, «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2014, 27 սեպտեմբերի: 
Արտեմյան Լ.,  Հովհաննես Չեքիջյան-85, «Գիտություն», 2014, 25 հոկտեմբե-
րի, 10 (275), էջ 2: Արտեմյան Լ.,  Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհան-
նես Չեքիջյանի 85-ամյա հոբելյանին, «Պատմաբանասիրական հանդես», 
Երևան, 2014, 3 (197), էջ 276-282: 
88 Կիրակոսյան Մ., Գիտական նստաշրջան նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի 
ծննդյան 85-ամյակին, էջ 5: 
89 Տե՛ս Ասատրյան Ա., Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհաննես Չեքիջ-
յանի գործունեության ուսումնասիրությանը, «Գիտություն», Երևան, 2019, հու-
լիս-օգոստոս, N 7-8 (332), էջ 1: 
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թյամբ», Նազենիկ Սարգսյան՝ «Հովհաննես Չեքիջյանի գործու-
նեությունը Երևանի Ալ.Սպենդիարյանի անվան պետական ակադե-
միական թատրոնում», Հովհաննես Մանուկյան՝ «Կառլ Օրֆի “Car-
mina Burana” կանտատի չեքիջյանական մեկնաբանության առանձ-
նահատկությունները», Մարիաննա Տիգրանյան՝ «Հովհաննես Չե-
քիջյան. մոսկովյան հյուրախաղեր», Մարգարիտա Քամալյան՝ 
«Հովհաննես Չեքիջյանը հայ նկարիչների և քանդակագործների 
աչքերով») և այլք: Նստաշրջանի ավարտին կապելլայի արտիստ-
ների փոքրաթիվ խմբի կատարմամբ հնչեց Մակար Եկմալյանի 
«Ով, հայոց աշխարհ» ակապելլա խմբերգը90: 

Ինչպես տեսանք, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը հայ 
երաժշտագիտության կենտրոնն է, և ինստիտուտի  երաժշտա-
գետներն աչքի են ընկնում գիտական ակտիվ գործունեությամբ, 
արդյունավետ աշխատանքով, ինչի վկայությունն է վերևում նշված 
գիտաժողովներին նրանց ներգրավվածության հանգամանքը:  

Նշանակալից են Արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած՝ 
անվանի ճարտարապետների հոբելյաններին նվիրված գիտական 
նստաշրջանները ևս: Այսպես, ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտու-
թյունների բաժանմունքի և ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի հա-
մագործակցությամբ 1971թ. գումարվեց գիտական նստաշրջան՝ 
նվիրված հայ նշանավոր ճարտարապետ, ճարտարապետության 
տեսաբան Թորոս Թորամանյանի հիշատակին91: Նստաշրջանում 
ընթերցված 14 զեկուցումները նվիրված էին անվանի ճարտա-
րապետի վաստակի ուսումնասիրությանն ու արժևորմանը:  

1984թ. նշվեց ականավոր ճարտարապետի ծննդյան 120-ամ-
յա հոբելյանը: Այդ առիթով հոկտեմբերի 22-25-ը կայացավ հանրա-
պետական գիտական նստաշրջան, որի կազմակերպիչներն էին 
ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտը, ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդին 
առընթեր պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահ-
պանման և օգտագործման վարչությունը92: Կարդացված 29 զե-
                                                 
90 Նույն տեղում, էջ 4: 
91 Թորոս Թորամանյանի հիշատակին նվիրված նստաշրջան (զեկուցումների 
թեզիսներ, Երևան, 1971), Երևան, 1971, 37 էջ: 
92 Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Թորոս Թորամանյանի 
ծննդյան 120-ամյակին (զեկուցումների թեզեր, Երևան-Լենինական, 22-25 հոկ-
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կուցումների շարքում առանձնացան Թորամանյանին նվիրված 
բանախոսությունները (Յ.Բոչարով՝ «Թորամանյանի ստեղծագոր-
ծության նշանակությունը հայ ճարտարապետության ուսումնասի-
րության գործում», Վ. Հարությունյան՝ «Թորոս Թորամանյանի գի-
տական սխրանքը», Ա.Թորամանյան՝ «Թ.Թորամանյանի և Հայաս-
տանի միջնադարյան ճարտարապետության ուսումնասիրության մի 
քանի հարցեր» և այլք): Արտերկրից հրավիրված 7 մասնակիցները 
ներկայացնում էին Մոսկվայի, Բաքվի, Լվովի, Կիևի, Լենինգրադի 
գիտական հաստատությունները:  

2010 թ. հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
նախաձեռնությամբ գումարվեց միջնադարի հայ հանճարեղ ճար-
տարապետ, քանդակագործ, մանրանկարիչ Մոմիկի ծննդյան 750-
ամյակին նվիրված գիտաժողովը93: Բանախոսություններով հան-
դես եկան գիտնականներ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտից, 
Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարանից և Երևանի պետական հա-
մալսարանից, ովքեր իրենց զեկուցումներում ներկայացրին ար-
վեստագետի բազմանիստ գործունեությունը՝ իր բոլոր բնագա-
վառներով94:  

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը գիտական միջոցառումների 
կազմակերպմամբ հանդիսավորությամբ նշել է ինստիտուտի 
տնօրենների ծննդյան հոբելյանները95:  

                                                                                                              
տեմբերի, 1984), 1984, 136 էջ: 
93 Մոմիկ-750, Հոբելյանական գիտաժողով՝ նվիրված Մոմիկի ծննդյան 750-
ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 15 հոկտեմբերի, 2010), Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 83 էջ:  
94 Մոմիկի ծննդյան 750-ամյակին նվիրված գիտաժողովի մասին տե´ս Սան-
թըրյան Վ., Ե՞րբ է ծնվել Մոմիկը: Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված միջ-
նադարյան հայ մեծ վարպետի ծննդյան 750-ամյակին, «Հայաստանի Հանրա-
պետություն», Երևան, 2010, 16 հոկտեմբերի, էջ 5: Ասատրյան Ա., Մոմիկի 
ծննդյան 750-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողով, «Պատմաբանասիրա-
կան հանդես», Երևան, 2010, 3 (185), էջ 309, 310: Ասատրյան Ա., Մոմիկ-750, 
«Գիտություն», Երևան, 2010, N 10 (228), հոկտեմբեր, էջ 1: 
95 ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն (2003-առ այսօր), ՀՀ ԳԱԱ թղթա-
կից անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ պետական մրցանակի 
դափնեկիր, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Աղասյանի 
ծննդյան 60-ամյա հոբելյանի առիթով ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
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Այսպես, 1999թ. սեպտեմբերի 14-16-ին կազմակերպվեց ինս-
տիտուտի առաջին տնօրեն Ռուբեն Զարյանի ծննդյան 90-ամյակին 
նվիրված գիտաժողովը96, որի ընթացքում ներկայացվեց 23 
զեկուցում: Ռ.Զարյանին նվիրված խոսքով հանդես եկան ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդ-
յանը, ակադեմիկոսներ Սիլվա Կապուտիկյանը և Գրիգոր Խանջ-
յանը:  

Իսկ Ռուբեն Զարյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գի-
տական նստաշրջանը տեղի ունեցավ 2010թ. հոկտեմբերի 21-22-ը: 
Ռ.Զարյանի մասին խոսք ասացին արձակագիր Պերճ Զեյթունց-
յանը, ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը, իսկ պրոֆեսոր Գրիգոր 
Օրդոյանը փոխանցեց Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական 
ինստիտուտի երախտագիտության խոսքը, Վահե Սամվելյանը (Սի-
րիա)՝ Հալեպում գործող «Ադամյան» թատրոնի շնորհավորանքը97: 
Ինչպես 90-ամյակին նվիրված, այնպես էլ Ռ.Զարյանի 100-ամ-
յակին ձոնված գիտաժողովի թեման ազատ էր98:  

2004թ. նոյեմբերի 2-4-ը կայացավ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ 
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երկարամյա տնօրեն (1987-2003), 

                                                                                                              
տնօրենի տեղակալ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աննա Ասա-
տըրյանի նախաձեռնությամբ 2016թ. հրատարակվեց ժողովածու՝ պրոֆեսորի 
կենսամատենագիտության, գիտական գործունեությունը բնութագրող համա-
ռոտ ակնարկով և գիտական վաստակը ներկայացնող և արժևորող հոդված-
ներով, տե´ս Արարատ Աղասյան-60 (գիտական հոդվածների ժողովածու), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 176 էջ: 
96 Ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով 
(զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 14-16 սեպտեմբերի, 1999), 46 էջ: 
97 Սանթրյան Վ., «Ստեղծագործողի տարիները աշուններ չունեն» Ազգային 
ակադեմիայում նշվեց Ռուբեն Զարյանի 100-ամյակը, «Հայաստանի Հանրա-
պետություն», Երևան, 2010, 22 հոկտեմբերի, էջ 7:  
98 Արվեստի ինստիտուտի առաջին տնօրեն, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր 
գործիչ, ՀԽՍՀ  Պետական մրցանակի դափնեկիր ակադեմիկոս Ռուբեն Զար-
յանի (1909-1994) ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական երկօրյա 
գիտաժողովում կարդացված զեկուցումներից շատերը հրատարակվել են «Հայ 
արվեստի հարցեր» գիտական ժողովածուում. տե´ս «Հայ արվեստի հարցեր» 
գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2012, 298 էջ: 
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Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Լևոն Հախվերդյանի 
ծննդյան 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստա-
շրջանը, կրկին առանց թեմատիկ սահմանափակման99: Լ.Հախ-
վերդյանի մասին ելույթով հանդես եկան ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինս-
տիտուտի տնօրեն Արարատ Աղասյանը, ակադեմիկոս Վարազդատ 
Հարությունյանը, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության 
ինստիտուտի տնօրեն Ազատ Եղիազարյանը և այլք: Հոբելյանական 
գիտաժողովն իր աշխատանքը ծավալեց երկու մասնաճյուղով 
(1.ճարտարապետություն և կերպարվեստ, 2.երաժշտություն, թատ-
րոն և կինո): Ճարտարապետության և կերպարվեստի մասնաճյու-
ղում գումարված նիստերում տրվեցին զեկուցումներ՝ նվիրված 
ճարտարապետության և կերպարվեստի պատմության և տեսու-
թյան խնդիրներին: Երաժշտության, թատրոնի և կինոյի մասնա-
ճյուղի երեք նիստերում լսվեցին 22 զեկուցում: Երաժշտության 
ենթամասնաճյուղում ընթերցված զեկուցումները ներկայացրին 
ինչպես պատմական և տեսական երաժշտագիտության, այնպես էլ 
երաժշտական միջնադարագիտության և ֆոլկլորագիտության հրա-
տապ խնդիրները, թեմատիկ և ժամանակագրական լայն ընդ-
գրկում ունեին նաև թատրոնի և կինոյի ենթամասնաճյուղերում 
ընդգրկված զեկուցումները100:  

Նշված միջոցառումից ճիշտ 10 տարի անց՝ 2014թ. դեկտեմ-
բերի 19-ին, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 
գումարվեց Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված 
գիտական նստաշրջանը101: Կերպարվեստի, ճարտարապետության, 
երաժշտության և թատրոնի խնդիրները շոշափող շուրջ 20 զեկու-

                                                 
99 Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժո-
ղով (հիմնադրույթներ, Երևան, 2-4 նոյեմբերի, 2004), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2004, 87 էջ: 
100 Ասատրյան Ա., Ավագյան Ա., Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լևոն 
Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին, «Լրաբեր հասարակական գիտություն-
ների», Երևան, 2005, 1 (643), էջ 234-236:  
101 Արտեմյան Լ., Լևոն Հախվերդյան, «Գիտություն», Երևան, 2015, N 1 (278), 
էջ 3: Արտեմյան Լ., Լևոն Հախվերդյան – 90, Ակադեմիկոս Լևոն Հախ-
վերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 3-5: 
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ցումներից բացի, ընթերցվեցին 2 բանախոսություն՝ նվիրված 
Լ.Հախվերդյանին՝ Աննա Ասատրյան՝ «Լևոն Հախվերդյանը և ՀՀ 
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը» և Հենրիկ Հովհաննիսյան՝ «Լևոն 
Հախվերդյան. գրականությունից թատրոն և թատրոնից գրա-
կանություն»102: 

Այժմ ՀՍՍՀ  ԳԱ արվեստի ինստիտուտի իրականացրած թա-
տերագիտական գիտաժողովների մասին: 1963թ. ՀՍՍՀ ԳԱ ար-
վեստի ինստիտուտը Հայկական թատերական ընկերության հետ 
կազմակերպեց գիտական սեսիա՝ նվիրված Գ.Սունդուկյանի ան-
վան պետական թատրոնի 40-ամյակին և Կ.Ստանիսլավսկու 
ծննդյան 100-ամյակին103: ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի, Հա-
յաստանի թատերական գործիչների միության և Երևանի թա-
տերական և կինոարվեստի պետական ինստիտուտի համագոր-
ծակցությամբ 1999թ. դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ գիտա-
ժողով՝ նվիրված Պետրոս Ադամյանի ծննդյան 150-ամյակին, որի 
ընթացքում Արվեստի ինստիտուտի գիտաշխատակիցներ Հենրիկ 
Հովհաննիսյանը ներկայացրեց «Ադամյանի խաղային մանրամաս-
ները և ոճի խնդիրը» բանախոսությունը, Վիգեն Ղազարյանը՝ 
«Ադամյանի որպես նկարչի և բանաստեղծի գնահատման փորձ», 
Ռուզան Մարգունին՝ «Ադամյանի Համլետը»104:  

Անվանի թատերական գործիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական ար-
տիստ Վարդան Աճեմյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտա-
ժողովը կայացավ 2005թ. հոկտեմբերի 24-ին105: 

Արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած հոբելյանական գի-
տաժողովների շարքում աչքի են ընկնում նաև կերպարվեստի 
պատմության և տեսության հարցերին, հայ անվանի արվեստա-
գետների, մշակութային գործիչների կյանքին և վաստակին անդ-

                                                 
102 Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտա-
կան նստաշրջան (նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 19 դեկտեմբերի, 2014), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 245 էջ: 
103 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 64: 
104 Պետրոս Ադամյան-150, գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, դեկտեմբերի 10, 
1999: 
105 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 196: 
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րադարձող միջոցառումները: 1960-ին գումարվեց գիտական սե-
սիա՝ նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 100-ամյակին106:  

2010թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 
կազմակերպեց մեկ այլ գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ մե-
ծանուն գեղանկարիչ Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյա-
կին107: Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցեցին բանախոս-
ներ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտից, Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահից, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտից, Գևորգ Գրիգորյանի (Ջիոտտո) թան-
գարանից, Երևանի պետական համալսարանից, ովքեր նորովի 
մեկնաբանեցին Սուրենյանցի մեծարժեք գեղարվեստական ժա-
ռանգությունը108:  

1996-ին լրացավ վաստակաշատ գիտնական, արվեստի 
պատմաբան, գեղարվեստի քննադատ, Հայաստանի կերպարվես-
տի թանգարանի (այժմ՝ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ) 
առաջին տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի կերպարվեստի 
սեկտորի վարիչ (1958-1962), կիրառական արվեստի սեկտորի 
վարիչ (1962-1965) Ռուբեն Դրամբյանի ծննդյան 105-ամյակը: 
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինս-
տիտուտի համագործակցությամբ նույն տարվա հուլիսին կազմա-
կերպվեց հոբելյանական գիտաժողով109: Ներկայացված 27 զեկու-

                                                 
106 Նույն տեղում, էջ 64: 
107 Վարդգես Սուրենյանց-150, հոբելյանական գիտաժողով՝ նվիրված Վարդ-
գես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 
16 նոյեմբերի, 2010), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 22 էջ: 
108 Առաջաբանի փոխարեն, Վարդգես Սուրենյանց-150 (Հոբելյանական գիտա-
ժողով՝ նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակին, զեկուցում-
ների ժողովածու, 16 նոյեմբերի, 2010), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2011, էջ 4: Մկրտչյան Մ., Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյա հոբել-
յանին նվիրված գիտաժողով, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 
2010, 3 (185), էջ 315,316: Մկրտչյան Մ., Վարդգես Սուրենյանց-150, «Գիտու-
թյուն», Երևան, 2010, N 11 (228), նոյեմբեր, էջ 1: Սանթրյան Վ., Վարդգես 
Սուրենյանցի տարին է. գիտաժողով ազգային ակադեմիայում, «Հայաստանի 
Հանրապետություն», Երևան, 2010, 17 նոյեմբերի, էջ 4: 
109 Ռուբեն Դրամբյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների 
թեզեր (Երևան, հուլիս, 1996),  Երևան, 1996, 45 էջ: 
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ցումներում արծարծվեցին ինչպես հայ միջնադարյան, XIX-XX դդ. 
Հայկական արվեստի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 
հավաքածուներին առնչվող հարցերը, այնպես էլ քննության 
առնվեցին Ռ.Դրամբյանի թանգարանագիտական գործունեու-
թյունն ու արվեստաբանական ժառանգությունը: Իսկ արդեն 2016 
թվականին տոնվեց Ռուբեն Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակը110: 
Հոբելյանական միջոցառումների շրջանակում ՀՀ մշակույթի նա-
խարարության, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի և Հայաստանի 
ազգային պատկերասրահի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 5-6-ը 
գումարվեց գիտաժողով՝ նվիրված Ռ. Դրամբյանի ծննդյան 125-
ամյա հոբելյանին: Երկօրյա գիտաժողովի չորս նիստերի ընթաց-
քում լսվեց 17 զեկուցում, որոնցից 8-ը նվիրված էին հենց Ռ.Դրամբ-
յանի գործունեության ուսումնասիրությանը: Գիտաժողովի շրջանա-
կում ՀԱՊ որմնանկարների դահլիճում տեղի ունեցավ Հայաստանի 
պետական կամերային նվագախմբի համերգը՝ ՀՀ վաստակավոր 
արտիստ Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ, որի ընթաց-
քում հնչեցին Կոմիտասի և Արամ Խաչատրյանի ստեղծագոր-
ծությունները111: 

Հայկական միջնադարյան կերպարվեստի հուշարձանների 
գիտական ուսումնասիրության և պահպանման գործում խոշոր 
ավանդ ունեցած, Հայկական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գոր-
ծիչ, արվեստաբան Լիդիա Դուռնովոյի մահվան 10-ամյակին նվիր-
ված գիտական նստաշրջանը կայացավ 1973-ի հունիսի 5-6-ը 
Արվեստի ինստիտուտի և Մատենադարանի համագործակցու-
թյամբ: Ականավոր արվեստաբանի կյանքին ու գործունեությանը 
վերաբերող զեկուցմամբ հանդես եկավ Ռ.Դրամբյանը, իսկ Դուռ-
նովոյի աշխատանքներում հատուկ տեղ գրաված՝ գեղարվեստա-
կան լեզվի արտահայտչականության հարցերին նվիրվեց Ն.Քո-
թանջյանի բանախոսությունը: Նստաշրջանի աշխատանքներին 
                                                 
110 Ռուբեն Դրամբյան. գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկե-
րասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ.Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակին (զեկուցում-
ների ժողովածու, Երևան, 5-6 հոկտեմբերի, 2016), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2017, 204 էջ: 
111 Ասատրյան Ա., Գիտաժողով՝ նվիրված Ռ. Դրամբյանի հոբելյանին, «Լրա-
բեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2017, 1 (649), էջ 322, 323, 325: 
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մասնակցեցին Լենինգրադից հրավիրված գիտնականներ՝ արվես-
տագիտության դոկտոր Տ.Իզմայլովան և ճարտարապետության 
դոկտոր Ա.Յակոբսոնը112: 

Ճիշտ 28 տարի անց՝ 2001թ. հուլիսի 12-ին, Արվեստի ինստի-
տուտը կազմակերպեց գիտաժողով՝ նվիրված հայ միջնադարյան 
արվեստի խոշորագույն պատմաբան Լիդիա Դուռնովոյի ծննդյան 
115-ամյակին113:  

XX դարի հայ կերպարվեստի ազգային դպրոցի հիմնադիր, 
Արվեստների պատմության և տեսության սեկտորի վարիչ (1949-
1951), ակադեմիկոս Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին 
նվիրված գիտական նստաշրջանը տեղի ունեցավ 2005թ. դեկտեմ-
բերի 19-ին ՀՀ ԳԱԱ-ի նիստերի դահլիճում ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտի և Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի համա-
գործակցության շնորհիվ114: Մեկ տասնյակ զեկուցումները բա-
ցառապես նվիրված էին Մարտիրոս Սարյանի արվեստին, նրա 
ստեղծագործությունների արժևորմանը և հետազոտմանը: Ներ-
կայացվեցին Արարատ Աղասյանի «Ազգայինը Մարտիրոս Սար-
յանի արվեստում», Վարազդատ Հարությունյանի «Մարտիրոս 
Սարյանի գործունեության մեկ բնագավառը», Վիգեն Ղազարյանի  
«Մարտիրոս Սարյանը և միջնադարը», Ռուզան Սարյանի  «Մար-
տիրոս Սարյանը և Ռուսաստանը» և այլն:  

2006թ. դեկտեմբերի 29-ին ՀՀ մշակույթի և երիտասար-
դության հարցերի նախարարության, Հայաստանի ազգային պատ-
                                                 
112Հակոբյան Հ., Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Լ.Ա. Դուրնովոյի հիշա-
տակին, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 1973, 2 (61), էջ 317:  
113 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 196: 
114 Մարտիրոս Սարյան-125 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, 19 դեկտեմբերի, 
2005): Գիտաժողովի մասին մանրամասն տե´ս Սարյան Ռ., Մարտիրոս 
Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված գիտաժողով, «Պատմաբանա-
սիրական հանդես», Երևան, 2005, 3 (170), էջ 304,305: Սարյան Ռ., Մար-
տիրոս Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված գիտաժողով, «Պատմաբա-
նասիրական հանդես», Երևան, 2005, 3 (170), էջ 304,305, Գրիգորյան Կ., 
Փարիզ չշտապող Սարյանը, «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 
2005, 20 դեկտեմբերի, էջ 5: Հարությունյան Տ., Սարյանին լավ չեն մեծարում. 
կարծում է նկարչի աշակերտը, «Առավոտ», Երևան, 2005, 20 դեկտեմբերի, էջ 
6: 
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կերասրահի և ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի համագործակ-
ցությամբ իրականացավ նոր շրջանի ազգային կերպարվեստի 
հիմնադիր, գեղանկարիչ Հակոբ Հովնաթանյանի ծննդյան 200-
ամյակին նվիրված «Անցում միջնադարից նոր ժամանակ» խո-
րագիրը կրող գիտական նստաշրջանը115: Ներկայացվեցին Հովնա-
թանյանի արվեստին և ընդհանրապես XIX դարի առաջին կեսի հայ 
գեղարվեստական մշակույթի ձևավորման խնդիրներին անդրա-
դարձող զեկուցումներ: 

2010թ. մարտի 9-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի և 
Հայոց ցեղասպանության ակադեմիայի հետ համատեղ կազմա-
կերպվեց սիմպոզիում՝ նվիրված մեծանուն գեղանկարիչ Ժանսեմի 
ծննդյան 90-ամյակին116: 

2017 թվականին լրացավ հայ մեծ ծովանկարիչ Հովհաննես 
Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյա հոբելյանը: ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետա-
կան կոմիտեի աջակցությամբ 2017 թ. նոյեմբերի 3-ին տեղի ունե-
ցավ «Հովհաննես Այվազովսկի-200» գիտական նստաշրջանը117: 
Հայ իրականության մեջ առաջին անգամ մի ամբողջ գիտական 
նստաշրջանում 15 զեկուցում նվիրվեց բացառապես մեծ ծովա-
նկարչի կյանքի և ստեղծագործության հետազոտմանը118: Իհարկե, 
Հ.Այվազովսկու մասին գրվել է ծով գրականություն, բազմաթիվ 
ուսումնասիրություններ, սակայն գիտական նստաշրջանում եղան 
հայտնություններ, նորություններ119:  
                                                 
115 Հակոբ Հովնաթանյան, Անցում միջնադարից նոր ժամանակ, գիտաժողով՝ 
նվիրված ծննդյան 200-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 29 
դեկտեմբերի, 2006), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 68 էջ: 
116 Ասատրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ-50, էջ 197, Ժանսեմ-90, 
Երևան, Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի հրատարակություն, 
2010, 32 էջ: 
117 Հովհաննես Այվազովսկի–200 (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 3 
նոյեմբերի, 2017), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 163 էջ: 
118 Ասատրյան Ա., Սարգսյան Ա.,  Ծովային տարերքի հզոր արքան և ծովի 
կրակոտ բանաստեղծը. Հովհաննես Այվազովսկի, Հովհաննես Այվազովսկի-
200 (գիտական նստաշրջանի նյութեր), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2018, էջ 3: 
119 Ասատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհան-
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Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Արարատ Աղասյանի պաշ-
տոնավարման օրոք (2003-ից առ այսօր) ինստիտուտում հետևողա-
կան աշխատանքներ են տարվում գիտական անձնակազմի երի-
տասարդացման և սերնդափոխության ապահովման ուղղությամբ: 
Ինստիտուտի տնօրինության նախաձեռնությամբ 2004թ. նոյեմ-
բերին հիմնարկվեց Երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը, 
որի ստեղծմանն իր հորդորներով և զորակցությամբ աջակցել է ՀՀ 
ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժան-
մունքի ակադեմիկոս-քարտուղար, ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ նախա-
գահի խորհրդական երջանկահիշատակ Վլադիմիր Բարխուդար-
յանը: Երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը ձևավորվել է 
ինստիտուտի տարբեր ստորաբաժանումների երիտասարդ գիտաշ-
խատողներից, ասպիրանտներից և հայցորդներից (այդ թվում՝ 
հրավիրված անդամներ ՀՀ գիտակրթամշակութային այլ օջախ-
ներից):  

2005 թ. նոյեմբերի 16-17-ը ինստիտուտի պատմության մեջ 
առաջին անգամ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի և մշակութային 
այլ օջախների երիտասարդ գիտնականների մասնակցությամբ գու-
մարվեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին 
նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի արվես-
տագիտության գծով գիտական աստիճանաշնորհման 016 մասնա-
գիտական խորհրդի 10-ամյա հոբելյանին: Հայրենական արվեստա-
բանության կյանքում այս նախընթաց ձեռնարկը համախմբեց ար-
վեստի բոլոր ուսումնական հաստատությունների, հայագիտական 

                                                                                                              
նես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին, «Պատմաբանասիրական 
հանդես», Երևան, 2017, 3 (206), էջ 317: Աղասյան Ա., Ծովով հափշտակվածը. 
Հովհաննես Այվազովսկի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 88 էջ: 
Գիտական նստաշրջանի մասին նաև տե՛ս Ասատրյան Ա., Հայ գեղանկար-
չության համաշխարհային գագաթը, «Կրթություն», Երևան, 2017, 8 նոյեմբերի, 
թիվ 45 (810), էջ 1,7,11: Ասատրյան Ա., Հովհաննես Այվազովսկի-200, «Գիտու-
թյուն», Երևան, նոյեմբեր N 11 (311), էջ 1-2: 
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կենտրոնների 38 երիտասարդ հայագետ-արվեստաբաններին120:  
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների արդեն ավանդական 

դարձած երկրորդ գիտական նստաշրջանի աշխատանքներին 
մասնակցեցին 13 երիտասարդ գիտնականներ Արվեստի ինստի-
տուտից, Սորբոնի համալսարանից (Փարիզ), Երևանի Կոմիտասի 
անվան պետական կոնսերվատորիայից, Երևանի գեղարվեստի 
պետական ակադեմիայից, Հայաստանի ազգային պատկերասրա-
հից, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտից, 
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հա-
մալսարանից121: Շարունակական կերպով յուրաքանչյուր նստա-
շրջանի ավարտից հետո լույս է տեսնում «Երիտասարդ հայ ար-
վեստաբանների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն»:  

2008 թ. մայիսին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը տոնեց իր 
ծննդյան 50-ամյա հոբելյանը: Հարազատ ինստիտուտի կյանքում 
պանծալի իրադարձության կապակցությամբ նախատեսված հոբել-
յանական միջոցառումների շարքում իր արժանի տեղը զբաղեցրեց 
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստա-
շրջանը՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հիմնադրման 
50-ամյա հոբելյանին122: 2009թ. դեկտեմբերի 22-ին գումարվեց 
Երիտասարդ արվեստաբանների չորրորդ նստաշրջանը` նվիրված 
Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյակին123: 2010 թվականի դեկտեմբերի 
2-3-ը կազմակերպվեց Երիտասարդ արվեստաբանների հինգերորդ 

                                                 
120 Տե´ս Աղասյան Ա., Առաջաբանի փոխարեն, Երիտասարդ հայ արվեստա-
բանների գիտական առաջին նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտի արվեստագիտության գծով գիտական աստիճանաշնորհման 
մասնագիտական 016 խորհրդի ստեղծման 10-ամյակին, Երևան, «Ոսկան 
Երևանցի» հրատ., 2005, էջ 3: 
121 Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երկրորդ նստաշրջան, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հրատ., 2007, 96 էջ: 
122 Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջան՝ 
նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանին, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 212 էջ: 
123 Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջան՝ 
նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյա հոբելյանին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2010, 264 էջ: 
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նստաշրջանը124, 2011թ. նոյեմբերի 26-27-ին գումարվեց հերթական 
գիտական վեցերորդ նստաշրջանը` նվիրված Հայաստանի Հանրա-
պետության անկախության 20-ամյակին125:  

2014թ. Երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը բոլորեց 
իր հիմնադրման առաջին տասնամյակը126: Նույն տարվա նո-
յեմբերի 14-ին Երևանում կայացավ Երիտասարդ հայ արվեստա-
բանների գիտական իններորդ նստաշրջանը127:  

2015թ. նոյեմբերի 10-11-ը գումարված Երիտասարդ հայ ար-
վեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը նվիրվեց 
XIX-XX դարերի հայ իրապաշտական գեղանկարչության ակնառու 
արվեստագետ Փ.Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին128: 
                                                 
124Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջանը, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 314 էջ, Քամալյան Մ., Կիրա-
կոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ 
նստաշրջանը, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2011, 1 (186), էջ 
355-358: 
125Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը՝ 
նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2012, 215 էջ: Կիրակոսյան Մ.,  Երիտասարդ հայ արվեստաբանների 
գիտական վեցերորդ նստաշրջան, «Պատմաբանասիրական հանդես», 
Երևան, 2012, 1 (189), էջ 282-285: Քամալյան Մ., Երիտասարդ հայ արվես-
տաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», Երևան, 2012, 1 (633), էջ 368-372: 
126Խորհրդի 10-ամյա հոբելյանի մասին տե´ս Բալոյան Հ., Երիտասարդ 
արվեստաբանների խորհուրդը 10 տարեկան է, «Կրթություն», Երևան, 2014, 7 
մայիսի, թիվ 21-22 (630-631), էջ 6: 
127 Տե´ս Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 
իններորդ նստաշրջանը, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 
իններորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 
էջ 5-10: Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 
իններորդ նստաշրջանը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 
2015, 1 (643), էջ 408-412: Սանթրյան Վ., Վստահ քայլեր արվեստի ճամ-
փաներին. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների 9-րդ գիտական նստա-
շրջանից, «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 2014, 15 նոյեմբերի, էջ 
5: Բալոյան Հ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների իններորդ գիտական 
նստաշրջան, «Կրթություն», Երևան, 2014, 17 դեկտեմբերի, թիվ 52 (661), էջ 11:  
128Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանի 
մասին տե´ս Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտա-
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ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և ՀՀ 
ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ 2017 թ. նո-
յեմբերի 22-23-ը Երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը գու-
մարեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներ-
կուերորդ նստաշրջանը` նվիրված մեծահամբավ ծովանկարիչ Հով-
հաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին: Նստաշրջանի աշ-
խատանքներին մասնակցեցին երիտասարդ արվեստաբաններ ՀՀ 
ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտից, Իրանի Իսլամական Հանրապետու-
թյունից և ՀՀ այլ գիտակրթական օջախներից: Երկօրյա նստա-
շրջանի չորս նիստերի ընթացքում ընթերցված 34 զեկուցումներում 
ներկայացվեցին արվեստագիտության տարբեր գիտաճյուղեր. կեր-
պարվեստագիտություն, երաժշտագիտություն, ճարտարապետու-
թյան պատմություն և կինոգիտություն129:  

Երիտասարդ գիտնականների համար հատկապես նշանա-
կալից էր 2012 թվականը, երբ հուլիսի 1-ից մեկնարկեց ՀՀ նա-
խագահ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո իրականացվող երիտա-
սարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը (ԵԳԱԾ): ԵԳԱԾ-ը 
իր 5-ամյա գործունեության ժամանակահատվածում ֆինանսա-
վորել է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 3 գիտական նստաշրջան-
ների կազմակերպումը: Անխոս, երիտասարդ գիտնականների 

                                                                                                              
կան տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-
ամյակին, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստա-
շրջանի նյութեր), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, էջ 5-10: Կիրա-
կոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին, 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2016, 1 (646), էջ 355-
359: Արտեմյան Լ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնե-
րորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյա 
հոբելյանին, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2016, 1 (201) էջ 265-
270: Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տաս-
ներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին, 
«Գիտություն», Երևան, 2016, N 1 (290), հունվար, էջ 5: 
129 Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներ-
կուերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամ-
յակին, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներկուերորդ 
նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, էջ 5:  
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համար նախատեսված ՀՀ նախագահի ծրագիրը մեծապես նպաս-
տեց երիտասարդ գիտաշխատողների առաջ ծառացած գիտական 
որոշ խնդիրների հաղթահարմանը և ազնիվ քայլ դարձավ երիտա-
սարդներին աջակցելու, գիտական տարաբնույթ ծրագրեր կյանքի 
կոչելու տեսանկյունից:  

ԵԳԱԾ-ի հովանու ներքո իրականացված Արվեստի ինստի-
տուտի անդրանիկ գիտաժողովը տեղի է ունեցել 2012թ. հոկ-
տեմբերի 19-21-ը, որը նվիրված էր հայ դասական պրոֆեսիոնալ 
կոմպոզիտորական դպրոցի սկզբնավորող, հայ երաժշտական 
դպրոցի հիմնադիր, հանճարեղ կոմպոզիտոր Տիգրան Չուխաճյանի 
ծննդյան 175-ամյակին130: Գիտաժողովի բացման խոսքում ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Արարատ Աղասյանը նկատեց. «Իր 
պատմության մեջ առաջին անգամ մեր նստաշրջանն, իր ընդգրկ-
մամբ, միջազգային է, քանի որ նրա աշխատանքներին մասնակ-
ցում են երիտասարդ արվեստաբաններ ինչպես ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտից ու ՀՀ գիտակրթամշակութային այլ օջախներից, 
այնպես էլ Մյունխենից, Ռուսաստանի Դաշնությունից՝ Մոսկվայից, 
Նովոսիբիրսկից, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից»131: 

                                                 
130Տե՛ս Ասատրյան Ա., Համերգ «Տիգրան Չուխաճյանի կամերային ստեղծա-
գործությունը», Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին, Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 15: 
130Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանը՝ 
նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2013, 369 էջ: Նստաշրջանի մասին տե´ս Երիտասարդ 
հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան 
Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին, «Գիտություն», Երևան, 2012, N 12 (253), 
դեկտեմբեր, էջ 2: Քամալյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների 
գիտական յոթերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 
175-ամյակին, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2012, 3 (191), էջ 
255-260, Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 
յոթերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամ-
յակին, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2012, 4 (636), էջ 
295-300:  
131Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին //Երի-
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Մեկ տարի անց, նույն ծրագրի շրջանակներում, 2013թ. նո-
յեմբերի 15-17-ը ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երիտասարդ արվես-
տաբանների խորհուրդը գումարեց Երիտասարդ հայ արվեստա-
բանների գիտական ութերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ 
հիմնադրման 70-ամյակին132: ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
նախաձեռնությամբ, Հայաստանի Երիտասարդական հիմնադրամի 
ֆինանսավորմամբ, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներ-
քո իրականացվող երիտասարդ գիտնականների աջակցության 
ծրագրի շրջանակներում և ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմի-
տեի աջակցությամբ երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը 
գումարեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասն-
մեկերորդ նստաշրջանը (2016թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 
2-ը)՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյա հոբելյանին:  

Նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցեցին երիտասարդ 
գիտնականներ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտից, Երևանի գեղար-
վեստի պետական ակադեմիայից, Երևանի Կոմիտասի անվան պե-
տական կոնսերվատորիայից, Երևանի պետական համալսարանից, 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանից, Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապե-
տության ազգային թանգարան-ինստիտուտից և այլ հաստատու-
թյուններից, նաև մասնակիցներ Ֆրանսիայից և Իրանի Իսլա-
մական Հանրապետությունից: 

2019թ. դեկտեմբերի 12-13-ը Արվեստի ինստիտուտը ՀՀ 
ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի համագործակցությամբ իրականաց-
րեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XIV նստա-
շրջանը133: Երկօրյա նստաշրջանի չորս նիստերի ընթացքում ըն-

                                                                                                              
տասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 6: 
132 Նստաշրջանի աշխատանքների մասին տե՛ս մեր հետևյալ հոդվածը՝ Կի-
րակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական ութերորդ 
նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին, «Լրաբեր հասա-
րակական գիտությունների», Երևան, 2014, 1 (640), էջ 322-327:   
133Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնչորսերորդ նստա-
շրջանի մասին տե´ս Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների 
գիտական տասնչորսերորդ նստաշրջանը, «Գիտություն», Երևան, 2020, հուն-
վար, N 1 (337), էջ 4: 
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թերցվեցին 25 զեկուցում, որոնցում ներկայացվեցին արվեստագի-
տության տարբեր գիտաճյուղերը` կերպարվեստագիտություն, երա-
ժըշտագիտություն, ճարտարապետության պատմություն և տեսու-
թյուն և կինոգիտություն: Նստաշրջանի աշխատանքներին մաս-
նակցեցին երիտասարդ արվեստաբաններ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինս-
տիտուտից, Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայից, 
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայից, Հա-
յաստանի ազգային արխիվից, Երևանի պետական համալսարա-
նից, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժա-
կան համալսարանից, Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարանից, նաև երկու մասնակից 
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից և մեկ մասնակից Լի-
բանանից: 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երիտասարդ արվեստա-
բանների նստաշրջանների պատմության մեջ առաջին անգամ 
2012-ից հիմք դրվեց նոր ավանդույթի ձևավորմանը՝ յուրաքանչյուր 
գիտական նստաշրջան ավարտել համերգով:  

Այսպես, 2012 թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ նիստերի դահ-
լիճում տեղի ունեցավ «Տիգրան Չուխաճյանի կամերային ստեղծա-
գործությունը» համերգը, որի ընթացքում Հայաստանում առաջին 
անգամ գիտական աշխատանքով զբաղվող երիտասարդ երգիչնե-
րի ու դաշնակահարների կատարմամբ ներկայացվեցին էջեր Տ. 
Չուխաճյանի կամերային ստեղծագործությունից, մեներգեր ու դաշ-
նամուրային պիեսներ134: Համերգը վարեց արվեստագիտության 
թեկնածու Աննա Ադամյանը:  

Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ 
նստաշրջանի շրջանակներում 2015թ. նոյեմբերի 17-ին Հայաս-
տանի կոմպոզիտորների տան հյուրընկալ դահլիճում իրականա-
ցավ «Փանոս Թերլեմեզյանի սիրելի կոմպոզիտորները» խորագրով 
համերգը, որին մասնակցեցին գիտական աշխատանքով զբաղվող 

                                                 
134Տե´ս Ասատրյան Ա., Համերգ «Տիգրան Չուխաճյանի կամերային ստեղծա-
գործությունը», Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին (նստա-
շրջանի նյութեր), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 17, 18: 
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երիտասարդ երգիչներ, դաշնակահարներ և կոմպոզիտորներ135: 
Համերգը վարեց և ներածական խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Աննա Ասատրյանը:  

Խորհրդի գործունեության մեջ անուրանալի և մեծ է Արվեստի 
ինստիտուտի տնօրինության՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, արվես-
տագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Աղասյանի և տնօրե-
նի տեղակալ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աննա 
Ասատրյանի աջակցությունը և օգնությունը, ովքեր մշտապես սա-
տարել են խորհրդի զարգացման գործընթացին: Անգնահատելի է 
Ա.Աղասյանի ավանդը երիտասարդ մասնագետների պատրաստ-
ման, արվեստագիտության բնագավառում նրանց կայանալու, զար-
գանալու տեսանկյունից, ինչպես նաև ճիշտ խորհուրդներով սա-
տարելու և գոտեպնդելու առումով: Ծանրակշիռ է նրա աշխատան-
քը երիտասարդ կադրերի պատրաստման գործում136: Միևնույն ժա-
մանակ կարևորում ենք ինստիտուտի ավագ սերնդի գիտնականնե-
րի օժանդակությունը՝ երիտասարդ արվեստաբանների գիտական 
մտքի առաջընթացին սատարող իրենց արժեքավոր խորհուրդ-
ներով137: 

Այսպիսով, երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը գու-
մարել է գիտական 13 նստաշրջան, որոնց կազմակերպման, ֆի-
նանսական աջակցության գործում մեծ է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պե-
տական կոմիտեի, մյուս կողմից՝ ԵԳԱԾ ներդրումը: Գիտության կո-
միտեի օժանդակությամբ գումարվել են Երիտասարդ հայ արվես-
տաբանների գիտական IX, X, XI, XII նստաշրջանները, և տպա-
գրվել են բոլոր նստաշրջանների նյութերի ժողովածուները: 
                                                 
135 Տե՛ս Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական 
տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-
ամյակին, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստա-
շրջանի նյութեր), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, էջ 10: 
136 Կիրակոսյան Մ., Արարատ Աղասյանի վաստակը արևմտահայ կերպար-
վեստի ուսումնասիրության գործում, Արարատ Աղասյան-60, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2016, էջ 96: 
137 ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երիտասարդ արվեստաբանների խորհրդի 
գործունեության մասին մանրամասն տե´ս Կիրակոսյան Մ., Երիտասարդ ար-
վեստաբանների խորհուրդը. անցած ուղին և ձեռքբերումները, Երիտասարդ 
հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 16-34: 
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 
 
Հայ արվեստի բոլոր բնագավառներն ընդգրկող պատմա-

տեսական հետազոտություններ կատարող միակ արվեստա-
գիտական կենտրոնը՝ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը, իր ստեղծ-
ման օրից առ այսօր կազմակերպել է 84 գիտական նստաշրջան: 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը գիտական նստաշրջանների 
իրականացման գործում ակտիվ համագործակցել է Հայաստանի 
գիտակրթամշակութային կարևոր օջախների՝ Մատենադարանի, 
Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի Կոմիտասի անվան 
պետական կոնսերվատորիայի, Հայաստանի կոմպոզիտորների 
միության, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, Թատրոնի և 
կինոյի պետական ինստիտուտի, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի համա-
կարգի որոշ գիտահետազոտական՝ Փիլիսոփայության, սոցիոլո-
գիայի և իրավունքի, Գրականության, Լեզվի, Հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտների հետ: 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի իրականացրած բազմաքա-
նակ գիտական նստաշրջանների կազմակերպումը հիրավի կա-
րևոր և արդիական է: Պետք է նկատենք, որ ինստիտուտի տնօրեն 
Արարատ Աղասյանի պաշտոնավարման օրոք հիմք դրվեց գիտա-
կան նստաշրջանների նյութերի ժողովածուների հրատարակման 
ավանդույթի ձևավորմանը: Արամ Քոչարյանի ծննդյան 100-ամյա-
կին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուն այդ առումով 
առաջինն էր: 

Վերջին տարիներին գիտական նստաշրջանների ֆինանսա-
վորման գործում ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը մշտապես զգա-
ցել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի (հանձին նախա-
գահ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրո-
ֆեսոր Սամվել Հարությունյանի) հոգածությունը, ուշադրությունը և 
աջակցությունը: 2014թ. կազմակերպված Հովհաննես Չեքիջյանի 
ծննդյան 85-ամյակին և Տիգրան Չուխաճյանին նվիրված գիտաժո-
ղովներն այդ համագործակցության առաջին ծիլերն էին:  

Լիահույս ենք` ինստիտուտը կշարունակի ավանդույթները՝ 
մնալով Հայաստանում արվեստի բնագավառում գիտական նստա-
շրջանների գլխավոր կազմակերպիչ: 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԼՐԱՏՈՒ 
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5. Մնացականյան Ս., Հայ արվեստի պատմությանը նվիրված 
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ված գիտական նստաշրջան, «Հայաստանի Հանրապետու-
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Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին, «Գիտություն», 
Երևան, 2016, N 1 (290), հունվար, էջ 5: 
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ված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի արվեստագիտության 
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գիտաժողով Իտալիայում, «Պատմաբանասիրական հան-
դես», Երևան, 1975, 3 (70), էջ 253, 254: 
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Ալ. Սպենդիարյանի ծննդյան 100-ամյակին, «Պատմաբանա-
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ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ  
 

ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 
 

1. Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին 
նվիրված գիտաժողով (հիմնադրույթներ, Երևան, 2-4 նոյեմ-
բերի, 2004), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 
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2. Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին 
նվիրված գիտական նստաշրջան (նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 19 դեկտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2015, 245 էջ: 

3. Ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիր-
ված գիտաժողով (զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 14-16 
սեպտեմբերի, 1999), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 46 էջ: 

4. Արամ Քոչարյան (ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժո-
ղովի նյութեր, Երևան, նոյեմբերի 13, 2003), Երևան, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 61 էջ: 

5. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին 
նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
արվեստագիտության գծով գիտական աստիճանաշնորհ-
ման մասնագիտական 016 խորհրդի ստեղծման 10-ամ-
յակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 16-17 նո-
յեմբերի, 2005), Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2005, 
219 էջ: 

6. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երկրորդ 
նստաշրջան (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 8 
նոյեմբերի, 2007), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
հրատ., 2007, 96 էջ: 

7. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ 
նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանին (գիտական նստա-
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շրջանի նյութեր, Երևան, 16-17 դեկտեմբերի, 2008), Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 212 էջ: 

8. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ 
նստաշրջան (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 14 
նոյեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 
2015, 275 էջ: 

9. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ 
նստաշրջանը (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2-
3 դեկտեմբերի, 2010), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2011, 314 էջ: 

10. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-
ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան-Արզա-
կան, 19-21 հոկտեմբերի, 2012), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2013, 369 էջ: 

11. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ 
նստաշրջան՝ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյա հո-
բելյանին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 22 դեկ-
տեմբերի, 2009), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2010, 264 էջ: 

12. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին 
(գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 26-27 նոյեմբերի, 
2011), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 215 էջ: 

13. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներ-
կուերորդ նստաշրջան՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու 
ծննդյան 200-ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 22-23 նոյեմբերի, 2017), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2018, 291 էջ: 

14. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնե-
րորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի 
ծննդյան 150-ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 10-11 նոյեմբերի, 2015), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2016, 303 էջ: 
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15. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասն-
մեկերորդ նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-
ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 30 
սեպտեմբերի - 2 հոկտեմբերի, 2016), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2017, 320 էջ: 

16. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասն-
չորսերորդ նստաշրջան (գիտական նստաշրջանի ծրագիր, 
Երևան, 12-13 դեկտեմբերի, 2019): 

17. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական ութերորդ 
նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին 
(գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 15-17 նոյեմբերի, 
2013), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 266 էջ: 

18. Թորոս Թորամանյանի հիշատակին նվիրված նստաշրջան 
(զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1971), Երևան, 1971, 37 
էջ: 

19. Կոմիտաս-120 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, նոյեմբերի 
18, 20, 1989): 

20. Հակոբ Հովնաթանյան, անցում միջնադարից նոր ժամա-
նակ, գիտաժողով՝ նվիրված ծննդյան 200-ամյակին (զեկու-
ցումների ժողովածու, Երևան, 29 դեկտեմբերի, 2006), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 68 էջ: 

21. Հայ աշուղագիտությունը և արդի հիմնախնդիրները (գիտա-
ժողովի զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2005, 102 էջ: 

22. Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական ութերորդ գի-
տական կոնֆերանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 28-30 
հոկտեմբերի, 1997), Երևան, 1997, 96 էջ: 

23. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 1-ին, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981,  
302 էջ:  

24. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 2-րդ, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981,  
477 էջ:  
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25. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 3-րդ, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981,  
424 էջ:  

26. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 4-րդ, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981,  
418 էջ: 

27. Հայ արվեստին նվիրված յոթերորդ հանրապետական գի-
տական կոնֆերանս (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 10-12 
հոկտեմբերի, 1995), Երևան, 1995, 105 էջ: 

28. Հայաստանի կուլտուրայի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված հանրապետական երկրորդ գիտական կոնֆերանս 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 5-8 մայիսի, 1976), Երևան, 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976, 192 էջ:  

29. Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված հինգերորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանս 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 12-16 հոկտեմբերի, 1982), 
1982, 481 էջ: 

30. Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված չորրորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանս 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան-Սարդարապատ, 18-22 սեպ-
տեմբերի, 1979), 1979, 291 էջ: 

31. Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված վեցերորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանս 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 2-4 հունիս, 1987), Երևան, 
1987, 264 էջ: 

32. Հանրապետական առաջին գիտական կոնֆերանսը՝ նվիր-
ված հայ արվեստի և ճարտարապետության պրոբլեմներին 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1975), Երևան, Հայկական 
ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, 46 էջ: 

33. Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Թորոս 
Թորամանյանի ծննդյան 120-ամյակին (զեկուցումների թե-
զեր, Երևան-Լենինական, 22-25 հոկտեմբերի, 1984), 1984, 
136 էջ: 
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34. Հանրապետական երրորդ գիտական կոնֆերանսը՝ նվիր-
ված Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 4-7 մայիսի, 1977), Երևան, 
1977, 178 էջ: 

35. Հովհաննես Այվազովսկի 200 (գիտական նստաշրջանի 
նյութեր, Երևան, 3 նոյեմբերի, 2017), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2018, 163 էջ: 

36. Հովհաննես Չեքիջյան-85, գիտական նստաշրջան՝ նվիր-
ված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին (նստա-
շրջանի նյութեր, Երևան-Արզական, 26-27 սեպտեմբերի, 
2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 179 էջ: 

37. Մարտիրոս Սարյան-125 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, 19 
դեկտեմբերի, 2005): 

38. Միջազգային գիտաժողով «Քրիստոնեական Հայաստանի 
արվեստը» (զեկուցումների թեզեր, Երևան, հոկտեմբերի 7-
9, 2001), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 68 
էջ: 

39. Մոմիկ-750, հոբելյանական գիտաժողով՝ նվիրված Մոմիկի 
ծննդյան 750-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 
15 հոկտեմբերի, 2010), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2011, 83 էջ: 

40. Պետրոս Ադամյան-150 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, 
դեկտեմբերի 10, 1999): 

41. Ռուբեն Դրամբյան. գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի 
ազգային պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ.Դրամբ-
յանի ծննդյան 125-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, 
Երևան, 5-6 հոկտեմբերի, 2016), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2017, 204 էջ: 

42. Ռուբեն Դրամբյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի 
զեկուցումների թեզեր (Երևան, հուլիս, 1996)  Երևան, 1996, 
45 էջ: 

43. Սայաթ-Նովա-300, հոբելյանական գիտական նստաշրջան՝ 
նվիրված Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին (զեկու-
ցումների ժողովածու, Երևան, 21 հունիսի, 2012), Երևան, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 194 էջ: 
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44. Վարդգես Սուրենյանց-150, հոբելյանական գիտաժողով՝ 
նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակին 
(զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 16 նոյեմբերի, 2010), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 22 էջ: 

45. Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը (նստաշրջանի 
նյութեր, Երևան, 12 դեկտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ: 

46. Конференция ‘’Проблемы генезиса и специфики ранних 
форм музыкальной культуры’’ (тезисы докладов, Дилижан- 
Ереван, 24-30 октября, 1986), 1986, 74 стр. 

47. Конференция ‘’Проблемы и методы анализа музыкального 
текста’’ (тезисы докладов, Ереван, 26-29 мая, 1992),  Ере-
ван, 1992, 32 стр. 

48. Межреспубликанская научная конференция по проблемам 
Грузино-Армянских культурных  взаимосвязей (тезисы 
докладов, Тбилиси, 2-4 марта, 1989), Тбилиси, 1989, 32 стр. 

49. II Межреспубликанская научная конференция по проблемам 
искусства Армении и Грузии (тезисы докладов,  Ереван-
Сардарапат, 3-6 июня, 1981) Ереван-Сардарапат, 1981, 72 
стр. 

50. Совместная научная  кнференция, посвященная вопросам 
армянского и грузинского искусства (план работы и тезисы 
докладов, Тбилиси, апрель, 1979),  Тбилиси, 1979, 47 стр. 

51. Четвертый международный симпозиум по армянскому 
искусству (Тезисы докладов, Ереван, 11-17 сентября, 1985), 
Ереван, Изд-во АН Арм. ССР, 1985, 326 стр. 

52. ATTI Del primo simposio internazionale di arte Armena 
(Bergamo, 28-30 Giugno 1975). Instituto Universitario di 
Bergamo, Facolte di architettura del politecnico di Milano. 
Accademia delle scienze dell’ Armenia RSS.- San Lazzaro-
Venezia.-1085 p. ill. 

53. ATTI, Del quiento simposio iternazionale di arte Armena, 
Vebezia, Milano-Bologna-Firenze, 1988, 28 maggio-5 giugno,- 
SanLazzaro-Venezia,-859 p, ill. 
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54. ATTI.Del terzo simposio internazionale di arte Armena. 1981 
Milano /Vicenza/ Castelfranco V. /Plazzolo sul Brenta /Vemezia. 
25 settembre-1 ottembre.- San Lazzaro-Venezia.-659 p. ill  
 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 
 

1. Թորոս Թորամանյանի հիշատակին նվիրված նստաշրջան 
(զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1971), Երևան, 1971, 37 
էջ: 

2. Հանրապետական առաջին գիտական կոնֆերանսը՝ նվիր-
ված հայ արվեստի և ճարտարապետության պրոբլեմներին 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1975), Երևան, Հայկական 
ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, 46 էջ: 

3. ATTI Del primo simposio internazionale di arte Armena (Ber-
gamo, 28-30 Giugno 1975). Instituto Universitario di Bergamo, 
Facolte di architettura del politecnico di Milano. Accademia 
delle scienze dell’ Armenia RSS.- San Lazzaro-Venezia.-1085 p. 
ill. 

4. Հայաստանի կուլտուրայի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված հանրապետական երկրորդ գիտական կոնֆերանսը 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 5-8 մայիսի, 1976), Երևան, 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976, 192 էջ:  

5. Հանրապետական երրորդ գիտական կոնֆերանսը՝ նվիր-
ված Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 4-7 մայիսի, 1977), Երևան, 
1977, 178 էջ: 

6. Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված չորրորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանսը 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան-Սարդարապատ, 18-22 սեպ-
տեմբերի, 1979), 1979, 291 էջ: 

7. Совместная научная  кнференция, посвященная вопросам 
армянского и грузинского искусства (план работы и тезисы 
докладов, Тбилиси, апрель, 1979),  Тбилиси, 1979, 47 стр. 

8. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 1-ին, Երևան, 12-
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18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 302 
էջ:  

9. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 2-րդ, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 477 
էջ:  

10. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 3-րդ, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 424 
էջ:  

11. Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ սիմպո-
զիում, զեկուցումների ժողովածու: Հատոր 4-րդ, Երևան, 12-
18 սեպտեմբերի, 1978, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 418 
էջ: 

12. II Межреспубликанская научная конференция по проблемам 
искусства Армении и Грузии (тезисы докладов,  Ереван-
Сардарапат, 3-6 июня, 1981) Ереван-Сардарапат, 1981, 72 
стр. 

13. ATTI.Del terzo simposio internazionale di arte Armena. 1981 
Milano /Vicenza/ Castelfranco V. /Plazzolo sul Brenta /Vemezia. 
25 settembre-1 ottembre.- San Lazzaro-Venezia.-659 p. ill  

14. Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված հինգերորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանսը 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 12-16 հոկտեմբերի, 1982), 
1982, 481 էջ: 

15. Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Թորոս 
Թորամանյանի ծննդյան 120-ամյակին (զեկուցումների թե-
զեր, Երևան-Լենինական, 22-25 հոկտեմբերի, 1984), 1984, 
136 էջ: 

16. Четвертый международный симпозиум по армянскому 
искусству (Тезисы докладов, Ереван, 11-17 сентября, 1985), 
Ереван, Изд-во АН Арм. ССР, 1985, 326 стр. 

17. Конференция ‘’Проблемы генезиса и специфики ранних 
форм музыкальной культуры’’ (тезисы докладов, Дилижан- 
Ереван, 24-30 октября, 1986), 1986, 74 стр. 
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18. Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիր-
ված վեցերորդ հանրապետական գիտական կոնֆերանսը 
(զեկուցումների թեզեր, Երևան, 2-4 հունիս, 1987), Երևան, 
1987, 264 էջ: 

19. ATTI, Del quiento simposio iternazionale di arte Armena, 
Vebezia, Milano-Bologna-Firenze, 1988, 28 maggio-5 giugno,- 
SanLazzaro-Venezia,-859 p, ill. 

20. Межреспубликанская научная конференция по проблемам 
Грузино-Армянских культурных  взаимосвязей (тезисы 
докладов, Тбилиси, 2-4 марта, 1989), Тбилиси, 1989, 32 стр. 

21. Կոմիտաս-120 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, նոյեմբերի 
18, 20, 1989): 

22. Конференция ‘’Проблемы и методы анализа музыкального 
текста’’ (тезисы докладов, Ереван, 26-29 мая, 1992),  Ере-
ван, 1992, 32 стр. 

23. Հայ արվեստին նվիրված յոթերորդ հանրապետական գի-
տական կոնֆերանսը (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 10-12 
հոկտեմբերի, 1995), Երևան, 1995, 105 էջ: 

24. Ռուբեն Դրամբյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի 
զեկուցումների թեզեր (Երևան, հուլիս, 1996)  Երևան, 1996, 
45 էջ: 

25. Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական ութերորդ գի-
տական կոնֆերանսը (զեկուցումների թեզեր, Երևան, 28-30 
հոկտեմբերի, 1997), Երևան, 1997, 96 էջ: 

26. Ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիր-
ված գիտաժողով (զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 14-16 
սեպտեմբերի, 1999), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 46 էջ: 

27. Պետրոս Ադամյան-150 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, 
դեկտեմբերի 10, 1999): 

28. Միջազգային գիտաժողով «Քրիստոնեական Հայաստանի 
արվեստը» (զեկուցումների թեզեր, Երևան, հոկտեմբերի 7-
9, 2001), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 
68էջ: 

29. Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին 
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նվիրված գիտաժողով (հիմնադրույթներ, Երևան, 2-4 նոյեմ-
բերի, 2004), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 
87 էջ: 

30. Արամ Քոչարյան (ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտա-
ժողովի նյութեր, Երևան, նոյեմբերի 13, 2003), Երևան, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 61 էջ: 

31. Հայ աշուղագիտությունը և արդի հիմնախնդիրները (գիտա-
ժողովի զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2005, 102 էջ: 

32. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին 
նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
արվեստագիտության գծով գիտական աստիճանաշնորհ-
ման մասնագիտական 016 խորհրդի ստեղծման 10-ամ-
յակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 16-17 նո-
յեմբերի, 2005), Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2005, 
219 էջ: 

33. Մարտիրոս Սարյան-125 (գիտաժողովի ծրագիր, Երևան, 19 
դեկտեմբերի, 2005): 

34. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երկրորդ 
նստաշրջանը (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 8 
նոյեմբերի, 2007), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
հրատ., 2007, 96 էջ: 

35. Հակոբ Հովնաթանյան, անցում միջնադարից նոր ժամա-
նակ, գիտաժողով՝ նվիրված ծննդյան 200-ամյակին (զեկու-
ցումների ժողովածու, Երևան, 29 դեկտեմբերի, 2006), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 68 էջ: 

36. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանին (գիտական նստա-
շրջանի նյութեր, Երևան, 16-17 դեկտեմբերի, 2008), Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 212 էջ: 

37. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյա հո-
բելյանին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 22 դեկ-
տեմբերի, 2009), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2010, 264 էջ: 
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38. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ 
նստաշրջանը (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2-
3 դեկտեմբերի, 2010), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2011, 314 էջ: 

39. Մոմիկ-750, հոբելյանական գիտաժողով՝ նվիրված Մոմիկի 
ծննդյան 750-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 
15 հոկտեմբերի, 2010), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2011, 83 էջ: 

40. Վարդգես Սուրենյանց-150, հոբելյանական գիտաժողով՝ 
նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակին 
(զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 16 նոյեմբերի, 2010), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 22 էջ: 

41. Սայաթ-Նովա-300, հոբելյանական գիտական նստաշրջան՝ 
նվիրված Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին (զեկու-
ցումների ժողովածու, Երևան, 21 հունիսի, 2012), Երևան, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 194 էջ: 

42. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին (գի-
տական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 26-27 նոյեմբերի, 
2011), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 215 էջ: 

43. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-
ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան-Արզա-
կան, 19-21 հոկտեմբերի, 2012), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2013, 369 էջ: 

44. Հովհաննես Չեքիջյան-85, գիտական նստաշրջան՝ նվիր-
ված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին (նստա-
շրջանի նյութեր, Երևան-Արզական, 26-27 սեպտեմբերի, 
2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 179 էջ: 

45. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական ութերորդ 
նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին 
(գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 15-17 նոյեմբերի, 
2013), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 266 էջ: 

46. Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը (նստաշրջանի 
նյութեր, Երևան, 12 դեկտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
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«Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ: 
47. Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին 

նվիրված գիտական նստաշրջանը (նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 19 դեկտեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2015, 245 էջ: 

48. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ 
նստաշրջանը (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 14 
նոյեմբերի, 2014), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 
2015, 275 էջ: 

49. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնե-
րորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծնընդ-
յան 150-ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 10-11 նոյեմբերի, 2015), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2016, 303 էջ: 

50. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմե-
կերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամ-
յակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 30 սեպ-
տեմբերի - 2 հոկտեմբերի, 2016), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2017, 320 էջ: 

51. Ռուբեն Դրամբյան. գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի 
ազգային պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ.Դրամբ-
յանի ծննդյան 125-ամյակին (զեկուցումների ժողովածու, 
Երևան, 5-6 հոկտեմբերի, 2016), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2017, 204 էջ: 

52. Հովհաննես Այվազովսկի-200 (գիտական նստաշրջանի 
նյութեր, Երևան, 3 նոյեմբերի, 2017), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2018, 163 էջ: 

53. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներ-
կուերորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու 
ծննդյան 200-ամյակին (գիտական նստաշրջանի նյութեր, 
Երևան, 22-23 նոյեմբերի, 2017), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 2018, 291 էջ: 

54. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասն-
չորսերորդ նստաշրջան (գիտական նստաշրջանի ծրագիր, 
Երևան, 12-13 դեկտեմբերի, 2019): 
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Հեղինակի մասին 
 

Ծնվել է 1981թ. նոյեմբերի 22-ին Երևանում՝ բժիշկ Արա Կիրա-
կոսյանի ընտանիքում: 

1999թ. ավարտել է Երևանի Լ.Շանթի անվան N 4 միջնակարգ 
դպրոցը: 2004-ին ավարտել է Երևանի գեղարվեստի պետական 
ակադեմիայի կերպարվեստի ֆակուլտետի արվեստաբանության 
բաժինը և ընդունվել հեռակա ասպիրանտուրա (2005):  

2005-ին աշխատանքի է անցել ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտու-
տում՝ որպես  կերպարվեստի բաժնի կրտսեր գիտաշխատող 
(2005-2009), սփյուռքահայ արվեստի և միջազգային կապերի 
բաժնի կրտսեր գիտաշխատող (2009-2011), գիտաշխատող (2011-
2015), ավագ գիտաշխատող (2015-ից), բաժնի քարտուղար (2016-
ից): 2013-ի նոյեմբերի 14-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի Ար-
վեստագիտության 016 մասնագիտական խորհրդում պաշտպանել 
է ատենախոսություն «Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծա-
գործությունը» թեմայով (գիտական ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից 
անդամ Արարատ Աղասյան) և ստացել արվեստագիտության թեկ-
նածուի գիտական աստիճան: 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի երիտասարդ արվեստաբաննե-
րի խորհրդի նախագահն է (2010-ից), ՀՀ ԳԱԱ երիտասարդ գիտ-
նականների խորհրդի անդամ (2010-ից): Մասնակցել է ՀՀ ԳԱԱ 
երիտասարդ գիտնականների խորհրդի կազմակերպած գիտական 
նստաշրջաններին, համաժողովներին և սեմինարներին: Մասնակ-
ցել է ՀՀ ԳԱԱ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտություննե-
րի կենտրոնի, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Երևանի 
քաղաքապետարանի կազմակերպած «Երևան-Գիտության փառա-
տոն 2010» միջոցառմանը, որպես «Դեպի կանաչ տնտեսություն» 
խորագրով արվեստի ցուցահանդեսի կազմակերպիչ արժանացել է 
մասնակցության վկայականի: Ընդգրկվել է ՀՀ ԳԱԱ հայագիտութ-
յան և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի, Հայկական 
աստղագիտության ընկերության, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի 
անվան Բյուրականի աստղադիտարանի և ՀՀ մշակույթի նախա-
րարության կողմից 2016 թ. հունիսի 20-23-ը կազմակերպված 
«Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում» 
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երիտասարդական գիտաժողովի կազմկոմիտեի կազմում: 
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ է 

(2014-ից), Արվեստագիտության 016 մասնագիտական խորհրդի 
անդամ (2016-ից), ԺԷ.00.03-«Կերպարվեստ, դեկորատիվ կիրառա-
կան արվեստ, դիզայն» մասնագիտությամբ որակավորման քննու-
թյուն ընդունող հանձնաժողովի անդամ (2017-ից): ՀՀ ԲՈՀ-ի կող-
մից ստացել է թեկնածուական ատենախոսություն ղեկավարելու 
թույլտվություն՝ ԺԷ.00.03-«Կերպարվեստ, դեկորատիվ կիրառա-
կան արվեստ, դիզայն» մասնագիտությամբ (2017): Հայաստանի 
նկարիչների միության անդամ է (2017-ից): 

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո իրականացվող 
երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի շրջանակում 
հայտարարված երիտասարդ գիտնականների հեղինակած գրքերի 
տպագրության համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման 
մրցույթում 2014-ին հաղթող է ճանաչվել նրա «Փանոս Թերլեմեզյա-
նի կյանքը և ստեղծագործությունը» մենագրությունը, որը հրատա-
րակվել է ՀՀ ԳԱԱ խմբագրական-հրատարակչական և ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհուրդների որոշումներով 
(2014): Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային գիտաժո-
ղովների, հեղինակ է ավելի քան 40 գիտական հոդվածների: 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի սոցիալ-մշակութային 
գործունեության կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտության 
ավարտական պետական քննական հանձնաժողովի անդամ (2015-
2021) և նախագահ (2018-2019), գեղարվեստական կրթության ֆա-
կուլտետի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանու-
թյան ամբիոնի ավարտական պետական քննական հանձնաժողովի 
անդամ (2020, 2021), Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինս-
տիտուտի կինոյի, հեռուստատեսության և անիմացիայի ֆակուլտե-
տի թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչության (բեմա-
նկարչություն) մասնագիտության ավարտական աշխատանքների 
պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ (2021):  
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Հրատ. խմբագիր՝ Ազատուհի Սահակյան 
Համակարգչային էջադրումը` Վերա Պապյանի 
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Չափսը` 60 x 84 1/16: 
Տպագրական 5,75 մամուլ: 
Տպաքանակը` 200 օրինակ: 

 
 

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչության տպարան 
Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24: 

 


