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ՀՀ Լեզվի կոմիտեի նախագահԴավիթ

Գյուրջինյանիխոսքը

Հազարամյակների արհավիրքների միջով անցել ու մեզ՝ 21-րդ դարի հայերիս

է հասել մեր Մեծասքանչը, մեր մշակույթի հիմքը, մեր ինքնության գլխավոր

նշանը, մեր գոյության գրավականը, մեր ամենամեծ հարստությունը՝ հայերենը։

Մեր հազարամյա, բայց այժմ էլ կենսունակ լեզուն այսօր Հայաստանի

Հանրապետության և Արցախի պետական լեզուն է, Ջավախքի հայության

հաղորդակցության ամենօրյա միջոցը, արտերկրում ապրող հայությանը հայ

պահող հզոր գործիքը, Սփյուռքի և հայրենիքի հայությանը միավորող զորավոր

կամուրջը։

Ուզում ենք արդիականացնել ու զարգացնել մեր երկիրը, չպիտի մոռանանք,

որ առավել խնամք ու հոգածություն պիտի ցուցաբերենք պետական լեզվի

նկատմամբ՝ երկրի կյանքի բոլոր ոլորտներում առաջնությունը տալով նրան։

Պիտի զարգացնենք հայերենը` դարձնելով նաև ապագայի լեզու։

Աշխարհի հնագույն լեզուներից մեկը՝ հայերենը, նաև համամարդկային մեծ

արժեք է, բայց նրա պահպանության, տարածման ու զարգացման

պարտականությունը Հայաստանի Հանրապետության և ողջ հայության խնդիրն

է։ Կա հայերենը, կլինի հայությունը։ Կա հայերենը, կան հայախոս հայերը, կլինի

Հայաստանը։ Մինչև ժամանակների վախճանը...
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Ամեն հասարակություն այս կամ այն ձևով
անդրադառնում է իր լեզվին, մասնավորապես՝ լեզվի
զարգացման ընթացքին, իսկ առավել
կազմակերպվածություն ունեցող հանրույթներն այդ
գործընթացին անդրադառնում են
համակարգայնորեն և նպատակային: Լեզվին
անդրադառնալը հետապնդում է տարբեր
նպատակներ, սակայն ինչ էլ լինի, լեզվական
զարգացումներին միջամտելը, ի վերջո, հանգեցնում է
լեզվաքաղաքականության: Այսպես է եղել հնում,
այսպես է նաև այսօր:

Հայաստանի Հանրապետության լեզվի կոմիտեն
շարունակում է ապահովել Հայաստանի ողջ
տարածքում պետական լեզվի գործառելու բացառիկ
իրավունքի իրացումը և ազգային
փոքրամասնությունների լեզուների՝ օրենսդրությամբ
երաշխավորված իրավունքների պաշտպանությունը։
Իրավաքաղաքական այս գործընթացը, որն
անհրաժեշտաբար ենթադրում է տեղեկույթի
մշտական հավաքում ու մշակում, պահանջում և
միաժամանակ հնարավորություն է ընձեռում՝
հասարակությանը տրամադրելու առկա
լեզվավիճակին առնչվող մի ամփոփ զեկույց։ Լեզվի
կոմիտեն ստանձնել է այդ աշխատանքը, որը
նախաձեռնել և ղեկավարել է ՀՀ լեզվի կոմիտեի
նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը՝ առանձնահատուկ
ընդգծելով լեզվական գործընթացներն արտացոլող
տեղեկատվության համակարգման և ներկայացման
կարևորությունը։

Հայաշխարհի լեզվավիճակին առնչվող այս
աշխատանքն անվանվել է «Հայաստանի, Արցախի և
Սփյուռքի լեզվական կյանքի ուրվագծային պատկեր»։

Վերնագրում տեղ չի գտել «զեկույց» բառը, թեև այն
կարելի էր անվանել նաև «զեկույց», եթե չլինեին մի
քանի պատճառներ, որոնք հիմք են դարձել
հրաժարվելու այդ բառի կիրառումից։ Պատճառներից
մեկն այն է, որ հեղինակները փորձել են ապահովել
մատուցվող տեղեկույթի հանրամատչելիությունը՝
հավելելով նաև հետաքրքրականության տարրեր,
այնինչ զեկույցների հասցեատերերն ընդհանրապես
նեղ մասնագետների համայնքներն են, այլ ոչ ամբողջ
հասարակությունը։ Բայց էական պատճառը սա չէ,
այլ այն, որ զեկույցը, ինչպես ընդունված է համարել,
պետք է վերաբերի ինչ-որ հանձնարարության
կատարմանը, երբ հեղինակը համապատասխան
ձևաչափով նկարագրում է կատարված կամ
կատարվող աշխատանքների ընթացքը՝ իր
խնդիրներով, լուծումներով և արդյունքներով։

Այս աշխատանքն ընթերցողին է ներկայացնում
լեզվական կյանքին առնչվող տեղեկությունների
միայն մի մասը։ Հետևաբար աշխատանքը «զեկույց»
անվանելը կլիներ խիստ հավակնոտ ու անտեղի։

Կարևոր է տեղեկությունների ընտրանքի հարցը։
Լեզվավիճակ նկարագրող այս տեղեկագիրը
կազմելու ողջ ընթացքում հեղինակները կանգնել են
նույն երկընտրանքի առաջ՝ ներառե՞լ լեզվական
տվյալ իրողությունը, թե՞ ոչ։ Այս երկընտրանքը
հեղինակները փորձել են հաղթահարել՝ սահմանելով
չափորոշիչներ, որոնցից առաջնայինը
ժամանակատարածականն է։

Ժամանակային սահմանափակումը երկկողմանի է.
լեզվին առնչվող իրադարձությունների
ժամանակագրությունը տեղեկագրում սկսվում է
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է 2019 թվականից, երբ Հայաստանում նոր էին տեղի
ունեցել նշանակալի մի շարք փոփոխություններ,
որոնց թվում՝ լեզվավիճակն ամփոփող հանրային
զեկույցի կարիքի արձանագրումն ու այդ կարիքը
բավարարելու մտահղացումը։ Աշխատանքի ավարտի
ժամկետը հրապարակման պատրաստ լինելու ամիսն
է՝ 2022 թ. հուլիս։

Նյութը ներառում է հայաշխարհը՝ Հայաստան,
Արցախ և Սփյուռք։ Սա էլ տարածական
սահմանափակումն է։

Բովանդակության մի չափորոշիչ է նորություն
լինելը, ուստի լեզվավիճակի այս
տեղեկատվությունից դուրս են մնացել բազմաթիվ
իրողություններ, որոնք թեև շատ նշանակալի են
(երբեմն ավելի նշանակալի, քան ներառվածները),
սակայն գոյություն ունեն վաղուց և քաջ հայտնի են
հասարակությանը։

Ոչ պարտադիր, բայց ցանկալի չափորոշիչ է
տեղեկության հետաքրքիր լինելը։ Սա խիստ
պայմանական է։ Հետևաբար լիովին հնարավոր է, որ
տեղ գտած մի շարք արձանագրումներ համարվեն
անտեղի, իսկ բազմաթիվ այլ իրողություններ, որոնք
արտացոլված չեն լեզվական կյանքը ներկայացնող
այս տեղեկագրում՝ անհիմն անտեսված։

Եվ սա միակ վտանգը չէ։ Շատ հնարավոր են
արդարացի այնպիսի հարցադրումներ, որոնք կարող
են առաջադրվել հռետորական ձևով (խորքում
լինելով մեղադրանքներ)։ Օրինակ՝ ո՞վ, ո՞ւմ և որպես
ի՞նչ է զեկուցում այս ամենը։ Ինչո՞ւ է անդրադարձ
կատարվել լեզվական այս կամ այն իրողությանը, իսկ
մյուսին՝ ոչ։ Ինչո՞ւ է իրավաքաղաքական
գործընթացներին առավել մեծ

տեղ ու դեր վերապահված, և ինչո՞ւ են մի շարք
հրատարակչություններ, բառարաններ, ձեռնարկներ,
դասագրքեր դուրս մնացել տեղեկագրից և այլն, և
այլն։

Այս և այլ հարցերի պատասխաններն
ինքնըստինքյան տրված կհամարվեին, եթե
աշխատանքի բովանդակության ծավալը
սահմանափակող բոլոր չափորոշիչներն այստեղ
ներկայացվեին, բայց դրանց թվարկումը
կծանրաբեռներ հանրամատչելի այս աշխատանքը և,
միևնույն է, բոլորին գոհացնել չէր կարող։ Ուստի
դրանք այստեղ չեն գրվել։ Դրա փոխարեն
արձանագրում ենք, որ չկա ու հավանաբար չի էլ
կարող ստեղծվել համապարփակ մի չափորոշիչ,
որով հնարավոր կլինի լիովին հաղթահարել
լեզվական իրողություններն արտացոլող
բովանդակության ընտրությամբ հարուցված
խոչընդոտները։ Այս առումով աշխատանքի
հեղինակների համար ուղենշային է Ս.
Մալխասյանցի դիրքորոշումը բառերի ու
նշանակությունների մեռած և կենդանի լինելու
հարցում։ Մեծանուն լեզվաբանը պնդում ու
փաստարկում է, որ այս հարցում իր դիրքորոշումը
արդարացիորեն սուբյեկտիվ է, և տրված ցուցումները
միայն պայմանական են. «Չկա որևէ նշան կամ օրէնք,
որոնց հիման վրա այսինչ բառը կամ նշանակութիւնը
ճանաչվէր իբրև մեռած։ Սրա լավագոյն ապացոյցը
տալիս են հայ-օտարլեզուեան բառարանները. մի
բառ, որ մի հեղինակի համար մեռած է, այսինքն որ
հեղինակը խուսափում է նրա գործածութիւնից՝ մի
ուրիշ հեղինակի համար կենդանի է» («Հայերէն
բացատրական բառարան», հ. Ա, Երևան, 1944, էջ ԺԴ)։
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Համանմանությամբ լեզվավիճակն արտացոլող այս
աշխատանքի բովանդակության ընտրանքի
չափորոշիչներից շատերը թեև խիստ պայմանական
են, հարաբերական և փոփոխվում են աշխատանքի
բաժնից բաժին, այնուամենայնիվ, ընդունելի են։

Անշո՛ւշտ, անստույգ չափորոշիչների կիրառումը
կարող է համարվել անհարկի, սակայն դրանց
բացակայությունը պարզապես անհնար կդարձներ
այս աշխատանքի գոյությունը։ Մանավանդ որ
աշխատանքում կիրառվել են նաև հստակ ու ճշգրիտ
որոշարկող չափորոշիչներ։ Դրանցից է լեզվի ոլորտի
վաղուց հայտնի փաստերը չարձանագրելը։ Օրինակ՝
Հայաստանում գործող ռուսերեն, անգլերեն,
գերմաներեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներ ուսուցանող
բազմաթիվ կառույցների գործունեությունը կամ
արտերկրում գտնվող հայերենագիտական մի շարք
հանրահայտ կառույցների աշխատանքները և այլն։

Աշխատանքում առաջնայնությունը վերապահվել է
իրողությունների և գործընթացների
լեզվաքաղաքական կողմին՝ հաշվի առնելով
պետական քաղաքականությանն ուղղակիորեն
չառնչվող դեպքերը նույնպես։ Աշխատանքի
առաջնային նպատակներից մեկը հասարակությանը
լեզվական կյանքի որոշ նորություններ ներկայացնելն
է, իսկ գերնպատակը՝ լեզվական իրողությունների
տարեկան զեկույց թողարկելու մշակույթ ստեղծելն ու
ձևավորելը։ Առաջին քայլն արդեն արված է։

Նշենք, որ աշխատանքում յուրաքանչյուր
տեղեկույթին կից տրված է մեքենական ընթերցվող
պիտակ՝ ՔյուԱռ ծածկագիր (QR code)։

Դա ապահովում է տեղեկույթի հավաստիությունը՝
տեղեկագրին հաղորդելով ճշգրտություն, ապա
հետաքրքրված ընթերցողին անմիջականորեն
մոտեցնում տվյալ առարկային։

Աղավաղումներից խուսափելու նպատակով մի
շարք տեղեկույթներ ներկայացված են ուղղակի
մեջբերմամբ (իրավական փաստաթղթեր, հոդվածներ,
անոտացիաներ և այլն)։ Հենց այդ նկատառումով չեն
թարգմանվել, այլ տառադարձվել ու բացատրվել են
այս պահին հայերեն համարժեք չունեցող որոշ օտար
բառեր։ Աշխատանքում նույնությամբ են զետեղվել
տարբերանշանի արժեք ունեցող գրությունները։

Գիտենք, որ այս աշխատանքը բոլորին չի կարող
գոհացնել։ Առաջին հերթին՝ հենց կազմողներին։
Հեղինակները շնորհակալ կլինեն և հաշվի կառնեն
աշխատանքի բարելավմանն ուղղված բոլոր
դիտողությունները, նկատառումներն ու
խորհուրդները։

Գևորգ Հակոբյան
ՀՀ լեզվի կոմիտեի նախագահի տեղակալ



« ... Ինչպիսի՞ն էր լեզվական իրավիճակը 
Հայաստանի արևելյան հատվածում՝ նորանկախ 

Հայաստանի Հանրապետությունում:

1918-1920 թթ. հայերենի խնդիրներին կարևոր, 
ինչպես և հպանցիկ անդրադարձներ են եղել 

Հայաստանի խորհրդարանի և կառավարության 
նիստերի ընթացքում: 

Դրանց շարքում ամենակարևորը, անտարակույս, 
հայերենը պետական լեզու հռչակելու պատմական 
փաստն էր (իր բոլոր դրական հետևանքներով):

Մեծ ջանքեր գործադրվեցին հայերենը դարձնելու 
Հայաստանի պետական և հասարակական 

հիմնարկների, հայոց բանակի աշխատանքային 
լեզուն (գրավոր և բանավոր):

Հայաստանի Հանրապետությունն ուշադրության 
կենտրոնում էր պահում հանրային կրթության 
ոլորտը. պետական հովանու ներքո բացվեց 

համալսարան, լայն թափով՝ տարբեր աստիճանի 
դպրոցներ, որոնց ուսուցման լեզուն հայերենն էր»:

*Վէմ համահայկական հանդես Ժ(ԺԶ) տարի, թիվ 4 (64), հոկտ․-դեկտ․, 2018 

Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը,
պետականաշինությանը զուգընթաց, ձեռնամուխ 

եղավ լեզվաքաղաքականության իրականացմանը, և 
1993 թ․ մարտի 30-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդն 

ընդունեց «Լեզվի մասին»  ՀՀ օրենքը, որը ապրիլի 17-
ին ստորագրեց Հանրապետության նախագահը։ 

Հայաստանի Հանրապետության 

լեզվաքաղաքականությունը կոչված է պաշտպանելու 

պետական լեզվի՝ հայերենի շահերը և 

հանրապետության բոլոր ոլորտներում այն 

գործառելու բացառիկ իրավունքը։ Ինչպես նաև՝ 

ապահովելու բարենպաստ պայմաններ երկրի 

ազգային փոքրամասնությունների լեզուների 

պահպանման ու զարգացման համար։

«1919 թ. դեկտեմբերի 26-ին հայերենը 
պաշտոնապես հռչակվեց

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական լեզու»:

«Հանրապետության շրջանում որոշակի աշխատանք է 
կատարվել օտար եզրերի հայերեն համարժեքները 

գտնելու կամ ստեղծելու, հայոց լեզուն 
օտարաբանություններից մաքրելու, գործավարության 

լեզուն մշակելու ուղղությամբ»:

«1918-1920 թթ. լեզվական քաղաքականությունը 
որոշակի նախահիմք դարձավ հայերենի նկատմամբ 
պետական լեզվաքաղաքականության համար մասամբ 
խորհրդային շրջանում, առավելաբար 1991-ից հետո՝ 

անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում:

1918-1920 թթ. լեզվական քննարկումներում (ապա և 
օրենքում) գործածվել է միայն «հայերեն» եզրը, որևէ 

անգամ արևելահայերեն / արևմտահայերեն 

տարանջատում չի կատարվել․ դա նշանակում է, թե 
իշխել է ազգային միասնական մտածողությունը, որ 

կա մեկ հայերեն՝ իր երկու գրական դրսևորումներով»:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Օրենք պետական լեզվի մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է և պարտադիր՝ զորքի ու բոլոր պետական և հասարակական 
հաստատությունների մեջ։ 
Այլ լեզուների գործածությունը պետական ու հասարակական հիմնարկությունների մեջ սահմանվում է հատուկ օրենքով։

Երևան, 26 դեկտեմբերի 1919 թ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանադրություն 

Հոդված 72.

Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայոց լեզուն է:

Հայաստանի Հանրապետությունն պետական հոգատարություն է իրականացնում հայոց լեզվի ըստ ամենայնի զարգացման 
նկատմամբ և ապահովում է նրա գործունեությունը պետական ու հասարակական մարմիններում, կուլտուրայի, 
լուսավորության և այլ հիմնարկներում:

Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովվում է այդ մարմիններում ու հիմնարկներում ռուսաց լեզվի և ուրիշ լեզուների 
ազատ գործածությունը, որոնցից օգտվում է բնակչությունը:

Այս կամ այն լեզվի գործածության որևէ արտոնություն կամ սահմանափակում չի թույլատրվում: 

Երևան, 14 ապրիլի 1978 թ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Օրենք լեզվի մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, որը սպասարկում է հանրապետության կյանքի բոլոր 
ոլորտները: Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է: 

Երևան, 17 ապրիլի 1993 թ.



2018 թվականից գործում է Լեզվի 
կոմիտեի ֆեյսբուքյան էջը, յութուբյան 
ալիքը, 2019 թվականին ստեղծվել են 
կոմիտեի կայքը, թվիթերյան էջը, 2020 
թվականին՝ տելեգրամյան ալիքը, իսկ 

2021 թվականին՝ Լինքդինի և 
Ինստագրամի էջերը։

9



2022 թվականի փետրվարի 21-ին՝ Մայրենի լեզվի օրվա առթիվ, Լեզվի կոմիտեն հրապարակեց տեսաուղերձ, որում 
հնչեցին շնորհավորական խոսքեր՝ հայերեն և Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների 

լեզուներով։

10

հայերեն

ասորերեն եզդիերեն հունարեն ռուսերեն քրդերեն
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Լեզվի կոմիտեն 2019-2021 թթ․ և  2022 թ․ առաջին 
կիսամյակում մշտադիտարկել է զանգվածային 

լրատվամիջոցների հրապարակումների ու հաղորդումների,  
ինչպես նաև ՀՀ Ազգային ժողովի նիստերի լեզուն։ 

Մշտադիտարկման արդյունքները վերլուծվել են գրական 
հայերենի կանոններից շեղումներն արձանագրող 

ամփոփագրերում։ 
Կազմվել և հասցեատերերին է ուղարկվել 84 ամփոփագիր։

Լեզվի կոմիտեն լեզվական պարզաբանումներ է տվել 
ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց դիմումների և այլ 

գրությունների (1200 պատասխան)։
Պատասխանել է քաղաքացիների հեռախոսազանգերին և 

առցանց նամակներին, սոցիալական հարթակներում տրված 
հարցերին (շուրջ 4000 պատասխան)։

Քաղաքացիները նամակներ և դիմումներ ուղարկում են նաև 
կոմիտեի կայքի միջոցով՝ լրացնելով տվյալները 

համապատասխան բաժնում։ 
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Լեզվի կոմիտեն համագործակցում է ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների, ՀՀ 
Կառավարության, պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների հետ՝ աջակցելով լեզվաքաղաքականության իրականացմանը։

2019-2022 թթ․
o դիտողություններ և առաջարկություններ է ներկայացրել նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերի վերաբերյալ, 
o իրականացրել է խորհրդատվություն և տվել պարզաբանումներ լեզվական 

տարաբնույթ հարցերի մասին,
o կատարել է դատավարական փաստաթղթերի լեզվական փորձաքննություն և տվել 

եզրակացություն։

Լեզվի կոմիտեն մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի 
Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնությունների լեզուների 

եվրոպական խարտիայի Հայաստանի 5-րդ զեկույցը կազմելուն։

Կարծիք է տվել Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի՝ «Հայերենի՝ որպես 
օտար լեզվի իմացության մակարդակների մասին» փաստաթղթի 

վերաբերյալ: 
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Լեզվի կոմիտեն՝
o «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում և «Լեզվական 

քարտեզ» հատուկ նախագծում հրապարակել է լեզվական 
խնդիրներին վերաբերող հարցազրույցների շարք.

o համակարգել է «Արմդեյլի» լրատվամիջոցի «Լեզվի կոմիտե» էջի 
աշխատանքը.

o նյութերի շարք է տպագրել «Ուրախ պարտեզ», «Կախարդական 
բանալի» և «Ոսպնյակ» մանկական ամսագրերում, «Եթեր» 
շաբաթաթերթում.

o Կոմիտեի կայքում, ֆեյսբուքյան էջում, տարբեր թերթերում, 
ամսագրերում ու կայքերում հրապարակել է լեզվական 
տարաբնույթ խնդիրներին ու տարածված լեզվական սխալներին, 
հայկական և թարգմանված գեղարվեստական ֆիլմերի, մուլտֆիլ-
մերի լեզվին անդրադարձող շուրջ 300 հոդված ու թղթակցություն։

Հայերեն նոր բառերի էլեկտրոնային 
շտեմարան կազմելու նպատակով 
Լեզվի կոմիտեում մուտքագրվել է 

շուրջ 20 000 բառահոդված։

Մուտքագրվել է նաև էլեկտրոնային 
տերմինային շտեմարանի 10 000 

բառային միավոր։



2019 թվականին Լեզվի կոմիտեն միացել է համահայկական 
«Թելադրություն» նախաձեռնությանը։ Միջոցառման ժամանակ 

շուրջ 55 հարթակներում՝ հայաստանյան քաղաքներում և 7 
երկրներում, ավելի քան 1400 մասնակից նույն ժամին գրել է 

թելադրություն։ 
Նախաձեռնության նպատակն է նպաստել հայերեն գրավոր խոսքի 

զարգացմանը։
Թելադրության տեքստը մշակել և ստուգման չափորոշիչները 

սահմանել է Լեզվի կոմիտեն։
Կազմվել է նաև տեքստի արևմտահայերեն տարբերակը։

2019 թվականից՝ տարին 
երկու անգամ (հունվարին և 
հուլիսին) Լեզվի կոմիտեի 

նախագահ Դավիթ 
Գյուրջինյանը ասուլիսի 
միջոցով հանրությանը 

ներկայացնում է կոմիտեի 
գործունեությունը։

14



2021 թվականին Լեզվի կոմիտեի և Խ. Աբովյանի անվ. 
ՀՊՄՀ լեզվաբանական հետազոտությունների 

գիտական լաբորատորիայի նախաձեռնությամբ 
կազմակերպվեց գիտաժողով։ 

Թեման՝ «Արդի հայ բառարանագրության խնդիրներն ու 
հեռանկարը»։ 

Զեկուցումները հրատարակվել են առանձին 
ժողովածուով։

Զեկուցումները նվիրված էին բառարանագրության 
տարբեր հարցերի։ 

Զեկուցումներ կարդացին նաև Լեզվի կոմիտեի 
նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը («Հնդկական 

լեզուների անունները հայերենում․ գործածության, 
կանոնարկման և բառարանային մշակման հարցեր») և 

կոմիտեի նախագահի տեղակալ Գևորգ Հակոբյանը
(«Փիլիսոփայական խնդրադաշտի համատեքստում 

բառարանագրական մեկ հարցի մասին»): 15



Ամեն տարեվերջի համաշխարհային 
առաջատար բառարանները հրապարակում են 

«Տարվա բառը»։
Ընտրված բառը (կամ բառերը) արտացոլում է (են) 

հասարակական կյանքում տվյալ տարում կատարված 
հատկանշական իրադարձություն(ներ)ը։

Լեզվի կոմիտեն նույնպես հրապարակել է հայերենի 
տարվա բառը։ Ընտրության համար կոմիտեի կայքի 

«Այսօրվա հայերենը» բաժնի բառերի շարքից 
առաջարկվեց 15-ը (այբբենական կարգով)։ 

Լեզվի կոմիտեի առցանց հետևորդները քվեարկությամբ 
(շուրջ 1440 քվե) որոշեցին «Տարվա բառը»։ 

Այն է՝ ԱՌԱՋՆԱԳԻԾ։ 
Երկրորդ և երրորդ տեղերում են 

ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ը և ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ-ը։

16

Ամենամսյա պարբերականությամբ Լեզվի կոմիտեն 
հրապարակում է հորդորակներ։ Դրանք օտար բառերի 

հայերեն համարժեքների ցանկեր են, լեզվական սխալների, 
շփոթությունների վերլուծություններ։

Հորդորակներն ուղարկվում են պետական կառավարման 
մարմիններին, Հայաստանի և Սփյուռքի 

լրատվամիջոցների։
Այս ցանկերն ու վերլուծությունները զետեղվում են 

կոմիտեի կայքում և սոցիալական էջերում։
Օտար բառերի (մոտ 1000 միավոր) հայերեն 

համարժեքների ցանկերը կարելի է տեսնել կայքի «Օտար 
բառեր» բաժնում, որում կա որոնման համակարգ ։ 
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Ռումինիայի խորհրդարանը 2019 թ. 
սեպտեմբերի 18-ին միաձայն 

ընդունել է «Հոկտեմբերի 12-ը Հայոց 
լեզվի, այբուբենի և մշակույթի օր 
հռչակելու մասին» օրինագիծը։ 

Սեպտեմբերի 24-ին վերոնշյալ 
օրինագիծը միաձայն ընդունել է 

նաև Ռումինիայի 
Պատգամավորների պալատը:

Օրինագիծը հեղինակել են 
Ռումինիայի խորհրդարանի 

պատգամավորներ,  Ռումինիայի 
հայերի միության նախագահ 

Վարուժան Ոսկանյանը և 
փոխնախագահ Վարուժան 

Փամբուկչյանը։

«Սա առաջին դեպքն է, որ մի երկրում 
հայերենը, հայոց գիրը և մշակույթը 

նշանավորելու օր է սահմանվում օրենքով»։

Միջոցառմանը մասնակցել է նաև ՀՀ 
լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ 

Գյուրջինյանը, որն իր ելույթում 
ներկայացրել է հայոց լեզվի 
տարեգրության հիշարժան 

փաստերը՝ սկսելով թվագրությամբ 
ամենավաղից՝ հայոց այբուբենի 

ստեղծումից՝ հասնելով Ռումինիայի 
խորհրդարանի կողմից 

«Հոկտեմբերի 12-ը Ռումինիայում 
Հայոց լեզվի, այբուբենի և մշակույթի 
օր հայտարարելու մասին» օրենքի 

ընդունմանը։

Վարուժան Ոսկանյան Դավիթ ԳյուրջինյանՎարուժան Փամբուկչյան

Դավիթ Գյուրջինյան

2019 թ. հոկտեմբերի 23-ին Ռումինիայի 
ակադեմիան և Ռումինիայի հայոց 

միությունը (ՌՀՄ) կազմակերպել էին 
հանդիսավոր միջոցառում՝ նվիրված 
Ռումինիայի խորհրդարանի կողմից 

«Հոկտեմբերի 12-ը հայոց լեզվի, 
այբուբենի և մշակույթի օր հռչակելու 

մասին» օրենքի ընդունմանը։
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ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, 
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ

ԵՎՍՊՈՐՏԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականին՝ համավարակի ժամանակ, 
աշակերտների կրթության 

շարունակականությունը ապահովելու
նպատակով գործարկվել է «Ի-սքուլ Արմենիա» 

(e-school Armenia, https://e-school.am/)
նախագիծը։ Սա առցանց հարթակ է, որտեղ 

հանրակրթական ծրագրին համապատասխան 
ցուցադրվում են տեսադասեր և տեղադրվում են 

ուսումնական նյութեր։ 
Հարթակում ներառված են նաև հայոց լեզվի, 

գրականության, օտար լեզուների դասեր։

Ծրագիրը ստեղծվել է ՀՀ ԿԳՄՍ կրթական 
տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ)
և Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գրասենյակի 

համագործակցությամբ։
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2021 թվականին ՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի 
և սպորտի նախարարության «Թարգմանական 

ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու 
հետազոտողներին» դրամաշնորհային ծրագրով 

հայերեն թարգմանվել և հրատարակվել են գրքեր.

o Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթե, «Ճանապարհորդություն Ի
տալիա», թարգմանիչ՝ Կարլեն Մատինյան, 
«Անտարես» հրատարակչություն,

o Մերի Շելի, «Ֆրանքենսթայն», թարգմանիչ՝ Արթուր 
Մեսրոպյան, «Զանգակ» հրատարակչություն։

20

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունն իրականացնում է
«Հայ գրականությունը 

թարգմանություններում» դրամաշնորհային 
ծրագիրը, որով աջակցում է արտերկրի այն 

հրատարակչություններին, որոնք ցանկանում 
են իրենց երկրում իրենց լեզվով հրատարակել հայ 
դասական կամ ժամանակակից գրականություն:

Ծրագրի նպատակը հայ գրականությունն ու 
մշակույթը աշխարհին ճանաչելի դարձնելն է:

2019-2021 թթ. ընթացքում հաստատվել է շուրջ 30 
գրքի հրատարակման հայտ 15 լեզվով։



2019 թ. «Հայկական 
տառարվեստը և դրա 

մշակութային դրսևորումները» 
գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

մարդկության ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության 
ներկայացուցչական ցանկում։

21

Ըստ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարության և ՀՀ-ում 

Ֆրանսիայի դեսպանության միջև կնքված 
«ՀՀ դպրոցական հաստատություններում 

ֆրանսերենի դասավանդման զարգացման 
վերաբերյալ գործընկերության 

համաձայնագրի»՝ 2021-2022 ուսումնական 
տարվանից ֆրանսերենը խորացված 

կդասավանդվի ևս վեց դպրոցում և մեկ 
վարժարանում։ 

Ժոնաթան Լաքոթ 
Հայաստանում 
Ֆրանսիայի դեսպան

Վահրամ Դումանյան
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար



2022 թվականից գործարկվել է  Սփյուռքի գործերի 
գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի

հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնի 
կազմակերպած «Հայոց լեզվի ծրագիրը»։ 

Դասընթացի մասնակիցները հայրենադարձված հայեր 
են, որոնք ցանկանում են սովորել հայերեն։ 

Մասնակիցները սովորում են՝ 
o գրագետ գրել,
o հնչյունների ճիշտ արտասանությամբ և 

շեշտադրությամբ կարդալ։

Դասերը նպաստում են սովորողների հայերեն 
լեզվամտածողության ձևավորմանը և  հաղորդակցման 

հմտություններ ձեռք բերելուն: 
Վերջնարդյունքը գրավոր և բանավոր հայերենի 

իմացությունն է, որը հնարավոր կլինի կիրառել թե՛ 
առօրյա խոսքում, թե՛ աշխատանքային 

գործունեության մեջ։  

22

Դասընթացները անցկացվում են երեք 
մակարդակով՝ տարրական, միջին, 

խորացված։

Պարապմունքներն անվճար են և տևում են 
երեք ամիս։



23

Անազատության մեջ պահվող՝ հայերենին 
չտիրապետող անձանց համար 

ապահովված է 32 լեզվով բանավոր և 
գրավոր շուրջօրյա թարգմանություն։ 
Այսպիսով լուծվում են այդ անձանց և 

քրեակատարողական հիմնարկի 
աշխատակիցների հաղորդակցման 

բարդությունները:
Նախաձեռնության նպատակն է կողմերի 
իրավունքների լիակատար իրացումն ու 

պարտականությունների պատշաճ 
կատարումը։

2021 թվականի հուլիսին թողարկվել 
է Ադրբեջանի ռազմական 
հանցագործություններին 

վերաբերող կայք  3 լեզվով՝ 
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։



2019 թվականին 
թվայնացվել է Հրաչյա 

Աճառյանի «Քննություն 
պոլսահայ բարբառի» 

աշխատությունը։

․
2019 թվականին թվայնացվել 

են նաև «Լեզու և 
լեզվաբանություն» գիտական 
հանդեսի հոբելյանական 20-

րդ համարը և 
«Լեզվաբանության 

հիմունքներ» 
աշխատությունը (հեղինակ՝ 

Վ․ Համբարձումյան)

2020 թվականին լույս է 
տեսել Վիկտոր Կատվալյանի 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բարբառային համապատկեր»

աշխատությունը (գիրք 2, Կոտայքի 
մարզ)։ 

Աշխատության մեջ նկարագրվում 
են Կոտայքի մարզում գործածվող 

բարբառները:

Լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնել 
է Հրաչյա Աճառյանի 
բարբառագիտական 

աշխատանքների 
վերահրատարակումը: 

2021 թվականին 
վերահրատարակվել է «Քննութիւն 

Նոր-Նախիջևանի (Խրիմի) 
բարբառի» (1925) աշխատությունը։

24



2021 թվականին լույս է տեսել 
«Հայոց լեզվի պատմության 

հարցեր» ժողովածուի IV պրակը: 
Այստեղ ընդգրկված են հայերենին 

և դրա օրինաչափություններին 
նվիրված հետազոտություններ։ 

2021 թվականին լույս է տեսել 
«Լեզուների ուսուցման 

խնդիրները 
համաշխարհայնացման արդի 

դարաշրջանում» համատեղ 
ուսումնասիրությունը։
Գրքում բացորոշվում են 
լեզուների ուսուցման 

արդիական խնդիրներ, 
առաջարկվում են լուծումներ։

2021 թվականին գործարկվել է Գրիգոր 
Տաթևացու աշխատություններն ընդգրկող 

կայք (http://grigortatevatsi.am/):
Կայքում զետեղված են Գրիգոր 

Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի բնագիր 
օրինակը, աշխարհաբար 

թարգմանությունը, ինչպես նաև 2002 
թվականից հրատարակվող մի շարք 

աշխատություններ:

2021 թվականին Լեզվի ինստիտուտի և 
Իտալիայի Հանրապետության Միլանի 
պետական համալսարանի միջև կնքվել 

է համագործակցության հուշագիր։ 
Ըստ հուշագրի` նախատեսվում է 
համատեղ գիտահետազոտական 

ծրագրերի մշակում լեզվի 
պատմության, բարբառագիտության, 
հայերենագիտության և ընդհանուր 

լեզվաբանության այլ 
ենթագիտակարգերում։

Լեզվի ինստիտուտը 
նախաձեռնել է առցանց 
հանդիպումների շարք՝ 

մանկավարժներին, 
լրագրողներին և ընդհանրապես 

լեզվական հարցերով 
հետաքրքրվողներին 

մասնագիտական աջակցություն 
ցուցաբերելու նպատակով։

Կազմակերպել է հայերենին 
առնչվող գիտաժողովներ, 

համաժողովներ և դասընթացներ։ 
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2020 թվականին 
վերահրատարակվել է  Սուրբ 

Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան 
ողբերգության» աղոթամատյանի 

աշխարհաբար (արևմտահայերեն, 
թարգմանիչ՝ Մ. Գոչունյան 

(Քասիմ)) առաջին ամբողջական 
թարգմանությունը։ 

2020 թվականին Մայր Աթոռի հրատարակչությունը 
թողարկել է «Մատյան ողբերգության» առաջին 

լսագիրքը, որի յուրաքանչյուր գլուխն ունի Քյու-Առ 
ծածկագիր (QR)։ 

Մոտ ութ ժամ ընթերցվում է Մկրտիչ Խերանյանի 
թարգմանությամբ «Նարեկը»՝ բացառությամբ մի 

քանի գլուխների, որոնք 1960 թվականի 
թարգմանության մեջ չեն եղել։ 
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Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը 
շարունակում է գիտական հետազոտությունները։ 
Հայերենին վերաբերող աշխատություններից են՝

o «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները», 
աշխատասիրությամբ Խ. Հարությունյանի, 
Մատենադարանի հրատարակչություն, 2019.

o «Դիալեկտիկա», Հովհան Դամասկացի, 
աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի, 
Մատենադարանի հրատարակչություն, 2019.

o «Հայ մատենագիրները հայոց գրի և թարգմանչաց 
մասին», աշխատասիրությամբ Հ. Քյոսեյանի, Վ. 
Դևրիկյանի, «Անկյունաքար» հրատարակչություն, 
2019.

o «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ 
դար», մասն Բ (1326-1350 թթ·), 
աշխատասիրությամբ Լ. Խաչիկյանի, Ա. 
Մաթևոսյանի, Ա. Ղազարոսյանի, «Տիգրան Մեծ» 
հրատարակչություն, 2020։ 
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2021 թվականին Հայաստանի ազգային 
գրադարանի և Գուգլ քալչըրըլ ինստիտուտի

(Google Cultural Institute) 
համագործակցությամբ «Գուգլ արթս ընդ 

քալչըր» (Google Arts & Culture) հարթակում 
ուսումնասիրության համար հասանելի են 

հայերեն տպագիր առաջին գրքերն ու 
նյութերը՝ «Ուրբաթագիրքը» (1512),  

«Աստվածաշունչը» (1666), «Համատարած 
աշխարհացույցը»՝ հայերեն առաջին 

տպագիր քարտեզը (1695), «Խառնայփնթուր 
տումարը»՝ առաջին տպագիր տոմարը 

(1565), «Որոգայթ փառացը» (1773), 
«Ազդարարը»՝ առաջին տպագիր 

պարբերականը (1794) և այլն։ 
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«Մշակ» հասարակական-քաղաքական, գրական 
թերթի 150-ամյակի կապակցությամբ 

Հայաստանի ազգային գրադարանը ձեռք է բերել 
իրավունք ապահովելու ՀԱԳ էլեկտրոնային 

շտեմարաններում հասանելի ավելի քան 11 մլն 
էջ թվայնացված հայատառ տեքստերի նիշերի 

օպտիկական ճանաչումը (OCR)։
Այս համակարգը ընձեռում է էլեկտրոնային 
որոնման և պատճենման հնարավորություն: 

Համակարգից օգտվելու տեսաուղեցույցը 
հասանելի է ՀԱԳ-ի ֆեյսբուքյան էջում։

Ազգային գրադարանում շարունակաբար ավելանում է 
«Հայ գիրք» և «Հայ մամուլ» 

էլեկտրոնային շտեմարանների պաշարը։ 
Գրադարանում թվայնացվել է ավելի քան 11 մլն էջ։
Էլեկտրոնային այս պաշարն անվճար հասանելի է 

գրադարանի կայքում (http://nla.am/)։  

«Հայ գիրք» էլեկտրոնային շտեմարանում ներառվում են 
1512 թվականից մինչ օրս աշխարհի տարբեր 
երկրներում տպագրված հայերեն, հայատառ 

թուրքերեն, ինչպես նաև հայերեն հատվածներ 
պարունակող գրքեր:

«Հայ մամուլ» էլեկտրոնային շտեմարանում ներառվում 
են 1794 թվականից մինչև օրս աշխարհի տարբեր 
ծագերում հրատարակված հայատառ թուրքերեն 

պարբերականներ: 
Շտեմարաններն ունեն որոնողական ճկուն համակարգ. 
նյութը հնարավոր է փնտրել ըստ հեղինակի, վերնագրի, 

տպագրության վայրի, տարեթվի կամ 
ժամանակաշրջանի, լեզվի և այլն:



ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարության 

աջակցությամբ Հայաստանի ազգային 
գրադարանի  գրականության 

հանրահռչակման բաժնի կողմից 
համակարգվող «Հայ գրականությունը 

թարգմանություններում» և 
«Աջակցություն ստեղծագործողներին և 
հետազոտողներին» դրամաշնորհային 
ծրագրերով 2021 և 2022 թվականներին 

հրապարակվել են՝

o «Կոմիտաս Վարդապետի 
նամակները» («The Letters of 
Komitas»), անգլերեն, թարգմանիչ՝ 
Նազարեթ Սեֆերյան, Կանադայի 
«Մոզայիկ պրես» («Mosaic press»)  
հրատարակչություն. 

o Ժորժ Սանդի «Կոնսուելո» վեպի 
հայերեն էլեկտրոնային տարբերակը, 
թարգմանիչ՝ Ռուզան Միրզոյան.

o Գուրգեն Մահարու «Այրվող 
այգեստաններ» ստեղծագործության 
ռումիներեն թարգմանությունը, 
թարգմանիչ՝ Սերժ Սելյան, Ինտեգրալ 
փաբլիշըրս ՍՌԼ օֆ Ռոմանիա 
(Integral publishers SRL of Romania) 
հրատարակչություն:
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Հայաստանի հանրային ռադիոյում 2019 թվականից գործում է 
«Եթերի լեզվի ծառայությունը», որը համակարգում են Վարուժան 

Օլքինյանը և Վարդգես Ավետիսյանը։

Ծառայության հիմնական գործառույթն է ռադիոյի լեզվի 
վերահսկումը, տեքստերի խմբագրումը։ 
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Վարուժան Օլքինյան Վարդգես Ավետիսյան





Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության «Լեզվի մասին» 
օրենքն ընդունվել է 1996 թ․ մարտի 
2-ին։ Ըստ օրենքի՝ «ԼՂՀ պետական 

լեզուն հայերենն է»։ 
Հետպատերազմական վիճակով 

պայմանավորված՝ 2021 թ․
գարնանը Արցախի 

Հանրապետության Ազգային 
ժողովն ընդունել է ««Լեզվի մասին» 

օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքը։ 
Արցախի Հանրապետության «Լեզվի 

մասին» օրենքի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ 
հոդվածներում փոփոխությամբ 

ռուսերենը ևս դարձել է Արցախի 
Հանրապետության պաշտոնական 

լեզու։ 
Հայերենը Արցախի միակ 

պետական լեզուն է։

2021 թվականի գարնանից գործում է 
Արցախի Հանրապետության լեզվի 

տեսչության ֆեյսբուքյան էջը։
Էջում տեղադրվում են լեզվական 
նյութեր, իրազեկող գրառումներ, 

ծանուցումներ։

2021 թվականի նոյեմբերին 
Արցախի Հանրապետության 
նախագահի աշխատակազմի 

կառուցվածքում ստեղծվել 
է ռուսերենի հարցերով բաժին։ 

Բաժինը պարբերաբար  
կազմակերպում է ռուսերենի 

անվճար երկամսյա դասընթացներ 
7-14 տարեկան երեխաների համար։
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Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի  
համալսարանի Արևմտահայերէնի, 

հայագիտութեան գիտահետազօտական 
կեդրոնի և ԳՆՀ ուսանողական գիտական 

ընկերության նախաձեռնությամբ 2019 
թվականի մայիսին տեղի է ունեցել 

միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հայոց 
լեզվի հիմնախնդիրներին։ 

Թեման՝ «Հայոց լեզուն անաղարտ 
պահենք»։ 

2021 թվականին Արցախի պետական 
համալսարանում Վարդուկ 

Կարապետեանի, նրա զավակների և 
«Ջենեսիս Արմենիա» հիմնադրամի 
համագործակցությամբ ստեղծվել է  
ադրբեջանագիտության կենտրոն։ 
Մեկ տասնյակից ավելի արցախցի 
երիտասարդներ այստեղ անվճար 
սովորում են ադրբեջաներեն։ Ըստ 
ծրագրի պատասխանատուների՝ 

դասընթացի ավարտին նրանք 
կկարողանան ստացած գիտելիքները 

օգտագործել տեղեկատվական և 
քարոզչական աշխատանքներում։ 
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2020 թվականի 44-օրյա 
պատերազմի ընթացքում 

«Մատենադարան-Գանձասար» 
գիտամշակութային կենտրոնից 
տարհանվել և Երևանի Մեսրոպ 

Մաշտոցի անվան 
Մատենադարան են տեղափոխվել 

արցախյան ձեռագրերի և 
արխիվային փաստաթղթերի բոլոր 

արժեքավոր նմուշները: 
Այժմ ձեռագրերի մի մասը 
վերադարձվել է Արցախ։ 

Մնացածը ներկայացվում է 
Երևանի Մատենադարանում՝ 

«Արցախի ձեռագրական արվեստը» 
խորագրով ցուցադրությունում։

Ստեփանակերտում 2021 թ. 
սեպտեմբերին կայացել է «Պոլ 

Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի 
կենտրոն» հիմնադրամի բացման 
արարողությունը։ Կենտրոնում 
ֆրանսերենի դասընթացներ են 

անցկացվում։ 
Գործում է նաև տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների դպրոց։
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2020 թվականից Ստեփանակերտի 
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը և 
Ազգային արագացման հանրային 

նախաձեռնությունը  
համագործակցում են։ 

2022 թ. փետրվարին ստեղծվել է 
«Պատմական միջավայրի 

պահպանության պետական 
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի 

պաշտոնական կայքը 
(www.artsakhmonuments.com)։

Հնգալեզու (հայերեն, ռուսերեն, 
անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն)

այս կայքի նպատակն է Արցախի 
հուշարձանների, ազգային-

պատմական, հնագիտական, ոչ 
հնագիտական մշակութային 

ժառանգության հանրահռչակումն ու 
տվյալների օգտագործումը։ 

Բազմալեզու կայքը ներկայացնում է 
արցախյան պատմամշակութային 

կոթողների իրական պատմությունն ու 
նրանց նկատմամբ վանդալիզմի 

դրսևորումներն Ադրբեջանի կողմից։

2021 թվականի աշնանից 
համալսարանում ընթանում են  

մեքենայական թարգմանության, 
լեզվական տվյալների մշակման, 

ձայնի և խոսքի համադրման 
աշխատանքներ։ 
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Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հնգամյա (2021-2026 թթ.) 

ծրագրում արձանագրված է. «Դիտարկել Հայաստանում արևմտահայերենին հատուկ 

կարգավիճակ տալու օրենսդրական հնարավորությունները, կազմակերպել 

արևմտահայերենի պահպանությանն ուղղված կրթական և գիտական 

միջոցառումներ, որոնց շնորհիվ ամրապնդվելու է արևմտահայերենի կարգավիճակը 

բարձրագույն կրթության, հանրակրթական և լրացուցիչ ուսումնական ծրագրերում»:

2010 թ. փետրվարից արևմտահայերենը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

«Աշխարհի վտանգված լեզուների էլեկտրոնային ատլասի» մեջ է` 

որպես վտանգվածության առկա մակարդակներից 

«հաստատապես վտանգված» լեզու:  
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2021 թվականի հունիսից 

«Առաջինի լրատվական 

ալիքով» ամեն օր 

հեռարձակվում են 

արևմտահայերեն լուրեր, իսկ 

յուրաքանչյուր կիրակի 

ամփոփվում է շաբաթը 45 

րոպեում։

Հանրային ռադիոյով ամեն օր ժամը 14։00-ին 
հեռարձակվում են արևմտահայերեն 
քաղաքական, մշակութային լուրեր։

Հանրային ռադիոն հյուրընկալում է արևմտահայ 
մշակութային և հասարակական գործիչների, 

որոնք քննարկում են Սփյուռքում առկա 
խնդիրները, անդրադառնում Հայաստան-
Սփյուռք հարաբերություններին առնչվող 

բազմաբնույթ հարցերի։
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«Շանթ» հեռուստաընկերության 
«Հորիզոն» լրատվական ծրագրում 

արևմտահայերեն վերլուծություններ է 
ներկայացնում Սագօ Արեանը։



«Սիվիլնեթ» առցանց հեռուստատեսության եթերով 2019 

թվականից հեռարձակվում է «Զարկերակ» հաղորդումը։ 

Արևմտահայերեն հարցազրույցների շարքով (նաև՝ առցանց) 

ներկայացվում են սփյուռքահայ և հայաստանաբնակ քաղաքական 

ու մշակութային հասարակական գործիչներ, որոնք լուսաբանում 

են իրենց գործունեությունը, փորձառությունը, մասնագիտական 

ձեռքբերումները։

2021 թվականից «Սիվիլնեթով» հեռարձակվում են «Տրոփ» և 

«Հայասք» արևմտահայերեն հաղորդումները։  

«Տրոփ» հաղորդման շրջանակում հաղորդավար Աբօ Պողիկեանը 

արևմտահայ հյուրերի հետ քննարկում է ներքաղաքական և 

միջազգային հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ 

«Հայասք» հաղորդմանը հրավիրվում են Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաստատված սփյուռքահայեր, որոնք 

խոսում են իրենց խնդիրների, հայրենադարձության 

դժվարությունների, ձեռքբերումների մասին։
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«Հայերն այսօր»  լրատվական 

հարթակը գործում է ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի հանրային կապերի 

և տեղեկատվության կենտրոնի 

սփյուռքի բաժնում։ 

Այն արևելահայերեն, 

արևմտահայերեն, անգլերեն, 

ռուսերեն տեղեկություններ է տալիս 

հայաստանյան կարևոր 

իրադարձությունների մասին։  

Հաղորդվում են Սփյուռքին և 

հայրենադարձությանն առնչվող 

նորություններ։ 

Նպատակն է մեկ հարթակում 

ներկայացնել Հայաստանն ու 

Սփյուռքը։

Աբօ Պողիկեան



Հայաստանաբնակ սիրիահայ Սևան Քելեշեանը հեղինակել 

է արևմտահայերեն «Ի՞նչ կ’ըսեմ, ի՞նչ կ’ըսես» հաղորդումը, 

որի ընթացքում խոսում է արևմտահայերենի և 

արևելահայերենի տարբերությունների մասին. թե 

հաղորդակցման ի՛նչ խնդիրների են բախվում խոսողները։

Սևանը նախաձեռնել է «Համեմունքով հայ» ֆիլմի 

նկարահանումը, որը ներկայացնելու է Հայաստանի 

բարբառները, արևմտահայության լեզվամտածողությունը։
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Հովհաննես Թումանյանի 
թանգարանը 2020 թվականին 

հրապարակել է մեծանուն 
գրողի կյանքի մասին 

պատմող 12 րոպե 
տևողությամբ

արևմտահայերեն
շարժանկար։

ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի 
գրասենյակի նախաձեռնությամբ Մայրենի լեզվի օրը՝ 
2022 թվականի փետրվարի 21-ին,  հրապարակվել է 

արևմտահայերեն տեսանյութ։ 

Տարբեր երկրներում ապրող մի խումբ երիտասարդներ, 
լինելով արևելահայերենի լեզվակիրներ, 

արևմտահայերենով խոսում են արևմտահայերենը 
պահպանելու կարևորության մասին։



2021 թվականին «Հալեպ» հասարակական 

կազմակերպությունը Հայաստանում 

բեմականացրել է «Խղճմտանքի ձայներ» 

արևմտահայերեն նորավեպը։

Ծրագրի ղեկավարի՝ Աւետիս Ափոշեանի 

նպատակն է Հայաստանում հիմնել թատրոն, 

որտեղ կբեմադրվեն արևմտահայերեն 

ներկայացումներ՝ նպաստելով 

արևմտահայերենի զարգացմանը։

«Թեք տեղը» փորձարարական թատրոն է, 

որտեղ բեմադրություններին զուգահեռ 

կազմակերպվում են ընթերցումներ, նաև՝ 

արևմտահայ գրողների 

ստեղծագործությունների։

2021 թվականին ընթերցվել են Վահան 

Թեքէեանի «Մայրերը» և Յակոբ Օշականի 

«Անվերնագիր» ստեղծագործությունները, իսկ 

2022 թվականի գարնանը՝ Վարուժան 

Աճէմեանի «Անպաշտօն ժողով» 

թատերգությունը։
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Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում 
դասավանդվում է արևմտահայերենը, 
կազմակերպվում են ընթերցումներ, 

միջոցառումներ։ 
2021 թվականից կրթահամալիրում աշխատում 

է արևմտահայ ուսուցիչ Հուրի Աթթայանը։



Հայաստանում դասական 
ուղղագրությամբ տպագրվում են 

արևմտահայերեն գրքեր (նաև՝ 
թարգմանված) և հանդեսներ՝ 
գիտական, փիլիսոփայական, 

գեղարվեստական և այլ։ 
2019-2021 թվականներին տպագրվել 

են Յակոբ Օշականի, Զարեհ 
Որբունու, Նշան Պէշիկթաշլեանի, 

Կարօ Փօլատեանի, Նիկողոս 
Սարաֆեանի, Կարա-Դարւիշի, 

Զապէլ Եսայեանի, Շահան 
Շահնուրի, Գրիգոր Պըլտեանի, 

Կարօ Արսլանեանի և այլ 
հեղինակների 

ստեղծագործություններից։
Սկսել է վերատպվել «ԿԱՄ» 

հանդեսը (գլխավոր խմբագիր՝ Մ. 
Նշանյան, խմբագիր՝ Դ. Մոսինյան):

2019 թվականին Հր. Աճառյանի անվ. 
լեզվի ինստիտուտը հրապարակել է 

«Արեւմտահայերէնի
քերականութիւն (կանոնակարգ եւ
խնդիրներ) Բ. Գիրքը», հեղինակ՝  

Յակոբ Չոլաքեան։
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2021 թվականին Անթիլիասում 
տպագրվել է «Բարոյագիտություն. 

փիլիսոփայական ակնարկ» 
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը։ 
Գիրքը հեղինակել է Սարգիս 

Քեհյայանը։ 
«Հաստատապես վտանգված» լեզվի 

կարգավիճակ ունեցող 
արևմտահայերենով գրվել է 

համալսարանական ուսումնական 
ձեռնարկ։
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Ուշագրավ փաստ. մի կողմից՝ լեզվի վտանգվածություն, մյուս 

կողմից՝ գիտության մի ճյուղի համալսարանական գիրք: Սա 

աշխատության կարևոր նշանակություններից մեկն է:

....

Մեր կարծիքով երկրորդ նշելի իրողությունն այն է, որ թերևս

առաջին անգամ հայաստանյան համալսարանների  համար 

գործածության է երաշխավորվում արևմտահայերենով

ստեղծված ուսումնական մի ձեռնարկ: Սա ազգային-լեզվական 

մերձեցման և միասնականության հասնելու առումով կարևոր

քայլ է: Եթե մենք վստահ ենք, որ բարձրագույն կրթություն 

ստացող ուսանողը պետք է  կարողանա օգտվել ռուսերեն, 

անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն աշխատություններից և 

դասագրքերից, ապա շատ ավելի դյուրին և ընդունելի պիտի 

լինի արևմտահայերեն ձեռնարկը: Այս առումով  գովելի է 

Երևանի պետական համալսարանի, ինչպես նաև Ս. Էջմիածնի 

հրատարակչական խորհրդի լայնախոհ մոտեցումը:

Լույս աշխարհ է եկել բարեխղճորեն կատարված ուսումնական 

մի գիրք, որը երկար ճանապարհ ունի անցնելու:

.... 

«Բարոյագիտութիւն. փիլիսոփայական ակնարկ» ուսումնական 

ձեռնարկը կգործի ի շահ հայկական բարձրագույն կրթության և 

հայերենի:

Դավիթ Գյուրջինյան 
Հատվածներ «Բարոյագիտութիւն. 
փիլիսոփայական ակնարկ» գրքի 

գրախոսությունից

Սարգիս Քեհյայան
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Գալուստ Կյուլպէնկեան 
հիմնարկության նախաձեռնած 
«Թարգմանական մատենաշար» 

ծրագրով թարգմանվել և Հայաստանի 
հրատարակչություններում  

տպագրվել են համաշխարհային 
ճանաչում ունեցող 

ստեղծագործողների 
աշխատություններ։ 

Առաջին հրատարակություններ

o Ջորջօ Ագամբէն, «Մնացորդք Աւշուիցի։ Արխիւը եւ վկան», 

(արևմտահայերեն), թարգմանիչ՝ Մարկ Նշանեան, «Ակտուալ արվեստ» 

հրատարակչություն, 2020։  

o Յուրգեն Հաբերմաս, «Հանրայնության կառուցվածքային փոփոխությունը։ 

Հետազոտություններ բուրժուական հասարակության կատեգորիայի 

շուրջ», թարգմանիչ՝ Հրաչյա Ստեփանյան, «Անկյունաքար» 

հրատարակչություն, 2021։

o Ալան Բադիու, «Դարը», թարգմանիչ՝ Նազենի Ղարիբյան, «Նյումեգ» 

հրատարակչություն, 2021։

o Միշել Ֆուկո, «Գիտելիքի հնագիտությունը», թարգմանիչ՝ Նազարեթ 

Կարոյան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2022։

o Ժան-Ֆրանսուա Լիոտար, «Հետարդիական կացություն․ Զեկույց գիտելիքի 

մասին», թարգմանիչ՝ Շուշան Մակարյան, «Ակտուալ արվեստ» 

հրատարակչություն, 2022։

«Անոր գլխաւոր նպատակն է կամրջել երկու ափերը այն վիհին, որ գոյացած է 

Հայաստանի (ու Սփիւռքի) հայագիր մտաւորականութեան եւ արեւմտեան 

աշխարհի ընկերային գիտութիւններու ու մարդկային ուսմանց միջեւ։ 
Մատենաշարը կը նախատեսէ հրատարակել տասը գիրքեր որոնցմէ ո՛չ մէկը, 

որքան որ գիտենք, ցարդ հայերէնի թարգմանուած է:

Այս մատենաշարին գաղափարը կը բխի աշխարհի բարձրարժէք եւ նորարար 

գրականութիւնը թարգմանելու մեր հնամեայ աւանդութենէն։

Տասը գիրքերէն երկուքը արեւմտահայերէնի, իսկ մնացեալ ութը՝ 

արեւելահայերէնի կը թարգմանուին»։ 
Ռազմիկ Փանոսեան

Բաժանմունքի տնօրէն 





Հայկական սփյուռքի 
համայնքներում գործում են 

ուսումնական 
հաստատություններ, որոնց 

նպատակն է ուսուցանել 
հայերենը, երեխաներին 

ծանոթացնել հայ մշակույթին,
համախմբել նրանց մեկ 

համայնքում՝ նպաստելով 
հայոց լեզվի պահպանմանն ու 

տարածմանը։

Գործում են նաև առցանց 
դպրոցներ, հայերեն 
(արևմտահայերեն, 

արևելահայերեն) սովորելու 
հարթակներ։ 
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Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միության 
հայկական վիրտուալ 

համալսարանում (avc-agbu)
դասավանդում են հայոց 

լեզու, հայոց պատմություն, 
հայկական մշակույթ, 

շախմատ։ 

Ուսուցումը կատարվում է 
հայերեն (արևելահայերեն / 

արևմտահայերեն), անգլերեն, 
ֆրանսերեն, ռուսերեն, 

իսպաներեն, թուրքերեն։

Հայերենագիտության ակադեմիայի 
կայքում (www.hga.armensc.com/) և նրա 
ֆեյսբուքյան խմբում կազմակերպվում է 
հայոց լեզվի պատմության դասընթաց 
(հիմնադիր և դասընթացավար՝ Հրաչ 

Մարտիրոսյան)։ 
Կայքում և խմբում տեղադրվում են 
դասանյութեր և վարժություններ։ 

Ամեն շաբաթ օր կազմակերպվում են 
հինգժամանոց դասեր։ 

Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միության 
հայկական կրթական 

էլեկտրոնային պաշարների 
նորարարական այս հարթակը

(https://agbuatlas.org/)
արևմտահայերենով, 
արևելահայերենով և 

անգլերենով է, որի միջոցով 
կարելի է ուսումնասիրել 

հայոց լեզու և պատմություն։
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Մեծ Բրիտանիայում հիմնադրված 
այս առցանց դպրոցի 

(https://progarmstud.org.uk/)
հիմնական նպատակն է 

դասավանդել արևմտահայերենը։ 
Դասերը նախատեսված են բոլոր 

մակարդակների համար։ 
Կազմակերպվում են նաև 

ամառային դասեր, տեսադասեր, 
ուսուցիչների 

վերապատրաստման 
դասընթացներ։ 

Ռուսախոս հայ համայնքի 

համար ստեղծված առցանց այս 

դպրոցը 

(https://tumanyan.online/) 

կազմակերպում է անհատական 

և խմբային դասեր տարիքային 

բոլոր խմբերի և 

մակարդակների համար։

Հայերեն սովորել  

ցանկացող 

ֆրանսախոսների համար 

կա «Աղմենիեն ֆասիլ» 

(Arménien facile, 

https://armenienfacile.com/) 

կայքը։ Այն առաջարկում 

է 10 անվճար դասեր, 

որոնք տալիս են լեզվի 

առաջին մակարդակի 

գիտելիքներ։ 
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Հրանդ Տինք հիմնարկի 
(https://hrantdink.org/hy/)

նպատակներից է կազմակերպել 
արևմտահայերեն դասընթացներ, 

պատրաստել դասավանդման 
ծրագրեր, կազմակերպել ժողովներ։ 

Նախագծերը իրականացնելու համար 
2020 թվականից  պատրաստվում են 
արևմտահայերեն տեսադասեր, նաև 

անցկացվում են առցանց 
դասախոսություններ՝ հիմնականում 

թուրքախոս հայերի համար։

Այս կայքում 

(http://armlands.com/) դասերը 

նախատեսված են 

արևմտահայերեն սովորել 

ցանկացողների համար։ 

«Հայկաշխարհի» յութուբյան 

ալիքով թողարկվում են 

տեսադասեր։



«Այո լինգո» հավելվածը 
առաջարկում է 

արևելահայերենի անվճար 
դասեր։

Հավելվածում կան ավելի քան 30 
թեմատիկ դասեր։ Կա նաև 

անգլերեն-հայերեն բառարան։ 
Հավելվածը թույլ է տալիս 
տեսնել այլ սովորողների  

ցուցանիշները՝ մրցակցային 
մթնոլորտ ապահովելու համար։

Դասընթացն ամփոփվում է 
ավարտական քննությամբ։ 
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Այս երկու կերպարների՝ Լալայի ու Արայի հետ 

երեխաները խաղերով սովորում են հայոց այբուբենն ու 

թվերը, ճանաչում գույներն ու երկրաչափական 

պատկերները։ Խաղերի հավելվածները հասանելի են և՛ 

արևմտահայերեն, և՛ արևելահայերեն Անդրոիդ (Android)

և այՕԷս (iOS) համակարգերով։ Իսկ lalanouaran.com

կայքում երեխաները կարող են ունկնդրել հայերեն 

մանկապատանեկան պատմություններ՝ «Ողկոյզ մը 

Պատմուածք» շարքով։ Վերցված են պատմություններ 

նաև Լևոն Շանթի կազմած «Մանկական Աշխարհ» 

շարքից։ 

Երեխաներին առաջարկվում են նաև Լալայի ու Արայի 

արկածների գունազարդման գիրք և հայերեն խոսող 

«Լալա» ու «Արա» տիկնիկներ։ 

Ծրագիրը ստեղծվել է «Համազգային հայ կրթական և 

մշակութային միության» նախաձեռնությամբ։  



․

Երեխաների համար նախատեսված 
այս կայքի (https://www.yertik.com/)

նպատակն է զարգացնել և 
դյուրացնել արևմտահայերեն 

շփումները։ 
Կայքում զետեղված են հումորային 

կրթական տեսանյութեր, որոնց 
շնորհիվ զարգանում են երեխայի  
հաղորդակցման հմտությունները։ 

Երգերի, զանազան 
պատմությունների, խաղերի, 
խամաճիկների օգնությամբ 

«Երդիքի» անձնակազմը 
ներկայացնում է զբաղեցնող և 

զարգացնող տեսանյութեր։

Շաբաթը երկու անգամ «Երդիքը» 
թողարկում է տեսանյութեր․ 2-6 
տարեկան երեխաների համար՝ 

«Ակուլ Տուկուլ»-ը,  7-12 
տարեկանների համար՝ «Ալնիս 

Բալնիս»-ը։ 

Ամեն տարի արևմտահայերեն խոսող 
երեխաների համար կազմակերպվող 

«Զարմանազան» ամառային ճամբարի 
կազմակերպումը համավարակի պատճառով 

2020 թվականին չեղարկվեց։ 
Պատասխանատուները նախաձեռնեցին մեկ 
այլ միջոցառում, որը կոչվեց «Զարցանց 2․0»

(https://zarmanazan.com/)։ 
Ի տարբերություն «Զարմանազանի»՝ այս 

դեպքում մասնակցությունն առցանց է։ 
Ծրագրի գլխավոր նպատակն է մեկտեղել հայ 

պատանիներին ու երիտասարդներին՝ 
հայերեն խոսելու, կապեր հաստատելու և 

զվարճանալու համար։ 
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«Փոքրիկը» արևմտահայերեն 
հեքիաթներ պարունակող կայք է 

(https://pokrig.org/)։
Ստեղծվել է Կ․ Պոլսում։ 

Հեքիաթարանը պարունակում է 
ավելի քան 150 ստեղծագործություն։ 

Կայքում կան հայկական 
ժողովրդական հեքիաթներ, 

առասպելներ, ավանդազրույցներ, 
առակներ, դիցաբանական 

պատմություններ։ 
Կան նաև այլ ժողովուրդների 

հեքիաթներ, երգեր, հանելուկներ։ 
«Փոքրիկի» գլխավոր նպատակը 
համացանցի օժանդակությամբ 
երեխաներին արևմտահայերեն 

կարդալու և լսելու հնարավորություն 
տալն է, նաև՝ մայրենիով 

հեքիաթները հասանելի դարձնելը։ 
Փոքրիկների համար հեքիաթները 
պատմում են հեքիաթախոսները։

․

2022 թվականի առաջին կեսին 
կազմակերպվել է 
հեքիաթահավաք՝ 
խրախուսելու նոր 

մանկագիրներին և նպաստելու 
հայերեն մանկական նոր 

գրականության ստեղծմանը։
Հաղթողներից առաջինը 

ստացել է դրամական պարգև, 
մյուսները՝ հեքիաթները 
կայքում հրապարկելու 

հնարավորություն։ 
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«Փոքրիկ․էյէմ»  (https://poqrik.am/) 
կայքում երեխաների և ծնողների 

համար կան տարատեսակ 
ուսուցողական նյութեր՝ հեքիաթներ, 

վիպակներ, հանելուկներ, խաղեր, 
տեսանյութեր, հայերեն թարգմանված 

մուլտֆիլմեր։

Կայքը առաջարկում է նաև ձեռագիր տառատեսակ,  որ 

կարելի է ներբեռնել և օգտագործել համակարգչում։ 



Կայքում (https://zndoog.com/)
զետեղված են արևմտահայերեն 

ծրագրեր, մանկավարժական 
ուղեցույցներ, գործիքներ։ «Զնտուկը» 

նախատեսված է հատկապես 
արևմտահայերեն դասավանդողների 

ու սովորողների համար։ 
Այստեղ հավաքված գրքերը, 

տեսագրությունները, 
ձայնագրությունները, 

շարժանկարները,  բառարանները, 
թերթերը, խաղերը նպաստում են 

լեզվի ուսուցմանը։

Կայքեր,
Ֆեյսբուք, 

Ինստագրամ
Յութուբ Հավելվածներ

«Թութոք Արմենիա»
հավելվածը չորս 

տարեկանից բարձր 
անգլիախոս երեխաների 
համար կազմակերպում է 

հայոց լեզվի խաղային 
դասընթացներ։ 53

Հայերեն առցանց դասեր կան նաև լեզուներ 
սովորեցնող բազմաթիվ այլ կայքերում ու 

հավելվածներում։
Յութուբյան ալիքներով, ինստագրամյան 

էջերով նույնպես  դասավանդվում է հայերենը, 
երբեմն՝ անհատների նախաձեռնությամբ։





ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը 2019 թվականի բյուջետային 
ֆինանսավորմամբ  ընդլայնել է հայերենի և հայագիտական 

առարկաների դասավանդման աջակցության ծրագրերը:
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ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄ

Այս ծրագրով ԿԳՄՍ 
նախարարությունը 

աջակցում է հայերենի ու 
հայագիտության 
տարածմանը և 
ամրապնդմանը 

օտարերկրյա 
պետությունների 

համալսարաններում ու 
հետազոտական 
կենտրոններում։
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Պրահայի Կարլովի համալսարան

Վենետիկի Կա’Ֆոսկարի, 
Հռոմի Սապիենցա համալսարաններ

Բուխարեստի համալսարան

Զալցբուրգի համալսարան

Կահիրեի համալսարան

Արգենտինայի Քենեդի համալսարան

Մոսկվայի միջազգային 
հարաբերությունների պետական 
ինստիտուտ

Հալլեի համալսարան
Պոտսդամի Լեփսիուսի տուն-
թանգարան

ԿԳՄՍ նախարարությունը 
2020–2021 ուսումնական 
տարում 9 պետության 11 

(նախկինում՝ 4)
հաստատություններում 

ֆինանսավորել է 
հայագիտական ծրագրեր։

Ուրուգվայի  համալսարան
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2021 թվականին Հալլեի «Մեսրոպ» 
հայագիտական կենտրոնի և 

Լայբնիցի Արևելյան Եվրոպայի 
պատմության և մշակույթի 

ինստիտուտի (Institut für Geschichte 
und Kultur des östlichen Europa) միջև 

կնքվել է համագործակցության 
պայմանագիր, որի նպատակն է 
ամրապնդել հայագիտությունը 

Գերմանիայում: 

Գիտական այս երկու  
հաստատությունների 

գործակցության օրակարգում է 
կազմակերպել՝

o փորձի փոխանակում,
o համատեղ գիտական և 

ուսումնական միջոցառումներ,
o հայագիտության ոլորտում 

արժեքավոր աշխատանքների 
հրապարակում:

2020 թ․ առաջին անգամ ֆինանսավորվել 

են հետազոտական աշխատանքներ, որի 

նպատակով հուշագիր է ստորագրվել 

Պոտսդամի Լեփսիուսի տուն-

թանգարանի (Lepsiushaus) և Հալլեի 

«Մեսրոպ» հայագիտական 

հետազոտությունների կենտրոնի միջև:
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2021 թվականի մարտին Պրահայի 
Կարլովի համալսարանը 

(www.cuni.cz) և Չեխիայում ՀՀ 
դեսպանությունը կնքել են 

համաձայնագիր, որի նպատակն է 
զարգացնել Կարլովի 

համալսարանում հայոց լեզվի, 
պատմության, գրականության, 
փիլիսոփայության և մշակույթի 

ուսուցումը։
Կարլովի համալսարանի 

արվեստների ֆակուլտետի 
արևելաեվրոպական 

ուսումնասիրությունների բաժնի 
հայագիտական ծրագրի հիման 

վրա գործելու է հայկական 
ամբիոն։

Չեխիայում ՀՀ արտակարգ և լիազոր 
դեսպան Աշոտ Հովակիմյան 

«Արվեստների» ֆակուլտետի դեկան 
դոկտոր Միխալ Պուլլմանն
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2021 թվականին Ռուսաստանի 

Դաշնության Դոնի Ռոստովի 

Հարավային դաշնային 

համալսարանի սոցիոլոգիայի և 

տարածաշրջանագիտության 

ինստիտուտի կազմում ստեղծվել է 

«Հայագիտության կենտրոն» 

գիտակրթական ստորաբաժանումը։   

Համագործակցության պայմանագիր 

են կնքել ՀԴ համալսարանի ռեկտոր 

Իննա Շևչենկոն և «Նոր Նախիջևան» 

հայկական համայնքի նախագահ 

Հարություն Սուրմալյանը։

Հարություն Սուրմալյան Իննա Շևչենկո



Ֆրանսիական Արևելյան լեզուների 
և քաղաքակրթությունների 

ազգային ինստիտուտում (Institut 
National des Langues et Civilisations 
Orientales-INALCO) 2021 թվականի 

աշնանը սկսել է հայերենի երկամյա 
մագիստրոսական ծրագիր։

«Միջազգային Հայագիտական 
Մաստեր»-ը հեռավար է։ 

Ծրագիրի նպատակը հայերենի 
բարձրագույն մակարդակի 

ուսումնասիրումն է։
Ընդունելության համար 

ֆրանսերենի իմացությունը 
պարտադիր չէ։ Դասընթացն 

ամբողջովին հայերեն է։
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Լեզուն [....] քաղաքական 
ազդեցության զորավոր խթան է, 

մի միջոց, որի օգնությամբ 
իրականացվում է հանրության 

կառավարումը: 
Ամեն մի պետության ընդհանուր 
քաղաքականության մի մասն է 

լեզվական քաղաքականությունը, 
ինչպես որ կան մշակութային, 

տնտեսական, արտաքին, ներքին 
և այլ քաղաքականություններ:

Պետության ռազմավարական 
որոշումներն են՝ ուղղված տվյալ 

պետությունում տարածված լեզվի 
(կամ լեզուների) պահպանմանը, 
տարածմանը կամ էլ որևէ լեզվի 

(լեզուների) գործածության 
սահմանափակմանը: 

[....] եթե կա պետություն, պիտի 
լինի նաև լեզվական 
քաղաքականություն:
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2019 թվականից Արարատի մարզի 
Այգեստան գյուղի միջնակարգ 

դպրոցում ուսուցանվում է 
պարսկերեն։ Պարսկերենի 

դասընթացները հովանավորում է 
Հայաստանում Իրանի 

դեսպանատունը։

2020 թ․ դեկտեմբերին հրատարակվել է պարսկերեն գրքույկ, 
որում ընդգրկվել են 44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանի 

հանրային ռադիոյի պարսկերեն բաժնի ներկայացրած նյութերը։ 
Գրքույկում ներառված են պաշտոնական 

հաղորդագրություններ, Հայաստանի և Արցախի 
Հանրապետությունների ղեկավարների և պաշտոնատար 

անձանց ելույթներ ու հարցազրույցներ, հայաստանյան 
մամուլի, այլ երկրների ղեկավարների, միջազգային 

կառույցների անդրադարձներ։

2020 թվականի հունիսից Թեհրանի 
Էֆ-Էմ (FM) ալիքը տրամադրում է 

հայերեն ռադիոժամ։

2021 թվականին ԵՊՀ-ն 
հրատարակել է 

«Աշխարհագրական-
երկրագրական եզրույթների 

և հասկացությունների 
հայերեն-պարսկերեն, 
պարսկերեն-հայերեն» 

բառարանը։ 
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2021 թ. լույս է տեսել 
պարսկերեն - հայերեն 

բառարան, հեղինակ` Տիգրան 
Դավուդյան։

Բառարանը պարունակում է 
շուրջ 25000 բառ և 

բառակապակցություն, այդ 
թվում՝ տպագիր ու առցանց 

զանգվածային 
լրատվամիջոցներում 

գործածվող նոր բառեր:

2022 թ. պարսկերեն է 
թարգմանվել Հայաստանի 

Հանրապետության 
Սահմանադրությունը, 
թարգմանիչ՝ Տիգրան 

Դավուդյան։



2021 թ․ հոկտեմբերին Ե. Չարենցի 
անվան գրականության և արվեստի 

թանգարանում տեղի է ունեցել 
իրանցի գրող, բանաստեղծ, 

թարգմանիչ Ահմադ Նուրիզադեի 
հիշատակին նվիրված միջոցառում։

Նուրիզադեն ոչ հայկական ծագում 
ունեցող միակ գրողն է, որ 

ստեղծագործել է նաև հայերեն։ 
Նա հեղինակել է «Բարև ձեզ, հայեր» և 
«Մենության գիշեր ու երազանքներ» 

բանաստեղծությունների 
ժողովածուները։ 

Նուրիզադեն պարսկերեն 
հրատարակել է հայաշխարհին 
վերաբերող 15 գիրք, այդ թվում՝ 
«Հայաստանի պատմությունն ու 

մշակույթը» (հնագույն շրջանից մինչև 
20-րդ դարի վերջերը) և «Հարյուր 
տարի հայ բանաստեղծություն» 
թարգմանական ժողովածուն։ 

... Այո՛, իմ ծանօթ,
Բարեկամ իմոյ,
Սիրում եմ ես քո ազգն ու մշակույթ
Ես մի իրանցի, ոչ հայ բանաստեղծ,
Սիրում եմ այնքան, որքան դու 
սիրես
Քանի որ ես մարդ՝ մարդուն եմ 
սիրում,
Եվ նրա հոգու ստեղծած վեհը:
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2021 թ․ նոյեմբերին Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան 

Մատենադարանում կազմակերպվել 
է «Իրանի մշակույթի օրեր» 

միջոցառումը։ Ի թիվս այլոց՝ 
ներկայացվել են «Մատենադարանի 

պարսկերեն հրովարտակները» 
(Քրիստինե Կոստիկյանի 
աշխատասիրությամբ) և 

«Ղաջարական արվեստի նմուշները 
Մատենադարանում» (Իվեթ 

Թաջարյանի աշխատասիրությամբ)
գրքերը:

2020 թ․ հունվարից 
Մատենադարանում շրջայցերը 

կազմակերպվում են նաև 
պարսկերենով: 

«Իրանի մշակույթի օրեր» միջոցառման 
առիթով Մատենադարան ժամանած 

իրանական ձեռագրերի վերականգնման 
առաջատար մասնագետ Համիդ 

Մալեքյանը հայ մասնագետների համար 
անցկացրել է ղաջարական դարաշրջանի 

ձեռագրակազմերի վերականգնման 
տեսական և գործնական դասընթացներ։
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Վրաստանի Սահմանադրության 
11-րդ հոդվածը սահմանում է.

«Միջազգային իրավունքի 
համընդհանուր ճանաչում ունեցող 
սկզբունքների և նորմերի, ինչպես 
նաև Վրաստանի օրենսդրության 

համաձայն՝ Վրաստանի 
քաղաքացիները, անկախ իրենց 

էթնիկ, կրոնական կամ լեզվական 
պատկանելությունից, իրավունք 

ունեն առանց որևէ 
խտրականության պահպանել և 

զարգացնել իրենց մշակույթը, 
օգտագործել իրենց մայրենի 

լեզուն»։ 

2020-2021 ուսումնական տարում 
Վրաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության 
նախարարությունը հայկական 

դպրոցների համար նախկին 
երկլեզու (30% վրացերեն, 70% 

հայերեն) դասագրքերի փոխարեն 
տպագրել է ամբողջովին հայերեն 

դասագրքեր:

Ըստ հուշագրի՝ կողմերը կնպաստեն երկու 
երկրների ուսուցիչների վերապատրաստմանը։ 

ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայությամբ 
գործող գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնը կաջակցի 100 հարցից բաղկացած 
առաջադրանքների բանկի մշակմանը՝ 

նախատեսված Վրաստանի դպրոցներում 
աշխատող հայոց լեզվի և գրականության 

ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման 
քննության համար:

2021 թ․ հոկտեմբերին Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարության ու 
Վրաստանի Հանրապետության կրթության 

և գիտության նախարարության միջև 
կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր:
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Հայերենը 
Վրաստանում 

ազգային 
փոքրամասնության 

լեզու է։ 



2019 թ․ վիրահայոց թեմի, 
Վրաստանի մշակույթի և սպորտի 
նախարարության ու Վրաստանի 

գրողների միության 
նախաձեռնությամբ կայացել է  

Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 
150-ամյակին նվիրված գրքերի 

շնորհանդես։ 

«Թումանյան-150» ու «Տասը 
հեքիաթ» գրքերը հայերեն և 

վրացերեն են, իսկ «Հովհաննես 
լուսեղեն» գիրքը՝ վրացերեն։

2019 թվականին հայերեն է 
թարգմանվել Գիվի Սիխարուլիձեի

«Յամուր» վեպը, թարգմանիչ՝ 
Մկրտիչ Գրաբսկին։
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Ստամբուլում գործող «Թրքահայ 
ուսուցչաց հիմնարկը» պոլսահայ 

ուսուցիչների համար 
կազմակերպում է 

վերապատրաստման 
դասընթացներ և իրականացնում 
փորձի փոխանակման ծրագրեր։ 

Տրամադրում է կրթաթոշակներ 
հայ ուսանողներին, անցկացնում 

հայերենի դասընթացներ և 
տպագրում գրքեր։ 

2021 թվականին այս հաստատության 
ջանքերով վերատպվել է Արիստակէս 

Վրդ. Պօհճալեանի «Թրքերէնէ-
Հայերէն» բառարանը և տպվել 
Եդուարդ Գովանի «Թրքերէն 

Այբբենական Կարգով Դասաւորուած 
Հայերէնէ Թրքերէն Այժմեական 

Բառարանը»։ 

Հրատարակվել են նաև 
մանկապատանեկան գրքեր, որոնց 
թվում՝ «Նապիկին տարեդարձը», 
«Երազային Պարտէզ», «Փիղն ու 

մկնիկը» և այլն։
«Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկը» 

լույս է ընծայում նաև «Ժպիտ» 
մանկական ամսաթերթը։ 

2019 թվականից Թուրքիայում գործում 
է հայերեն առաջին հեռուստաալիքը՝ 
«Լույս Թի-Վի»-ն, որն ամեն ուրբաթ
հրապարակում է շաբաթվա ամփոփ

լրահոսը։
Հեռուստաալիքի եթերը մեծ մասամբ

հայերեն է։ 

2021 թվականի հոկտեմբերին «Լույս 
Թի-Վի» հեռուստաալիքը 

արբանյակային հեռարձակման 
պաշտոնական իրավունք է ձեռք բերել:
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2019 թվականին 
Թուրքիայում լույս է տեսել 

Հայաստանի մասին 
պատմող թուրքերեն 

ճամփորդական ուղեցույց։
Գրքույկին կից կա 

ճանապարհորդական 
բառապաշարով հայերեն 

զրուցարան։ 
Ուղեցույցը անվճար 

հասանելի է 
համացանցում։ 

Հրանտ Դինք հիմնադրամը 2021-2022 
թթ․ ձեռնարկել է դրամաշնորհային 

ծրագիր, որը ֆինանսավորում է 
հայերեն և թուրքերեն բանավոր ու 

գրավոր թարգմանական 
աշխատանքները։ 

Ծրագրի նպատակն է նպաստել 
թարգմանչական աշխատանքներին՝ 

արդյունքը հասանելի դարձնելով 
Թուրքիայում և Հայաստանում։ 

2021 թվականին Հրանտ Դինք 
հիմնադրամը տպագրել է 

«Լռության ձայնը» մատենաշարի 
«Խոսում են Թուրքիայի հայերը» 

գրքի արևելահայերեն 
թարգմանությունը։

Շարքում ներառված գրքերում 
զետեղված են Թուրքիայում 

ապրող հայերի 
հիշողությունները։ 
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2020 թվականին 
թուրքերեն է թարգմանվել 

Դանիել Վարուժանի 
«Հացին երգը» 
ժողովածուն։ 

2022 թ․ Պոլսում գործող «Յանկարծ» 
թատերախմբի երիտասարդները 

Մայրենի լեզվի տոնի 
կապակցությամբ նկարահանել են 

տեսանյութ՝ իրենց ընկերների 
հայերեն բարեմաղթանքներով։
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2019 թվականից Մխիթար 
Սեբաստացի կրթահամալիրում 
ավագ դպրոցի աշակերտներին 

դասավանդվում է թուրքերեն՝ որպես 
հանրակրթական կամընտրական 
օտար լեզու։ Ծրագրի նպատակն է 
սովորեցնել լեզուն, ծանոթանալ 

թուրքերենի պատմությանը։ 

Կրթահամալիրի կայքը մի քանի 
լեզվով է, այդ թվում՝ թուրքերեն։

2021 թվականին ԵՊՀ-ն տպագրել է  Ա.
Սաֆարյանի, Ա. Սողոմոնյանի, Տ.

Լոքմագյոզյանի հեղինակած թուրքերենի 
դասագիրքը (յոթերորդ լրամշակված 

հրատարակություն)։ 
Դասագրքում ընդգրկված են թուրքերեն-
հայերեն լեզվաբանական գիտաբառերի, 

հապավումների բառարաններ, 
աշխարհագրական անունների ցանկ։

Հրատարակել է նաև 
«Աշխարհագրական-երկրագրական 
եզրույթների և հասկացությունների 

հայերեն-թուրքերեն, թուրքերեն-հայերեն 
բառարանը»։ 

Հայկական որոշ 
լրատվամիջոցների կայքեր 
ունեն թուրքերեն բաժիններ 

(Հայաստանի հանրային ռադիո 
(www.tr.armradio.am/), 

Արմենպրես 
(www.armenpress.am/tur/), 

Նյուզ․էյէմ 
(www.news.am/tur/) և այլն): 
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2022 թվականի հունվարից 
Ազգային արագացման հանրային 

նախաձեռնության «Թվային 
անվտանգության կորպուսը» 

կատարում է թուրքերեն և 
ադրբեջաներեն խոսքի 

թվայնացման աշխատանքներ։
Դրանք ներառում են՝ բանավոր 
խոսքի ճանաչում, վերծանում, 

մեքենայական թարգմանություն, 
արհեստական ձայների 

համադրում։

«Թվային անվտանգության 
կորպուսը» թուրքերենով 

պատրաստել է շուրջ 40․000 
տեքստային և ձայնային նյութ՝ 43 

ժամ 17 րոպե տևողությամբ։ 
Մշակվել է թուրքերեն խոսքի 

ճանաչման նախնական տարբերակ, 
այդ թվում՝ բջջային սարքերի 

համար։ 

Ադրբեջաներենով  պատրաստվել է 
շուրջ 2․628 տեքստային և ձայնային 
նյութ՝ 2 ժամ 55 րոպե տևողությամբ։ 

Մշակվել է նաև ադրբեջաներեն
արհեստական խոսքի համադրման 

նախնական տարբերակը։ 
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Ադրբեջանում հայերեն են 
դասավանդում բարձրագույն և 

ռազմական ուսումնական 
հաստատություններում (Բաքվի 

պետական համալսարան, 
Ադրբեջանի լեզուների 

համալսարան, Ռազմական 
ակադեմիա և այլն)։ 

44-օրյա պատերազմից հետո 
Ադրբեջանում տարբեր ուսումնական 

հաստատություններ ևս 
կազմակերպում են հայերենի 

ուսուցման դասընթացներ 
(մասնավորապես՝ Ադրբեջանի 

Միջազգային հարաբերությունների 
հետազոտությունների կենտրոնը, 

Ադրբեջանում Հայաստանի 
տնտեսության հետազոտության 

կենտրոնը և այլն)։

Քննարկվում է հանրակրթական 
դպրոցներում որպես կամընտրական 

առարկա հայոց լեզվի 
դասավանդման հարցը։

Ադրբեջանի իշխանությունները 2000-
ականներից հիմնել են հայալեզու 

կայքեր։
Դրանց միջոցով (հատկապես 44-օրյա 

պատերազմի ընթացքում) 
ապակողմնորոշիչ տեղեկույթներ են 

տարածում։

2020 թվականին Ադրբեջանում 
առաջին անգամ լույս է տեսել 

հայերեն-ադրբեջաներեն 
բառարան, որը կազմվել է 

«Ռազմավարական 
հաղորդակցության կենտրոնի» 

պատվերով։ 
Բառարանը պարունակում է շուրջ 

75․000 բառ և 
բառակապակցություն։ 

2021 թվականին 
Ադրբեջանում լույս է տեսել 
հայոց լեզվի նոր դասագիրք։
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2023-2024 ուսումնական 
տարվանից պետական 
կրթական ծրագրերով 

նախատեսվում է Երևանի 
պետական համալսարանում 

ներդնել 
ադրբեջանագիտության 

մագիստրոսական ծրագիր։

Հայաստանի հանրային ռադիոյի 
կայքում կա ադրբեջաներեն բաժին։ 
44-օրյա պատերազմից հետո՝ 2021 
թվականի մարտից, Հայաստանի 

հանրային 
հեռուստաընկերությունը 

գործարկել է «1լուրեր.էյէմ» 
(www.1lurer.am) կայքի 

ադրբեջաներեն բաժինը։

44-օրյա 
պատերազմից հետո 

Հայաստանում 
ադրբեջաներեն 

սովորել 
ցանկացողների թիվն 

աճել է։

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի «Օտար լեզուների և 

միջմշակութային հաղորդակցության 
ակումբը» 2021 թվականի հունվարից 

ադրբեջաներենի եռամսյա դասընթաց է 
կազմակերպվում սկսնակների համար։ 

Դասերը առցանց են, շաբաթական երկու 
անգամ։
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Ժողովրդավարության հայկական

2022 թվականի հունվարին 
լույս է տեսել հայերեն-

ադրբեջաներեն զրուցարան 
(հեղինակ՝ Լուսինե 

Մովսիսյան)։ Զրուցարանը
նախատեսված է ինչպես 
ուսանողների, այնպես էլ 
մասնագետների համար։  

2021 թվականին Հայաստանում առաջին 
անգամ բացվել է ադրբեջաներենի 

ուսուցման մասնագիտացված  
«ԷՅԷԼՍԻ» կենտրոնը։ Կենտրոնում 

դասընթացները և՛ առցանց են, և՛ առկա։ 

«Դրիմսլաբ» (Dreamslab) յութուբյան 
ալիքում տեղադրվում են տեսադասեր։ 

Կան նաև ադրբեջաներենի դասեր 
(սկսնակների համար)։

Մի շարք ուսումնական 
կենտրոններ պարբերաբար 

կազմակերպում են 
ադրբեջաներենի դասընթացներ։

Ժողովրդավարության հայկական 
դպրոցում 2021 թ․ հոկտեմբերից 
անցկացվում են ադրբեջաներենի 

դասեր։
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Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգներում գործող «Սոֆին 

բուքս (Sophene books, 
https://sophenebooks.com/) 

հրատարակչությունը թարգմանում 
և տպագրում է հայ միջնադարյան 
պատմիչների և ժամանակակից 

գրողների ստեղծագործություններ։ 

2021 թ․ աշնանը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը 
կազմակերպեց խոսակցական անգլերենի դասերի շարք:
Տեսադասերը վարում է դասախոս Լիլիթ Տերմենջյանը։ 
Դասերին մասնակցել են նաև լեզվակիրներ, այդ թվում՝ 

դեսպան Լին Թրեյսին։



75

Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 
150-ամյակի կապակցությամբ 2019 
թ․ առաջին անգամ արաբերեն են 

թարգմանվել և հրապարակվել 
գրողի քառյակները։ 

Թարգմանիչն է հալեպահայ գրող, 
թարգմանիչ Հակոբ Միքայելյանը։

2022 թվականին Իսպանիայում լույս է տեսել 
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ 

իսպաներեն առաջին փաստագրական գիրքը։
Գրքի հեղինակն է Մադրիդի Սան Պաբլո
համալսարանի դասախոս, քաղաքական 

վերլուծաբան, լրագրող Ռիկարդո Ռուիս դե լա 
Սերնան։

2022 թվականին իտալերեն է 
թարգմանվել Եղիշե Չարենցի 

«Դանթեական առասպելը» 
(թարգմանիչ՝ Պիերպաոլո 

Ֆաջջիի)։
Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին 

նվիրված այս գիրքում 
բնօրինակին զուգակցվել է 

թարգմանությունը։ 
Նախաձեռնողներն են  
«Ակտուալ արվեստ» 

հրատարակչությունը և 
«Պոնտեմ Արմենիե» (Pontem
Armeniae) թարգմանչական 

գրասենյակը։
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Հովհաննես Թումանյանի 
ծննդյան 151-ամյակի առթիվ 

2020 թվականին գերմաներեն են 
թարգմանվել գրողի 

հեքիաթները, քառյակները, 
պատմվածքները, պոեմները։ 

Թարգմանիչներից են Ծովինար 
Հակոբյանը, Մաթիաս Ֆրիցը։

2022 թվականին հայ ժամանակակից գրող 
Գրիգի «Հիսուսի կատուն» գրքի 
գերմաներեն թարգմանությունն 

արժանացել է Քոբուրգ քաղաքի Ֆրիդրիխ 
Ռյուկերտի անվան գրական մրցանակին 

(Coburger Rückert-Preis)։
Գիրքը հայերենից գերմաներեն են 

թարգմանել Վիբկե Ցոլմանն ու Անահիտ 
Ավագյանը։

2022 թվականին «Փրինթ ինֆո» 
հրատարակչատանը լույս է տեսել 
Սալլուստիուս Գայուս Կրիսպուսի

«Կատիլինայի պատերազմը և թուղթք առ 
ծերն կեսար ի վերայ պետության» 

աշխատության լատիներենից հայերեն 
թարգմանությունը։ 

Գրքի թարգմանությունը, 
ուսումնասիրությունը

և մեկնությունները՝
Ալբերտ Ստեփանյանի։
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2019 թվականի սեպտեմբերին 
Վարշավայում լեհերենով լույս է 

տեսել հայ ժամանակակից 
դրամատուրգիայի ժողովածու՝ «Արդի 

հայ դրամա» խորագրով, որում 
ընդգրկված են հայ հինգ 
հեղինակների պիեսներ՝ 

o Անուշ Ասլիբեկյան, «Մերսեդես».
o Էլֆիք Զոհրաբյան, «Սմբակներ».
o Սամվել Խալաթյան, «Վերջին 

ծաղրածուն». 
o Սառա Նալբանդյան, «Վախի 

գենեզիս».
o Կարինե Խոդիկյան, 

«Բանտախցում»:
Ընտրված հեղինակների պիեսները 

ընդգրկված են Հայաստանի 
թատրոնների խաղացանկերում:

Ժողովածուն կազմել և խմբագրել է 
Վարշավայի համալսարանի 

պրոֆեսոր, թատերագետ, «Արևելյան 
և կենտրոնական Եվրոպայի 

թատրոնի և դրամայի 
հետազոտական կենտրոնի» տնօրեն 

Անդրեյ Մոսկվինը։

2019 թվականին առաջին անգամ բնագրից՝ 
հոլանդերենից հայերեն է թարգմանվել 

Աննը Ֆրանկի օրագիրը՝ «Հետնատունը»։ 
Թարգմանիչն է Աննա Մարիա 

Մատտաարը:



2020 թվականին չինարեն է թարգմանվել 
Հովհաննես Թումանյանի 13 հեքիաթ՝

«Սուտասանը», «Ոսկու կարասը», «Ձախորդ 
Փանոսը», «Կացին ախպերը», «Խոսող ձուկը», 

«Անբան Հուռին», «Կիկոսի մահը», 
«Բարեկենդանը», «Մի կաթիլ մեղրը», «Խելոքն 

ու հիմարը» և այլն։ Այդ հեքիաթների 
լսագրքերը տեղադրվել են «Չինաստանն 

այսօր» (http://chinatodaymag.newsilkroad.am/)
հայալեզու կայքում։

2020 թվականին Վ․ Բրյուսովի 
անվան պետական համալսարանը 
հայտարարեց մագիստրոսական 

ծրագրի ընդունելություն՝

o «Չինարեն և գրականություն»,

o «Թարգմանչական գործ` 
չինարեն-հայերեն»։

78

2022 թվականին Հայաստանի 
մանուկներ բարեգործական 

հիմնադրամի «ՍՄԱՐԹ» կենտրոնի 
չինարեն ծրագրի ուսանողները 

չինարեն են թարգմանել 
Հովհաննես Թումանյանի «Շունն ու 

կատուն»։ 
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Երևանում գործող «Մոսկվայի տան» 
նախաձեռնությամբ 2019 թվականից 

անցկացվում են ռուսաց լեզվի 
ուսուցման երկամսյա անվճար 

դասեր 7-14 տարեկան երեխաների 
համար։ 

Դասերն անցկացվում են 
Հայաստանի 25 քաղաքներում։ 

2020-2021 թթ․ ընթացքում 
Հայաստանում բացվել է հինգ 

ռուսական կենտրոն՝ Երևանում, 
Վանաձորում, Արմավիրում, 
Մալիշկայում և Իջևանում։

2021 թ․ աշնանից Երևանի, 
Վանաձորի, Արմավիրի 

ռուսական կենտրոններում 
անցկացվում են Ռուսաստանի 

պատմության անվճար դասեր 10-
16 տարեկան երեխաների համար։

2021 թ․ մարտին «Մոսկվայի 
տունը» Բրյուսովի անվան 

պետական համալսարանի հետ 
ուսուցիչների համար 

կազմակերպել է ռուսաց լեզվի 
երկփուլ վերապատրաստման 

դասընթաց։ Մասնակցել է շուրջ 50 
ուսուցիչ։



Ֆրանսերենի դասավանդման 
ավանդույթը Հայաստանում 

տասնամյակների պատմություն 
ունի։ Հայաստանը նաև 

Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 
կազմակերպության լիիրավ անդամ է 

(2012 թ․), իսկ 2018 թվականից 
նախագահում է Ֆրանկոֆոնիայի 

գագաթնաժողովը։ 

2022 թ․ Հայաստանում կբացվի 
Ֆրանսիական ինստիտուտ 

(աշխարհում կա այսպիսի 98 
կենտրոն)։ 

Ինստիտուտի (Institut français) 
հիմնման նախագիծը Ֆրանսիայի 
կառավարությունը հաստատել է 

2022 թ․ հունվարին։ Ծրագրի 
իրագործումը նախաձեռնել են 
«Ազնավուր» հիմնադրամը և 

Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին 
դեսպան Ժոնաթան Լաքոտը։ 

Ֆրանսիական ինստիտուտը կգործի 
«Ազնավուր» կենտրոնում։ 

2019 թ․ Հայաստանի Հանրապետության 
Մասիս քաղաքում բացվել է 
Ֆրանկոֆոնիայի զբոսայգի:

Ժոնաթան Լաքոտ

«Ազնավուր» կենտրոն
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2021 թվականին լույս է տեսել 
Իզաբելլա Աբգարյանի 

«Տնտեսագիտական 
ֆրանսերեն» ձեռնարկը։ 



Ֆրանսիայում հիմնված «Սանտե 
Աղմենի» (Santé Arménie, 
www.santearmenie.org)

հասարակական 
կազմակերպությունը 2021 թ․

նախաձեռնել է  ֆրանսիական 
հեղինակավոր բժշկական 
ամսագրի՝ ՝ «Բժիշկների 

շարունակական կրթության 
պարբերականի» (La revue du 

praticien) հայերեն 
թարգմանությունը։

70-ամյա այս ամսագրում, որը 
Ֆրանսիայում ունի ավելի քան 

25000 ընթերցող, հրապարակվում 
են հոդվածներ ու 

ուսումնասիրություններ բժիշկների
և ուսանողների համար։

Հոդվածներն ընտրում է ծրագրի 
պատասխանատուներից բժիշկ-թերապևտ 

Վահե Մուղնեցյանը։ Ընտրվածները 
թարգմանելու համար ուղարկվում են 

Հայաստան, վերջնական խմբագրվում են 
Ֆրանսիայում։ 

Գիտական այս ամսագրի համարներն 
անվճար հասանելի են համացանցում։

«Բժիշկների շարունակական կրթության 
պարբերականը» բժշկական աշխարհում 
նորությունների կարևոր տեղեկատու է, 

որի հրապարակումը հաստատում է 
Ֆրանսիական գիտական կոմիտեն։ 

«Հայկական հիշողության 
հետազոտման և արխիվացման 

ընկերակցությունը» 2019 
թվականին խմբագրել և  
տպագրել է Հայաստանի 

Հանրապետության և Արցախի 
Հանրապետության ամենամեծ 

քարտեզը ֆրանսերենով։

81



Քաղաքական որոշ գործիչների 
հանրային խոսքը երբեմն հայերեն է։

Էմանուել Մակրոն
Ֆրանսիայի նախագահ



Ժոնաթան Լաքոթ
Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան

Լին Թրեյսի
Հայաստանում  ԱՄՆ դեսպան

Ֆուկուշիմա Մասանորի
Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան



Նիկո Սխերմերս 
Հայաստանում Նիդեռլանդների դեսպան 

Սուբրամանյամ Ջայշանկար
Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար





«Նայիրի» կայքը (www.nayiri.com)
պատկերահանված և 

թվայնացված բառարանների 
առցանց գրադարան է, որի 

հիմնադիրը Սէրուժ Ուրիշեանն է։ 
Կայքն ընդգրկում է 
արևմտահայերեն և 

արևելահայերեն 132 բառարան և 
2 գիրք։

Նախորդ երեք տարում թողարկվել 
է 8 աշխատություն։ 

2021 թվականին թողարկվել է 
«Բառագիրք հայոցի» (Ֆ․ Ռիվոլա, 
հայերեն-լատիներեն բառարան)՝ 

առաջին տպագիր  հայերեն 
բառարանի թվային տարբերակը։ 
Թվայնացվել են նաև բառարանի  

երկու տպագրությունները (Միլան, 
1621 թ., Փարիզ, 1633 թ․)։

2020 թ․ Լեզվի կոմիտեի կայքում (www.langcom.am)
տեղադրված այս թվայնացված բառարանի հիմքը 

«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների 
բառարանն» է, հեղինակներ՝ Դ․ Գյուրջինյան, Ն․ Հեքեքյան

(«Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն, 2007)։ 
Բառարանը շարունակաբար համալրվում է  նոր 

հապավումներով. այն թղթային նախօրինակից հարուստ է 
ավելի քան 2000 միավորով։

Բառարանում կարող են հավելում անել բոլորը՝ նշելով 
հապավումը և սկզբնաղբյուրը։
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«Բառաստանը» երկլեզու 
(հայերեն- ֆրանսերեն) առցանց 
բառարան է (www.parastan.fr)։ 

«Բառաստանը» բաղկացած է 32 
գլուխներից, որոնք ընդգրկում են 

կյանքի տարբեր ոլորտների 
բառապաշարը։  Նախատեսված է 
ուսուցիչների և  արևմտահայերեն 
սովորողների համար։ Կայքը ցույց 
է տալիս որոնած բառերի քանակը 
և թույլ է տալիս գրանցել սովորած 

բառերը։
Բառարանը պարունակում է 35794 
հայերեն և 28091 ֆրանսերեն բառ։
Նախաձեռնության հեղինակներն 

են Անահիտ Տօնապետեանը, 
Ֆլորին Դեյիրմենջյանը և այլք։

2021 թվականի փետրվարի 21-ին՝ Մայրենի 
լեզվի միջազգային օրը, «Մայքրոսոֆթ 
թրանսլեյթըր» կայքում և հավելվածում 

ավելացվել են 9 նոր լեզուներ, որոնցից մեկը 
հայերենն է։ 

Կայքում կարելի է օտար լեզվից թարգմանել 
հայերեն և հակառակը։ Հնարավոր է նաև մի 

շարք լեզուներից հայերեն թարգմանել 
ձայնագրված խոսք։

«Մայքրոսոֆթ թրանսլեյթըր»-ը 
(Microsoft Translator, 

https://translator.microsoft.com/) 
էլեկտրոնային բազմալեզու 

թարգմանական ծառայություն է, որը 
հնարավորություն է տալիս 

թարգմանելու գրավոր,  
ձայնագրված (որոշ լեզուների 

դեպքում՝ համաժամանակյա) խոսք: 
Կայքում առկա լեզուների 

ընդհանուր թիվը  շուրջ 110 է։ 
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2019 թվականին գործարկվել է ՀՀ 
Լեզվի կոմիտեի պաշտոնական 

կայքը՝ լեզվիկոմիտե․հայ 
(www.langcom.am)։ 

Կայքում արտացոլվում է կոմիտեի 
գործունեությունը։ Պարբերաբար 
տեղադրվում են հորդորակներ, 

ամփոփագրեր, վարչական 
իրավախախտումների վարույթների 

վերաբերյալ հրապարակումներ։ 
Կայքում կա օտար բառերի հայերեն 
համարժեքները փնտրելու բաժին, 

էլեկտրոնային բառարան
(հապավումների)։ 

Պարբերաբար թարմացվում է 
«Այսօրվա հայերեն» բաժինը, որտեղ 

բացատրվում են այսօրվա 
հայերենում առավել հաճախ, ինչպես 

նաև հազվադեպ գործածվող և 
նորաստեղծ բառեր։
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«Սովորում ենք հայերեն» 
բաժինը նախատեսված է 

սկսնակների համար։ 
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Լեզվի կոմիտեն Հանրային 
հեռուստաընկերության հետ  

համագործակցությամբ 2018-2020 
թվականներին պատրաստել է 

«Ճի՞շտ, թե՞ սխալ» հաղորդումների 
շարք, որը ցուցադրվել է «Առավոտ 

լուսո» հաղորդման ընթացքում։ 
Շուրջ 80 հաղորդումներում 

մատնանշվում են լեզվական 
սխալներ և տրվում են ճիշտ 

տարբերակները՝ 
բացատրություններով։

Բոլոր հաղորդումները հասանելի են 
Լեզվի կոմիտեի յութուբյան ալիքում։ 

ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ՝ 
համընդհանուր մեկուսացման ընթացքում, 
Հանրային հեռուստաընկերությունը սկսեց 
«Հանրային դաս» հաղորդում-դասերի շարք 

դպրոցականների համար։ Շարքում 
ընդգրկված առարկաներից էին նաև 

«Մայրենի»-ն և «Հայոց լեզու»-ն։ Դասերը 
վարում էր Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ 

Գյուրջինյանը։

Բոլոր դասերը տեղադրված են Լեզվի 
կոմիտեի յութուբյան ալիքում։
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«Կրթադիտակը» 
ուսումնադաստիարակչական և 

ժամանցային հարթակ է երեխաների 
և պատանիների համար։ 

«Էդիթ Պրինտ» հրատակչության 
ստեղծած կայքում 

(https://krtaditak.am/) տեղադրվում 
են ուսուցողական նյութեր՝ գրքեր, 

խաղեր, մուլտֆիլմեր։ 
Կազմակերպվում են մրցույթներ, 

էքսկուրսիաներ, 
վերապատրաստումներ 

ոսուցիչների համար։ Կայքում 
հրապարակվում են նաև 

աշակերտների 
ստեղծագործությունները։ 

Կայքում գործում է «Սփյուռքի 
համար» բաժին։ Կա նաև հայոց 

լեզվին նվիրված առանձին բաժին։ 



«Քան ակադեմիան» (2006 թ․) 
(www.khanacademy.org) շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպություն է, 
որի նպատակն է տալ 

համաշխարհային մակարդակի 
անվճար կրթություն բոլորին և 

ամենուր: Ակադեմիայի կայքը և 
հավելվածը 18  լեզվով են։ Դասերի մի 
մասը հասանելի է 33 այլ լեզուներով։

Ակադեմիան ունի հայերեն կայք, 
որտեղ տեղադրված նյութերն 

ամբողջությամբ հայերեն են (բացի 
օտար լեզուների դասընթացներից)։ 

«Քան ակադեմիան» իր յութուբյան 
ալիքում առաջարկում է ավելի քան 

3500 հայերեն տեսադաս և շուրջ 
40000 հայերեն վարժություն ու 

հոդված։

2019 թվականի աշնանից գործարկվել 
է ակադեմիայի հայերեն հավելվածը։
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«Արթ 365»-ը մշակութային, 
ճանաչողական, լրատվական կայք 

է (https://www.art365.am/), որում 
առանձին բաժին է հատկացված 
հայերենին։ «Լեզվանի» բաժնում 

տեղադրվում են հայերենում 
հանդիպող լեզվական 

դժվարություններին և հայերենին 
առնչվող այլ բնույթի նյութեր։ 

Կայքի հիմնադիրներն են  Շուշան 
Մարուքին և Հայկ 
Համբարձումյանը։



2019 թվականի հունիսին թողարկվեց 
«Նայիրի» ուղղագրիչը (հեղինակ՝ 

Հարօ Մհերեան)  հայերեն տեքստերի 
համար՝ «Հայսփել»-ի (HySpell) հիման 

վրա (www.nayiri.com)։
Ուղղագրիչը հասանելի է

«Մայքրոսոֆթ օֆիս» (Microsoft
Office), «Լիբրեօֆիս» (LibreOffice) 
ծրագրերի, «Գուգլ քրոմ» (Google 
Chrome), «Ֆայրֆոքս» (Firefox) 
զննարկիչների, «Ֆանդըրբըրդ» 

(Thunderbird) էլնամակի ծրագրի 
համար։ 

Գործում է ստեղնաշարի չորս 
տարբերակ՝ արևելահայերեն, 

արևմտահայերեն, հնչյունական 
հայերեն, մեքենագիր հայերեն։

Ծրագրերում ներառված են հայերենի 
և՛ ավանդական, և՛ նոր 

ուղղագրությունների, ինչպես նաև 
արևմտահայերենի ու 

արևելահայերենի ձևաբանական 
կանոնները։ 

Ուղղագրիչը ներառում է 150․000 
բառույթ և 5 մլն բառաձև։

2021 թվականի դեկտեմբերին 
թողարկվեց Նայիրի-Ստեղն ուղղագրիչ-
ստեղնաշարը արդեն Անդրոիդ (Android)

համակարգի համար։ 
Կան նաև հնչյունական ու մեքենագիր 

հայերենի ստեղնաշարեր։

Ավելի քան 900 բառ ունի 
համապատասխան զմայլիկ (emoji), և 

այդ բառերից որևէ մեկը տպելու 
դեպքում (օրինակ` «սիրտ», «ժպիտ» և 
այլն) հայտնվում է համապատասխան 

զմայլիկը։

Ստեղնաշարը նույնպես անվճար է և 
կարելի է ներբեռնել «Գուգլ փլեյ սթոր»-
ից (Google Play Store)՝ հավելվածների 

առցանց խանութից։ 

2020 թվականի սեպտեմբերին 

թողարկվեց նաև «Նայիրի-Ստեղն»-ը՝ 

հայերեն ուղղագրիչ-ստեղնաշարը։ Որևէ 

հավելվածում հայերեն (արևմտահայերեն 

և արևելահայերեն ստեղներով) գրելիս

ուղղագրիչը նկատում է սխալը և 

առաջարկում ճիշտ տարբերակը։ Այն 

կիրառելի է այՕԷս (iOS) համակարգում

(այֆոն, (iPhone), այփադ (iPad), Մակ 

(Mac))։ Ուղղագրիչ-ստեղնաշարը կարելի 

է անվճար ներբեռնել «Էփ սթոր»-ից (App

Store)՝ հավելվածների առցանց 

խանութից։
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2019 թ․ թողարկված արդի 
արևելահայերենի շարահյուսական 

ծառերի UD_Armenian-ArmTDP 
դարանն ունի 52.265 բառանիշ և 
2.502 նախադասություն։ 2022 թ․

թողարկվել է ևս մեկ՝ 
UD_Armenian-BSUT ծառադարան՝ 
արևելահայերեն ծանոթագրված 
բառանիշների թիվը հասցնելով 

մոտ 100 հազարի
(www.armtreebank.yerevann.com)։ 

«Հայերենի ծառադարան» 
նախագծի հիմնական 

հետազոտողը Մարատ 
Յավրումյանն է։

Ծառադարանը 
տեքստային կորպուս է, 
որում շարահյուսորեն 

վերլուծված են 
նախադասությունների 

կառուցվածքը և բառային 
կազմը՝ ձևաբանորեն։

2021-ին Գալուստ Կիւլպէնկեան 

հիմնարկության աջակցությամբ 

թողարկվել է արևմտահայերենի 

ծառադարանը, որը ծանոթագրված 

բառամթերքի ծավալով ու 

ընդգրկմամբ միակն է և միտված է 

ապահովելու արևմտահայերենի 

թվային կենսունակությունը։

Նախադասությունները 
ծառադարաններում 

ներկայացվում են անմիջական 
բաղադրիչների կամ 

կախվածությունների ծառերի 
տեսքով, այստեղից էլ՝

ծառադարան անվանումը։ Այլ 
կերպ ասած՝ ծառադարանները 

լեզվաբանական տվյալների 
բանկեր են։
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Մարատ Յավրումյան



2018 թվականից Վիքիպեդիան 

նաև արևմտահայերեն է։ ՍԻԼ 

ինթերնեյշնըլը (SIL International) 

արևմտահայերենին հատկացրել 

է առանձին լեզվական կոդ՝ «hyw» 

(hyw.wikipedia.org)։ 

Մինչև 2022 թվականի օգոստոսը 

գրվել է ավելի քանի 10 000 

հոդված, ստեղծվել է շուրջ 20 000 

էջ։

Արևելահայերեն Վիքիպեդիան 

(hy.wikipedia.org) գործում է 2004 

թվականից (հոդվածներ՝ մոտ 300 000, 

էջեր՝ մոտ 1 000 000)։

Վիքիպեդիայի պաշտոնական 

խորհրդանշանի վերևի ձախ 

մասում՝ 18 լեզուների գրերի 

շարքում, պատկերված է «Վ» 

հայերեն տառը («Վիքիպեդիա» 

բառի գլխատառը)։ 

Այս պատկերը խորհրդանշում է 

Վիքիպեդիայի բազմալեզվությունը։ 

Այն ցույց է տալիս, որ 

հանրագիտարանը միշտ 

համալրվում է։ 
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2014 թվականին հիմնադրված «ԿԱԼՖԱ» 
կայքի (www. calfa.fr) նպատակն է 

թվայնացնել հայերեն և այլ հին 
լեզուներով ձեռագիր մատյաններ, 
բառարաններ։ Հիմնադիրը Շահան 

Վիդալ-Գորենն է։
«ԿԱԼՖԱ» -ն գործարկում է 

արհեստական բանականությամբ 
աշխատող տեխնոլոգիա, որը կարդում և 

թվայնացնում է ձեռագիր մատյաններ՝ 
նպաստելով հայերեն և այլ հին 

լեզուներով գրավոր ժառանգության 
պահպանմանը։

«ԿԱԼՖԱ»-ն զբաղվում է գրանշանների 
օպտիկական ճանաչմամբ (OCR), որով 

ձեռագիր տեքստը փոխարկվում է 
թվայինի՝ պատկերահանումից կամ 

լուսանկարումից հետո։ 
Փոխարկումից հետո հնարավոր է 

տեքստը մշակել խմբագրիչով։
Թվայնացված բառարանների հիման վրա 

կազմվում են էլեկտրոնային 
բառարաններ։ Օրինակ՝ գործում է  

հայերեն-ֆրանսերեն և ֆրանսերեն-
հայերեն բառարան։ Հասանելի է  շուրջ 

70․ 000 բառային միավոր։

2019 թ․ «ԿԱԼՖԱ»-ն 
համագործակցության 
պայմանագրեր է կնքել

Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի և Մատենադարանի 

հետ։ 
2021 թ. համագործակցում է 

Վենետիկի Մխիթարյան 
միաբանության հետ՝ Սուրբ Ղազար 
կղզում պահպանվող ձեռնագրերի 

թվային կատալոգ ստեղծելու 
համար։

2019 թ․ սեպտեմբերին 
«ԿԱԼՖԱ»-ն դարձել է 
Հեռահաղորդակցման 

ֆրանսիական 
հիմնադրամի մրցանակի 

դափնեկիր 
նորարարության ոլորտում։

2019 և 2021 թվականներին 
գործարկվել է աշխատանոց 

«ԿԱԼՖԱ»-ի և «Թումո ստեղծարար 
տեխնոլոգիաների կենտրոնի» 
համագործակցությամբ, որում 

դպրոցականները ծանոթացել են 
թվայնացված ձեռագրերը 

փոխարկելու տեխնիկային։
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«Հայ գրի մշակույթ» ֆեյսբուքյան 
խումբը ստեղծվել է 2021 

թվականին՝ Տարոն Սահարյանի 
նախաձեռնությամբ։

Խմբում անդրադառնում են հայ 
գրավոր մշակույթի 

պատմությանն ու ներկային։ 
Ներկայացվում են հայկական 
հին ու նոր տառատեսակներ։
Կատարվում է հայ գրավոր 

ժառանգության պահպանման ու 
զարգացման քարոզչություն։

ՏարոնՍահարյան



Վլյումը (https://vlume.com/) 
հայկական թվային 

գրադարան է (ավելի քան 300 
միավոր)։ Առցանց 

գրադարանը հասանելի է 
արևելահայերեն, 

արևմտահայերեն և անգլերեն։ 
Վճարովի կայքում և 

հավելվածում տեղադրված 
էլեկտրոնային գրքերից ու 
լսագրքերից հնարավոր է 

օգտվել նաև անցանց։

Գրքերը թվայնացնելու 
հարցում աջակցում է  

Գալուստ Կիւլպէնկեան 
հիմնարկությունը, որի հետ 

համագործակցությամբ 
արևմտահայերեն է 

կրկնօրինակվել «Գանձերի 
կղզի» մուլտֆիլմի 26 մաս։ 

Բոլոր մասերը հասանելի են 
«Վլյում»-ի կայքում և 

հավելվածում։ 
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www.grqaser.org  կայքում 
հասանելի է ավելի քան 725 

լսագիրք՝ հայ և համաշխարհային 
հեղինակների 

ստեղծագործություններ։ 
Նախընտրած գիրքը կարելի է լսել 

առցանց կամ անցանց՝ 
ներբեռնելով։



Այս կայքը (www.forvo.com)
լեզվակիրների արտասանած բառերի 
շտեմարան է (ավելի քան 430 լեզվով 

6 մլն արտասանված բառ)։ Կայքի 
ստեղծման նպատակն է դյուրացնել 

լեզու սովորելու ընթացքը՝ լսելով 
լեզվակրի արտասանությունը։

Ըստ կայքի տվյալների՝ այն 
արտասանությունների ամենամեծ 

ուղեցույց-պահոցն է։ 
Լեզվակիրները կարող են ստեղծել 

հաշիվ և արտասանել բառեր ու 
ավելացնել ցանկում։ 

Օգտատերը կարող  է նաև 
քվեարկությամբ մասնակցել 

ձայնագրված արտասանությունների 
դասակարգմանը։

«Ֆորվոյում» հայերեն ձայնագրված 
բառերի քանակը մոտ 6000 է։ 

Հայալեզու մասնակիցների թիվը
ավելի քան 400 է։

2020 թվականից գործող «Վոյս
լենգուիջ թրանսլեյթըր» (Voice

Language Translator) թարգմանիչ-
հավելվածը ճանաչում, վերծանում և

թարգմանում է ինչպես գրավոր ու 
բանավոր խոսքը, այնպես էլ նկարի 

վրա գրված տեքստը։ Այն ճանաչում է 
նաև հայերենը և թարգմանում։

Հավելվածը կարելի է գործածել նաև 
որպես բառարան՝ պարզապես 

արտասանելով բառը և կարդալով 
(լսելով) դրա տարբեր իմաստները։
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Այս հեռուստաընկերության կայքը 
(https://westernarmeniatv.com) մի 
քանի լեզվով (արևմտահայերեն, 

արևելահայերեն, անգլերեն, 
ֆրանսերեն, թուրքերեն, ռուսերեն)
հրապարակում է հայաշխարհին 

վերաբերող լուրեր, անդրադառնում 
է հայկական խնդիրներին, 

մշակութային միջոցառումներին։ 
Ռեպորտաժները ցուցադրվում են 

նաև հեռուստաընկերության 
յութուբյան ալիքով։

«Վատիկան․նյուզ»-ը 
(https://www.vaticannews.va/hy.html), 

որ Վատիկանի պաշտոնական 
կայքն է, հասանելի է 39 լեզվով, այդ 

թվում՝ հայերեն։



Ռոբինն ունի հիշողություն և 

երկխոսությունը կառուցում է՝ 

ըստ նախորդ 

հաղորդակցությունների։

Ռոբոտը բազմալեզու է․ բացի 

հայերենից՝ խոսում է անգլերեն, 

որոշ հարցերի պատասխանում է 

նաև ռուսերեն և իսպաներեն։  

Ռոբինը հայերեն խոսող ռոբոտ է։ 

Ստեղծվել է 2018 թվականին 

Հայաստանում (www.expper.tech, 

Կարեն Խաչիկյան, Հայկ 

Խորասանջյան): 2021 թվականին 

«Թայմ» լրատվականը Ռոբինին

ընդգրկել է տարվա գյուտերի 

լավագույն հարյուրյակում 

(ռոբոտների դասակարգ)։ 

Հույզերն ու զգացմունքները հայերեն 

արտահայտող այս ռոբոտը, 

հաղորդակցվելով բուժվող 

երեխաների կամ ծերերի հետ, 

օգնում է նրանց հաղթահարել

հոգեբանական խնդիրներ։ Ռոբոտը 

պատասխանում է նրանց հարցերին, 

տալիս է հարցեր, պատմում է 

պատմություններ, խաղում 

զրուցակցի հետ։

www.arm.mechitaristlibrary.org
կայքում ամբարված է

Մխիթարյան միաբանության 
Վիեննայի մենաստանի գրական 

ժառանգության  թվայնացված 
հարուստ  հավաքածուն՝ թերթեր, 

հանդեսներ՝ տպված 1794-1920 
թվականներին։

Մամուլի այս հավաքածուից 
կարելի է օգտվել առցանց. այն 

անվճար է։
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«Իզի թրեվըլը» քաղաքների,
տեսարժան վայրերի, 

թանգարանների մասին պատմող 
անվճար հարթակ է։ Տարբեր 

սարքերով հնարավոր է լսել տվյալ 
վայրի պատմությունը (կառուցման 

ժամանակի, նպատակի, 
հավաքածուի մեջ ընդգրկված 

նմուշների և այլնի մասին)։ 
Կայքում կա շուրջ 15 000 

լսաուղեցույց։ 
«Հայաստան» բաժնում 

ներկայացված տեսարժան 
վայերերի մասին պատմում են 

հայերեն, որոշ նյութեր 
թարգմանված են անգլերեն, 

ռուսերեն, ֆրանսերեն, 
գերմաներեն, իսպաներեն:



Հայերեն կպչուկների և գիֆերի
(հապավում՝ GIF - graphics 
interchange format) թիվն 

ավելացել է։ Դրանք 
օգտագործվում են 

սոցիալական կայքերում՝ 
հաղորդագրություններում և 

մեկնաբանություններում 
զգացմունքներն ու հույզերը 
առավել խոսուն դարձնելու 

համար։ 
Կպչուկներն ու գիֆերը 

հիմնականում լինում են 
բառակապակցություններով, 
ուղեկցվում են նկարով, իսկ 

գիֆերը լինում են նաև 
շարժական։ 

․

«․հայ» տիրույթը (դոմենը) կայքի 
անվանումը հայատառ գրանցելու  
հնարավորություն է տալիս։ Այն 

գործում է 2016 թվականից։ 

2021 թվականին տիրույթում 
կայքերի գրանցումների թիվը 

անցել է 1000-ից։ 

ՀՀ նախագահի և Լեզվի կոմիտեի 
պաշտոնական կայքերը 
գրանցված են նաև այս 

տիրույթում (նախագահ․հայ և 
լեզվիկոմիտե․հայ)։

102





Portfolio – 4 pictures with description

Պ. Բեդիրյան

2019, «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

«Բառարանի նպատակն է եռալեզու մատչելի նվազագույն բառապաշար ներկայացնել 
(հայերեն բառերը՝ արևելահայերեն ու արևմտահայերեն․ սրանք շղատառով են շարված)։

Այստեղ բառերը (ընդհանուր առմամբ 4495) թեմատիկ հիմունքով են ներկայացվում, ուր 
պատկերներով բացատրվածներից բացի՝ տրվում են թեմայի հետ կապված կարևոր 
բառեր և կապակցություններ, արտահայտություններ, իսկ էջերի ներքևում՝ դրանց 
կիրառության փոքրաթիվ նմուշներ (առավելաբար երկխոսության ձևով): 

Բառարանը պետք է որ օգտակար լինի հիշյալ երեք լեզուներով հետաքրքրվող 
երեխաներին, աշակերտներին, մեծերի (փոքրերի համար բավական կլինեն 
պատկերավորված բառերի մեծ մասը, ինչպես նաև մատչելի կապակցություններ)։

Կարող է օգնել ծնողներին՝ դեռ գրել-կարդալ չիմացող իրենց փոքրիկներին էլ բառեր, 
արտահայտություններ սովորեցնելու։

Պատկերարանը նաև ռուսերենից ու անգլերենից համապատասխան չափով գիտելիքներ 
կտա»։

Պ․ Բեդիրյան 

2019, «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

«Բառարանը թեմատիկ սկզբունքով է շարադրված՝ արևելահայերենի ու 
արևմտահայերենի համապատասխան բառապաշարի ընդգրկումով:

Գլխաբառերը բերված են այբբենական կարգով, բառահոդվածները՝ շարված 
տրամաբանական հաջորդականությամբ։

Բառարանը կոչված է օգնելու, որ մեկն իր խոսքը ճիշտ կառուցելու, այն 
ոճավորելու, բանաստեղծական տողի չափ, հանգավորումը և այլն ապահովելու 
համար  անհրաժեշտ արտահայտիչ միջոցներ՝ բառեր և արտահայտություններ 
ընտրի։ Բառարան-գանձարանում ընդգրկված է 299 թեմա»։ 104
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Ռ. Նազարյան, Ա. Գյոդակյան,Ա. Հարությունյան

2019, «Զանգակ» հրատարակչություն

«Բառարանը հասցեագրված է նախ՝ հայոց լեզվի ուսուցիչներին, ապա՝ միջին և բարձր դասարանների
աշակերտներին, ինչպես նաև մայրենիով հետաքրքրվող յուրաքանչյուր մարդու։

Սույն բառարանը կհեշտացնի ուղղագրության ուսուցման գործընթացը, կզարգացնի սովորողների
լեզվական մտածողությունն ու տրամաբանությունը, բառը տեսնելու և ընկալելու ունակությունը։

Բառարանում ընդգրկված է ավելի քան 16000 գլխաբառ»։
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Տ. Պապոյան 

2020, «Պապոյան փաբլիշինգ» հրատարակչություն

«Քառալեզու պատկերազարդ այս բառարանը պարունակում է 
ավելի քան 5500 թեմատիկ բառեր ու բառակապակցություններ՝ 
ներկայացված անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն և հայերեն 
լեզուներով։

Բառարանում բառային միավորները հիմնականում 
ներկայացված են հստակ պատկերային համարժեքներով, 
որոնք ավելի պատկերավոր և ամբողջական կդարձնեն 
յուրացման գործընթացը: Բառարանում ընդգրկված է շուրջ 
հիսուն թեմա։ Յուրաքանչյուր թեմա ներառում է առօրյայում 
առավել կիրառվող բառային միավորներ և 
արտահայտություններ:

Բառարանից կարող են օգտվել ինչպես մասնագետները կամ 
լեզուն տիրապետողները, այնպես էլ սկսնակ սովորողները»:
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Լ․ Խաչատրյան, Մ․ Միրումյան, Գիտական խմբագիր՝ Դ․ Գյուրջինյան

2020, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն

«Բառարանում տրվում է հայերենագիտական տերմինների բացատրությունը՝թեմատիկ 
(փնջային) եղանակով․ յուրաքանչյուր տերմին մեկնաբանվում է բովանդակային 
համակողմանի ընդգրկումով, որ  բառարանին հաղորդում է ուսումնական ձեռնարկի արժեք։ 
Բառարանում հայերենագիտական տերմինները տրվում են ըստ  բնագավառների՝ 
հնչյունաբանություն, գրաբանություն, ձևույթաբանություն, բառակազմություն, 
բառագիտություն, բառարանագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, լեզվի 
պատմություն, խոսք, տեքստ, ոճաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն և 
կետադրություն։ Վերջում տրվում է հայերենագիտական տերմինների ցանկ։

Բառարանը կարող է օգտակար լինել դպրոցական և բուհական համակարգերում 
սովորողներին, հայոց լեզվի ուսուցիչներին, լեզվի մասնագետներին և, առհասարակ, բոլոր 
նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են հայոց լեզվի հարցերով»։
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Լ. Խաչատրյան, Գիտական խմբագիր՝ Դ․ Գյուրջինյան

2021 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն 

«Բառարանում տրվում է լեզվաբանական տերմինների բացատրությունը՝ թեմատիկ (փնջային) եղանակով. 
յուրաքանչյուր տերմին մեկնաբանվում է բովանդակային համակողմանի ընդգրկումով, որ բառարանին
հաղորդում է ուսումնական ձեռնարկի արժեք։ Բառարանում լեզվաբանական տերմինները տրվում են ըստ 
բնագավառների՝ լեզու, հնչյունական համակարգ, բառագիտություն, բառարանագիտություն, 
քերականական կառուցվածք, քերականական իմաստ և քերականական կարգ, լեզվի տեսություն, 
լեզվաբանական մեթոդներ, լեզվաբանական տիպաբանություն, լեզուների ցեղակցություն և 
ծագումնաբանական դասակարգում։ 
Վերջում տրվում է լեզվաբանական տերմինների ցանկը։ Բառարանը կարող է օգտակար լինել 
հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողներին, բուհական համակարգի մասնագետներին, լեզվաբաններին 
և, առհասարակ, բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են լեզվի և լեզվաբանության հարցերով»։  
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Գ․ Հովհաննիսյան, Ս․ Ամիրխանյան, 2021, ԵՊՀ
հրատարակչություն

«Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ-
արաբագետների, միջազգայնագետների,
զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համար»։

Ա գիրք, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, Լեզվի ինստիտուտ

««Նոր բառեր արևմտահայերէնի մէջ» խորագիրով Ա գիրք աշխատասիրութիւնը 
կ’ընդգրկէ արևմտահայերէնի շուրջ 1000 բառեր, որոնք արևմտահայերէնի որևէ 
բառարանին մէջ տակաւին չեն վկայուած։ Ատոնք քաղուած են արևմտահայերէն 
արձակ ու չափածոյ ստեղծագործողներու գիրքերէն, ամսագիրերէն, 
շաբաթաթերթերէն և օրաթերթերէն։

Աշխատասիրութիւնը կրնայ օգտակար ըլլալ ոչ միայն արևմտահայերէնի 
բառագիտութեամբ ու բառակազմութեամբ հետաքրքրուող մասնագէտներուն, 
այլև՝ ուսանողներուն և ուսուցիչներուն համար»։
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Դ․ Գյուրջինյան, 2020, «Էդիթ Պրինտ»
հրատարակչություն

«Հայ բառարանագրության մեջ առաջին անգամ
հականիշ բառերը ներկայացվում են բնագրային
նմուշներով, խոսքային նույն միավորում։

Բառարանը մեծապես կնպաստի օգտվողի
բառապաշարը հարստացնելուն, հայերեն
արտահայտիչ և տրամաբանական խոսք
կազմելու կարողության ձևավորմանը և
զարգացմանը»։

Դ․ Գյուրջինյան, 2020, «Էդիթ Պրինտ»
հրատարակչություն

«Հոմանիշների այս բառարանը
պարունակում է հոմանիշների 300-ից ավելի
շարքերում խմբավորված շուրջ 1300 բառ։
Հոմանիշ բառերը ներկայացվում են
իմաստներով, հայ դասական և
ժամանակակից գեղարվեստական
գրականությունից քաղված օրինակներով։

Բառարանը մեծապես կնպաստի
աշակերտների բառապաշարը
հարստացնելուն, հայերեն պատկերավոր և
արտահայտիչ խոսք ստեղծելու
կարողության ձևավորմանը և զարգացմանը»։

Դ․ Գյուրջինյան, 2020, «Էդիթ Պրինտ»
հրատարակչություն

«Բառարանը պարունակում է հայերենի
700-ից ավելի դարձվածք՝
բացատրությամբ, գործածության
առանձնահատկությունների
մատնանշումով և գեղարվեստական
գրականությունից քաղված նմուշներով։

Բառարանը մեծապես կնպաստի
աշակերտների հայերեն խոսքը
հարստացնելուն և պատկերավոր,
արտահայտիչ ու հյութեղ դարձնելուն»։
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Դ․ Գյուրջինյան, 2020, «Էդիթ Պրինտ»
հրատարակչություն

«Ուղղագրական բառարանը 
պարունակում է շուրջ 4500 բառ։

Նախատեսված է տարրական դպրոցի 
և միջին դասարանների 
աշակերտների համար»։
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Դ․ Գյուրջինյան, 2021, «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

«Բառարանը պարունակում է հայերենի 4000-ից ավելի բառերի
բառակազմական վերլուծությունը՝ անհրաժեշտ պարզաբանումներով։

Բառարանը կնպաստի աշակերտների հայերեն լեզվամտածողությունը
զարգացնելուն, գիտելիքները հարստացնելուն և հայոց լեզվի
բառապաշարը յուրացնելուն»։

Դ․ Գյուրջինյան, 2021, «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

«Բարեկիրթ խոսքի հայերեն առաջին բառարանն է։

Բառարանում տեղ են գտել արդի հայերենի բարեկիրթ խոսքում հաճախ գործածվող
բառերն ու արտահայտությունները՝ բացատրություններով, կիրառության մասին
պարզաբանումներով, գեղարվեստական գրականությունից քաղված օրինակներով,
խոսքային վարքականոնի մասին խորհուրդներով։

Բառարանն օգտակար կլինի աշակերտներին, նրանց ծնողներին, ուսուցիչներին, հայերեն
խոսող բոլորին առհասարակ»։

Դ․ Գյուրջինյան, 2022, «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

«Բառարանում բացատրված է շուրջ 1000 բառ: Բառերի
բացատրությունից բացի հաճախ տրվում են
գործածության նմուշներ: Բառարանը մասամբ
պատկերազարդ է: Այն օգտակար կլինի աշակերտներին,
ուսուցիչներին, հայերեն խոսող բոլորին առհասարակ»։ 109





2021 թվականի աշնանը թողարկված 
անգլերեն «Վորդլ» 

(www.nytimes.com/games/wordle/) 
խաղը լայն տարածում է ստացել 

աշխարհում։ «Վորդլի» ավելի քան 
140 լեզվով տարբերակներ կան 

աշխարհում, այդ թվում՝ 
արևելահայերեն և արևմտահայերեն։  

Արևելահայերեն տարբերակը 
կոչվում է «Բառդլ» 

(https://gagikm.github.io/bardl/), իսկ 
արևմտահայերենը՝ «Բառիկ»

(https://www.parig.xyz/)։
Խաղում հաղթելու համար պետք է 

գուշակել 5 տառանի բառը։ 
Անվճար այս խաղը օրվա մեջ խաղալ 

հնարավոր է միայն մեկ անգամ՝ 
ավարտից 12-14 ժամ հետո։ 

Բոլոր խաղացողների համար օրվա 
բառը նույնն է։ 
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«Դիջիբրեյն» (https://digibrain.pro/)
հայալեզու բջջային խաղեր ստեղծող 

ընկերությունը 2020 և 2021 
թվականներին թողարկել է  
լեզվական մի շարք խաղեր 

հայախոսների համար։ Խաղերը 
կարելի է ներբեռնել Անդրոիդ 

(Android) և ԱյՕԷս (iOS)
համակարգերի առցանց 

խանութներից։

ԲԱՌԱԽԱՂ

ԳՏԻՐԲԱՌԸ

Ո՞ՐՆ ԷՃԻՇՏ

Խաղը ստեղծվել է 
2020 թվականին։ 

Անհրաժեշտ է խառը 
դրված տառերը 
դասավորել և 
ստանալ բառ։

Խաղը ստեղծվել է 
2020 թվականին։ 
Պետք է տառերը 

միացնելով ստանալ 
գոյական կամ 

ածական:

Խաղը ստեղծվել է 
2021 թվականին։ 

Ըստ խաղի պահանջի՝ 
պետք է տրված երկու 

տարբերակներից 
ընտրել ճիշտ 

ուղղագրությամբ 
գրված բառը։
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«Փթիթը» (www.e-
ptit.com)

արևմտահայերեն 
խոսող երեխաների 

համար նախատեսված 
կրթական խաղերի կայք 

և հավելված է։

Լեզվի կոմիտեի կայքում 
(լեզվիկոմիտե․հայ/խաղեր/)
պարբերաբար տեղադրվում 
են լեզվական խաղեր, որոնք 

տարածվում են նաև 
սոցիալական կայքերում։ 

Կան ուղղագրական, 
կետադրական, բառային և 

լեզվական այլ խաղեր։
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Հայաստանի Հանրապետությունը 
նպաստում է ասորերենի 

ուսուցմանը։
Տպագրվում են լեզվի դասագրքեր, 

ձեռնարկներ։ 

2019 թվականին 
վերահրատարակվել են «Գրիր և 
խոսիր ասորերեն» դասագիրքը, 
(հեղինակներ՝ Մուրադովա Տ․Ա․, 

Յակուբովա Ի․Պ), 
«Ալափբեթ» այբբենարանը 

(հեղինակներ՝ Մուրադովա Տ․Ա․, 
Յակուբովա Ի․Պ)։

2019 թվականին Արարատի մարզի 
Վերին Դվին համայնքում, որտեղ նաև 

ասորիներ են բնակվում, բացվել է 
«Մարգանիթա» մանկապարտեզը։ 

Այստեղ ուսուցումը հայերեն է։ 
Միջոցառումների ժամանակ 

երեխաները արտասանում են 
ասորերեն բանաստեղծություններ, 

երգում են ասորերեն երգեր։  
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2019 թվականին հիմնադրված «Խիրատ 
մեդիայի» կայքում (https://xirat.com/)

ներկայացվում է Հայաստանում և 
աշխարհում ապրող եզդիների առօրյան, 
մշակույթը։ Կայքում նաև  տեղադրվում 

են մարդու իրավունքների, 
մասնավորապես՝ ազգային 

փոքրամասնությունների միջազգային 
իրավունքի մասին տեղեկատվական 

հոլովակներ և հաղորդումներ։

Նկարահանվում են եզդիների, 
եզդիական համայնքների մասին  

պատմող կարճ երկլեզու (հայերեն, 
եզդիերեն) հաղորդումներ։

2018 թվականի վերջին ստեղծվել է 
«Մարդու իրավունքների 

եզդիական կենտրոն» 
իրավապաշտպան ՀԿ-ն 

(https://yezidirights.org/), որի 
նպատակն է պաշտպանել 
Հայաստանում և ամբողջ 

աշխարհում ապրող եզդիների 
իրավունքները։

«ՀԿ-ի աշխատանքային 
ուղղություններն են՝

 ազգային փոքրամասնությունների 
ինքնության պահպանումը,

 լեզվի պահպանումը,
 մշակույթի պահպանումը,
 ազգային փոքրամասնությունների 

շրջանում վնասակար ավանդույթի
դեմ պայքարը»։
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2021 թ․ նոյեմբերին ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարությունը  Հայաստանի 
Հանրապետության ոչ նյութական 

մշակութային ժառանգության 
արժեքների ցանկում ընդգրկեց 

«Հայաստանի հույն 
ազգաբնակչության պոնտիերեն 

բարբառը»։ 
Պոնտի բարբառը Հայաստանում 

կենսունակ է եղել մինչև 20-րդ դարի 
վերջերը: Ներկայումս այս բարբառի 

գործածությունը նվազել է։ 

«Հայաստանի հունական 
համայնքների միություն» ՀԿ-ն ունի 

երկլեզու կայք (2019, 
https://greeks.am/), որտեղ զետեղվում 

են համայնքում տեղի ունեցող 
իրադարձությունները, 

միջոցառումները, հունարենի 
դասընթացի հայտարարություններ 

և այլ նորություններ։
Կայքում հրապարակվում է նաև 

«Իլիոս» եռալեզու (հունարեն, 
հայերեն, ռուսերեն) էլեկտրոնային 

թերթը։ ՀԿ-ի ֆեյսբուքյան էջը ևս 
գործում է։

Փետրվարի 9-ին աշխարհում նշվում 
է «Հունարենի օրը»։ Հայաստանում 

այն նշվում է 2019 թվականից։ 
Հունարենի օրվան նվիրված 

միջոցառումներ են կազմակերպվում 
Հայաստանի հունական 

համայնքում։
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«Տարածաշրջանային կամ 
փոքրամասնությունների լեզուների 

եվրոպական խարտիայի» 
դրույթների կատարման 

վերաբերյալ 5-րդ ազգային զեկույցի 
գնահատման նպատակով 

պարբերաբար Հայաստան է 
այցելում Եվրոպայի խորհրդի 

պատվիրակությունը։ 
2020 թվականին 

պատվիրակությունը այցելել է նաև 
Հայաստանի մոլոկանների 

համայնք, գնահատել լեզվավիճակը։
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Կապան համայնքում գործում է «Ռուսներ» ռուս-հայկական 
հասարակական կազմակերպությունը, որը 2019 թ․ առաջին 
դասարանցիների համար կազմակերպել է 4-ամսյա անվճար 

դասընթաց։ 
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան 
աջակցությամբ անցկացվել են ռուսաց լեզվի ուսուցչիների 

վերապատրաստման դասեր, համաժողովներ, մրցույթներ, այլ 
միջոցառումներ։ 

Կապանի թիվ 13 հիմնական դպրոցում  գործում են ռուսերենով 
ուսուցման դասարաններ։ 

Սյունիքի մարզում բնակվող ռուսական համայնքի 
ներկայացուցիչները մասնակցում են ՌԴ բուհերի համար 

կազմակերպվող ընդունելությանը։



Վերջին երեք տարում 
Գերմանիայում հեռարձակվող 

«Ճըրա Թի-Վի»-ով ցուցադրվում են 
Հայաստանում բնակվող քրդերի 

մասին պատմող քրդերեն  
ռեպորտաժներ։ Տեսանյութերը 

տեղադրվում են հեռուստաալիքի 
յութուբյան էջում։

Քրդական «Զագրոս» 
ամսագրում տպագրվում են 

հայերեն և կուրմանջի 
բարբառով հոդվածներ։

Նախորդ տարիներին Հայաստանում տպագրված 
քրդերեն ստեղծագործություններից են՝

 Թոռինե Թոռինիի «Քուրդ՝ արևի մարդիկ 
կրոնադիցապատմական ուսումնասիրությունը» 
(ՀԳՄ հրատարակչություն, 2020), 

 Զուրաբ Իբոյանի «Աշնան ընծաներ» հայերեն և 
քրդերեն բանաստեղծությունները («Սպիակ» 
հրատարակչություն, 2019)։
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