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Գիտաժողովը տեղի է ունենում 

«Գյումրին ԱՊՀ 2013թ.  

մշակութային մայրաքաղաք» 

 ծրագրի շրջանակներում 

 

 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐ 
 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական     

  հետազոտությունների կենտրոն 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 

Գյումրու քաղաքապետարան 

 

 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ 
 

ՅՈՒ. ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ - ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և 

հումանիտար գիտությունների բաժանմունքի 

ակադեմիկոս-քարտուղար, համանախագահ  

 

Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ  -  Գյումրու քաղաքապետ,  

համանախագահ 

 

Մ. եպս. ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ  - Հայ Առաքելական եկեղեցու 

Շիրակի թեմի առաջնորդ 

 

Վ.ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ  - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս   

 

Վ. ԲԵՍՈԼՈՎ  -  Ճարտարապետության միջազգային 

ակադեմիայի Հյուսիսկովկասյան կենտրոնի 

ղեկավար, պրոֆեսոր, Հյուսիսային Օսեթիա, 

ՌԴ 

 

Ս.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ - ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական 

հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն,  

բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, պատասխա-

նատու քարտուղար 

 

Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ  -  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտու-

տի տնօրեն, ԳԱԱ թղթակից անդամ,  պատմ. 

գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ - ՀՀ ԳԱԱ երկրաֆիզիկայի և ին-

ժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի 

տնօրեն, ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆ.-մ. գիտ. 

դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Պ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  -  ՀՀ ԳԱԱ  հնագիտության և  ազգա-

գրության ինստիտուտի տնօրեն, պատմ. գիտ. 

թեկնածու, պրոֆեսոր  
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Առաջին օր                   4   հոկտեմբերի                  2013  

 

Գիտաժողովի մասնակիցների գրանցում        10-12.00 

Գիտաժողովի հանդիսավոր բացում                 1300-1500 

և անդրանիկ լիագումար նիստ                    

Ճաշ                                                                          1500 

Երկրորդ լիագումար նիստ                                 1600-1800 

Մշակութային ծրագիր                                         1800-2030 

Ընթրիք                                                                    2030  

 

 

 

Երկրորդ օր                   5   հոկտեմբերի               2013  

 

Նախաճաշ                                                900    

Աշխատանք գիտաժողովի  

մասնաճյուղերում                                                 1000-1300 

Ճաշ                                                                          1300 

Զբոսանք քաղաքում                                             1400-1500                                                                             

Աշխատանք գիտաժողովի  

մասնաճյուղերում                                                 1500-1730 

Օրվա ամփոփում                                                  1730-1800           

Մշակութային ծրագիր                                         1800-2000 

Ընթրիք                                                                     2030  

 

 

  

Երրորդ օր                     6   հոկտեմբերի                2013  

 

Նախաճաշ                                 900    

Աշխատանք գիտաժողովի  

  մասնաճյուղերում                                              1000-1300 

Ճաշ                                                               1300 

Եզրափակիչ լիագումար նիստ   

  և գիտաժողովի փակում                      1400-1600                                                                              

Կլոր սեղան. 

   հանդիպում ԶԼՄ-ների հետ                           1600-1800 

Հրաժեշտի ճաշկերույթ            1800-2000 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՆԴԻՍԱՎՈՐ ԲԱՑՈՒՄ  

ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏԵՐ 

 

Գյումրու «Հոկտեմբեր» մշակութային կենտրոն, 

4 հոկտեմբերի, 2013թ.   ժ. 1300 
 

1.  Բացման խոսք՝   ՍԵՐԳՈ  ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

            բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

        ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ  կենտրոնի տնօրեն,   

                                    կազմկոմիտեի քարտուղար   

 

2.  Ողջույնի խոսք՝   ՖԵԼԻՔՍ  ՑՈԼԱԿՅԱՆ 

                                     ՀՀ Շիրակի մարզպետ 

 

                                     ՍԱՄՎԵԼ  ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ                                         

Գյումրու քաղաքապետ,                   

 գիտաժողովի  կազմկոմիտեի  

 համանախագահ 

                                                                   

                                     ՅՈՒՐԻ  ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և   

հումանիտար   գիտությունների  

բաժանմունքի ակադեմիկոս 

քարտուղար, գիտաժողովի 

կազմկոմիտեի համանախագահ  

 

3. Օրհնության խոսք՝  ՄԻՔԱՅԵԼ եպ. ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ 

Հայ Առաքելական եկեղեցու 

Շիրակի հոգևոր թեմի առաջնորդ 

 

4. Առաջին լիագումար նիստ 
  

ՍԵՐԳՈ  ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Հայաստան) 

     ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն  

     ՀՀ  գիտությունների ազգային ակադեմիան  
    70 տարեկան է: 
ՉԻՉ ԲԵԼԱ (Ռուսաստան) 

Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական 

ինստիտուտ 

Հյուսիսարևմտյան Կովկասը ըստ միջնադարյան 
հայկական գրավոր աղբյուրների 

 

ՍԱՐՈՒԽԱՆՈՎԱ  ԻՐԻՆԱ   պ.գ.թ, դոցենտ (Վրաստան) 

Քութաիսիի պետական համալսարան 

Հայ-վրացական մշակութային փոխառնչությունների 
հարցի շուրջ (հին Թբիլիսիի աշուղները) 

 

ԱԼԼԱԲԵՐԴԻԵՎԱ  ՋԵՆՆԵՏ  (Թուրքմենստան) 

   ԳԱ պատմության ինստիտուտ 

   Թուրքմեն և հայ ժողովուրդների փոխհարաբերու-
թյունները XIV-XVդդ. (առևտրի օրինակով) 

 

ԴԱԳԵՍՅԱՆ  ԱՆԴՐԱՆԻԿ ք.գ.դ. (Լիբանան) 

   Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի Հայկական սփյուռքի 

ուսումնասիրության կենտրոն  

  Շիրակ տեղանունը իբրև Հայության և Հայաստանի 
խորհրդանիշ 
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ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ԱՇՈՏ ճարտ.դ., պրոֆեսոր (Հայաստան) 

Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ 

Հայ շինարար վարպետների և ճարտարապետների 
դերը ռուս-հայկական մշակութային առնչություն-
ների գործընթացում 

 

 
5. Երկրորդ լիագումար նիստ 
 

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼԵՎՈՆ պ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Հայաստան) 

   ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

«Գվարդիականներից»՝ թաղային  հեղինակություն-
ներ. Երևանի հանրային տարածքի կազմակերպման 
շուրջ 

 

ՊԼՈՍԿԻԽ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 

ՊԼՈՍԿԻԽ ՎԻԿՏՈՐ պ.գ.թ. (Կիրգիզստան) 

Կիրգիզա-ռուսական /Սլավոնական/ համալսարան  

Հայկական միջնադարյան եկեղեցի Մետաքսի մեծ 
ճանապարհին. Որոնումներ Իսիկ-Կուլի ափին և ջրի 
տակ 

 

ԲՈՐԻՍ  ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ  բ.գ.թ.,դոցենտ (Ռուսաստան) 

Մոսկվայի պետական համալսարան 

Հետահայացք ընդհանուր անցյալին և մշակութային 
ժառանգության բաժանմանը Ռուսաստանի և Ուկ-
րաինայի օրինակով 
 

ԲԵՍՈԼՈՎ ՎԼԱԴԻՄԻՐ պրոֆեսոր, ՃՄԱ թղթ. անդամ   

                                                                                (Ռուսաստան) 
 Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի Հյուսիսկովկասյան կենտրոն 

Էթնոսը, տեղանքը և կլիման որպես Հայկական 
բարձրավանդակի երկրների, Կովկասի և Բյուզանդի-
այի հնագույն  կենտրոնատանիք  կացարանի և 
կենտրոնագմբեթ տաճարների ճարտարապետու-
թյան տիպերի և ձևերի ծագման եռամիասնական դե-
տերմինացնող գործոն հնդեվրոպական “ORIENT  
ODER  ROM” երկընտրանքի լույսի ներքո 

 

ՎԻՐԱԲՅԱՆ  ԱՄԱՏՈՒՆԻ  պ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Հայաստան) 

Հայաստանի ազգային արխիվ  

Քաղաքական բռնաճնշումներն Ալեքսանդրապոլի 
նախկին պետական և հասարակական գործիչների 
նկատմամբ 1920-1930-ական թթ. 

 

ԴԵՆԻՍՈՎԱ  ՆԱՏԱԼՅԱ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 

Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական 

ինստիտուտ 

Մ.Տ. Լորիս-Մելիքովը որպես պատմական անհատ 
մշակույթների երկխոսության հայեցակարգի համա-
տեքստում     

 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ  ՏԱԹԵՎԻԿ պ.գ.թ (Ուկրաինա) 

Ղրիմի մշակութային ժառանգության պահպանության պետական կոմիտե 

Ղրիմի հայկական ճարտարապետական ժառանգու-
թյունը 
 

 6.  Մշակութային ծրագիր 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈԻՂԱՅԻՆ  ՆԻՍՏԵՐ 

Գյումրու «Պրոգրես» համալսարան 

5  հոկտեմբերի, 2013թ.  ժ.1000 
 

I  մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ    

                   

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,  ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝   

 Պ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ, 

Լ.ԵԳԱՆՅԱՆ, պ.գ.թ., ՀՀ                                                                      

 

ԱՆՆԱԵՎ ԴՈՒՐԴԻՄՈՒՐԱԴ  (Թուրքմենստան) 
     

Թուրքմենստանի և Հայաստանի էնեոլիթյան հուշար-
ձանները.Նյութական մշակույթի ընդհանուր գծեր և 
առանձնահատկություններ 

 

ԱՎԱԳՅԱՆ  ԻՆԳԱ  (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Շիրակում պեղված ուրարտական գոտիների զար-
դամոտիվների շուրջ 

 

ԲԱԲԱՅԱՆ  ՖՐԻՆԱ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Պտղաբերության գաղափարի դրսևորումները միջ-
նադարյան Դվինի կավանոթների վրա 

 

ԵԳԱՆՅԱՆ  ԼԱՐԻՍԱ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Վաղբրոնզիդարյան  մի  ծեսի  շուրջ  (ըստ  Մեծ Սե-
պասարի նյութերի) 

 

ԵԳԱՆՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ  պ.գ.թ. (Հայաստան)   

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՄԱԶԱՍՊ (Հայաստան) 

Շիրակի երկրագիտական թանգարան 

ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ ՊԱՏՐԻԿ (Ֆրանսիա)  

ՄԱՐՏԻՆԵԶ  ԴԱՄԻԵՆ (Ֆրանսիա) 

    Էքս-Մարսել համալսարան 

Հայ-ֆրանսիական հնագիտական արշավախմբի նոր 
պրպտումները Երերույք հնավայրում 

 

ԵՐԻՑՅԱՆ  ԲԵՆԻԿ  (Հայաստան) 

ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ  ԱՆԱՀԻՏ  պ.գ.թ.   (Հայաստան) 

   ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Հայաստանի պալեոլիթը. Մարդաբանական 

գտածոների ակնարկ 
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 II   մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

     Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ                                                                                         

                    Ե. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ,  դոցենտ  ՀՀ 

ԱՅՎԱԶՅԱՆ  ԳԵՎՈՐԳ   պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

«Մշակի»ալեքպոլյան թղթակցությունները 1870-90-
ական թթ. 

 

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Հայ-թուրքական հարաբերությունները Ալեքսանդ-
րապոլի գավառի թուրքական ռազմակալման շըրջա-
նում 1918-1921թթ. 

 

ԱԿՈՊՈՎ ԱՐԿԱԴԻ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Դավիթ Կյուրապաղատի արտաքին քաղաքականու-
թյունը և  Հայաստանը 

 

ԱՄԱՆԼԻԵՎ ՆԱԳՄԱԹԻԼԱ  (Թուրքմենստան) 

ԳԱ պատմության ինստիտուտ 

Պարթևական պետության պատմական կապերը Հա-
յաստանի հետ 

 

ԱՅԹԲԵՐՈՎ  ԹԻՄԻՐԼԱՆ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 

Դաղստանի պետական համալսարան 

Դաղստանի լեռնականների Սարիր պետությունը և 
նրա տեղը Կովկասի միջնադարյան պատմության ու 
մշակույթի մեջ 

ԱՆՆԱՈՐԱԶՈՎ ՋՈՒՄԱԴՈՒՐԴԻ  պ.գ.թ. (Թուրքմենստան) 

Թուրքմենստանի պետական համալսարան 

Արհեստագործական արտադրության և առևտրի 
կազմակերպումը Թուրքմենստանի միջնադարյան 
քաղաքներում (IX-XIIդդ) 

 

ԱՍԱՆՈՎ  ԱՍԼԱՆ  (Ռուսաստան) 

Կաբարդինա-Բալկարիայի պետական համալսարան 

Բալկար ժողովրդի արդարացման հիմնախնդիրը 
բալկարական հասարակական կազմակերպություն-
ներում XX դարավերջում–XXI դարասկզբում 

 

ԱՍՐՅԱՆ  ԼԵՎՈՆ (Հայաստան) 

ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ 

Անի-Կամախի պաշտամունքային ակունքները 
 

ԲԱՇԻԵՎ  ԱԶԱՄԱՏ  պ.գ.թ.,դոցենտ (Ռուսաստան) 

Կաբարդինա-Բալկարիայի պետական համալսարան 

Բալկարիան Ռուսական Կայսրության սոցիալ-տըն-
տեսական գործընթացների արդիականացման հա-
մակարգում  

 

ԲԵՐԵԺՆԱՅԱ  ՆԱՏԱԼՅԱ դոցենտ (Ուկրաինա) 

Չերկասկի ազգային համալսարան  

Ուկրաինայի հայերը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո (ըստ 
Կենտրոնական տարածաշրջանի նյութերի) 

 

 



  «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» 

              Միջազգային  գիտաժողով 
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ԲՈՅԱՋՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն   
Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի բնակչության 
սոցիալական կազմի փոփոխությունները XXդ. առա-
ջին կեսին 

 

ԳԱԼՍՏՅԱՆ  ՄԻՀՐԱՆ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

   ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Սոցիալական ցանցերի դերը Հայաստանից աշխա-
տանքային միգրացիայի հոսքերի ձևավորման  հար-
ցում 

 

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐՇԱՎԻՐ  պ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Ազատագրական առաջին խմբակի գործունեությունը  
Ալեքսանդրապոլում 

 

ԵՄՏԻԼ ՌԱԶԻԵԹ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական ինստիտուտ 

Դատավարության և դատարանակազմության հիմ-
նախնդիրները Ս. Խան-Գիրեյի էպիստոլյար ժառան-
գությունում 

 

ԻԲՐԱՀԻՄՈՎ  ԿՅՈՒՐԻ գյուղ.գ.դ., իր.գ.թ. (Ռուսաստան) 

Չեչնիայի համալիր գիտահետազոտական ինստիտուտ       

Չեչենների և ինգուշների 1944թ. աքսորի պատճառնե-
րը. Հայացք XXI դարից… 

 

ԿԱՆԴՈՐ  ՌՈՒՍԼԱՆ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
  Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական ինստիտուտ 

 Չերքեզո-գայերը (չերքեզահայերը) Չերքեզիայի հա-
սարակական հարաբերությունների համակարգում  
(1800-1870թթ.)  

 

ԿԱՐԱԿԱԵՎ  ԶԱՈՒՐ (Ռուսաստան) 
Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական ինստիտուտ 

Հյուսիսարևմտյան Կովկասը XVI-XVIIդդ. միջազգա-
յին հարաբերությունների համակարգում 

 
 

III   մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ,  ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,  

ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 

 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

Բ. ԲԳԱԺՆԻԿՈՎ, պրոֆեսոր, ՌԴ                    

 Ե.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, դոցենտ, ՀՀ                                        

                   Կ. ԲԱԶԵՅԱՆ, դոցենտ, ՀՀ 

 

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ  ՀԱՍՄԻԿ  (Հայաստան) 

   ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Աստվածահայտնության և Վարդավառի հիսնակաց  
պահքերը 

 

ԱՀԵՐԺԱՆՈԿՈՎԱ  ՍԻՄԽԱՆ  բ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
     Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական ինստիտուտ 

   Բանահյուսական–ազգագրական մոտիվները  
   Ի. Ցեյի ստեղծագործության մեջ 
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ԱԹԱԵՎԱ  ԱՆՆԱԴՈՒՐՍՈՒՆ կ.գ.թ. (Թուրքմենստան) 

   ԳԱ պատմության ինստիտուտ 

Տորևտիկան որպես միջին դարերում ժողովուրդ- 
ների պատմամշակութային ժառանգության ճանաչ-
ման աղբյուր (Թուրքմենստանի և Հայաստանի օրի-
նակով) 
 

ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ  ԱՆԺԵԼԱ (Հայաստան) 

   ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Նոր երևույթ լոռեցիների հավաքչական մշակույթում  

(«Շիշկի մեղր»)  
ԱՊՈԵՎ  ԱԼԻՄ բ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
   Հումանիտար հետազոտությունների Կաբարդինա-Բալկարական ինստիտուտ 

Հարազատներին դիմելու ձևերը բալկարերենում 
 

ԱՍԼԱՆՈՎԱ  ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
Հումանիտար հետազոտությունների Կարաչաևա-Չերքեզական ինստիտուտ    
Արևի պաշտանմունքը որպես չերքեզների (ադիգեյ-
ների) նախշազարդման կանոնների և վաղ կրոնա-
կան պատկերացումների ձևավորման աղբյուր 

 

ԲԱԶԵՅԱՆ  ԿԱՐԻՆԵ  պ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 
ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, 

Շարամբեյանի անվ. ժող. ստեղծագործությունների կենտրոն  

Շիրակի գեղարվեստական գործվածքը XXդ և XXI 
դարասկզբին 
 

ԲԳԱԺՆԻԿՈՎ  ԲԱՐԱՍԲԻ  պ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 
Հումանիտար հետազոտությունների Կաբարդինա-Բալկարական ինստիտուտ 
Թասանման նշանների մշակույթի մասին 

 

ԲԵՐԲԵՐՈՎԱ  ԼԻԱՆԱ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 

Կաբարդինա-Բալկարական պետական համալսարան  

Բալկարների ազգամշակութային ժառանգության 
օգտագործումը սովորողների ալտրուիստական 
որակների դաստիարակության մեջ 

 

ԲՈՒՐԻԿԻՆԱ  ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական ինստիտուտ 
Հայերը XIXդ. երկրորդ կեսի Հյուսիսարևմտյան 
Կովկասի էթնոհամալիրում 

 

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ  ՎԻԿՏՈՐՅԱ (Հայաստան) 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

Հայկական ավանդական տարազի կիրառումը պար-
արվեստում 

 

ԶԱՔԱՐՅԱՆ  ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ  պ.գ.դ. (Հայաստան) 

Պատմաբանասիրական հանդես 

Հայ կանայք Բորիս Լազարևսկու բնութագրմամբ 
 

ԶԱՔԱՐՅԱՆ  ԹԱՄԱՐ (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Ծնողների և ամուսնացած զավակների համատեղ  
բնակվելու խնդիրները հայոց մեջ (XXդ.–XXIդ. սկիզբ)  

 

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  ԺԵՆՅԱ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Հայ ժողովրդական պարի որակական փոփոխու-
թյունները XX – XXI դար անցման սահմանագծում 
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ԿՐՈՏԵՆԿՈ  ԻՐԱԻԴԱ բ.գ.դ. (Վրաստան) 

Քութաիսիի պետական համալսարան 

Ազգային մշակութային ժառանգության պահպան-
ման հարցի շուրջ 

 

ԿՈԿԱԵՎԱ  ԻՐԻՆԱ  մ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

 Հյուսիս-օսեթական պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Ազգային սովորույթները որպես մանուկների բարո-
յական մշակույթի դաստիարակման հիմք և ձևավոր-
ման միջոց  
 

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  ԹԱՄԱՐ (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Շիրակի ժողովրդական հեքիաթները  (ըստ XX դարի 
սկզբի գրառումների) 
 

ՀԱՐՈՅԱՆ  ՕԱՆՆԱ (Հայաստան) 

 Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն 

 Մատաղի արարողակարգը  Շիրակում  20-րդ դարի    
 2-րդ կեսին  

 

ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ ՍԻՄՈՆ պ.գ.թ., (Հայաստան)  

ՍԻՄՈՆՅԱՆ  ԼԻԼԻԹ  (Հայաստան) 

  ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

 Ժողովրդական տոմարը Վանի թագավորությունում 
 

ՂԱԶԱՐՅԱՆ  ՇՈՒՇԱՆԻԿ (Հայաստան) 
 ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 
Պրոքսեմիկ և տաքեսիկ հաղորդակցությունը հան-
րային վայրերում (ըստ Կապանում և Գյումրիում 
2010 թ. անցկացրած ուսումնասիրությունների) 
 

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴ  պ.գ.թ.,դոցենտ (Հայաստան) 

Ռուս-հայկական /Սլավոնական/ համալսարան 

Անի՝արքա-քաղաք։ Անուրջ-քաղաք։ Քաղաք-առաս-
պել։ Քաղաք-ուտոպիա. 

 

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՆԻԿՈԼ պ.գ.թ., (Հայաստան)  

   ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՄԵԼԻՆԵ  (Հայաստան) 

Երևանի պետական համալսարան 

Հաբիթուսը, մշակութային կապիտալը և մշակույթի 
ընկալումը 
 

ՄԱՐԵՄՇԱՈՎԱ  ԻՐԻՆԱ  պ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

Կաբարդինա-Բալկարական պետական համալսարան 

Ազգային արժեքների փոխակերպումները Հյուսի-
սային Կովկասի ազգամշակութային տարածքում 
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IV   մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,  ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համանախագահներ՝  

Վ. ԲԵՍՈԼՈՎ, պրոֆեսոր, ՌԴ 

Ա. Հայկազուն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

Մ. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

 

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  ԱՐԱՔՍ   արվ.թ. (Հայաստան) 

Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ 

«Իրական արվեստ» նախագիծը` իբրև Գյումրու ն-
կարչական ավանդույթների շարունակություն 

 

ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ  ԼԵՎՈՆ   արվ.թ.(Հայաստան) 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ 

Ռուս դասականները և Գյումրու թատրոնը. Օստրով-
սկի և Դոստոևսկի. Փորձ և ավանդույթ 
 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ԱՇՈՏ  ճարտ.դ., պրոֆեսոր (Հայաստան) 

Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ 

²ÝÇÇ ÐáííÇ »Ï»Õ»óáõ ÑáñÇÝí³Íù³ÛÇÝ ¨ ËáñÑñ¹³µ³-
Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 

ՊԱՊԻԿՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ (Լեռնային Ղարաբաղ) 

   Շուշիի շրջանի պատմական միջավայրի պահպանման ծառայություն 

Շուշիի մշակույթը. պատմություն և արդիականու-
թյուն 
 

ՊԱՎԼԵՆԿՈ  ԱԼԼԱ բ.գ.դ.(Ռուսաստան) 

  «МАТИ» Ռուսաստանի պետական տեխնոլոգիական համալսարան 

XVII դ. ցարական գեղանկարիչ հայազգի Բ.Սալթա-
նովը և նրա ռուս աշակերտները 
 

ՊՈՂՈՍՅԱՆ  ԴԱՎԻԹ (Հայաստան) 

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

«Նոր թանգարանագիտության» մոտեցումները որ-
պես «Կումայրի» պատմաճարտարապետական ար-
գելոց-թանգարանի վերագործարկման նախադրյալ 

 

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ  ՄՈՒՐԱԴ  ճարտ.դ., ԳԱԱ թղթակից  անդամ 

(Հայաստան)  ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ 

Տրդատը որպես Անիի Սբ Փրկիչ եկեղեցու 
ճարտարապետ 

 

ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ  ԴԱՎԻԹ (Հայաստան) 

ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ 

Անկախության ժամանակաշրջանում կառուցված 

հայկական եկեղեցիների դասակարգման հարցի 

շուրջ 
 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ԱՆԻ  (Հայաստան) 

Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ 

Հուշագրությունը Գյումրիում 
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V  մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

    Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

Լ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

 

ԲԱՌՆԱՍՅԱՆ  ՋԵՄԱ  բ.գ.թ.,  դոցենտ (Հայաստան) 

ԳԱԱ լեզվի  ինստիտուտ  

Մեր բարբառների գանձը 
 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  ԳԱՅԱՆԵ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

 Երևանի  լեզվաբանական համալսարան 

Քերականական համանիշ կառույցների կիրառումը 
հայերենի բարբառների ներկա և անցյալ անկատար 
ժամանակաձևերում 

 

ԶԱՔՅԱՆ  ՀՐԱՆՈՒՇ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Կրկնասեռության ըմբռնումը 17-18-րդ դարերի 
լատինատիպ քերականություններում 
 

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  ԼԱԼԻԿ  բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Հայաստան) 

Երևանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

Քաղաքական խոսույթը և նրա լեզվական  միջոցները 
 

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  ՄԱՐԻԵՏԱ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Ավ. Իսահակյանի  «Ուստա Կարո» վեպի լեզվի 
առանձնահատկությունները 

 

ԽԱՉԻԿՅԱՆ  ԳԱԳԻԿ   բ.գ.դ., դոցենտ (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Գրական առնչություններ և արժևորումներ 
 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  ԱՆԱՀԻՏ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Համամարդկային հայեցակետեր  հայկական 
ողբերգության գեղարվեստական անդրադարձներում 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  ԱԼԻՍ  (Հայաստան) 

Հայաստանի գրողների միություն 

Հետանկախացման շրջանի հայ արձակի որոշ 
ֆենոմեններ 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ   (Հայաստան) 

ԳԱԱ լեզվաբանության ինստիտուտ 

Ս.Անեցու կյանքն ու գրական գործունեությունը 
 

ՄԱՏԻԿՅԱՆ  ՀԱՍՄԻԿ  (Հայաստան) 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Child/երեխա  հասկացույթով վերաիմաստավորված 
կառույցներ անգլերեն և հայերեն լեզվամշակույթնե-
րում 

 

ՄԵԼԻՔՅԱՆ  ԹԱՄԱՐԱ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Անձի և բանաստեղծի դերը պատմություն մեջ. 
Լ.Տոլստոյ և Բ.Պաստերնակ 
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ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ  ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

Երևանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան  

Պարբերույթը որպես ճարտասանության տարր, դրա 

հունական ակունքները և անդրադարձը Հովհ. Շիրա-
զի պոեզիայում 
 
ԲԵՍՈԼՈՎԱ ԵԼԵՆԱ բ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

Հումանիտար և սոցիալական հետազոտությունների 

Հյուսիսօսեթական ինստիտուտ 

Հայկակական ներառումներ օսեթական 
լեզվամշակույթում 

 

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ  բ.գ.դ. (Հայաստան) 

Երևանի պետական համալսարան 

Նահապետ Քուչակի մասին ավանդազրույցները և 
դրանց ուսումնասիրության գիտամանկավարժական 
նկատառումները 

 

ՏՈՒԳՈՎԱ ԼՅՈԼՅԱ  բ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան) 

   Կարաչաևո-Չերքեզիայի  պետական համալսարան 

Բանահյուսական պոեմները աբխազա-ադիգեյական 
գրականության մեջ և հայկական իմաստաբանական  
զուգահեռներ   
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈԻՂԱՅԻՆ  ԵՎ 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՆԻՍՏԵՐ 

Գյումրու «Պրոգրես» համալսարան  

 6  հոկտեմբերի, 2013թ. ժ. 1000 

 

I  մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ    

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,  ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

Պ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

Լ.ԵԳԱՆՅԱՆ, պ.գ.թ., ՀՀ 

 
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ  ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ  պ.գ.թ.  (Հայաստան)   

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  ՀԱՍՄԻԿ (Հայաստան) 

Հայաստանի պատմության թանգարան 

Մահմեդական մակադրոշմներով  բյուզանդական 
դրամների շրջանառությունը Հայաստանում XIIդ. 
 

ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ  ԱՂԱՎՆԻ պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Միջնադարյան Դվին  քաղաքի պաշտպանական 
համակարգի պատմությունից 
 

ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Ծիսական շահարկումների ֆենոմենը գլուխների 
հետ (ըստ Շիրակի անտիկ դամբարանադաշտերի 
նյութերի) 
 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  ՆՅՈՒՐԱ պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Արտաշատը միջին դարերում (ըստ հնագիտական 
նոր հայտնագործությունների) 
 

ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ պ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

 Երևանի պետական համալսարան 

 Նոր վիմագրեր Հովհաննավանքից 
 

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

 Երևանի պետական համալսարան 

Անդրադարձ Անիի վիմագիր արձանագրությունների 
լեզվին 
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II   մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

 ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,  ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

Ս.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

                         Ե.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, դոցենտ, ՀՀ 

Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ, դոցենտ, ՀՀ 

 

ԿՈԼԵՍՆԻԿՈՎԱ ՄԱՐԻՆԱ պ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

 Ստավրոպոլի Հյուսիսկովկասյան դաշնային համալսարան 

Հյուսիսային Կովկասի XIXդ. պատմաբանների ներ-
դրումը տարածաշրջանի պատմամշակութային ժա-
ռանգության ուսումնասիրման մեջ 

 

ԿՈՆԴՐԱՇՈՎԱ  ԱԼԼԱ պ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան) 

Ստավրոպոլի Հյուսիսկովկասյան դաշնային համալսարան 

Ռուսական կայսրության պետական–վարչական քա-
ղաքականության հիմնական ուղղությունները Հյու-
սիսային Կովկասում (XVIIIդ. վերջ-XIX դ. սկիզբ) 

 

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  ԱՐՄԵՆ  պ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

1853-1856թթ. Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմը  և 
Ալեքսանդրապոլի գավառը 
 

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  ՎԱՐԴԱՆ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

«Հավերժ խաղաղության» գաղափարը որպես 
ժամանակակից ինտեգրացիոն գործընթացների հիմք 
 

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  ՍԱՐԳԻՍ պ.գ.դ., դոցենտ (Հայաստան) 

  Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Սեպագրային  Uiṭiru(hi)  երկրի  տեղադրության  
շուրջ 
 

ՊՈՒՏԿԱՐԱՁԵ ԹԱՄԱԶ  պ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Վրաստան)  
Բաթումիի պետական համալսարան, 

ՊՈՒՏԿԱՐԱՁԵ  ՔԵԹԵՎԱՆ  (Վրաստան) 

Նոբել եղբայրների տեխնոլոգիական թանգարան 

Վրաստանը ժամանակակից համաշխարհային գլո-
բալ գործընթացների համատեքստում 
 

ՍԱԲԱՆՉԻԵՎԱ  ԼՅՈՒԲՈՎ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
   Հումանիտար հետազոտությունների Կաբարդինա-Բալկարական ինստիտուտ 

Գենդերային գործոնը և նրա տեղը հասարակության 
կայուն զարգացման հայեցակարգում   
 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ  ՀԱՄԼԵՏ  պ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

 ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտա-
դրության բնորոշ առանձնահատկությունները (XIXդ. 
կես-1914թ.) 

  

ԲԵԳԵՈՒԼՈՎ ՌՈՒՍՏԱՄ պ.գ.դ. (Ռուսաստան) 

Կարաչաևո-Չերքեզական պետական համալսարան  

Միգրացիոն գործընթացները Կարաչայում  և Բալկա-
րիայում նոր ժամանակներում (XIIVդ.-1850-ական 
թվականներ)   
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ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ  ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

  Արտագաղթը Հայաստանից (հայացք ներսից) 
 

ՍՈԼՈՎՅԱՆՈՎ  ԱՆԴՐԵՅ  պ.գ.թ., դոցենտ (Բելառուս) 

ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ 

Բելառուսի ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երի-
տասարդ գիտնականների միջազգային համագոր-
ծակցությունը հումանիտար գիտությունների ոլոր-
տում 
 

ՏԵՐ-ՍԱՐԳՍՅԱՆՑ ԱԼԼԱ պ.գ.դ. (Ռուսաստան) 

ՌԳԱ ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ 

Ղարաբաղյան ազգային–ազատագրական շարժումը 
25 տարեկան է. Հիմնական արդյունքները 
 

ՕԶՈՎԱ  ՖԱԹԻՄԱ   պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
     Հումանիտար հետազոտությունների Կարաչաևա-Չերքեզական ինստիտուտ 

Ամանաթության ինստիտուտի դերը ռուս-չերքեզա-
կան հարաբերություններում. 1552-1864թթ. 
 

ՖՈՄԵՆԿՈ  ՎԼԱԴԻՄԻՐ  պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 
    Հումանիտար հետազոտությունների Կաբարդինա-Բալկարական ինստիտուտ 

Թամբիևների գյուղերը Պյատիգորսկի և Կիսլովոդսկի 
մոտակայքում 

 
 

 

III   մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,  ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,  

ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 

 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

Է.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

Հ.ԽԱՌԱՏՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

                 Տ. ՆԵՎՍԿԱՅԱ, պրոֆեսոր, ՌԴ 
 

ՄԿՐՏՉՅԱՆ  ՍԱՄՎԵԼ  պ.գ.դ., պրոֆեսոր (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Հայոց կրոնական վարքագծի դրսևորման սոցիալ-
մշակութային առանձնահատկությունները 

 

ՆԵՎՍԿԱՅԱ  ՏԱՏՅԱՆԱ  պ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

   Ստավրոպոլի հյուսիսկովկասյան դաշնային համալսարան 

   Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների մշակութային  
   փոխհարաբերությունները  XIXդ.–XXդ. սկզբում 

 

ՇԱԳՈՅԱՆ  ԳԱՅԱՆԵ պ.գ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Երկրորդ քաղաքն իբրև առաջինը. Գյումրու կառու-
ցապատումը ազգաբանական տեսանկյունից 
 

ՇԱՎԼԱԵՎԱ ԹԱՄԱՐԱ պ.գ.թ. (Ռուսաստան) 

  Չեչնիայի պետական համալսարան 

  «Пхьор» երեկոյան ճաշկերույթը չեչենական ավան-    
  դույթում  
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ՊԵԼԵՇԿՈ  ԱԴՐԻԱՆԱ պ.գ.թ. (Ուկրաինա) 

ԳԱԱ Ուկրաինայի պատմության ինստիտուտ 

Հունական մշակույթը Հյուսիսային մերձսևծովյան 
տարածաշրջանում. առասպելաբանությունից մինչև 
իրականություն 

 

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  ԱՐՄԵՆ   պ.գ.դ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Մի հաշվերգի պատմություն 
 

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԷՄՄԱ  պ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

   Միստերիայի տեսարաններ միջնադարյան      
   հայկական մանրանկարներում 
 

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՇԽՈՒՆՋ  պ.գ.թ. (Հայաստան) 
Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  ՏԱԹԵՎԻԿ (Հայաստան) 
    Հ.Շարամբեյանի անվան ժող. ստեղծագործության կենտրոն 

Շիրակի կարպետների  տիպաբանության մասին 
 

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ պ.գ.թ. (Հայաստան) 

 ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

 Թաղման և սգո հանդերձանքը հայոց մեջ 
 

ՍԱՀԱԿՅԱՆ  ԿԱՐԻՆԵ  հ.գ.թ,  դոցենտ (Հայաստան)   

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՌՈԶԱ  (Հայաստան) 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Հացն ու հատիկային մշակույթի դրսևորումները 
որպես տոնածիսական  վարքագծի արտահայտու-
թյուն 
 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ (Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Հայ մանկական բանահյուսություն (ուսումնասիր-
ման փորձ՝  ըստ 1979-1984թթ. գրառած նյութերի) 
 

ՍԻՄՈՆՅԱՆ  ԼԻԼԻԹ պ.գ.թ.(Հայաստան) 

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Սուտը և արժեքային շրջվածությունը հայոց ավան-
դական կենցաղում (հարցադրման փորձ) 

 

ՍԽԱԼՅԱԽՈ ԴԱՐԻԿՈ  բ.գ.թ. (Ռուսաստան) 

    Հումանիտար հետազոտությունների Ադիգեյի հանրապետական ինստիտուտ 
Բանահյուսական մոտիվները որպես միջմշակութա-
յին երկխոսության գործոն Մ.Լերմոնտովի և  Ս. Խան-
Գիրեյի ստեղծագործություններում 
 

ՍՈՒՋՅԱՆ ԶԱՐՈՒՀԻ  (Հայաստան) 

Երևանի պետական ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ 

Սատանայի կերպարը հայկական ժողովրդական 
բուսանունների անվանացանկում 
 

ՏԵԿՈՒԵՎԱ ՄԱԴԻՆԱ պ.գ.դ.,դոցենտ (Ռուսաստան) 

  Կաբարդինա-Բալկարական պետական համալսարան 

«Կնոջ տարածքի» ուսումնասիրման պատմությունը 
հյուսիսկովկասյան ժողովուրդների մշակույթում  

ՏՀԱՄՈԿՈՎԱ  ԻՐԻՆԱ  պ.գ.թ (Ռուսաստան) 

   Հումանիտար հետազոտությունների Կաբարդինա-Բալկարական ինստիտուտ 

Հյուսիսային Կովկասի կաբարդին, բալկար և արևե-
լասլավոնական բնակչությունը. ազգամշակութային 
կապերը XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին 
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ՔՈՒՉՄԵԶՈՎԱ  ՄԱՐԻԱ  պ.գ.թ (Ռուսաստան) 

  Հումանիտար հետազոտությունների Կաբարդինա-Բալկարական ինստիտուտ 

Բալկարիան Հյուսիսային Կովկասի սոցիոմշակու-
թային տարածքում 

 

ՔՈՒՉՈՒԿՈՎԱ  ԶՈՒՀՐԱ  պ.գ.դ.,պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

Կաբարդինա-Բալկարական պետական համալսարան 

Ուղղահայացը որպես բնական և գեղարվեստական 

ֆենոմեն Կարաչաևա-Բալկարական 
ազգամշակույթում 

 

ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ  ՌՈՒԲԵՆ  պ.գ.թ. դոցենտ(Հայաստան) 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

Գեղարվեստական մշակութային արժեքների սպառ-
ման առանձնահատկությունները քաղաքային բնա-
կավայրերում 

 
 

 

IV   մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ 

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ ն ե ր՝ 

   Ա. Հայկազուն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

Վ.ԲԵՍՈԼՈՎ, պրոֆեսոր, ՌԴ 

Մ.ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ, պրոֆեսոր, ՀՀ 

 

ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ  ԼԱՈՒՐԱ  մ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան) 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Ճանապարհ  ջրանկարի միջոցով 
 

ԱՐՍԵՆՅԱՆ  ՄԱՐԻԱ  (Ուկրաինա) 

Սոֆյա Կիևսկայա ազգային արգելոց 

X–XIXդդ. Ուկրաինայի հայկական տաճարների ճար-
տարապետական-պլաստիկ արտահատչամիջոցները 
 

ԲԱԼՅԱՆ  ԿԱՐԵՆ ճարտ.թ.(Ռուսաստան) 

Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիա 

Ժամանակակից ճարտարապետություն. 
Հիշողության գործոնը 

 

ԲԵՍՈԼՈՎ ՎԼԱԴԻՄԻՐ պրոֆեսոր, ՃՄԱ թղթ. անդամ   

                                                                                      (Ռուսաստան) 
Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի Հյուսիսկովկա-

սյան կենտրոն 

ԲԵՍՈԼՈՎ  ԱՐԻՍՏԱՐԽ (Ռուսաստան) 
Հյուսիսօսեթական պետական համալսարան 

Հայկական բարձրավանդակի և Կովկասի վաղքրիս-
տոնեական երկրների կենտրոնագմբեթ հորինվածքի 
եկեղեցիների ճարտարապետական ձևատիպերը որ-
պես միջնադարյան հայ ճարտարապետների ստեղ-
ծագործական մտածողության անհասանելի մակար-
դակի ցուցիչ  
  

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  ԼԻԱՆԱ (Հայաստան) 

Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների  և պատմական 

միջավայրի պահպանության ծառայություն 

Երկրագիտական թանգարանների դերն ազգային  
ինքնության ձևավորման գործում 



  «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» 

              Միջազգային  գիտաժողով 

              Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի, 2013թ.   

20 
 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ԱՆԻ  (Հայաստան) 

Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ 

Հուշագրելու արվեստը ԱՊՀ երկրներում  
 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ԱՇՈՏ ճարտ.դ., պրոֆեսոր  (Հայաստան) 

Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ 

Անիի Հովվի եկեղեցու հորինվածքային և խորհրդա-
բանական առանձնահատկությունները 
 

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ  բ.գ.թ., դոցենտ (Հայաստան)  

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  (Հայաստան) 

Երևանի «Տաթև» գիտակրթական համալիր 

Շիրակի շթաքարային ծածկերը. 
 

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  ՆԱԻՐԱ (Հայաստան) 

Երևանի պետական կոնսերվատորիա 

Արամ Խաչատրյանի անտիպ նամակը և «Գայանե» 
բալետը 
 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  ՀԱՍՄԻԿ  արվ.թ. (Հայաստան) 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն 

Ժողովրդական պարը Ալեքսանդրապոլ-Լենինակա-
նի երաժշտական կյանքում 
 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  ՄԱՐԻՆԵ  (Հայաստան) 

Գյումրու քաղաքային հետազոտությունների կենտրոն         

19-րդ դարի Ալեքսանդապոլի ճարտարապետական 
ժառանգությունը. Տղլյանների տունը 
 

ՂԱԶԱՐՅԱՆ  ԱՐՄԵՆ  արվ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

Ճարտարապետության և շինարարության պատմության և տեսու-

թյան Մոսկվայի գիտահետազոտական ինստիտուտ 

Արևելյան առանցք. Նոր բացահայտում Անիի քաղա-
քաշինական հայեցակարգում 
 

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  ԱՐԱՔՍ  արվ.թ. (Հայաստան) 
Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ 

Գյումրին իբրև առանցքային թեմա գյումրեցի նկա-
րիչների ստեղծագործություններում 

 

 

 

Եզրափակիչ լիագումար նիստ 

 

 

Կլոր սեղան 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ ԵՆ՝ 
 
Աջարիայի արխիվային վարչությունը (Վրաստան, Բաթումի) 

Բաթումիի  տեխնոլոգիական թանգարանը  (Վրաստան) 

Բաթումիի  պետական համալսարանը  (Վրաստան) 

Բելառուսի ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը (Մինսկ) 

Բեյրութի Հայկազյան համալսարանը  (Լիբանան)   

ԳԱ ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտը 

(ՌԴ, Մոսկվա)  

ԳԱ ճարտարապետության և  քաղաքաշինության 

ինստիտուտը (ՌԴ, Մոսկվա)  

ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը (ՀՀ, Երևան)  

ԳԱԱ գրականության ինստիտուտը (ՀՀ, Երևան) 

ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը (ՀՀ,Երևան)  

ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը (ՀՀ, 

Երևան) 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների 

կենտրոնը (ՀՀ, Գյումրի) 

ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը (ՀՀ,Երևան) 

Գյումրու պետական մանկավարժական 

   Ինստիտուտը (ՀՀ) 

Երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն (ՀՀ 

Գյումրի) 

Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղը  

Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանը  

Երևանի պետական կոնսերվատորիան  

Երևանի պետական համալսարանը  

Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը  

Երևանի ռուս-հայկական /սլավոնական/ համալսարանը  

Թուրքմենստանի ԳԱ հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտը  (Աշխաբադ) 

Թուրքմենստանի ԳԱ պատմության ինստիտուտը 

(Աշխաբադ)  

Թուրքմենստանի պետական համալսարանը  (Աշխաբադ) 

Կարաչաևսկի հոմանիտար հետազոտությունների 

ինստիտուտը (Կարաչաևո-Չերքեզիա, ՌԴ) 

Կարաչաևսկի պետական համալսարանը (Կարաչաևո-

Չերքեզիա, ՌԴ) 

Հայաստանի ազգագրության պետական 

    թանգարանը (ՀՀ, Երևան) 

Հայաստանի գրողների միությունը (Երևան) 

Հայաստանի պատմության թանգարանը (Երևան) 

Հայկական պետական մանկավարժական  

   համալսարանը (Երևան) 

Հյուսիս-օսեթական պետական համալսարանը 

(Վլադիկավկազ, ՌԴ)  

Հյուսիս-օսեթական պետական մանկավարժական 

ինստիտուտը (Վլադիկավկազ, ՌԴ) 

Հրոզնու համալիր գիտահետազոտական ինստիտուտը 

(Չեչնիա, ՌԴ) 

Հրոզնու պետական համալսարանը (Չեչնիա, ՌԴ) 

Ղրիմի մշակութային ժառանգության պահպանության 

պետական կոմիտեն (Ուկրաինա) 

Ղրղըզ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանը (Բիշկեկ) 

Ճարտարապետության ազգային 

   թանգարան-ինստիտուտը (Երևան, ՀՀ) 

Մայկոպի հումանիտար հետազոտությունների  

ինստիտուտը (Ադիգեյ, ՌԴ) 

Մախաչկալայի հումանիտար հետազոտությունների 

ինստիտուտը (Դաղստան, ՌԴ) 
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Մոսկվայի պետական համալսարանը (ՌԴ) 

Մոսկվայի պետական մանկավարժական 

   համալսարանը (ՌԴ) 

ՄՆ մշակութային արժեքների փորձագիտիտական 

կենտրոնը (ՀՀ, Երևան)  

Նալչիկի հոմանիտար հետազոտությունների ինստիտուտը 

(Կաբարդինո-Բալկարիա, ՌԴ) 

Նալչիկի պետական համալսարանը (Կաբարդինո-

Բալկարիա, ՌԴ) 

Շարաբեյանի անվ.ժողովրդական 

   ստեղծագործությունների    կենտրոնը (ՀՀ,Երևան)  

Շիրակի երկրագիտական թանգարանը (ՀՀ,Գյումրի)  

Չերկասկի պետական համալսարանը (Ուկրաինա) 

Չերկեսկի հումանիտար ուսումնասիրությունների 

ինստիտուտը (Կարաչաևո-Չերքեզիա, ՌԴ) 

Պատմական միջավայրի պահպանության  

   ծառայությունը (ՀՀ, Երևան) 

Ստավրոպոլի պետական համալսարանը (ՌԴ) 

«Տաթև» գիտակրթական համալիրը (ՀՀ, Երևան)  

Ուկրաինայի ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը (Կիև) 

Ուկրաինայի Ս.Կիևսկայա ազգային արգելոցը (Կիև) 

Քաղաքային ուսումնասիրությունների  

   կենտրոնը (ՀՀ, Գյումրի) 

Քութայիսիի պետական համալսարանը (Վրաստան)  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ  

“Гюмри культурная столица СНГ 2013” 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Ширакский центр арменоведческих 

исследований НАН РА 

Министерство культуры РА 

Мэрия г. Гюмри 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ю.СУВАРЯН - академик-секретарь отделения арме-

нистики и гуманитарных наук НАН 

РА, сопредседатель оргкомитета кон-

ференции 

 

С. БАЛАСАНЯН-мэр г. Гюмри, сопредседатель оргко-

митета конференции 

 

Еп.МИКАЭЛ АДЖАПАХЯН - глава Ширакской епар-

хии Армянской Апостольской церк-

ви 

 

В.БАРХУДАРЯН  - академик НАН РА 

 

В. БЕСОЛОВ- руководитель Северо-Кавказского центра 

Международной академии архитек-

туры, профессор, Северная Осетия, 

РФ 

 

С. АЙРАПЕТЯН - директор Ширакского центра арме-

новедческих исследований НАН РА, 

доктор фил. наук, профессор ответ-

ственный секретарь 

 

А.МЕЛКОНЯН - директор института истории НАН РА, 

член-корреспондент НАН РА, доктор 

ист. наук, профессор 

 

С.ОГАННИСЯН - директор ИГИС НАН РА, член-кор-

респондент НАН РА, доктор ф.-м. 

наук, профессор 

 

П. АВЕТИСЯН  - директор института археологии и эт-

нографии НАН РА, к.ист.н.,профессор 
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День первый                4 октября,                            2013                

 

Регистрация участников конференции                1000-1200 

Торжественное открытие конференции              

и первое пленарное заседание                                1300 

Обед                                                                           1500 

Второе пленарное заседание                                  1600-1800 

Культурная программа                                            1800-2030 

Ужин                                                                          2030 

 

 

 

 

День второй                             5 октября,                      2013 
 

 

Завтрак                                                                       900 

Работа в секциях конференции                             1000-1400 

Обед                                                                           1300  

Прогулка в городе                                   1400-1500 

Работа в секциях конференции                             15-17.30                

Подведение итогов дня                                           1700-1800 

Культурная программа                                           1800-2030 

Ужин                                                                         2030 

 

 

 

 

День третий                            6 октября                        2013 

 

Завтрак                                                                        900 

Работа в секциях конференции                            1000-1300 

Обед                                                                           1300  

Заключительное пленарное заседание  

  и закрытие конференции                      1400-1600 

Круглый стол с представителями СМИ              1600-1800      

Банкет                                                                       1800-2000 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Гюмрийский культурный центр “Октембер”,  

4 октября. 2013г.  в 13 00 
 

 

1. Вступительное слово   СЕРГО АЙРАПЕТЯН  
доктор фил. наук. профессор, 

директор ШЦАИ НАН РА, се-

кретарь конференции 

 

2. Приветствия     ФЕЛИКС ЦОЛАКЯН  

                                губернатор Ширака  

                                   

       САМВЕЛ БАЛАСАНЯН  
мэр г. Гюмри, сопредседатель 

оргкомитета конференции 

 

ЮРИЙ СУВАРЯН  
академик-секретарь отделения 

арменистики и гуманитарных 

наук НАН РА, сопредседатель 

оргкомитета конференции 

 

3. Благословение    епископ МИКАЭЛ АДЖАПАХЯН 

  глава Ширакской епархии Армя-

нской Апостольской Церкви 

 

4.  Первое пленарное заседание 
 

АЙРАПЕТЯН  СЕРГО д. фил.н., профессор (Армения) 

   Ширакский центр арменоведческих  исследований НАН 

  Национальной академии наук РА 70 лет 
  

ЧИЧ БЕЛА (Россия)  

   Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований 

Северо-Западный Кавказ в свете средневековых 
армянских письменных источников 

 

САРУХАНОВА ИРИНА к.ист.н., доцент (Грузия)  

Кутаисский государственный университет 

К вопросу об армяно-грузинских культурных  взаимо-
связях (ашуги старого Тбилиси) 

 

АЛЛАБЕРДЫЕВА  ДЖЕННЕТ (Туркменистан)   
   Институт истории АН 

Взаимоотношения туркменского и армянского наро-
дов в XIV-XV веках (на примере торговли) 

 

ДАКЕСЯН АНДРАНИК док. п.н.  (Ливан)  

Центр исследования армянской диаспоры Бейрутского Айказян 

университета 

Топоним Ширак как символ армян и Армении 
 

ГРИГОРЯН АШОТ  д.арх.,профессор (Армения)  
    Национальный музей-институт  архитектуры 

Роль армянских мастеров-строителей и архитекторов  
в процессе развития русско-армянских культурных 
отношений 
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5.  Второе пленарное заседание 

 
АБРААМЯН ЛЕВОН д.ист.н., профессор (Армения)  

   Институт археологии и этнографии НАН  

  Oт “Гвардий” к городским авторитетам: об организа-
ции социального пространства Eревана 

 

БОРИС ЛЮДМИЛА к.фил.н., доцент (Россия)  

   Московский государственный университет 
  Ретроспективный взгляд на общее прошлое и раздел                      
культурного наследия на примере России и Украины 

ПЛОСКИХ ВЛАДИМИР академик НАН КР (Кыргызстан) 

ПЛОСКИХ ВИКТОР к.ист. н. (Кыргызстан) 

Кыргызско-Русский  (Славянский) университет 

Армянский христианский монастырь на трассе 
Великого шолкового пути (поиски на берегу и под 
водой Иссык-Куля)  
 

БЕСОЛОВ ВЛАДИМИР член-корреспондент ААН (Россия) 
Северо-Кавказский центр Международной Академии архитектуры  

Этнос, ландшафт  и климат как триединый детерми-
нирующий фактор типо-и морфогенеза древнейшего  
центрического жилища и храмов центрально-куполь-
ной  архитектуры  стран Армянского нагорья, Кавказа 
и Византии в свете индоевропейской дилеммы   “ori-
ent  oder  rom” 

 

ВИРАБЯН АМАТУНИ  д.ист.н.,профессор (Армения)   

Национальный архив Армении 

Политические репрессии над бывшими государствен-
ными и общественными деятелями Александраполя в 
1920-1930 гг. 

 

ДЕНИСОВА НАТАЛИЯ к.ист.н. (Россия)  

Адыгейский республиканский институт гуманитарных 

исследований 

М.Т.Лорис-Меликов –  историческая личность  
в контексте концепции диалога культур 

 

САРГСЯН  ТАТЕВИК к.ист.н. (Украина) 

  Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма 

 Армянское архитектурное наследие Крыма 
 

 

 

6.  Культурная программа 
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СЕКЦИОННЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Университет “Прогресс” г. Гюмри 

5 октября 2013г. 10 00 

 

I секция  
 

АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, 

ЛИТОГРАФИЯ  

 

Сопредседатели  

П. АВЕТИСЯН, профессор, РА 

Л.ЕГАНЯН, к.ист. н., РА  

 

АННАЕВ  ДУРДЫМУРАТ (Туркменистан)  
  Туркменский государственный университет 

Энеолитические памятники Туркменистана и Арме-
нии: общие черты и особенности материальной куль-
туры 

 

ÀÂÀÃЯÍ ИНГА (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Î ìîòèâàõ óðàðòñêèõ ïîÿñîâ ðàñêîïàííûõ â Øèðàêå 
 

БАБАЯН ФРИНА к.ист. н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Проявления идеи плодородия на средневековой кера-
мике из Двина 

 

ЕГАНЯН ЛАРИСА к.ист. н. (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Об одном ритуале раннебронзового периода /по мате-
риалам святилища Мец Сепасар раннебронзового пе-
риода / 
 

ЕГАНЯН ЛАРИСА к.ист. н. (Армения)  

ХАЧАТРЯН АМАЗАСП (Армения)  
   Краеведческий музей Ширака 

ДОНАБЕДЯН ПАТРИК (Франция) 

МАРТИНЕЗ ДАМИЕН (Франция) 
    Экс-Марсель университет 

Новые поиски армяно-французской археологической 
экспедиции на месте Ереруйка 

 

ЕРИЦЯН БЕНИК (Армения) 

ХУДАВЕРДЯН АНАИТ к.ист.н. (Армения) 
Институт археологии и этнографии НАН 

Палеолит Армении: ретроспектива антропологичес-
ких находок 
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II секция  

 
ИСТОРИОГРАФИЯ,  ДЕМОГРАФИЯ  

 

Сопредседатели  

 С. ПЕТРОСЯН, профессор, РА 

Е. ВАРДАНЯН, доцент, РА 

 

АЙВАЗЯН ГЕВОРГ к.ист.н. (Армения)  

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Алекпольские корреспонденции «Мшаку» в 1870- 
1890гг. 
 

АЛЕКСАНЯН КАРИНЕ  к.ист.н. (Армения)  

    Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Армяно-турецкие отношения в период турецкой ок-
купации Александрапольского уезда  1918-1921 гг. 
 

АКОПОВ АРКАДИЙ к.ист.н. (Армения)  

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Внешняя политика Давида Курапалата и Армения 
 

АМАНЛИЕВ НАГМАТЫЛЛА (Туркменистан)  

Институт истории НА 

Исторические связи Парфянского государства с Арме-
нией 

 

АЙТБЕРОВ  ТИМИРЛАН  к.ист.н. (Россия)  

Дагестанский государственный университет 

Государство дагестанских горцев Сарир и его место в 
средневековой истории и культуре Кавказа 

 

АННАОРАЗОВ ДЖУМАДУРДЫ к.ист.н (Туркменистан) 
  Туркменский государственный университет 

Организация ремесленного производства и торговли в 
средневековых городах Туркменистана (IX-XII вв.) 

 

АСАНОВ АСЛАН (Россия) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

Проблема реабилитации балкарского народа в де-
ятельности балкарских  общественных организаций  в  
конце XX–начале  XXI века 
 

АСРЯН ЛЕВОН (Армения) 

Институт истории НАН 

Культовые корни Ани-Камаха 
 

БАШИЕВ АЗАМАТ к.ист.н.,доцент (Россия) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

Балкария в системе модернизационных процессов со-
циально-экономического развития Российской импе-
рии 
 

БЕРЕЖНАЯ НАТАЛИЯ (Украина) 

Черкасский национальный университет  

Армяне Украины после распада СССР(на материалах 
Центрального региона) 
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БОЯДЖЯН АРТАШЕС к.ист.н. (Армения)  

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Изменение социального состава населения Алексан-
драполь-Ленинакана в первой половине XIX в 

 

ГАЛСТЯН МИГРАН к.ист.н. (Армения)  

   Институт археологии и этнографии НАН 

Роль социалных сетей в вопросе формирования пото-
ков трудовой миграции из Армении 

 

ГАСПАРЯН АРШАВИР  к.ист.н., доцент (Армения)  

Гюмрийский государственный педагогический институт 

Деятельность первого освободительного кружка в 
Александраполе 

 

ЕМТЫЛЬ РАЗИЕТ к.ист.н. (Россия) 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных иссле-

дований 

Проблемы судопроизводства и судоустройства в 
эпистолярном наследии султана Хан-Гирея 
 

ИБРАГИМОВ КЮРИ д.сель.н., к.юр.н. (Россия) 

Комплексный научно-исследовательский институт ЧР  
Причины депортации чеченцев и ингушей в 1944 г.: 
Взгляд из XXI века  
 

КАНДОР  РУСЛАН к.ист.н. (Россия)  

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследо-

ваний 

Черкесо-гаи (черкесские армяне) в системе общест-
венных отношений Черкесии (1800-1870-е гг.)  

 

КАРАКАЕВ ЗАУР (Россия)  

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследо-

ваний 

Северо-Западный Кавказ в системе международных  
отношений XVI-XVII вв 

 

 

 

 

III  секция  
 

ЭТНОГРАФИЯ,  ФОЛЬКЛОРИСТИКА,  

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ  
 

Сопредседатели  
                                                                                                             

Б.БГАЖНИКОВ, профессор, РФ 

Е.МАРГАРЯН, доцент, РА 

К.БАЗЕЯН, доцент, РА  

 

АБРААМЯН  АСМИК  (Армения)  

Институт археологии и этнографии НАН  

Иснакац пост Вардавара и Богоявления 
 

АГЕРЖАНОКОВА  СИМХАН  к.фил.н. (Россия)  
Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований 

Фольклорно - этнографические мотивы в творчестве 
И. Цея  
 



  «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» 

              Միջազգային  գիտաժողով 

              Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի, 2013թ.   

30 
 

АТАЕВА АННАДУРСУН к.биол.н. (Туркменистан)  

Институт истории АН 

Торевтика - источник познания историко-культурнго 
наследия народов в средние века (на примере Турк-
менистана и Армении) 
 

АМИРХАНЯН  АНЖЕЛА  (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН  
Новое явление в собирательской культуре лорийцев 
(“мед из шишек”) 
 

АППОЕВ АЛИМ к.фил.н. (Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

Формы обращения к родственникам в балкарском языке 
 

АСЛАНОВА ЛЮДМИЛА к.ист.н. (Россия)   

Карачаево-черкесский институт гуманитарных исследований 

Солнечный культ, как источник формирования ран-
них религиозных воззрений и орнаментальных кано-
нов у черкесов (адыгов) 
 

БАЗЕЯН КАРИНЕ к.ист.н., доцент (Армения)  

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН,  

Центр народного творчества им. Шарамбеяна 

  Художественное ткачество Ширака в XX-началеXXI вв. 
 

БГАЖНОКОВ БАРАСБИ д.ист.н., профессор (Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

К вопросу о культуре чашевидных знаков 
 

БЕРБЕРОВА  ЛИАНА к.ист.н.  (Россия) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

Об использовании этнокультурного наследия балкар-
цев в воспитании альтруистических качеств у 
учащихся 
 

БУРЫКИНА ЛЮДМИЛА к.ист.н. (Россия) 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных 

исследований 

Армяне в этнопанораме Северо-Западного Кавказа во 

второй половине XIXв. 

ГАСПАРЯН ВИКТОРИЯ  (Армения)  

Армянский государственный педагогический университет 

Применение армянского традиционного 
национального костюма в искусстве танца 
 

ÇÀÊÀÐßÍ АНУШАВАН д.ист.н. (Армения)  
Историко-филологический журнал НАН 

Армянские женщины по характеристике Бориса 
Лазаревского 
 

ЗАКАРЯН ТАМАР  (Армения)  

Институт археологии и этнографии НАН  

Вопросы совместного проживания родителей и 
женатых детей среди армян (XX-началоXXIвв)  
 

ХАЧАТРЯН ЖЕНЯ к. ист.н.(Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Качественные изменения армянского народного танца 
на пересечении границ XX-XXI вв. 
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КРОТЕНКО ИРАИДА д.фил.н. (Грузия) 

Кутаисский государственный университет 

К вопросу сохранения  культурного национального 
наследия 

 

КОКАЕВА  ИРИНА д.пед.н., профессор (Россия)  

Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Национальные  традиции  как  основа  воспитания  и  
средство формирования  нравственной  культуры 
детей  
 

АЙРАПЕТЯН ТАМАР  (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН  
Народные сказки Ширака (по записям начала XXв.) 
 

АРОЯН ОАННА (Армения)  

    Центр социальной опеки детей города Гюмри 

Обряд жертвоприношения в Шираке во 2-ой половине 
ХХ века 
 

АМАЯКЯН  СИМОН к.ист.н. (Армения) 

СИМОНЯН ЛИЛИТ к.ист.н. (Армения) 
Институт археологии и этнографии НАН  

Народный календарь в Ванском царстве 
 

КАЗАРЯН  ШУШАНИК  (Армения)  

Институт археологии и этнографии НАН  

Такесические и проксемические коммуникационные 
модели в социальных местах (согласно исследованиям 
в Капане и Гюмри в 2010 году) 
 

МАРГАРЯН  ЕРВАНД  к.ист.н., доцент (Армения)  

Российско-Армянский (Славянский) университет 

Ани–царь-город. Ани–город мечты. Город-миф. 
Город-утопия 

 

МАРГАРЯН НИКОЛ к.ист.н., (Армения) 

   Институт археологии и этнографии НАН 

ТОРОСЯН МЕЛИНЕ (Армения) 
   Ереванский государственный университет 

Габитус, культурный капитал и восприятие культуры 
 

МАРЕМШАОВА ИРИНА д.ист.н.,профессор (Россия) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

Трансформация национальных ценностей в этнокуль-
турном пространстве Северного Кавказа 

 
 
IV секция  

 

АРХИТЕКТУРА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  
 

Сопредседатели  

 А.ГРИГОРЯН, профессор, РА 

М.АСРАТЯН, профессор, РА  

В.БЕСОЛОВ, профессор, РФ 
 

МАРКАРЯН АРАКС к.иск. (Армения)  

Гюмрийский филиал Ереванской государственной академии художеств 

Проект «Реал арт» как продолжение художественных 
традиций Гюмри 
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МУТАФЯН ЛЕВОН к.иск. (Армения)  

Ереванский государственный институт театра и кино 

Русские классики и театр Гюмри: 
Островский и Достоевский. Опыт и традиция 

 

ГРИГОРЯН  АШОТ д. арх., профессор (Армения) 

Национальный музей-институт архитектуры  
Особенности композиции и символики Пастушьей 
церкви в Ани 
 

ПАПИКЯН СВЕТА  (Нагорный Карабах)  

Служба по охране исторической среды Шушинского района 

 Культура Шуши - история и современность 
 

ПАВЛЕНКО АЛЛА д.фил.н.(Россия) 
«МАТИ» - Российский государственный технологический универ-

ситет  

Царский живописец ХVII века армянин Б.Салтанов и 
его русские ученики 
 

ПОГОСЯН  ДАВИД  (Армения)  

Ереванский педагогический государственный университет 

Подходы ,,Новой музеологии” как предпосылка для 
восстановления историко-архитектурного музея-запо-
ведника ,,Кумайри” 

 

АСРАТЯН  МУРАД  д.арх.профессор, член кор. НАН (Армения)   

   Институт искусств НАН 

Трдат как архитектор храма св. Спасителя Ани  
 

КЕРТМЕНДЖЯН ДАВИД (Армения) 

Институт искусств НАН 

О êëàññèôèêàöèè àðìяíñêîé öåðêîâíîé àðõèòåêòóðû 
ïåðèîäà íåçàâèñèìîñòè 
 

ГРИГОРЯН АНИ (Армения)  
Национальный музей-институт архитектуры 

Искусство мемориальных и памятных досок в Гюмри 
 
 

V секция  

 

ФИЛОЛОГИЯ  
 

Сопредседатели  

С. АЙРАПЕТЯН, профессор, РА 

Л. ХАЧАТРЯН, профессор, РА  
 

БАРНАСЯН ДЖЕММА к.фил.н.,доцент (Армения) 

Институт языка НАН 

Сокровище наших диалектов  
 

ГЕВОРГЯН ГАЯНЕ  к.фил.н.,доцент (Армения) 

Ереванский лингвистический университет   

Использование синонимичных грамматических 
структур в армянских диалектах в формах, выражаю-
щих смысл настоящего и прошедшего несовершен-
ного времен 
 

ЗАКЯН  ГРАНУШ  к.фил.н., доцент (Армения) 

Гюмрийский государственный педагогический институт 

Восприятие двузалоговости в латинотипных грамма-
тиках 17-18-ых веков  
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ХАЧАТРЯН ЛАЛИК д.фил.н.,профессор (Армения) 

 Ереванский  армянский государственный педагогический университет 

Политический дискурс и его языковые средства 
 

ХАЧАТРЯН МАРИЕТА к.фил.н.,доцент (Армения) 

Гюмрийский государственный педагогический институт 

Своеобразие романа Аветика Исаакяна "Уста Каро" 
 

ХАЧИКЯН ГАГИК д.фил.н., доцент (Армения) 

Гюмрийский государственный педагогический институт 

Литературные связи и оценки 
 

АКОПЯН АНАИТ к.фил.н., доцент (Армения) 

 Гюмрийский государственный педагогический институт 

Общечеловеческие концепции в художественных  
отголосках армянской трагедии 

 

ОГАНЕСЯН АЛИС (Армения) 

Союз писателей Армении 

Некоторые феномены армянской прозы постсовет-
ского периода 

 

ОГАНИСЯН АЙКАНУШ к.фил.н., доцент (Армения) 

Институт языка НАН 

Жизнь и литературная деятельность Самвела Анеци 
 

МАТИКЯН АСМИК (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН  

Переосмысленные построения с понятием 
child/ребенок в английском и армянском 
лингвокультурах 
 

МЕЛИКЯН ТАМАРА к.фил.н., доцент (Армения) 

Гюмрийский государственный педагогический институт 

Роль личности  и поэта в истории у Л.Толстого и 
Б.Пастернака 
 

МХИТАРЯН АРМЕНУИ  к.фил.н., доцент (Армения) 

    Армянский государственный педагогический  университет 

Период как элемент риторики, его греческие истоки и 
отражение в поэзии Ов. Шираза 

БЕСОЛОВА ЕЛЕНА д.фил.н.,член-корр. РАЕН (Россия) 
     Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований 

Армянские вкрапления в осетинскую лингвокультуру 
 

МХИТАРЯН САРГИС д.фил.н. (Армения) 

Ереванский  государственный университет 

Предания о Наапете Кучаке и их изучение  научно-
педогогическими целями 
 

ТУГОВА  ЛЕЛЯ   к.фил.н., доцент (Россия) 

Карачаево-Черкесский государственный университет 

Фольклорные  истоки  поэмы  в  абхазо-адыгских  
литературах  и  армянские  семантические  параллели 
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СЕКЦИОННОЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Университет “Прогресс” г. Гюмри 

6 октября,    в 10 00 

 

 I секция  

        
АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, 

ЛИТОГРАФИЯ  

Сопредседатели  

П.АВЕТИСЯН, профессор, РА 

Л.ЕГАНЯН, к.ист.н., РА 
 

ЗОГРАБЯН  АРМЕНУИ к.ист.н. (Армения)  

ОГАННИСЯН  АСМИК  (Армения) 
Музей истории Армении 

Обращение византийских монет с надчеканками  
мусульманских правителей в Армении в XII в. 
 

ЖАМКОЧЯН АГАВНИ к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН  

Из истории оборонительной системы средневекового 
города Двин 
 

ХУДАВЕРДЯН АНАИТ к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Феномен ритуальных манипуляций с головами (по 
материалам античных некрополей  Ширака) 
  

AКОПЯН  НЮРА к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Арташат в средние века 
 

МАНУЧАРЯН АШОТ к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Новые  лапидарные надписи из Ованнаванка 
 

ПОГОСЯН НОРАЙР к.фил.н.  (Армения) 

Ереванский государственный университет 

Взгляд на язык литографических надписей Ани 
 
 
 

 

II  секция  

 
ИСТОРИОГРАФИЯ,  ДЕМОГРАФИЯ  

          

Сопредседатели   

С. ПЕТРОСЯН, профессор, РА 

Е.ВАРДАНЯН, доцент, РА  

Г.САРГСЯН, доцент, РА 
 

КОЛЕСНИКОВА МАРИНА д.ист.н., профессор (Россия) 

Ставропольский Северо-Кавказский федеральный университет 

Вклад историков Северного Кавказа XIX в. в изучение  
историко-культурного наследия региона 
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КОНДРАШЕВА АЛЛА к.ист.н.,доцент (Россия) 

Ставропольский Северо-Кавказский федеральный университет 

 Основные направления государственно-администра-
тивной политики Российской империи  на Северном 
Кавказе (конец XVIII- начало XIX вв.) 
 

АЙРАПЕТЯН АРМЕН к.ист.н., доцент (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН  

Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.  и 
Александрапольская область 
 

МАТЕВОСЯН ВАРДАН к.ист.н. (Армения) 

Гюмрийский государственный педагогический институт 

Идея «Вечного мира» как основа современных инте-
грационных процессов 
 

ПЕТРОСЯН САРГИС д.ист.н, доцент (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

О  локализации  клинописной страны  uiţiru(hi) 
 

ПУТКАРАДЗЕ ТАМАЗ д.ист.н.,профессор (Грузия)  

    Батумский государственный университет 

ПУТКАРАДЗЕ КЕТЕВАН (Грузия) 

Технологический музей братьев Нобелей 

Грузия в контексте современных мировых  
глобальных процессов 
 

САБАНЧИЕВА ЛЮБОВЬ к.ист.н. (Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

Гендерный фактор и его место в концепциии устой-
чивого развития общества 

 

САРКИСЯН ГАМЛЕТ к.ист.н., доцент (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Темпы роста и особенности воспроизводства   
армянского населения Лори (1840-1914 гг.) 
 

БЕГЕУЛОВ  РУСТАМ д.ист.н., профессор (Россия) 

Карачаево-Черкесский государственный университет 

Миграционные процессы на территории Карачая и 
Балкарии в новое время (XIIV в.-1850-е гг.) 

 

СТЕПАНЯН АРМЕНУИ к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН  
Эмиграция из Армении (взгляд изнутри)… 
 

СОЛОВЬЯНОВ АНДРЕЙ к.ист.н. (Беларусь) 

Институт истории НАН 

Международное сотрудничество молодых ученых 
института истории Национальной академии наук Бе-
ларуси в сфере гуманитарных наук 
 

ТЕР-САРКИСЯНЦ АЛЛА д.ист.н. (Россия) 

Институт этнологии и антропологии РАН  

25 лет Карабахскому национально-освободительному 
движению: Основные итоги 
 

ОЗОВА ФАТИМА к.ист.н. (Россия)                      
Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований 

Роль института аманатства в русско-черкесских отно-
шениях 1552-1864  гг. 
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ФОМЕНКО ВЛАДИМИР к.ист.н. (Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

Селения Тамбиевых близ Пятигорска и Кисловодска 
 

 

I I I  секция  

 

       ЭТНОГРАФИЯ ,  ФОЛЬКЛОРИСТИКА  
 

Сопредседатели  

Э.ПЕТРОСЯН, профессор, РА 

Г.ХАРАТЯН, профессор, РА  

Т.НЕВСКАЯ, профессор, РФ 
 

МКРТЧЯН САМВЕЛ д.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН  

Социокультурные особенности проявлений религиоз-
ного поведения у армян 

 

НЕВСКАЯ ТАТЬЯНА д.ист.н., профессор (Россия) 

Ставропольский Северо-Кавказский федеральный университет 

Культурные взаимосвязи народов Северного Кавказа в 
XIX–начале XXвв. 
 

ШАГОЯН  ГАЯНЕ к.ист.н. (Армения) 

 Институт археологии и этнографии НАН 

Второй город как первый: Застройка Гюмри с антро-
пологической точки зрения 
 

ШАВЛАЕВА ТАМАРА к.ист.н.(Россия)  

Чеченский государственный университет  

Вечерняя трапеза «пхьор» в чеченской традиции 
 

ПЕЛЕШКО АДРИАНА к.ист.н. (Украина) 

Институт истории НАН Украины  

Греческая культура в северном причерноморье: от 
мифологии к реальности  
 

ПЕТРОСЯН АРМЕН д.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

История одной детской считалки 
 

ПЕТРОСЯН  ЭММА  д.ист.н., профессор (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Сцены из мистерий в средневековых армянских 
миниатюрах 
 

ПОГОСЯН АШХУНДЖ к.ист.н. (Армения) 

  Центр экспертизы культурных ценностей Министерства культуры 

МУРАДЯН ТАТЕВИК (Армения) 
Центр народного творчества имени О.Шарамбеяна  

О  типологии  безворсовых  ковров Ширака 
 

ПОГОСЯН СВЕТЛАНА к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Похоронные и траурные одеяния у армян 
 

СААКЯН КАРИНЕ к.психол.н., доцент (Армения) 

ОГАНЕСЯН РОЗА (Армения) 
Ширакский центр арменоведческих исследований НАН  

Проявления культуры хлеба и зерновых как выраже-
ние празднично-обрядового поведения 
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САРКИСЯН АРМЕН (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Армянский детский фольклор /на основе материалов,  
собранных нами в 1979-1984 годах/ 
 

СИМОНЯН ЛИЛИТ к.ист.н. (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН 

Ложь и ценностная перевернутость в традиционном 
быте армян (постановка вопроса) 
 

СХАЛЯХО ДАРИКО к.ист.н. (Россия) 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований 

Фольклорные мотивы как фактор межкультурного 
диалога в произведениях М.Ю. Лермонтова и С. Хан-
Гирея 
 

СУДЖЯН ЗАРУИ  (Армения)  

Ереванский государственный университет архитектуры и   

строительства 

Образ Сатаны в номинации народных армянских на-
званиях растений 
 

ТЕКУЕВА  МАДИНА  д.ист.н., профессор  (Россия) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

История изучения женского пространства в культуре 
народов Северного Кавказа 
 

ТХАМОКОВА  ИРИНА к.ист.н. (Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

Кабардинское, балкарское и восточнославянское 
население Северного Кавказа:  этнокультурные 
контакты в конце XIX – начале XX в. 
 

КУЧМЕЗОВА  МАРИЯ к.ист.н. (Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

Балкарцы в социокультурном пространстве Северного 
Кавказа 
 

КУЧУКОВА  ЗУХРА д.ист.н., профессор  (Россия) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

Вертикаль как природный и художественный 
феномен в карачаево-балкарской этнокультуре   
 

ОГАНДЖАНЯН РУБЕН к.ист.н., доцент (Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН  
Особенности потребления культурных ценностей в 
городских поселениях 
 
 

IV секция  

 
 

АРХИТЕКТУРА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  
 

Сопредседатели  

А. ГРИГОРЯН, профессор, РА 

В. БЕСОЛОВ, профессор, РФ 

М. АСРАТЯН, профессор, РА  
 

АТАНЕСЯН ЛАУРА к.пед.н., доцент (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН 

Дорога через акварель 
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АРСЕНЯН МАРИЯ  (Украина) 

Национальный заповедник София Киевская 

Средства архитектурно-пластической выразительнос-
ти армянских храмов Украины X – XIX веков 
 

БАЛЬЯН КАРЕН к. арх. (Россия) 

Московская международная академия архитектуры 

Современная архитектура: фактор памяти 
 

БЕСОЛОВ  ВЛАДИМИР  профессор, член кор. МАА (Россия) 

Северо-Кавказский центр Международной Академии архитектуры 

БЕСОЛОВ АРИСТАРХ (Россия)  
Северо-Осетинский государственный университет  

Архитектурные морфотипы храмов центрально-ку-
польной композиции и структуры раннехристианских 
стран Армянского Нагорья  и  Кавказа  как  показатели 
недосягаемого уровня творческого мышления  средне-
вековых армянских  зодчих 
 

ГЕВОРГЯН  ЛИАНА  (Армения) 

Служба по охране исторической среды и историко-культурных 

музеев-заповедников  

Роль краеведческих музеев в формировании нацио-
нальной идентичности 
 

ГРИГОРЯН АНИ (Армения) 
Национальный музей-институт архитектуры  

Искусство мемориальных и памятных досок в странах 
СНГ 

 

ГРИГОРЯН АШОТ д.арх., профессор (Армения) 
Национальный музей-институт архитектуры  

Особенности композиции и символики Пастушьей 
церкви в Ани 
 

ЗАКАРЯН ОГАНЕС к.ист.н., доцент (Армения) 

АКОПЯН РУБЕН  (Армения) 

Научно-образовательный комплекс “Татев”   

Сталактитовые своды Ширака 
 

ХАЧАТРЯН НАИРА (Армения) 

Ереванская государственная консерватория 

Неизданное письмо Арама  Хачатуряна и балет 
«Гаянэ» 
 

АРУТЮНЯН АСМИК к. иск. (Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН  

Народный танец в музыкальной жизни Александра-
поль-Ленинакана 
 

ОГАННИСЯН МАРИНЕ (Армения) 
Центр городских исследований г. Гюмри 

Архитектурное наследие Александраполя XIXв.: дом 
Тглянов  

КАЗАРЯН АРМЕН д.иск., профессор  (Россия) 

Российская академия  архитектуры и градостроительства  

Восточная ось: новое открытие в градостроительной 
концепции Ани 

МАРГАРЯН АРАКС к.иск. (Армения) 

Гюмрийский  филиал  Ереванской художественной академии 

Гюмри как  ключевая  тема  в произведениях   
гюмрийских  художников 
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В КОНФEРЕНЦИИ УЧАСТВУЮТ 

 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных 

исследований (Майкоп, Адыгей, Россия) 
Армянский государственный педагогический  университет 

(Ереван, Армения) 

Батумский государственный университет (Аджария, 

Грузия) 

Государственный комитет по охране культурного 

наследия Крыма (Симферополь, Украина) 

Гюмрийский государственный педагогический 

институт (Армения) 

Гюмрийский  филиал  Ереванской художественной 

академии (Армения) 

Дагестанский государственный университет 

(Махачкала, Россия) 

Ереванский государственный институт театра и кино 

(Армения) 

Ереванская государственная консерватория (Армения) 

Ереванский государственный университет (Армения) 

Ереванский лингвистический университет  (Армения) 

Ереванский государственный университет архитектуры 

и строительства (Армения) 

Ереванский педагогический государственный 

университет(Армения) 

Институт археологии и этнографии НАН РА (Ереван, 

Армения) 

Институт истории АН (Ашхабад, Туркменистан) 

Институт истории НАН (Ереван, Армения) 

Институт истории НАН (Киев, Украина) 

Институт искусств НАН (Ереван, Армения) 

Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, 

Россия) 

Институт языка НАН РА (Ереван, Армения) 

Историко-филологический журнал НАН  РА (Ереван, 

Армения) 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

(Нальчик, Россия) 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных 

исследований (Нальчик, Россия) 

Карачаево-Черкесский государственный университет 

(Черкесск, Россия) 

Карачаево-Черкесский институт гуманитарных 

исследований (Черкесск, Россия) 

Краеведческий музей Ширака (Гюмри, Армения) 

Кутаисский государственный университет (Грузия)  

Комплексный научно-исследовательский институт ЧР 

(Грозный, Россия) 

Кыргызско-Русский  (Славянский) университет 

(Бишкек, Кыргызстан) 

«МАТИ» - Российский государственный 

технологический университет (Москва, Россия) 
Московский государственный университет (Россия) 
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Московская международная академия архитектуры 

(Россия) 

Музей истории Армении (Ереван, Армения) 

Научно-образовательный комплекс “Татев” (Ереван, 

Армения) 
Национальный архив (Ереван, Армении) 

Национальный заповедник София Киевская (Киев, 

Украина) 

Национальный музей-институт архитектуры (Ереван , 

Армения) 

Российская академия  архитектуры и градострои-

тельства (Ереван, Армения) 

Российско-Армянский (Славянский) университет 

(Ереван, Армения) 
Северо-Кавказский центр Международной Академии 

архитектуры (Владикавказ, Северная Осетия, Россия)  

Северо-Кавказский федеральный 

  университет (Ставрополь, Россия) 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт (Владикавказ, Россия) 

Северо-Осетинский государственный 

   университет (Владикавказ, Россия) 

Служба по охране исторической среды и историко-

культурных музеев-заповедников (Ереван, Армения) 

Служба по охране исторической среды Шушинского 

района (Нагорный Карабах, Шуши) 

Союз писателей Армении (Ереван, Армения) 

Технологический музей братьев Нобелей (Батуми, 

Аджария, Грузия) 
Туркменский государственный университет (Ашхабад, 

Туркменистан) 

Чеченский государственный университет (Грозный, 

Чечня, Россия) 

Центр городских исследований (Гюмри, Армения) 

Центр исследования армянской диаспоры Бейрутского 

Айказян университета (Ливан) 

Центр народного творчества имени О.Шарамбеяна 

(Ереван, Армения) 

Центр социальной опеки детей  (Гюмри, Армения) 

Центр экспертизы культурных ценностей 

Министерства культуры (Ереван, Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований 

  НАН РА (Гюмри, Армения) 

Экс-Марсель университет (Франция) 
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