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Ներածություն 
 

2007 թվականին Հիմնադրամն իրականացրել է աշխատանքներ «Հասարակագիտական 
հետազոտություններե, «Քաղաքական վերլուծություններե «Ուսումնական – 
Նորավանքյան ընթերցումներե, «Տեղեկատվականե և «Գործունեության ապահովմանե 
ծրագրերի շրջանակներում` համաձայն Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված 
պլանների։ 2008 թվականի հունվարի 1-ից «Հասարակագիտական հետազոտություններե 
ծրագրի հիման վրա գործելու է «Հայագիտական համակարգող-տեղեկատվական 
կենտրոնըե, որի առաջնահերթ խնդիրը կլինի Հայության  անվտանգությանն առնչվող 
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը։ Նախատեսվում է նաև «Քաղաքական 
հետազոտությունների կենտրոնիե ստեղծում, որի աշխատանքներն ընթանալու են ՀՀ և 
ԼՂՀ անվտանգության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության ուղղությամբ։ 
«Հայագիտական համակարգող-տեղեկատվականե և «Քաղաքագիտականե կենտրոնների 
փոխլրացնող հետազոտությունների հրատարակման, տարածման, քարոզչության, 
ապահովման աշխատանքների կազմակերպումը կատարվելու է «Տեղեկատվականե, 
«Ուսումնականե և «Գործունեության ապահովմանե ծրագրերի միջոցով։ 
 
 
Հիմնադրամի առջև դրված նպատակներն են. 

 Հիմնադրամը վերածել ինստիտուցիոնալ կառույցի և իրագործել ազգային ընտ-
րանու ու հանրության քաղաքագիտական, հայագիտական և տեղեկատվական 
սպասարկումը։  

 Ելնելով ազգային անվտանգության (կիրառական հայագիտության 
համատեքստում) հիմնադրույթներից` ձևավորել համարժեք պատկերացումներ 
Հայության (ՀՀ և ԼՂՀ հանրության և հայկական համայնքների) անվտանգության 
վերաբերյալ, մշակել մեր ազգային շահերին համապատասխան նախագծեր։   

 Ձևավորել իրատեսական պատկերացումներ գլոբալ և տարածաշրջանային 
ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, մշակել ՀՀ, ԼՂՀ և Հայության 
անվտանգությանն առնչվող հնարավոր զարգացումների սցենարներ, փոխլրացման 
և ներգրավվածության սկզբունքների հիման վրա մշակել համապատասխան 
նախագծեր և առաջարկություններ։   

 
Կատարվող հետազոտությունների հայեցակարգային ելակետերը. 

 Կատարվող հետազոտություններում առանցքային է ընդունվում այն թեզը, որ 
գլոբալ հարթությունում արդեն իսկ ձևավորվել է բազմաբևեռ աշխարհակարգ, իսկ 
միջազգային հարաբերություններում գերակայում է Սառը պատերազմի 
տրամաբանությունը։ Այդ գործոնները, մասնավորապես` Հարավային Կովկասում 
և հարակից տարածաշրջաններում, պայմանավորում են հակասությունների 
խորացում աշխարհագաղափարախոսական, աշխարհաքաղաքական ու 
աշխարհատնտեսական ոլորտներում։ 

 Բազմաբևեռ համակարգում գործընթացները պայմանավորված են նաև 
աշխարհաքաղաքակրթական հակասություններով, և այդ համատեքստում կարևոր 
դերակատարում են ստանում տեղեկատվական ոլորտի (գաղափարախոսական, 
հոգևոր, մտավոր, մշակութային, հասարակագիտական, ազգագիտական և այլն) 
գործոնները։  

 Վերոնշյալ դրույթները վկայում են ռազմաքաղաքական, տնտեսական և 
քաղաքակրթական գործընթացների սերտաճման մասին, ինչն իր հերթին 
թելադրում է Հիմնադրամում կատարվող հետազոտություններում 
միջդիսցիպլինար մոտեցման (մեթոդի) կիրառումը։    
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Տեղեկանք 
 

Հիմնադրամում աշխատում  են 12 փորձագետ, տեղեկատվական–հրատարակչական 
ոլորտի 9 մասնագետ և 12 աշխատակից` սպասարկող անձնակազմ (ընդամենը` 33 
աշխատակից), որոնցից 1-ը` գիտությունների դոկտոր, 6-ը` գիտությունների թեկնածու, 2 
փորձագետ պատրաստում են թեկնածուական թեզ։ 2007թ. հիմնադրամի կողմից 
հրապարակվել են` 307 տպագիր աշխատանք (որոնցից 208-ը հեղինակել են «Նորավանքե-
ի աշխատակիցները, 72-ը` հիմնադրամի աշխատանքներին ներգրավված 
փորձագետները, 27-ը` այլ վերլուծաբաններ։ Հրատարակվել են 3 մենագրություն, 1 
գրքույկ, 8 համար ամսագիր, 1 համար թեմատիկ տեղեկագիր, 30 վերլուծական 
տեղեկագիր (ընդհանուր առմամբ - 43 հրատարակում)։ 
Կազմակերպվել են 1 միջազգային կոնֆերանս և 13 սեմինար, ԶԼՄ-ին տրվել են տասնյակ 
հարցազրույցներ, հիմնադրամի աշխատակիցները մասնակցել են միջազգային և 
տեղական մի շարք գիտաժողովների։ ,Նորավանքյան ընթերցումներիե շարքում 
իրականացվել է 10 դասախոսություն։ 
Հիմնադրամը համագործակցում է 4 արտասահմանյան, 6 տեղական հետազոտական 
կենտրոնների և կազմակերպությունների հետ։ 
Ինտերնետի հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն հատվածներում «Նորավանքե-ի վերաբերյալ 
կա մոտ 40.000 հիշատակում, Հիմնադրամի կայքի հաճախորդների թիվը 2007-ին 
կրկնապատվել է և կազմել է 34 000։   
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1. «Հասարակագիտական հետազոտություններե ծրագիր 
Ղեկավար՝ Թամարա Վարդանյան  

 
Ծրագիրը ներառում է երկու թեմա. «Տեղեկատվական և հոգևոր անվտանգության 
խնդիրների ուսումնասիրությունե և «Սփյուռքի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունե։ 
Ծրագրի շրջանակներում հրատարակվել են 3 մենագրություն և 1 գրքույկ, 169 տպագիր 
աշխատանք (տես Հավելված 1)։ Կազմակերպվել է «Հայկական համայնքներն արդի 
փուլում. գոյապահպանություն, հեռանկարներե խորագրով միջազգային գիտագործնական 
կոնֆերանս, կոնֆերանսի նյութերի հրատարակում և 8 սեմինար։ 
 
 

1.1 «Տեղեկատվական և հոգևոր անվտանգության խնդիրների ուսումնասիրությունե  
Ղեկավար՝ Գագիկ Հարությունյան 

  
«Մեր հաղթանակներըե նախագիծ (Հայոց ռազմարվեստը հոգեբանական անվտանգության 
համատեքստում). նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել հայկական ռազմարվեստի 
պատմությունը և մեր հաղթանակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը դարձնել 
հանրային գիտակցության բաղադրամաս։ Դա պետք է նպաստի. 

 «Պարտվող ազգե լինելու բարդույթներից ձերբազատմանը (հոգեբանական 
անվտանգություն)։ 

 Զինված ուժերում քարոզչական աշխատանքի արդյունավետության 
բարձրացմանը (տեղեկատվական անվտանգություն)։ 

 
Ստեղծվել է ընտրված 103 ճակատամարտերի վերաբերյալ պատմագիտական նյութերի 
բազա, որի հիման վրա կազմվել և նախնական խմբագրման են ենթարկվել 72 նյութ։ 
Կատարվել է ժամանակագրական պարբերացում, առանձնացված ժամանակաշրջանների 
համար պատրաստվել են ներածական հոդվածներ։ Կազմվել են մատենագիտություն, 
ռազմական տերմինների բացատրական բառարան, պատրաստվել են 17 պատմական, 26 
ռազմական գործողությունների քարտեզներ, 26 ճակատամարտերի սխեմաներ, 7 
սխեմատիկ պատկերներ և համապատասխան պատկերազարդումներ։ Արդեն 
հրատարակման է պատրաստ  մատենաշարի առաջին հատորը։ 
 
Ազգային հիշողության հիմնախնդիրները տեղեկատվական անվտանգության 
համատեքստում.  
Կատարված աշխատանքներում անդրադարձ է կատարվում կոլեկտիվ և պատմական 
հիշողության հասկացություններին, դրանց փոխանցման մեխանիզմներին, 
էթնոմոբիլիզացիոն ներուժին ու քաղաքական ընտրանու կողմից դրանց օգտագործման 
ձևերին։   
Մասնավորապես, Ցեղասպանության հարցի ուսումնասիրման շրջանակներում 
իրագործվել են աշխատանքներ, որոնցում Եղեռնի ուսումնասիրությունը 
մեթոդաբանական առումով տեղափոխվել է որակական նոր հարթություն և  դիտարկվում 
է որպես պատմական հիշողության առաջնային բաղադրատարր։ Զուգահեռներ 
անցկացնելով Հոլոքոստի հիշողության հետ իսրայելյան հասարակությունում` 
կարևորվում են Հայոց ցեղասպանության հիշողության պահպանման և մատուցման 
ձևերի, դրանց քարոզչական գործառույթի խնդիրները, որոնք քննարկում են աշխարհում 
ընթացող գործընթացները մինչ օրս կատարված ցեղասպանությունների ճանաչման և 
ժխտման համատեքստում։ 
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Մշակութային անվտանգության ոլորտին է առնչվում Հասմիկ Հմայակյանի «Հայ արվեստի 
և մշակույթի առանձնահատկությունները համաշխարհային քաղաքակրթության 
համատեքստումե հիմնարար հետազոտությունը։   
 
Հոգևոր անվտանգության ոլորտին է վերաբերում Կարինե Տեր-Գրիգորյանի «Հայրեր, 
մայրեր, որդիներե աշխատությունը, որն արժանացել է Վեհափառի հավանությանը և 
ներկայումս տարածվում է Սբ. Էջմիածնի հոգևոր գրականության սփռման ցանցի միջոցով։  

 
 

1.2 «Սփյուռքի հիմնախնդիրներե 
Թեմայի ղեկավար՝ Թամարա Վարդանյան  

 
Թբիլիսիի հայ համայնքը. Իրականացվում է թիֆլիսահայ համայնքի ներկայիս 
իրադրության ուսումնասիրություն։ Կապ է պահպանվում տեղի հայ հասարակական 
գործիչների հետ։ Առանձին ուսումնասիրվել են Ցեղասպանությանը նվիրված 
միջոցառումների կազմակերպման առանձնահատկությունները, գնահատվել 
հասարակական տրամադրություններն ու համայնքի անդամների ներգրավվածությունն 
այդ միջոցառումներին։  
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թիֆլիսահայության հիմնախնդիրները 
խորանալու միտումներ ունեն։ Դա պայմանավորված է նաև Վրաստանի 
իշխանությունների` կրթական ոլորտում անցկացվող «բարեփոխումներովե, որոնք էթնիկ 
փոքրամասնությունների մայրենի լեզվով կրթություն ստանալու հարցում խոչընդոտներ 
են ստեղծել։ Համայնքի էթնոմոբիլիզացիոն ներուժը շարունակաբար թուլանում է։  

 
Ռուսաստանի  և Վրաստանի հայ համայնքներ. Կատարված հետազոտություններից և 
«Հայկական համայնքներն արդի փուլում. գոյապահպանություն, հեռանկարներե 
կոնֆերանսի նյութերի վերլուծությունից հետևում է, որ.   
 Կրասնոդարի, Ստավրոպոլի երկրամասերում և Վրաստանում հայերը տեղացիների 

կողմից ընկալվում են որպես հիմնական տնտեսական մրցակից։ Այսինքն` հայերը 
մրցունակ են, բայց այդ հանգամանքը նրանց վերածում է ռուսական և վրացական 
անառողջ ազգայնականության դրսևորման հիմնական թիրախի։ 

 Հայ Առաքելական եկեղեցին շարունակում է մնալ ազգային ինքնությունը 
պահպանող հիմնական կառույցը։ Սակայն նախկինում որոշակի 
դերակատարություն ունեցող կիրակնօրյա դպրոցները կորցրել են գրավչությունը, 
քանի որ երիտասարդներն ավելի շուտ նախընտրում են հաճախել օտար լեզուների և 
համակարգչային ուսուցման, քան հայոց լեզվի դասընթացներ, որն 
աշխատաշուկայում պահանջարկ չունի։ 

 
Իրաքի և Թուրքիայի հայ համայնքներ. Ուսումնասիրվում են իրաքահայ համայնքի առկա 
խնդիրները։ Քննարկվել են համայնքի հեռանկարները պատերազմական իրադրության 
համատեքստում։  
Թուրքական (հատկապես` Պոլսի) համայնքի հիմնախնդիրները քննարկվում են 
արմատական իսլամականների ակտիվացող գործունեության համատեքստում։ 
Կատարվում են այլալեզու, այլադավան, ծպտյալ հայերի խնդիրներին վերաբերող 
աշխատանքներ։     
   
Այլ համայնքներ. Հիմնադրամի աշխատանքներին ներգրավված` «Էքսպերտե հանդեսի 
թղթակից Սերգեյ Սումլյոննու կողմից ուշագրավ դիտարկումներ են կատարվել Չեխիայի 
հայ համայնքի վերաբերյալ։ Քննարկվել են Իրանի հայ համայնքում առկա արտագաղթի 
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միտումները, ուսումնասիրվել են Սևծովյան ավազանում բնակվող հայության 
հիմնախնդիրները, համշենահայերի էթնիկ ինքնագիտակցության և հայկական սփյուռքին 
վերաբերող այլ հրատապ հարցեր։  

 
Հայոց ազգային կապիտալը և հայ համայնքները. Գիտական և տեղեկատվական 
շրջանառության մեջ են  դրվել հայ մատենագիտությանն անհայտ Գևորգ Դամասկոսցու 
կյանքին ու գործունեությանն առնչվող նյութերը (ի դեպ, վերջինս նաև Պրահայի առաջին 
սրճարանի հիմնադիրն է )։  
Պատրաստվել է «Հայոց առևտրատնտեսական ներկայությունը Թիֆլիսում. վաղ 
միջնադար - 1918թ.ե աշխատանքը, պետպատվերի շրջանակում հրատարակվել է «Հայերը 
և Բաքունե գրքի ռուսերեն թարգմանությունը։ Պատրաստվում է հրատարակման երկլեզու 
(հայերեն, ռուսերեն) հրատարակություն «Արդի Ռուսաստանի 100 ամենաազդեցիկ 
հայերը. բիզնեսե կենսագրական հանրագիտարան։ 
 
Հայկական համայնքներն արդի փուլում. գոյապահպանություն, հեռանկարներե 
միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս. Հունիսի 19-20-ին կազմակերպվեց և 
անցկացվեց միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս «Հայկական համայնքներն արդի 
փուլում. գոյապահպանություն, հեռանկարներե խորագրով։ Կոնֆերանսի 
աշխատանքների կազմակերպման համար ձևավորվեց կազմկոմիտե (նախագահ՝ Գագիկ 
Հարությունյան, տեղակալ՝ Թամարա Վարդանյան)։ Կոնֆերանսի նյութերի 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հետխորհրդային տարածքի հայկական համայնքներն 
ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցով պայմանավորված է իրադրությունը 
տեղերում։ 
 
2008 թվականից թեման շարունակվելու է «Նորավանքե ԳԿՀ Հայագիտական 
համակարգող-տեղեկատվական կենտրոնի «Համայնքների հիմնախնդիրները հայության 
անվտանգության համատեքստումե ծրագրի շրջանակներում։ 
 
 

1.3 «Հայագիտական համակարգող-տեղեկատվական կենտրոնիե  
2008թ. գործունեության հիմնադրույթները 

 
Կենտրոնի աշխատանքները իրագործվելու են երեք ծրագրերի` «Հայության, 
մասնավորապես հայ համայնքների անվտանգության խնդիրներըե, «Այլալեզու, 
այլադավան հայության, մասնավորապես Թուրքիայի իսլամացած հայերի խնդիրներըե, 
«Հայության  հիշողության քաղաքականության խնդիրներըե շրջանակներում, որոնք 
մասնավորապես ենթադրում են հետևյալ գործառույթները։   

 
 

1. Համայնքների խնդրով միջազգային երկրորդ գիտագործնական կոնֆերանսի 
կազմակերպում, նյութերի մշակում և հրատարակում։  

2. Հայկական համայնքների վեբկայքերի տվյալների համալիր շտեմարանի ստեղծում, այդ 
վեբկայքերի պատասխանատուների հետ համագործակցության հաստատում, 
շտեմարանի տվյալների տեղադրում նորավանքյան վեբկայքի «Համայնքներե բաժնում, 
նշված պատասխանատուների մասնակցության ապահովում համայնքների գծով 
գիտագործնական երկրորդ կոնֆերանսին։ 

3. Հայագիտական կենտրոնների մասին տվյալների շտեմարանի կազմման սկզբունքների 
ստեղծում, տեղեկատվության որոնում, տվյալների բազայի աստիճանական լրացում, 
կապերի հաստատում, տեղեկատվության փոխանակում։ Ձեռք բերված որակական տեղե-
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կատվության տրամադրում ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտի համապատասխան 
հաստատություններին։  

4. Ռուսաստանի ազդեցիկ հայազգի գործիչների մասին հանրագիտարանի ստեղծում։ 
5. Շարունակել աշխատանքները Սփյուռքում գործող հասարակական 

կազմակերպությունների շտեմարանի ստեղծման ուղղությամբ, իրականացնել 
ներհամայնական ռեսուրսների գնահատում նրանց գործունեության մոնիթորինգի 
միջոցով, նոր կապեր հաստատել և ամրապնդել առկա կապերը Սփյուռքում գործող 
հայկական ՀԿ-ների և ակտիվ լիդերների հետ։ Հնարավորության սահմաններում 
իրականացնել համատեղ ծրագրեր։ 

6. Արևմտյան Հայաստանում բնակվող այլալեզու և, մասնավորապես, կրոնափոխ հայության 
(իբրև ամբողջություն և իբրև բեկորներ) ուսումնասիրության ձեռնարկում ինչպես տեղում 
հավաքված և հավաքվելիք նյութերի, նույնպես և եվրոպական երկրներում գտնվող 
համապատասխան մասնագետների հետ հանդիպումների իրականացման արդյունքում։ 
Թուրքիայի Հանրապետությունում բնակվող մահմեդական հայերի նկատմամբ 
հայեցակարգային մոտեցման մշակում, «Տեղեկագրիե առանձին համարի հրատարակում։ 
Կրոնափոխ հայության մասին առկա տեղեկատվության համակարգում, 
համապատասխան շտեմարանների նախաձեռնում, լրացում։   

7. Հեռավար ուսուցման ուղղությամբ Հայաստանում տարվող աշխատանքների վիճակի 
պարզում, հայերենի ու հայոց մշակույթի ուսուցման վերաբերյալ համակարգչային 
իրականացմամբ ուսուցողական ծրագրերի առկայության ճշգրտումներ, նոր ծրագրերի 
մշակման անհրաժեշտության հստակեցում, հարցի կենսագործման համար հնարավոր 
ռեսուրսների վերհանում, նոր ծրագրաշարերի ստեղծման գործընթացի ձեռնարկում։ 

8. Հանրամատչելի հոգևոր գրականության հրատարակման գործի շարունակում, 
համացանցային եղանակով տեղեկատվության տարածում։  

9. Համաշխարհային հրեության գործունեության փորձի ուսումնասիրման շարունակում, 
Հայության հետ նրանց համագործակցության հնարավոր եզրերի տեսական և 
գիտագործնական որոնումներ։  

10. Հայության հիմնախնդիրներով զբաղվող նոր ձևաչափերի համար պարբերական 
քննարկումների անցկացում, տեսական և գործնական բնույթի առաջարկների մշակում 
(«Նորավանքե-ի այլ ծրագրերի աշխատակիցների հետ համատեղ։  
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2. «Քաղաքական վերլուծություններե ծրագիր 
Ղեկավար՝ Սարգիս Հարությունյան 

 
Հետազոտությունների ուղղվածությունը. 
 ձևավորել համարժեք պատկերացումներ գլոբալ և տարածաշրջանային  

գործընթացների վերաբերյալ, 
 մշակել Հայաստանի ազգային անվտանգությանն առնչվող քաղաքական հնարավոր 

զարգացումների սցենարներ, նախագծեր, 
 իրազեկել Հայաստանի ընտրանուն և հանրությանը քաղաքական իրավիճակի 

շուրջ առկա փորձագիտական գնահատականների մասին։   
 
Միջազգային քաղաքականություն  
Բազմաբևեռ աշխարհակարգ. որպես միջազգային քաղաքականության հիմնական միտում 
պետք է նշել Միացյալ Նահանգների նահանջն իր գլոբալ մենատիրական դիրքերից։ Այդ 
գործընթացը պայմանավորված է ԱՄՆ ու նրա մերձավոր դաշնակիցների 
գաղափարախոսական ու տնտեսական թուլացմամբ։ ԱՄՆ-ը շարունակում է հանդիսանալ 
մտավոր ու նյութական ռեսուրսներ ունեցող թիվ 1 տերությունը, սակայն փաստն այն է, որ 
Վաշինգտոնում ամրագրվում է այն դրույթը, որ անհնար է միակողմանիորեն 
փոփոխություններ մտցնել թե՛ գլոբալ քաղականությունում, թե՛ տարածաշրջանային 
փոխդասավորվածություններում, ինչպես որ ենթադրվում էր 1990-ական թթ.։ Իրանի 
նկատմամբ ԱՄՆ մոտեցման վերանայումը դրա կարևորագույն վկայությունն է։ 
 
Թեև գործոնների իմաստով ընթացող գործընթացում աչքի են զարնում` 
 ֆրանսիական քաղաքականության ակտիվացումը (ԱՄՆ-ի հետ 

հարաբերությունների սերտացումը, Իտալիայի ու Իսպանիայի հետ 
Միջերկրածովյան միության հիմնումը),  

 «տեղերումե ԱՄՆ դաշնակիցներ համարվող երկրների ինքնուրույնության 
շարունակվող աճը (Շրյոդերի Գերմանիայից հետո նույն տրամաբանության մեջ են 
մտել այսօրվա Իսրայելի, Թուրքիայի ու Պակիստանի քաղաքականությունները), 

 Կոսովոյի հարցով պայմանավորված նոր իրողությունը միջազգային 
իրավաքաղաքական հարթությունում, 

սակայն գոյություն ունեն երկու գործոններ, որոնք հատկապես կարճաժամկետ 
հեռանկարում կարող են առավելագույն ազդեցություն ունենալ գլոբալ 
քաղաքականության վրա` ամերիկա-իրանական հնարավոր 
պայմանավորվածությունները և ՌԴ - ԱՄՆ ու ՉԺՀ - ԱՄՆ հակասությունները։ 

Ուշագրավ է, որ ԱՄՆ - Իրան հավանական պայմանավորվածությունների 
օրակարգն ընդգրկում է Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև եղած հիմնական երկու 
հակասությունները` 
 իրանական միջուկային ծրագիրը. ԱՄՆ-ը հայտարարեց, թե Իրանի միջուկային 

ծրագիրը ներկայումս չունի ռազմական բնույթ, 
 ապագա իրավիճակն Իրաքում. 2007թ. նոյեմբերի 26-ի ամերիկա-իրաքյան 

ռազմաքաղաքական պայմանագիրը վկայում է Իրաքի հարցում ԱՄՆ - Իրան 
սկզբունքային փոխհամաձայնության մասին։ 

Մյուս կողմից` ԱՄՆ-Ռուսաստան  ձևաչափում նկատվող հակասությունները նույնպես 
ունեն հիմնարար բնույթ` 
 ռազմաքաղաքական. Արևելյան Եվրոպայում և Հարավարևելյան Ասիայում 

ամերիկյան հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տեղակայմանն ու 
ընդլայնմանը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի և Ուկրաինայի 
անդամակցության հեռանկարը, 
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 տնտեսական-էներգետիկ ոլորտ. հակասություններն այս ոլորտում նախևառաջ 
դիտարկվում են Ռուսաստանի տնտեսական կարողությունների վերականգնման 
համատեքստում (ամերիկյան փորձագիտական գնահատականների համաձայն` 
էներգակիրների միջազգային գնի ներկա մակարդակի պահպանման դեպքում 
2017թ. Ռուսաստանը կունենա Եվրոպայում ամենամեծ տնտեսությունը` $5 տրլն, 
CSIS, Alternative Futures for Russia to 2017)1։ 

 
Հայաստանի պարագայում հատկապես կարևորվում է այն, որ նման իրավիճակը կարող է 
լուրջ նախադրյալներ ստեղծել հարավկովկասյան փոխդասավորվածության 
փոփոխության համար, ինչը կարող է հետևանքներ ունենալ ղարաբաղյան status quo-ի 
վրա։ 
 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը 
Չնայած ԼՂՀ հիմնախնդրի առնչությամբ նոր լուրջ նախաձեռնություններ չպետք է սպասել 
այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հարավային Կովկասում շահեր ունեցող ուժի կենտրոններից 
մեկը կամ մի քանիսը չեն փորձի փոխել տարածաշրջանային փոխդասավորվածությունը, 
սակայն մասնավորապես ամերիկա-ռուսական հակասությունների հետագա խորացումը 
կարող է շոշափելի ներգործություն ունենալ այս խնդրի վրա։ Այդ իմաստով պետք է 
որոշակի զարգացումներ սպասել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի հավանական 
անդամակցությունից  և Կոսովոյի հավանական անկախությունից հետո։  
 
Հարավկովկասյան զարգացումների իմաստով պետք է կարևորել. 
 Հարավային Կովկասի շարունակվող ռազմականացումը, 
 Կոսովոյի շուրջ ընթացող զարգացումների և ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի հավանական 

անդամակցության ներգործությունը տարածաշրջանում, 
 նոր որակ ձեռք բերող Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան համագործակցությունը, 
 աշխարհաքաղաքական նոր իրադրությունում հայտնված Իրանի և Թուրքիայի 

քաղաքականությունները Հարավային Կովկասում։ 
 
Մերձավոր և Միջին Արևելք 
Այս տարածաշրջանին առնչվող զարգացումներում շարունակում է առաջնային 
հանդիսանալ ամերիկա-իրանական հարաբերությունների հարցը, սակայն 2007թ. երկրորդ 
կեսը սկսեց աստիճանաբար առանձնանալ Թուրքիայի քաղաքականությանը վերաբերող 
նոր բնույթի իրողությունների ի հայտ գալով։ 

ԱՄՆ - Իրան ձևաչափում նկատվող փոփոխություններով են թելադրված նաև նոր 
զարգացումները իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունում, Լիբանանում, Սիրիայի 
շուրջ առկա իրավիճակում, Իրաքում և ընդհանուր առմամբ` արաբա-իրանական 
հարաբերություններում։ Հիմնավորված է թվում այն տեսակետը, ըստ որի` ամերիկա-
իրանական պայմանավորվածությունները ոչ միայն վկայում են տարածաշրջանում 
Թեհրանի ազդեցության աճի մասին, այլև հիմք են դառնում տարածաշրջանային մի շարք 
հարցերում նոր իրավիճակի հաստատման համար։ 

Ներկայացվածի ֆոնին նորություն է հանդիսանում Թուրքիայի նոր 
քաղաքականությունը։ Անկարայի հակասությունները ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և Իսրայելի 
հետ ակնհայտ դարձրին Մերձավոր Արևելքում, Բալկաններում, Սև ծովի ավազանում ու 
Հարավային Կովկասում տարվող թուրքական քաղաքականությունը, որի նպատակն է 

                                                
1 Գագիկ Հարությունյան, «Նոր աշխարհաքաղաքական իրողություններ», «Գլոբուս» վերլուծական 
տեղեկագիր, «Նորվանք» ԳԿՀ, թիվ 20 (28), 2007թ., էջ 3։ Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Նոր աշխարհա-
քաղաքական իրողություններ», «Հանրապետական» ամսագիր, թիվ 11 (53), 2007թ., էջ 20։ 
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Անկարայի ազդեցությամբ առանձնացող նոր ձևաչափերի հիմնումը կամ հների 
ամրապնդումը։ 

 
Էներգետիկ անվտանգության խնդիրներ 
Էներգետիկայի ոլորտում պետք է առանձնացնել հետևյալ երեք հանգամանքները. 
 Իրագործվող նախագծերի ավարտ – շահագործման հանձնվեցին երկու 

գազատարներ՝ «Իրան-Հայաստանե և «Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրումե, ինչը ստեղծեց 
որակապես նոր իրավիճակ Հարավային Կովկասի էներգետիկ քարտեզում. 
Հայաստանն առաջին անգամ ստացավ ռուսականին այլընտրանքային գազ` Իրանից, 
իսկ Ադրբեջանը վերածվեց գազ արտահանող պետության։ 

 Նոր նախագծերի իրագործման սկիզբ – ստորագրվեց «Բուրգաս-Ալեքսանդրոպոլիսե 
նավթատարի կառուցման մասին ռուս-բուլղարա-հունական համաձայնագիրը, 
ինչպես նաև Մերձկասպյան գազատարի կառուցման մասին ռուս-ղազախա-
թուրքմենական արձանագրությունը։ Սրանով իսկ մատնանշվեց հետխորհրդային 
տարածքում էներգետիկ նոր նախագծերի իրականացման ակտիվ փուլի սկիզբը, 
որում ազդեցիկ մասնակցություն ունի Ռուսաստանը։ 

 Հայաստանը ստեղծեց բավական լուրջ քաղաքական և տնտեսական հիմք երկրի 
տարածքում նոր ԱԷԿ-ի և նավթավերամշակման գործարանի կառուցման համար։ 

 
 
Հայաստանի մասով մերձավորարևելյան նոր զարգացումների հետևանքներն առաջին 
հերթին կարող են իրենց զգացնել ոչ թե երկկողմ (հայ-իրանական, հայ-թուրքական) 
հարաբերությունների ձևաչափում, այլ ողջ Հարավային Կովկասի նկատմամբ Թուրքիայի 
և Իրանի, փաստորեն, նորացված  քաղաքականությունների առումով։ Մյուս կողմից` 
կարևոր է առանձնացնել այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի հակասություններն արևմտյան 
ուժի կենտրոնների (հատկապես` Իսրայելի) հետ Երևանի համար «հնարավորությունների 
պատուհանե են բացում այդ ուղղությամբ։  

 
 

2008թ. հետազոտական ծրագրերը 

2008թ. «Քաղաքական վերլուծություններե ծրագրի շրջանակներում նախատեսված 
աշխատանքները միտված են լինելու երկու հիմնական դրույթների իրականացմանը. 
 ձևավորել համարժեք պատկերացումներ գլոբալ և տարածաշրջանային  

գործընթացների վերաբերյալ, 
 մշակել ՀՀ և ԼՂՀ ազգային անվտանգությանը վերաբերող ու այդ իմաստով 

հայությանն առնչվող քաղաքական հնարավոր զարգացումների սցենարներ, 
նախագծեր։ 

 
Հետազոտական մաս 
Գլոբալ զարգացումներ 
Հետազոտության առարկա են հանդիսանալու գլոբալ հարթությունում ընթացող, ուժի 
առաջնային կենտրոնների համար կարևոր նշանակություն ունեցող և համակարգաստեղծ 
բնույթ կրող աշխարհաքաղաքական զարգացումները, որոնք ձևավորում են գլոբալ 
քաղաքականության տրամաբանությունը։ 
 
Տարածաշրջանային զարգացումներ 
Տարածաշրջանային զարգացումների առումով հետազոտության օբյեկտ են այն 
տարածաշրջանները, որոնք ուղղակի և/կամ կարևոր առնչություն ունեն ՀՀ և ԼՂՀ ազգային 
անվտանգության հետ։ Այդ տարածաշրջաններն են` 
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 Հարավային Կովկասը, 
 Մերձավոր Արևելքը, 
 Սևծովյան ավազանը, 
 Կասպյան ավազանը, 
 Կենտրոնական Ասիան։ 

Հետազոտության բնույթի իմաստով հետազոտական աշխատանքի առարկա են 
հանդիսանալու տարածաշրջանային հարթությամբ առանձնացած այն գործընթացները, 
իրադարձությունները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն ուժերի տարածաշրջանային 
փոխդասավորվածության տեսանկյունից։ 
 
Հայաստանին անմիջականորեն հարևան երկրները 
Շարունակվելու են Հայաստանին անմիջականորեն հարևան չորս երկրների` Վրաստան, 
Ադրբեջան, Իրան, Թուրքիա, ներքին ու արտաքին քաղաքականությունների և դրանց 
առնչվող ռազմական ու տնտեսական զարգացումների հետազոտությունները։ 
Ուշադրության կենտրոնում են լինելու հատկապես այն գործընթացները, որոնք 
վերաբերում են ՀՀ և ԼՂՀ ազգային անվտանգությանը։ 
 
 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ՀՀ, ԼՂՀ ու Հայության ազգային անվտանգությանն 
առնչվող առանցքային կետերից է։ Հիմնախնդրին վերաբերող զարգացումները 
շարունակելու են հանդիսանալ ծրագրի հետազոտական աշխատանքի օբյեկտ։ 
 
Էներգետիկ զարգացումներ 
Առաջիկա տարիներին Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանն առնչվող հատվածի 
նշանակությունը միայն աճելու է պետության ողջ ազգային անվտանգության 
համակարգում։ 2008թ. նույնպես էներգետիկ զարգացումներին վերաբերող 
ուսումնասիրությունները ծրագրի հետազոտական աշխատանքների մասն են կազմելու։ 
 
Նախագծերի մշակման մաս 
2008թ. «Քաղաքական վերլուծություններե ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու են ՀՀ 
և ԼՂՀ ազգային անվտանգությանն ու հայությանը վերաբերող քաղաքական 
զարգացումների սցենարային մշակումներ, որոնց հիմնական նպատակն է լինելու 
հայրենի կիրառական քաղաքականության համար ապահովել Հայաստանի ու Հայության 
շահերն արտահայտող իրավիճակի զարգացման նախագծեր։ 
 
ՀՀ և ԼՂՀ ազգային անվտանգությանն առնչվող նախագծերը վերաբերելու են առաջիկայում 
ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ուղղություններին. 
 Ղարաբաղյան հիմնախնդիր, 
 Վրաստան. ներքին ու արտաքին քաղաքական զարգացումներ, 
 հայ-թուրքական հարաբերություններ, 
 ՀՀ ու ԼՂՀ էներգետիկ անվտանգությանը վերաբերող զարգացումներ։ 

 
Հայութան անվտանգությանն առնչվող նախագծերն առնչվելու են համահայկական 
(միջազգային) տարաբնույթ ձևաչափերի ստեղծմանը։ 
Այս հատվածին վերաբերող նախագծերի մշակման ընթացքում նախատեսվում է 
համակարգել աշխատանքները «Հայագիտականե կենտրոնի հետ։ 
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3. Ուսումնական ծրագիր 
«Նորավանքյան ընթերցումներե 

Ղեկավար` Հարություն Մարության  
 
 

«Նորավանքե-ը, որպես արդի «ուղեղային կենտրոններիե ոճով գործող ՀՀ 
ամենախոշոր հաստատություններից մեկը, ձգտելով աշխատել այն նույն չափանիշներով, 
որոնք գործում են աշխարհի նման այլ կենտրոններում, իր գործունեության կարևոր ոլորտ 
է նկատում ուսումնական ծրագրերի իրականացումը։      

Հաշվետու ժամանակահատվածում պարբերական քննարկումների ճանապարհով 
ճշտվել ու հստակեցվել են ուսումնական ծրագրի առջև դրված հայեցակարգային 
նպատակները և խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։  

Հայաստանյան գիտական թե կրթական իրականության մեջ, համաձայն եղած տե-
ղեկությունների, ներկայումս բացակայում են Հայաստանը և Հայությունը գլոբալ 
զարգացումների համատեքստում դիտարկող և գիտակրթական ու գիտագործնական 
նպատակներ հետապնդող նպատակային քննարկումներ։ Տեղեկատվական դաշտում, ան-
գամ մասնագետների համար, հաճախ դժվար է լինում կողմնորոշվել, զանազանել էականն 
ու երկրորդականը, հասկանալ սեփական պետության ու ժողովրդի տեղը, դերն ու 
սպասվող մարտահրավերները, դրանց դիմակայելու ձևերն ու միջոցները։  

Առկա բացը լրացնելու ուղղությամբ 2007թ. առաջին կիսամյակում ձևավորվեց 
«Հայաստանը և հայությունը գլոբալ զարգացումներում. արդի վիճակը և մարտահրավեր-
ները. նորավանքյան ընթերցումներե խորագրով դասախոսությունների առաջարկվող 
շարք, որը նախատեսում էր շաբաթական պարբերականությամբ, մասնագետների 
որոշակի շրջանակների համար կազմակերպել տվյալ բնագավառում հանրապետության 
լավագույն փորձագետների մասնակցությամբ անցկացվող դասախոսություն-քննարկում-
ներ։ Պլանավորվում էր ապահովել դասախոսությունների թեմատիկ բազմազանությունը, 
դասախոսների մասնագիտական սկզբունքով ընտրությունը, ինչպես նաև ունկնդիրների 
պրոֆեսիոնալ շրջանակը։ Սա ենթադրում է մագիստրոսական կամ բարձրագույն կրթու-
թյուն, քննարկվող թեմաների շուրջ որոշակի գիտական և աշխատանքային փորձառու-
թյան տեր մարդկանց ներկայությունը, ինչը հնարավորություն կտար երիտասարդ հետա-
զոտողներին հասարակագիտական և քաղաքագիտական ոլորտի արդի պատկերացումնե-
րի մասին իրազեկել ավելի մասնագիտորեն։ Նախատեսվում էր, որ դասախոսությունների 
յուրաքանչյուր շարք միտված է լինելու որոշակի հիմնախնդիրների լուսաբանմանը և 
առկա կամ ծագող հարցադրումների պատասխանների որոնմանն ու, այդպիսով, ուղ-
ղորդված է լինելու որոշակի լսարանի։  

«Հայաստանը և հայությունը գլոբալ զարգացումներում. արդի վիճակը և 
մարտահրավերներըե նորավանքյան ընթերցումները ներառում են ութ խումբ 
հարցադրումներ. 

- Քաղաքակրթության և ինքնության հիմնախնդիրներ, 
- Արդի հայության ժողովրդագրական և հայաստանյան հասարակության 

սոցիալական հիմնախնդիրները,  
- Հայկական համայնքների հիմնախնդիրներ, 
- Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ, 
- Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրներ, 
- Էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրներ. 
2007թ. առաջին կիսամյակի ավարտի պլանով ենթադրվում էր, որ 

հիմնախնդիրները կլուսաբանվեն շուրջ քառասուն թեմատիկ դասախոսությունների 
միջոցով, որոնցում ներգրավված կլինեն ավելի քան երեսուն հեղինակավոր 
մասնագետներ։ Նախատեսվում էր, որ յուրաքանչյուր դասախոսություն ու դրան 
հաջորդող քննարկում իրենց արտացոլումը կգտնեն «Նորավանքե ԳԿՀ վեբկայքում։ 
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«Նորավանքյան ընթերցումներե-ի հաջող ընթացքի ու արդյունքների պարագայում այն 
կարող է դառնալ կարևոր քայլ «Համահայկական համալսարանիե ստեղծման 
ճանապարհին, խնդիր, որը մնում է «Նորավանքե գիտակրթական հաստատության 
առաքելություններից մեկը։  

2007թ. հոկտեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 12-ը, շաբաթական պար-
բերականությամբ, կայացել են հետևյալ 10 դասախոսությունները.   

 
 
Շարք 1. Քաղաքակրթության և ինքնության հիմնախնդիրներ 
1. Տիգրան Սարգսյան, «Հայկական քաղաքակրթությունը որպես բեկումնային նա-

խագիծե, 4 հոկտեմբերի 
2. Բաբկեն Վարդանյան, «Հավատք, գաղափարախոսություն և պետականությունե, 

10 հոկտեմբերի 
3. Գագիկ Հարությունյան, «Հայկական ուրույն քաղաքակրթությունը ազգային ան-

վտանգության համատեքստումե, 17 հոկտեմբերի 
4. Ռուբեն Սաֆրաստյան, «Հայ պահպանողականությունը համաշխարհային 

պահպանողական մտքի ծիրումե, 24 հոկտեմբերի 
5. Լևոն Աբրահամյան, «Ազգային ինքնության կերտման և հաստատման չորս մո-

դելներըե, 31 հոկտեմբերի 
6. Լևոն Աբրահամյան, «Հայոց ազգ-պետությո՞ւն, թե՞ ընտանիք-պետությունե, 7 

նոյեմբերի 
7. Թամարա Վարդանյան, «Ազգայնականության էությունը և գործառույթներըե, 14 

նոյեմբերի  
 
Շարք 2. Արդի հայության ժողովրդագրական և հայաստանյան հասարակության 

սոցիալական հիմնախնդիրները  
8. Լեմվել Վալեսյան, «Հայերն արդի աշխարհում. ժողովրդագրական ընդհանուր 

պատկերըե, 23 նոյեմբերի 
9. Շավարշ Քոչարյան, «Հայաստանի ժողովրդագրությունը համաշխարհային 

ժողովրդագրական զարգացումների համատեքստումե, 28 նոյեմբերի 
10. Ահարոն Ադիբեկյան, «Ազգի մտային և անձնային կարողությունների 

համապատասխանությունը 21-րդ դարի մարտահրավերներինե, 5 դեկտեմբերի։ 
 
2008 թվականին նախատեսվում է շարունակել դասախոսությունները։ Կազմված և 

համաձայնեցված է դասախոսությունների ցանկը (տես Հավելված 3)։ 
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4.  Տեղեկատվական ծրագիր 
Ղեկավար՝ Սևակ Սարուխանյան 

 
Ծրագրի գործունեության նպատակներն են. իրականացնել «Նորավանքե ԳԿՀ 
հրատարակչական աշխատանքները (պարբերականներ, գրքեր, ժողովածուների 
հրատարակություններ և այլն), մշակել, տեղակայել, կանոնավոր կերպով գորարկել ու 
նորացնել ԳԿՀ ինտերնետային կայքը, ձևավորել գրադարանը, ապահովել նյութերի 
արդյունավետ տարածումը շահագրգիռ կազմակերպությունների և անհատների 
շրջանում, ամրապնդել  «Նորավանքե ԳԿՀ կապերը շահագրգիռ հաստատությունների և 
անհատների հետ։ 2008 թվականից ծրագրի շրջանակներում գործելու է նաև 
հետազոտական-վերլուծական թեմա` «Տեղեկատվական և հոգևոր անվտանգության 
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունե։ Ծրագրի շրջանակներում 2007թ. հրատարակվել 
են 3 մենագրություն, 1 գրքույկ, 8 համար ամսագիր, 1 համար թեմատիկ տեղեկագիր, 30 
վերլուծական տեղեկագիր (ընդհանուր առմամբ - 43 հրատարակում)։  
 
Արման Կիրակոսյանի «Հայկական հարցը և Հայոց ցեղասպանությունըե մենագրությունը 
(վերահրատարակում ԱԳՆ պատվերով)։ Հետազոտությունը կատարվել է 2006 թվականին, 
Հիմնադրամի պատվերով։ Այն լույս է տեսել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով և 
նախատեսված է դիվանագետների, պատմաբանների, քաղաքագետների, միջազգային 
իրավունքի մասնագետների, ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակների 
համար։  
 
Կարինե Տեր-Գրիգորյանի «Հայրեր, մայրեր, որդիներե  գրքույկը։ Աշխատությունը 
նվիրված է քրիստոնեական կրթության հարցերին և կատարվել է Հիմնադրամի 
պատվերով ու Հայ Առաքելական եկեղեցու հետ ընթացող համագործակցության 
շրջանակներում։ Տպաքանակը տրամադրվել է Հայ Առաքելական եկեղեցուն` տարածելու 
նպատակով։ 
 
Խաչատուր Դադայանի «Հայերը և Բաքունե գրքի ռուսերեն հրատարակումը։ Գրքում 
ներկայացված է բաքվահայության պատմությունը։ Փաստված է այն վիթխարի ներդրումը, 
որ կատարել են հայերը նավթարդյունաբերությունում, առևտրատնտեսական ոլորտում և 
քաղաքի մշակութային կյանքում։ Փաստագրական նյութի հիման վրա նկարագրված է 
1918թ. թուրքերի և ադրբեջանցիների կողմից Բաքվում իրականացված հայոց 
ցեղասպանությունը։ 
 
Վաչե Հովսեփյանի «Гарегин Нжде и КГБե գիրքը։ Պետական անվտանգության գնդապետ 
Վաչե Հովսեփյանի գիրքը նվիրված է ականավոր քաղաքական և պետական գործիչ 
Գարեգին Նժդեհի կյանքի այն հատվածին, երբ նա 1952-1953թթ. գտնվում էր ՀՍՍՀ 
Պետական անվտանգության նախարարության երևանյան բանտում։  
 
«21-րդ ԴԱՐ հանդեսե-ի 8 համար. Հրատարակվում է 2004-ից և քաղաքագիտական-
վերլուծական ուղղվածության միակ հանդեսն է ՀՀ-ում, որը հրատարակվում է հայերեն, 
ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։ Առաջին կիսամյակում հրատարակվել են «21-րդ ԴԱՐե 
հանդեսի 1 (15), 2 (16), 3 (17), 4 (18) “21-й ВЕК” ռուսալեզու հանդեսի 1 (5), 2 (6) համարները։  
2007-ի հունիսին հրատարակվել է «21-st Centuryե անգլիալեզու հանդեսի առաջին, իսկ 
դեկտեմբերին` երկրորդ համարը։ Աճել է հանդեսի բաժանորդագրության քանակը, որը 
ներկայումս կազմում է 200 օրինակ։  

 
«Գլոբուսե տեղեկագրի 20 համար և 1 հավելված. Տեղեկագիրը նպատակ ունի ՀՀ 
քաղաքական ընտրանուն համակարգված ձևով տրամադրել տարածաշրջանային և 
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միջազգային զարգացումների վերաբերյալ վերլուծություններ, ինչպես նաև ներկայացնել 
այն արդիական հիմնախնդիրները, որոնք առնչվում են հայությանը, կիրառական 
հայագիտության և տեղեկատվական անվտանգության հիմնահարցերին։ Տեղեկագրի 
համարներում տպագրվել է 191 նյութ, որոնցից 114-ը հեղինակել են «Նորավանքե ԳԿՀ 
աշխատակիցները։  
«Գլոբուս  Էներգետիկաե տեղեկագրի 9 համար. Հրատարակվում է 2007-ի ապրիլից, 
«Նորավանքե-ի և «ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ միջև ձևավորված համագործակցության 
արդյունքում։ Տեղեկագրում զետեղվում են վերլուծություններ ՀՀ և տարածաշրջանային 
էներգետիկ զարգացումների վերաբերյալ։ Տեղեկագրի համարներում տպագրվել է 78 նյութ, 
որոնցից 11-ը հեղինակել են «Նորավանքե ԳԿՀ աշխատակիցները։ 
 
www.noravank.am կայքում զետեղվում են Հիմնադրամի վերլուծական 
հրապարակումները և հետազոտությունները, ինչպես նաև «Նորավանքե-ի 
գործունեությանը վերաբերող այլ նյութեր։ Ներկայումս www.noravank.am–ը Հայաստանում 
գործող վերլուծական ամենախոշոր ինտերնետային ռեսուրսն է, որից օգտվում են ավելի 
քան 80 երկրում, հիմնականում` Ռուսաստան, ԱՄՆ, Գերմանիա, Ադրբեջան, Վրաստան, 
Ուկրաինա և Իսրայել։ 
2007-ին կայքէջում զետեղվել է 477 նյութ, որոնցից 207-ը հայերեն, 194-ը` ռուսերեն,  76-ը` 
անգլերեն բաժիններում, ինչը գրեթե կրկնակիով ավելի է անցած տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ։ 2007թ. կայք այցելել է 34 000 մարդ։ 
2007-ի հունիսից գործում է լայն տեխնիկական–տեղեկատվական հնարավորություններ 
ունեցող նոր կայքը։ 
 
Գրադարան. 2007թ. գրադարանը համալրվել է 280 անուն գրքերով և ամսագրերով։ Այսօր 
գրադարանային ֆոնդում կա մոտ 2200 կտոր գրականություն։ Բաժանորդագրված է մոտ 
70 ընթերցող, այդ թվում`  ԵՊՀ, Սլավոնական համալսարանի և ՀՀ ԳԱԱ աշխատակիցներ։ 
Հիմնադրամը սկսել է փոխանակման ծրագրի շրջանակներում համագործակցել ԱՄՆ 
Կոնգրեսի գրադարանի հետ։ «21-րդ ԴԱՐե հանդեսը ԱՄՆ դեսպանատան կողմից 
պարբերաբար ուղարկվել է Կոնգրեսի գրադարան։ Փոխանակման ծրագրի 
շրջանակներում «Նորավանքե-ը ստանում է հասարակագիտական-քաղաքագիտական 
ուղղվածության գրքեր։     
 
Կապեր գիտական, վերլուծական և ուսումնական կենտրոնների հետ. Առաջին 
կիսամյակում ամրապնդվել կամ հաստատվել են կապեր հետևյալ 
կազմակերպությունների հետ. 

1. «ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ 
2. Միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ, Մոսկվա 
3. «Քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնե, Մոսկվա 
4. Ստրատեգիական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտ, Լոնդոն  
5. Ռուսաստանի կառավարման բարձրագույն դպրոց, Մոսկվա 
6. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության և Հնագիտության ու ազգագրության ինստիտուտներ  
7. «Հայքե ինստիտուտ  
8. ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն (Երևան) 
9. Կովկասյան լրատվամիջոցների ինստիտուտ (Երևան) 
10. «Երկիրե միություն (Երևան)։  

 
Կապեր են հաստատվել Իրաքի և Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքների 
կառույցների ու անհատ գործիչների, ինչպես նաև ՀՀ-ում ԱՄՆ, Սիրիայի, Ուկրաինայի 
դեսպանությունների հետ։ 
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2008թ.  ծրագրերը 

 
Ա. Հրատարակչական և տեղեկատվական ուղղություն 
 
Պատրաստվում են հրատարակման.  
Հասմիկ Հմայակյանի «Հայ արվեստի և մշակույթի առանձնահատկությունները 
համաշխարհային քաղաքակրթության համատեքստումե մենագրությունը` «Նորավանքե 
ԳԿՀ Տեղեկագրի տեսքով, և «Մեր հաղթանակներըե մատենաշարը։  
 
«21-րդ ԴԱՐե հանդեսի 4 համար - «21-րդ ԴԱՐե հանդեսի  1 (19),  2 (20), 3 (21), 4 (22)   
համարները, «21-ый Векե ռուսալեզու հանդեսի 1 (7), 2 (8)  համարները, «21-st Centuryե 
անգլիալեզու հանդեսի 1 (3), 2 (4)  համարները։ 
«Նորավանքե ԳԿՀ Տեղեկագիր` նվիրված այլալեզու և այլադավան հայերի 
հիմնախնդիրներին։ 
«Նորավանքե ԳԿՀ Տեղեկագրի հատուկ թողարկում` նվիրված «Հայկական համայնքներն 
արդի փուլումե 2-րդ գիտաժողովի (հունիս, 2008թ.) նյութերին։ 
«Գլոբուսե տեղեկագրի  20 համար և «Գլոբուս Էներգետիկաե տեղեկագրի  12  համար։  
 
Հիմնադրամի www.noravank.am կայք և գրադարան - Նախատեսվում է ստեղծել նոր 
թեմատիկ բաժիններ` ըստ հետազոտությունների թեմատիկ ուղվածությունների։ 
Գրադարանի հետագա համալրումը կախված է հիմնադրամի կողմից Հայաստանից դուրս 
հրատարակումների գնման հնարավորություններից։ Նախատեսվում է մեծացնել 
էլեկտրոնային փոխանցումների միջոցով ձեռք բերվող հրատարակությունների քանակը և 
կնքել պայմանագիր գրականություն ներկրող կազմակերպությունների հետ։   

 
Բ. Հետազոտական-վերլուծական ուղղություն  
 
«Տեղեկատվական և հոգևոր անվտանգության խնդիրների ուսումնասիրությունե  
թեմայի 2008թ. պլանները (ղեկավար` Գագիկ Հարությունյան)   

 
 Շարունակել «Մեր հաղթանակներըե խորագրով ուսումնասիրությունը և 

իրականացնել հետազոտության քառահատորյակի հրատարակչական 
աշխատանքները։ Կազմակերպել նաև ռուսերեն թարգմանությունն ու տարածումը։ 
Իրականացնել «Մեր հաղթանակներըե ուսումնասիրության դրույթները 
հանրությունում տարածելու և ներդնելու միջոցառումներ՝ հեռուստահաղորդաշար, 
ֆիլմաշար և այլն։   

 Շարունակել «քրիստոնեական դաստիարակությունե շարքից երեխաների և 
երիտասարդների համար հոգևոր-կրոնական ուղղվածությամբ գրականության 
ընտրանու (արևելահայերենով) հրատարակությունը։   

 Աշխատանքներ սկսել տեղեկատվական անվտանգության հիմնադրույթների 
ձևավորման ուղղությամբ։  
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5. Փորձագիտական խորհրդի աշխատանքները, կոնֆերանսներ,   
սեմինարներ և PR գործունեություն 

Պատասխանատու` Արաքս Փաշայան 
    

Հիմնադրամում կազմակերպվել են միջազգային 1 կոնֆերանս, փորձագիտական խորհրդի 
12 նիստ և 13 սեմինար։ 

 
«Հայկական համայնքներն արդի փուլում. գոյապահպանություն, հեռանկարներե 
միջազգային կոնֆերանս  2007թ. (հունիսի 19-20). Կոնֆերանսն ուներ գիտական և 
գործնական կարևոր նշանակություն։ Մասնավորապես` հայկական համայնքների 
վերաբերյալ գիտաժողով տեղի էր ունեցել 1987-ին։ Կոնֆերանսի մասնակիցներն էին 
փորձագետներ Նովոսիբիրսկից, Կրասնոդարից, Ստավրոպոլից և այլ քաղաքներից, 
դիվանագետներ, փորձագիտական, վերլուծական և գիտական կենտրոնների, ՀԿ և ԶԼՄ 
ներկայացուցիչներ։ Կոնֆերանսի կազմակերպումը նպատակ ուներ մշակել հայության 
ինքնության ապահովման արդյունավետ մեխանիզմներ, ինչպես նաև տեղեկատվական 
շրջանառության մեջ դնել հայկական համայնքների հոգևոր անվտանգությանն առնչվող 
հիմնախնդիրները։ Կոնֆերանսում առաջ քաշված հիմնահարցերը որոշակի հնչեղություն 
ստացան գիտական և հասարակական շրջանակներում։  
 
Փորձագիտական խորհրդի նիստերում (տես հավելված 4) քննարկվել են «Հայաստանի 
հաղորդակցային անվտանգությունը. առկա իրավիճակը, հետևություններ, հեռանկարներե 
թեմայով միջազգային մրցույթի կազմակերպման, «Հայկական համայնքներն արդի 
փուլում. գոյապահպանություն, հեռանկարներե միջազգային գիտագործնական 
կոնֆերանսի կազմակերպման, Սամվել Մարտիրոսյանին պատվիրված «Ռազմական 
բալանսը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանումե ուսումնասիրության, Խ.Դադայանին 
պատվիրված «Բաքուն և հայերըե գրքի ռուսերեն հրատարակության, «Гарегин Нжде и 
КГБե նյութի գիտական հրատարակման, «Նորավանքե գիտակրթական հիմնադրամի 
շրջանակներում Հայագիտական տեղեկատվական համակարգող կենտրոնի, 
Քաղաքագիտական հետազոտական կառույցի ստեղծման, ինչպես նաև այլ հարցեր։   
 
Սեմինարներ. Կազմակերպվել է 13 սեմինար՝ 8 «Հասարակագիտական 
հետազոտություններիե և 5 «Քաղաքական հետազոտություններիե ծրագրերի 
շրջանակներում (տես հավելված 4)։  
Հասարակագիտական և քաղաքագիտական ուղղվածությամբ սեմինարներում քննարկված 
հարցերը ներկայացվել են միջդիսցիպլինար հետազոտությունների համատեքստում՝  
ներառելով թե՛ հասարակագիտական, թե՛ քաղաքագիտական ուսումնասիրությունների 
ոլորտները։ Սեմինարներին հրավիրվել են Հայաստանի փորձագիտական, գիտական, 
վերլուծական և ուսումնական, տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնների, թերթերի և 
ամսագրերի, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև 
օտարերկրյա բանախոսներ։  
 
Հասարակության հետ կապերի հաստատման (PR) աշխատանքը. Այս ոլորտում պետք է 
կարևորել Հիմնադրամի փորձագետների կողմից ԶԼՄ-ին տրված մի քանի տասնակ 
վերլուծություններն ու հարցազրույցները, որոնցում ներկայացվել են որոշակի 
հիմնահարցերի և տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ Հիմնադրամի 
հայեցակարգային մոտեցումները։ Դրանցից մի քանիսը (մասնավորապես՝ «բազմաբևեռ և 
ասիմետրիկ Սառը պատերազմիե, Հայաստանի՝ որպես ինքնուրույն քաղաքակրթական 
միավորի և այլն) այսօր դրվել են տեղեկատվական շրջանառության մեջ։  



 19

Նշենք նաև, որ Ինտերնետի հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն տարբերակներում 
«Նորավանքե  հիմնադրամի մասին կա մոտ 40.000 հիշատակում (անգլերենում՝ 15.000, 
ռուսերենում՝ 20.000, հայերենում՝ 5.000)։     



 20

6. «Գործունեության ապահովմանե ծրագիր 
Ղեկավար` Զավեն Բարսեղյան 

 
2007թ. կատարվել են «Նորավանքե գիտակրթական հիմնադրամի գործունեության 

ապահովմանե ծրագրի գծով հետևյալ աշխատանքները։  
 «ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ-ի հետ կազմվել են «Նորավանքե ԳԿՀ-ի կողմից 

վերլուծական աշխատանքի իրականացման և դրա հիման վրա` «Գլոբուս Էներգետիկաե 
տեղեկագրի հրատարակման պայմանագրերը։ Ըստ այդմ` յուրաքանչյուր ամիս 
«ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ-ին է տրամադրվում «Գլոբուս Էներգետիկաե տեղեկագրի   30 
օրինակ, որի դիմաց «Նորավանքե ԳԿՀ-ն ստացել է պայմանագրով նախատեսված 5400,0 
հազ.դրամ գումար։ Բացի այդ, 2007թ.  «Նորավանքե ԳԿՀ-ի 21-րդ ԴԱՐե հանդեսը 
բաժանորդագրվել են «ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ-ն, ՀՀ Կենտրոնական բանկը, ՀՀ 
սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամը, իսկ բաժանորդագրություններից 
մուտքերը կազմել են 1489,0 հազ. դրամ։ 

Շարունակվել են «Նորավանքե գիտակրթական հիմնադրամի պատվիրված 
գիտական աշխատանքների, հոդվածների, գրախոսությունների և նմանատիպ այլ 
նյութերի` ըստ ուղղությունների համակարգման, խմբավորման և արխիվացման 
աշխատանքներ։ Ապահովվել են «Նորավանքե ԳԿՀ-ի հետ կնքված պայմանագրերի, 
ստացված գիտական նյութերի գրանցման մատյանների վարման աշխատանքները։  

2007թ. «Նորավանքե գիտակրթական հիմնադրամը ձեռք է բերել 6764,0 հազ. դրամի  
ապրանքանյութական արժեքներ, այդ թվում` սարքավորումներ և համակարգչային 
տեխնիկա 2055,0 հազ. դրամի, նյութեր և այլ ապրանքներ` 1150,0 հազ. դրամի, կահույք 
3559,0 հազ. դրամի, կատարվել են 4900,0  հազ. դրամի  կոմունալ ծախսեր։ 

2007թ. առաջին անգամ գործունեությունը սկսած «Ուսումնականե ծրագրի 
ապահովման համար 4-րդ հարկում կահավորվել է ուսումնական լսարան, որի համար 
ձեռք են բերվել  ուսումնական սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ և անհրաժեշտ այլ 
կահույք, սարքավորումներ և գույք` շուրջ 3000,0 հազ. դրամի։ 

2007թ. իրականացվել է «Նորավանքե ԳԿՀ-ի 6-րդ հարկի հիմնական վերանորոգումը. 
6-րդ հարկի հիմնական  նորոգման աշխատանքների համար ծախսվել է 5114,2 հազ. դրամ։  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովագրության նախարարության 
Աշխատանքի տեսչության կողմից 2007թ. նոյեմբեր ամսին կատարվել են «Նորավանքե 
ԳԿՀ-ում նախորդ տարիներին ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի 
վարձատրության ճշտության հետ կապված հարցերի համալիր ստուգումներ։ Դրանց 
արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Աշխատանքի տեսչության կողմից 
խախտումներ չլինելու մասին կազմվել է տեղեկանք, որը վկայում է «Նորավանքե ԳԿՀ-ում 
աշխատանքների բարձր մակարդակով կազմակերպման մասին։ 

2007թ. կազմվել և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին է ներկայացվել նաև 
«Նորավանքե ԳԿՀ 2008թ. բյուջետային հայտը։ Այն ներառել է «2008-2010թթ. միջնաժամկետ 
ծախսային ծրագրերե-ով 2008թ. համար «Նորավանքե ԳԿՀ կանոնադրական 
նպատակների, ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված 95 մլն դրամը, ինչպես 
նաև 2008թ. շահագործման հանձնվող, «Նորավանքե ԳԿՀ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող Վայոց ձորի մարզի Ամաղու գյուղի տարածքում գտնվող 
գիտաուսումնական համալիրի պահպանման համար լրացուցիչ 22,2 մլն դրամը, և 2008թ. 
բյուջետային հայտի ընդհանուր մեծությունը կազմել է 117,2 մլն դրամ։ 

Կցվում է «Նորավանքե ԳԿՀ 2007թ. ստացված միջոցների և կատարված ծախսերի 
մեծությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ աղյուսակի տեսքով (Հավելված 5)։ 

 
2008թ. ծրագրերը 
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Ճշգրտվել է «Նորավանքե ԳԿՀ սեփականության իրավունքով պատկանող Վայոց ձոր 
մարզի Ամաղու գյուղի  տարածքում գտնվող գիտաուսումնական համալիրի 
վերանորոգման աշխատանքների ընթացքը, որոնք ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
ընդգրկված են պետական պատվերի (գնումների) շրջանակներում և իրականացվում են 
Քաղաքաշինության նախարարության կողմից։ 2008թ. նախատեսված է իրականացնել 
շենքի հիմնական նորոգման մնացած աշխատանքները` 70 մլն դրամի ծավալով։ 
Նախատեսվում է, որ 2008թ. նշված շենքը շահագործման համար պատրաստ վիճակում 
կհանձնվի «Նորավանքե ԳԿՀ-ին։ Այսինքն` 2008թ. Ամաղու գյուղի նշված համալիրի 
ինչպես պահպանման, այնպես էլ կահավորման համար անհրաժեշտ են լինելու 
ֆինանսական միջոցներ, որոնք ներկայումս նախատեսված չեն «Նորավանքե ԳԿՀ-ի 
ֆինանսական հատկացումների մեջ։ 

Մեր կողմից կատարված նախնական հաշվարկով «Նորավանքե ԳԿՀ-ին 
սեփականության իրավունքով պատկանող Վայոց ձորի մարզի Ամաղու գյուղի 
տարածքում գտնվող գիտաուսումնական մասնաշենքի 2008թ. շահագործման հանձնելու 
դեպքում «Նորավանքե ԳԿՀ-ին լրացուցիչ անհրաժեշտ է 22,2 մլն դրամ, որից ՝ 

 
1. Սպասարկման անձնակազմի և սոցապվճարի ծախսեր` 3 200 000 դրամ, այդ 

թվում՝ 
 պարետ - 1 միավոր - ամսական 70 000 դրամ - տարեկան 840 000 դրամ 
 պահակ - 2 միավոր - յուրաքանչյուրը ամսական 40 000 դրամ - յուրաքանչյուրը 

տարեկան 480 000 դրամ, ընդամենը տարեկան 2 միավորի համար 960 000 
դրամ 

 այգեպան  - 1 միավոր - ամսական 40 000 դրամ - տարեկան 480 000 դրամ 
 հանդերձապահ  - 1 միավոր -  ամսական 40 000 դրամ - 3 ամսվա համար 120 

000 դրամ 
 հավաքարար - 1 միավոր - ամսական 40 000 դրամ - 3 ամսվա համար 120 000 

դրամ 
 խոհարար  - 1 միավոր - ամսական 50 000 դրամ - 3 ամսվա համար 150 000 

դրամ 
 սոցապվճարներ - 520 000 դրամ 
 Կահավորման ծախսեր 14 000 000 դրամ, այդ թվում՝   
 կահույքի (սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ և այլն) ձեռքբերման ծախսեր  5 

000 000 դրամ 
 

2. Սարքավորումների (համակարգիչներ, հեռախոսներ, հեռուստացույցներ և 
այլն) ձեռքբերման ծախսեր`  5 000 000 դրամ 

 տնտեսական գույքի ձեռքբերման ծախսեր՝ 2 000 000 դրամ 
 գրենական պիտույքների ձեռքբերման ծախսեր՝ 800 000 դրամ 
 տնտեսական նյութերի ձեռքբերման ծախսեր՝  500 000 դրամ 
 տրանսպորտային ծախսեր՝ 700 000 դրամ 
 

3. Կոմունալ ծախսեր`  5 000 000 դրամ, այդ թվում՝ 
 էլեկտրաէներգիայի ծախս՝ 1 000 000 դրամ 
 հեռախոսային կապի անցկացման և բաժանորդագրման ծախս՝ 1 500 000 դրամ 
 ինտերնետային կապի ծախս՝ 500 000 դրամ 
 ջրամատակարարման ծախս՝ 200 000 դրամ 
 ջեռուցման համար գազի կամ այլ վառելիքի ծախս՝ 1 500 000 դրամ 
 

4. Այլ ծախսեր` 300 000 դրամ։ 
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Հիմնադրամի ծրագրերի իրագործման համատեքստում հրատապ են նաև Գ.Նժդեհ 23/1  
հասցեում գտնվող Հիմնադրամի շենքի 5-րդ հարկի վերանորոգումը  (18,7 մլն դրամ) և 4, 5, 
6  հարկերի գազաջեռուցման (3,2 մլն դրամ)  իրականացումը։   
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Հավելված 1 
 

«Հասարակագիտական հետազոտություններե ծրագրի շրջանակներում 
հրապարակված աշխատանքները (թվով 173) 

 
Թեմա. «Տեղեկատվական և հոգևոր անվտանգության (կիրառական հայագիտության) 
խնդիրների ուսումնասիրությունե (83) 
 
Հիմնարար հետազոտություններ  

1. Արման Կիրակոսյան, Հայկական հարցը և Հայոց ցեղասպանությունը  
2. Կարինե Տեր-Գրիգորյան, «Հայրեր, մայրեր, որդիներե գրքույկ՝ «Քրիստոնեական 

դաստիարակությունե շարքից։ 
3. Ваче Овсепян, «Гарегин Нжде и КГБ. Воспоминания разведчикаե  

 
«21-րդ ԴԱՐե հանդես  

4. Արտյոմ Սարգսյան, «Հայ-բյուզանդական քաղաքակրթական առնչությունների շուրջե, թիվ 
1, 2007թ. 

5. Նվարդ Մելքոնյան, «Առաջնորդի իմիջը քաղաքական գովազդումե, թիվ 1, 2007թ. 
6. Հարություն Մարության, «Հիշողության կառավարման խնդիրներըե, թիվ 2, 2007թ. 
7. Սամվել Մարտիրոսյան, «Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական 

անվտանգության մի քանի հարցերե, թիվ 2, 2007թ.  
8. Լյուդվիգ Խաչատրյան, «Ինքնության տոհմածառըե, թիվ 2, 2007թ. 
9. Տիգրան Սարգսյան, «Ինչպե՞ս իրականացնել հեղափոխությունե, թիվ 2, 2007թ. 
10. Արա Մարջանյան, «Հերիթըջ Ֆաունդեյշնիե տնտեսական ազատությունների շուրջե, թիվ 3, 

2007թ. 
11. Հարություն Մարության, «Կոլեկտիվ և պատմական հիշողությունը մշակույթների 

երկխոսությունումե, թիվ 3, 2007թ. 
12. Հայկարամ Նահապետյան, «Թուրք-ադրբեջանական հակահայ լոբբինգը Միացյալ 

Նահանգներումե, թիվ 4, 2007թ. 
13. Միքայել Զոլյան, «Ազգային քաղաքականությունը Խորհրդային Ադրբեջանում և Լեռնային 

Ղարաբաղի խնդիրըե, թիվ 4, 2007թ. 
 
«21-й Векե, 2007 (русскоязычное издание)  

14. Тигран Саркисян, «Армянская цивилизация как амбициозный проектե, N 1, 2007.  
15. Арутюн Марутян, «Теоретические вопросы управления памятьюե, N 1, 2007. 
16. Гагик Арутюнян, «Армения в глобальном миреե, N 2, 2007. 
17. Тигран Саркисян, «Как осуществить революцию?!ե, N 2, 2007. 
18. Самвел Мартиросян, «Некоторые вопросы информационной безопасности Республики 

Арменияե, N 2, 2007. 
19. Арутюн Марутян, «Историческая память в диалоге между культурамиե, N 2, 2007. 

 
“21-st Century”, 2007 (English language edition) 

20. Nvard Melkonyan  - “Image of a leader in political advertising”, N 1, 2007. 
21. Tigran Sargsyan  - “Armenian civilization։ a bid for ambitious project”,. N 1, 2007 
22. Harutyun Marutyan - “The memory management issue”, N 1, 2007. 
23. Tigran Sargsyan – “How to make a Revolution?”, N 2, 2007. 
24. Harutyun MArutyan – “Collective and Historical Memory in the Dialogue of Cultures”, N 2, 2007. 
25. Georgi Derlugian – “Azeri Orientalists as Mirror of the Postsoviet Revolution”, N 2, 2007.   

 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր  

26. Գագիկ Հարությունյան, «Հայագիտության ազգային ռազմավարության հայեցակարգային 
որոշ դրույթներե, թիվ (1), 2007թ.  

27. Գագիկ Հարությունյան, «Հոգևոր-կրոնական գործոնի դերը քաղաքական դաշտումե, թիվ (2), 
2007թ.  
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28. Վահրամ Հովյան, «Տեղեկանք աշխարհում տարբեր կրոններ դավանող մարդկանց 
թվաքանակի և դրա դինամիկայի վերաբերյալե, թիվ (2), 2007թ.  

29. Գագիկ Հարությունյան, «Տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների շուրջե, թիվ (4), 
2007թ.  

30. Սերգեյ Մինասյան, «Стратегия Национальной безопасности Республики Армения։ процесс 
принятия и структура документаե, թիվ (4), 2007թ. 

31. Մանուկ Հերգնյան, «Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աճի մոդելե, 
թիվ (5), 2007թ.   

32. Թամարա Վարդանյան, «Ինտերնետային ֆորումները՝ որպես մեթոդ և աղբյուրե, թիվ (6), 
2007թ. 

33. Խաչատուր Դադայան, «Թուրքական քարոզչություն՝ փոխհատուցման դիմացե, թիվ (6), 
2007թ.  

34. Հարություն Մարության, «Ցեղասպանության հիշողությունն իբրև գործոնե, թիվ (7), 2007թ.  
35. Սուրեն Մանուկյան, «Ցեղասպանությունների ժխտումը և դատապարտումըե, թիվ (7), 

2007թ.  
36. Սամվել Մարտիրոսյան, «Некоторые вопросы информационной безопасности Армении и 

армянстваե, թիվ (7), 2007թ.  
37. Արաքս Փաշայան, «Հանդիպում ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպանության խորհրդական Վաիլ 

Դերքիի հետե, թիվ (7), 2007թ.  
38. Միխայիլ Աղաջանյան, «Александретский Санджак։ потерянная родина армянե, թիվ (8), 

2007թ.  
39. Միխայիլ Աղաջանյան, «Алавиты։ потомки киликийских армян? 

Путь от упущенной государственности к формированию политической элитыե, թիվ (8), 
2007թ.  

40. Հարություն Մարության, «Յադ Վաշեմ. Հոլոքոստի մասին հիշողությունն Իսրայելումե, թիվ 
(10), 2007թ.  

41. Հարություն Մարության, «Յադ Վաշեմն ու Իսրայելի հասարակությունըե, թիվ (11), 2007թ.  
42. Հայկարամ Նահապետյան, «Ադրբեջանում ապատեղեկատվության ուղղությամբ 

նպատակային աշխատանքի ծավալման վերաբերյալե, թիվ (12), 2007թ. 
43. Հարություն Մարության, «Միացյալ Նահանգների Հոլոքոստի մեմորիալ թանգարանը 

ամերիկյան արժեքների համատեքստումե, թիվ (12), 2007թ. 
44. Կարեն Վերանյան, «Transparency International. Կոռուպցիայի ինդեքսը 2000–2006թթ.ե, թիվ 

(12), 2007թ. 
45. Հարություն Մարության, «Հրեական հայրենադարձության փորձից. Ալիյա 1ե, թիվ (13), 

2007թ. 
46. Լիլիթ Ավագյան, «Եկեղեցի-պետություն իրավական փոխհարաբերությունների շուրջե, թիվ 

(13), 2007թ. 
47. Գագիկ Հարությունյան, «Թերարժեքության զգացումի և «տեխնոլոգիական համակարգիե 

խնդիրների շուրջե, թիվ (14), 2007թ. 
48. Սամվել Մարտիրոսյան, «О последних азербайджанских атаках на армянский сегмент 

интернетаե, թիվ (14), 2007թ. 
49. Հարություն Մարության, «Հրեական հայրենադարձության փորձից. Ալիյա 2ե, թիվ (14), 

2007թ. 
50. Խաչատուր Դադայան, «Հայոց առևտրատնտեսական ներկայությունն աշխարհում. 

Բելգիաե, թիվ (14), 2007թ. 
51. Տիգրան Սարգսյան, «Հայկական քաղաքակրթությունը որպես հավակնոտ նախագիծե, թիվ 

(15), 2007թ. 
52. Տիգրան Սարգսյան, «Как осуществить революцию?!ե, թիվ (15), 2007թ. 
53. Արմեն Մարտիրոսյան, «Институциональные аспекты реформ второго поколения 

(Размышления по поводу статьи Т.Саркисяна «Как осуществить революцию?!ե)ե, թիվ (15), 
2007թ. 

54. Արտակ Մովսիսյան, «Արևմտյան Հայաստանի իրականության մասինե, թիվ (16), 2007թ. 
55. Թամարա Վարդանյան, «Հայկական ՀԿ-ներն աջակցում են Ջ.Սորոսի ծրագրերինե, թիվ (16), 

2007թ. 
56. «Усиление курдского фактора и Арменияե, թիվ (16), 2007թ. 
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57. Հայկարամ Նահապետյան, «ԱՄՆ հրեական կառույցները և նրանց դիրքորոշումը Մեծ 
Եղեռնի հարցի նկատմամբե, թիվ (16), 2007թ. 

58. Թամարա Վարդանյան, «Азербайджанцы в Грузии։ претензии на автохтонностьե, թիվ (17), 
2007թ.  

59. Միխայիլ Աղաջանյան, «Информационно-психологические разработки для военно-
политических целейե, թիվ (19), 2007թ. 

 
«Հանրապետականե ամսագիր  

60. Խաչատուր Դադայան, «Համազգային կտակները հայոց պահանջատիրության 
համատեքստումե, թիվ 2, 2007թ.  

61. Հարություն Մարության, «Հոլոքոստի մասին հիշողությունն Իսրայելում. Յադ Վաշեմե, թիվ 
6, 2007թ. 

62. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Հայագիտությունը ազգային անվտանգության 
համատեքստումե, թիվ 1(43), 2007թ. 

63. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Տեղեկատվական անվտանգության որոշ խնդիրների շուրջե, 
թիվ 3 (45), 2007թ. 

64. Հարություն Մարության, «Հոլոքոստի մասին հիշողությունն Իսրայելում. Յադ Վաշեմե, թիվ 
6, 2007թ. 

65. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Ինքնիշխանություն և գլոբալացումե, թիվ 7, 2007թ. 
66. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Արևմտահայության կազմակերպման և հարակից խնդիրների 

շուրջե, թիվ 9, 2007թ. 
67. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Հայությանն առնչվող մի քանի հարցերի շուրջե, թիվ 10, 2007թ. 

 
Այլ պարբերականներում  

68. Խաչատուր Դադայան, «Как карабахец пытался купить Восточную Армениюե, еженедельник 
«Собеседник Арменииե, մայիս 3։ 

69. Խաչատուր Դադայան, «Построить церковь и умеретьե, еженедельник «Собеседник 
Арменииե, մայիս 25։ 

70. Խաչատուր Դադայան, «Հայաստանի Հանրապետությունե, հուլիս 2։ 
71. Гагик Арутюнян, «С некоторыми тезисами трудно споритьե, Голос Армении, N 68, 21 июня 

2007г. 
72. Гагик Арутюнян, «Инфогенные угрозы ждут ответаե, Голос Армении, N 41 (19950), 17 апреля 

2007г. 
73. Арутюн Марутян, Даты, цифры и названия местностей как кодировки исторической памяти. - 

Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские) чтения 1998-1999гг. Краткое содержание докладов. 
Санкт-Петербург, 2007г. 

74. Գագիկ Տերտերյան, Հոգևոր անվտանգության շուրջ, «Երկիրե շաբաթաթերթ, օգոստոս 10, 
2007թ. 

75. Գագիկ Տերտերյան, Հայագիտությունը ազգային անվտանգության համատեքստում, 
«Երկիրե շաբաթաթերթ, թիվ 4, 2007թ. 

76. Գագիկ Տերտերյան, Տեղեկատվական անվտանգության որոշ խնդիրների շուրջ, «Երկիրե 
շաբաթաթերթ, թիվ 12, 2007թ. 

77. Հարություն Մարության, Ցեղասպանության հիշողությունն իբրև գործոն. Արդի վիճակը և 
հնարավոր զարգացումները, «Երկիրե շաբաթաթերթ, հուլիս 27, 2007թ. 

78. Հարություն Մարության, Ցեղասպանութիւնների շարքեր. պատմական յիշողութիւնը եւ 
ինքնութիւնը տարեթուերում ու տեղանուններում (ըստ Ղարաբաղեան շարժման նիւթերի). - 
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հ. ԻԷ (27), Պէյրութ, 2007, էջ 233-284 

79. H. Marutyan. Iconography of Historical Memory and Armenian National Identity at the end of the 
1980-s in Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South 
Caucasian States (editors։ Ts. Darieva and W. Kaschuba). Frankfurt/M։ Campus / Chicago University 
Press, 2007, pp. 89-113. 

80. Арутюн Марутян, Память и трансформация отношения к советским войскам в годы Карабах-
ского движения как признак изменения идентичности. – Археология, этнология, 
фольклористика Кавказа. Международная научная конференция, Батуми, 2006. Сборник 
кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2007, с. 355-357.  
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81. Арутюн Марутян, Обыкновенная жизнь в необыкновенных условиях (травматический быт в 
сталинской ссылке и способы его преодоления). – В кн.։ Арпеник Алексанян. Сибирский 
дневник։ 1949-1954гг. Ереван, 2007, с. 35-54.  

82. Гагик Арутюнян, «Съезд западного армянства в контексте региональных тенденцийե, - Голос 
Армении, N 130, 2007г. 

 
Այլ կայքերում  

83. А. Марутян, Памятник жертвам геноцида в системе ритуалов памяти армянского народа. - 
http։//www.levonabrahamian.am/cntnt/stati/amarutyan.html  

 
Թեմա. «Սփյուռքի հիմնախնդիրներե (80) 

 
Հիմնարար հետազոտություններ  
Хачатур Дадаян – “Армяне и Баку (1850-ые гг. - 1920г.)” /русский перевод/ 
 
 
 
«Նորավանքե ԳԿՀ տեղեկագիր, թիվ 20, 2007թ.  
1. “Армянские общины на современном этапе։ выживание, перспективы” - материалы научно-

практической конференции, Ереван, 19-20 июня, 2007г. 
2. Гагик Арутюнян, “Диаспора или Армянство?” 
3. Александр Искандарян, “Новые тенденции” 
4. Эдуард Мелконян, “Другая Диаспора? К характеристике армянских общин на постсоветском 

пространстве” 
5. Виктор Дятлов, «Армяне России։ диаспоральные стратегии интеграцииե 
6. Тигран Тавадьян, “Армянские национальные “очаги” в Краснодарском крае”  
7. Михаил Савва, «Армяне Краснодарского края в контексте современной миграционной ситуацииե 
8. Թամարա Վարդանյան, «Թիֆլիսահայություն. ժամանակի մարտահրավերներն ու համայնքի 

հեռանկարներըե  
9. Сергей Минасян, “Армяне Джавахка на современном этапе։ заложники истории и политики?” 
10. Ардаваст Тулумджян, “Современное положение амшенцев в Понто-кавказском регионе (Турция, 

Краснодарский край, Абхазия” 
11. Հայկազուն Ալվրցյան, «Համշենահայություն. տարածման արեալները և հրատապ 

հիմնախնդիրներըե 
12. Михаил Агаджанян, “Демографичекие вызовы Республики Армения и репатриация армян” 
13. Ռոբերտ Թաթոյան, «Հայրենադարձությունը որպես Հայաստանի պետական 

քաղաքականության նոր ուղղությունե    
  
«21-րդ ԴԱՐե հանդես  
14. Սերգեյ Սումլյոննի, «Չեխիայի հայերը. փոքր համայնք, մեծ ներուժե, թիվ 2, 2007թ. 
15. Խաչատուր Դադայան, «Չեխաբնակ հայեր. հին ու նոր խորհրդանիշներե,  թիվ 2, 2007թ.  
16. Թամարա Թորոսյան, «Երկքաղաքացիության իրավական հիմնախնդիրներըե, թիվ 2, 2007թ. 
17.  Հայկարամ Նահապետյան, «Բուլղարաթուրքեր. Անկարայի 5-րդ շարասյունըե, թիվ 1 (15), 

2007թ., 
 

«21-й Векե, 2007  (русскоязычное издание)  
18. Сергей Сумленный - «Чешские армяне - маленькая община с большим потенциаломե,. N 1, 

2007  (1) 
19. Виктор Дятлов, «Армяне России։ диаспоральные стратегии интеграцииե, N 2, 2007. 
20. Михаил Савва, «Армяне Краснодарского края в контексте современной миграционной 

ситуацииե, N 2, 2007. 
21. Հայկարամ Նահապետյան, «Турки Болгарии։ пятая колонна Анкарыե, թիվ 1 (5), 2007թ.,  
 

“21-st Century”, 2007 (English language edition) 
22. Levon Abrahamyan  “Armenia and armenians between east and west” - “21-st Century” N 1, 2007 (1) 
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23. Sergey Sumlennyy - “Czech armenians։ a small community with a strong potential”,. N 1, 2007 (1) 
24. Հայկարամ Նահապետյան, «The Turks of Bulgaria։ the 5th column of Ankaraե, թիվ 1, 2007թ.։ 

 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր  
25. Միխայիլ Աղաջանյան, «Амшенцы։ субэтническая группа армянского этносаե, թիվ (1), 2007թ.  
26. Խաչատուր Դադայան, «Հայոց առևտրատնտեսական ներկայությունն աշխարհում. ԱՄՆե, թիվ 

(1), 2007թ.   
27. Թամարա Վարդանյան, «ՀԿ սեկտորը` ժամանակակից գլոբալ քաղաքականության 

առանցքային դերակատարե, թիվ (1), 2007թ. 
28. Խաչատուր Դադայան, «Եկեղեցի և կապիտալ. ավանդույթին հիմնված առաջխաղացումե, թիվ 

(2), 2007թ.   
29. Թամարա Վարդանյան, «Հրանտ Դինքն ու հայոց ազգային հերոսի կերպարըե,  թիվ (2), 2007թ. 
30. Արաքս Փաշայան, «Իրաքահայ համայնքը՝ նոր մարտահրավերների առջևե, թիվ (3), 2007թ. 
31. Միխայիլ Աղաջանյան, «Армянская община Краснодарского краяե,  թիվ (3), 2007թ. 
32. Թամարա Վարդանյան, «Հակահայկականության դրսևորումները վրացական մամուլումե, թիվ 

(4), 2007թ. 
33. Ռուբեն Մելքոնյան, «Հրանտ Դինքի սպանությունը  «ծպտյալ հայերիե համար հայտնություն էրե, 

թարգմ., թիվ (4), 2007թ.  
34. Խաչատուր Դադայան, «Հայոց առևտրատնտեսական ներկայությունն աշխարհում. Անգլիաե, 

թիվ (4), 2007թ. 
35. Հայկարամ Նահապետյան, «ԱՄՆ հրեական կառույցները և նրանց դիրքորոշումը Մեծ եղեռնի 

հարցի նկատմամբե, թիվ 16 (24), 2007թ., 
36. Թամարա Վարդանյան, «Վրացական մամուլը և հայ-աբխազական հարաբերություններըե,  թիվ 

(5), 2007թ. 
37. Ռուբեն Մելքոնյան, «Ծպտյալ հայերիե կրոնադարձությունը (ըստ թուրքական աղբյուրների)ե, 

թիվ (5), 2007թ. 
38. Արաքս Փաշայան, «Հարցազրույց Բաղդադի ազգային կենտրոնական վարչության 

փոխատենապետ Վեհունի Մինասյանի հետե, թիվ (5), 2007թ. 
39. Խաչատուր Դադայան, «Հայոց առևտրատնտեսական ներկայությունն աշխարհում. Չինաստանե, 

թիվ (5), 2007թ.  
40. Միխայիլ Աղաջանյան, «Диаспоральный ресурс Армении как «асимметричныйե ответ на ее 

изоляциюե, թիվ (7), 2007թ. 
41. Ռուբեն Մելքոնյան, «Սպանդ Մալաթիայում (պատճառներ և հետևանքներ)ե, թիվ (8), 2007թ. 
42. Արաքս Փաշայան, «Պոլսահայ համայնքը. արդի հիմնախնդիրներե, թիվ (8), 2007թ. 
43. Թամարա Վարդանյան, «Թիֆլիսահայ իրականության շուրջ նոր դիտարկումներե, թիվ (9), 

2007թ. 
44. Միխայիլ Աղաջանյան, «Вопросы репатриации и оптимизации армянской диаспорыե, թիվ (9), 

2007թ. 
45. Թամարա Վարդանյան, «Իրանահայ համայնք. ճամպրուկային տրամադրություններե, թիվ (10), 

2007թ. 
46. Թամարա Վարդանյան, «Հայկական համայնքներն արդի փուլում. գոյապահպանություն, 

հեռանկարներե գիտագործնական կոնֆերանսի շուրջե, թիվ (11), 2007թ. 
47. Միխայիլ Աղաջանյան, «Асимметричные точки опоры Армении на ее диаспоральные ресурсы по 

периметру Черного моряե, թիվ (11), 2007թ. 
48. Ռուբեն Մելքոնյան, «Ծպտյալ հայերը թուրք գիտնականների ուշադրության կիզակետումե, թիվ 

(12), 2007թ. 
49. Ռուբեն Մելքոնյան, «Կան համշենցիներ, հատկապես երիտասարդների շրջանում, որոնք իրենց 

հայ են համարումե, հարցազրույց Ստամբուլում բնակվող համշենցի Քայել Մարգարօղլուի հետ, 
թիվ (12), 2007թ. 

50. Թամարա Վարդանյան, «Հայկական համայնքները հետխորհրդային տարածքումե, թիվ (12), 
2007թ. 

51. Ռուբեն Մելքոնյան, «Թուրք պատմաբանը կրոնափոխ հայերի մասինե, թիվ (13), 2007թ.  
52. Միխայիլ Աղաջանյան, «Армянская община Ростовской области Россииե, թիվ (13), 2007թ. 
53. Թամարա Վարդանյան, «Իրանահայ համայնք. կրթական հարցերե, թիվ (14), 2007թ. 
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54. Ռուբեն Մելքոնյան, «Հունգարահայ համայնք. անցյալը և ներկանե, հարցազրույց հայագետ 
Բենեդեկ Ժիգմոնդի հետ, թիվ (14), 2007թ. 

55. Ռուբեն Մելքոնյան, «Այլադավան հայերի խնդրի շուրջե, թիվ (17), 2007թ. 
56. Միխայիլ Աղաջանյան, «Вопросы демографии и репатриации в “диаспоральных” странахե, թիվ 

(17), 2007թ. 
57. Միխայիլ Աղաջանյան, «Армянская община Крымаե, թիվ (17), 2007թ. 
58. Գագիկ Հարությունյան, «Հայություն, Սփյուռք և մի քանի այլ հասկացությունների շուրջե, թիվ 

(18), 2007թ. 
59. Վահրամ Հովյան, «Հակահայկական քաղաքականության դրսևորումները Վրաստանումե, թիվ 

(19), 2007թ. 
60. Ռուբեն Մելքոնյան, «Թուրք գրողը ծպտյալ հայերի մասինե, հարցազրույց Գերմանիայում 

բնակվող թուրք գրող Քեմալ Յալչընի հետ, թիվ (19), 2007թ. 
61. Կարեն Վերանյան, «Հայ և հրեա համայնքներ. համագործակցության հնարավոր միտումներե, 

թիվ (19), 2007թ. 
 
«Հանրապետականե ամսագիր  
62. Արաքս Փաշայան, «Իրաքահայ համայնքը՝ նոր մարտահրավերների առաջե, թիվ 2, 2007թ. 
63. Ռուբեն Մելքոնյան, «Ծպտյալ հայերի հետ կապված նոր իրողություններե, թիվ 4, 2007թ. 
64. Ռուբեն Մելքոնյան, «Հայ երեխաների իսլամացումը Հայոց ցեղասպանության տարիներինե, թիվ 

6, 2007թ.   
65. Ռուբեն Մելքոնյան, «Արաբացած հայեր Թուրքիայումե թիվ 8, 2007թ.   
66. Ռուբեն Մելքոնյան, «20-րդ դարի ենիչերիները. խեղված ճակատագրերե, թիվ 9, 2007թ. 
67. Ռուբեն Մելքոնյան, «Բացահայտումներ Թուրքիայի կրոնափոխ հայերի խնդրումե, թիվ 10, 

2007թ. 
68. Ռուբեն Մելքոնյան, «Արմատների որոնումե, թիվ 11, 2007թ. 
 
Այլ պարբերականներում  
69. Հարություն Մարության, Հայաստան-Սփիւռք. յանդիպում Երեւանի կենտրոնում. - «Հանդէս 

Ամսօրեայե հայագիտական ուսումնաթերթ, Վիեննա, 2007թ. 
70. Թամարա Վարդանյան, Նոր դիտարկումներ թիֆլիսահայ իրականության շուրջ, «Երկիրե 

շաբաթաթերթ, հունիս 15, 2007թ. 
71. Թամարա Վարդանյան, Հրանտ Դինքն ու հայոց ազգային հերոսի կերպարը,  «Ուխտ 

Արարատիե, թիվ 1 (12), 2007թ. 
72. Ռուբեն Մելքոնյան, Բացահայտումներ Թուրքիայի կրոնափոխ հայերի խնդրում, «Երկիրե 

շաբաթաթերթ, դեկտեմբեր 1, 2007թ.  
73. Ռուբեն Մելքոնյան, Թուրք գրողը՝ ծպտյալ հայերի մասին, «Երկիրե շաբաթաթերթ, նոյեմբեր 23, 

2007թ.  
74. Ռուբեն Մելքոնյան, Հունգարահայ համայնք. անցյալը և ներկան, հարցազրույց հունգարացի 

հայագետ Բենեդեկ Ժիգմոնդի հետ, «Երկիրե շաբաթաթերթ, հոկտեմբեր 26, 2007թ.  
75. Թամարա Վարդանյան, Հայկական համայնքները հետխորհրդային տարածքում, «Երկիրե 

շաբաթաթերթ, սեպտեմբեր 21, 2007թ. 
76. Ռուբեն Մելքոնյան, Քայել Մարգարօղլու. «Կան համշենցիներ, հատկապես երիտասարդների 

մեջ, որոնք իրենց բացահայտ հայ են համարումե, հարցազրույց համշենցի Քայել Մարգարօղլուի 
հետ,  «Երկիրե շաբաթաթերթ, օգոստոս 3, 2007թ. 

 
 
Այլ կայքերում 

77. Т.Варданян. - Армянская община Тбилиси։ новые наблюдения - Армянский портал Грузии,    
http։//armenia.ge/forum/index.php?s=83fccb1461ed9f21755cb744ff80a2c2&showtopic=1909 

78. Т.Варданян. -Армянская община Тбилиси։ новые наблюдения  - Информационно-
Аналитический Портал,  http։//www.hayinfo.ru/page_rev.php?tb_id=2&sub_id=1&id=548 

79. Т.Варданян. -Армянская община Тбилиси։ информационные проблемы -  Армянский портал 
Грузии,  http։//armenia.ge/forum/index.php?showtopic=1079 

80. Т.Варданян. Община тбилисских армян։ проблемы духовной сферы - Армянский портал 
Грузии,   http։//armenia.ge/forum/index.php?showtopic=1183 
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ԱՅԼ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (10) 
1. Վլադիմիր Խոջաբեկյան, Ամալյա Գալստյան, Խաչիկ Փափազյան, Մարինե Պետրոսյան, 

«Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանումե, թիվ 2, 2007թ. 
2. Մարիամ Մարգարյան, «ԼԵգիտիմության հիմնախնդիրը քաղաքական զարգացումներումե, 

թիվ 3, 2007թ. 
3. Վարդան Հայկազյան, «Հայաստանի պարենային անվտանգության հիմնախնդիրներըե, թիվ 

4, 2007թ. 
4. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Աղաջանյան, «Պետության դերը տնտեսական համակարգումե, 

թիվ 4, 2007թ. 
  
,21-й Векե, 2007  (русскоязычное издание)  

5. Ваге Одабашян, Сусанна Хачатрян, «Возобновляемая энергетика в Республике Арменияե, N 2, 
2007. 

 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր  

6. Միխայիլ Աղաջանյան, «Этно-религиозная самобытность езидов. езиды в Арменииե, թիվ (2), 
2007թ.  

7. Իգոր Բաղիրյան, «Спрос на решения ждет своего предложенияե, թիվ (7), 2007թ. 
8. Գագիկ Հարությունյան, Արաքս Փաշայան, «Հանդիպումներ Նորավանքում, Ինթերնեշընըլ 

Քրայզիզ Գրուփի վերլուծաբանների հետե, թիվ (10), 2007թ. 
 

«Հանրապետականե ամսագրում  
9. Խաչատուր Դադայան. - «Գ.Նժդեհի տնտեսագիտական ընկալումների մասինե, թիվ 5, 

2007թ. 
 
 
Այլ պարբերականներում  

10. Թամարա Վարդանյան, «1905-1906թթ. հայ-թաթարական ընդհարումներ. առիթը և 
պատճառներըե, «Ուխտ Արարատիե, թիվ  2 (13), 2007թ. 
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Հավելված 2 
«Քաղաքական վերլուծություններե ծրագրի շրջանակներում  

հրապարակված աշխատանքները (թվով 155) 
 
 

Թեմա. Հայաստանի ազգային անվտանգություն (21) 
 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
1. Կարեն Վերանյան, «Հայաստանը և «մարդկայինե զարգացման վարկանիշըե, թիվ 2 (10), 2007թ., 
2. Միխայիլ Աղաջանյան, «Конкурентоспособность государства и искусственные ограничители ее 

реализации։ на примере Южного Кавказаե, թիվ 4 (12), 2007թ., 
3. Սերգեյ Մինասյան, «Стратегия национальной безопасности Республики Армения։ процесс 

принятия и структура документаե, թիվ 4 (12), 2007թ., 
4. Գագիկ Հարությունյան, «Հայաստանը գլոբալ և տարածաշրջանային գործընթացներումե, թիվ 5 

(13), 2007թ., 
5. Սամվել Մարտիրոսյան, «Некоторые вопросы информационной безопасности Армении и 

армянстваե, թիվ 7 (15), 2007թ., 
6. Գագիկ Հարությունյան, «Հայաստանը միջազգային վարկանիշային համակարգումե, թիվ 9 (17), 

2007թ., 
7. Գագիկ Հարությունյան, «ՀՀ առաջընթացի նախանշաններ և հիմնախնդիրներե, թիվ 10 (18), 

2007թ., 
8. Գագիկ Հարությունյան, Արաքս Փաշայան, «Հանդիպում «Ինթերնեշընլ Քրայզիզ Գրուփիե 

վերլուծաբանների հետե, թիվ 10 (18), 2007թ., կարմիր, 
9. Գագիկ Հարությունյան, «Ղարաբաղյան խնդրի շուրջե, թիվ 11 (19), 2007թ., 
10. Սերգեյ Մինասյան, «Гонка вооружений  и формирующийся «баланс угрозե в зоне карабахского 

конфликтаե, թիվ 11 (19), 2007թ., 
11. Սամվել Մարտիրոսյան, «О последних азербайджанских атаках на армянский сегмент 

интернетаե, թիվ 14 (22), 2007թ., 
12. Սարգիս Հարությունյան, «Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր. դիտարկում միջնաժամկետ 

գործոնների վերաբերյալե, թիվ 14 (22), 2007թ., 
13. Մանվել Սարգսյան, «Карабахский конфликт։ компромисс по заранее заданной модели трудно 

достижимե, թիվ 19 (27), 2007թ., 
14. Միխայիլ Աղաջանյան, «Информационно-психологические разработки для военно-политических 

целейե, թիվ 19 (27), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
15. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Հայաստանը միջազգային վարկանիշային հրապարակումներումե, 

թիվ 5 (47), 2007թ., 
16. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Ղարաբաղյան խնդրի շուրջե, թիվ 6 (48), 2007թ., 
17. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Արևմտահայության կազմակերպման և հարակից խնդիրների 

շուրջե, թիվ 9 (51), 2007թ.։ 
 
Այլ հրապարակումներ 
18. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Տեղեկատվական անվտանգության որոշ խնդիրների շուրջե, 

«Երկիրե շաբաթաթերթ, մարտի 30, 2007թ., 
19. Գագիկ Հարությունյան, «Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված էե, «Երկիրե 

շաբաթաթերթ, հունիսի 1, 2007թ., 
20. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Армения в международных рейтинговых публикацияхե, 

«Византийское наследствоե, № 19, 
21. Գագիկ Հարությունյան «Карабахский конфликт - консервация ради консервации։ срез мнений 

армянского аналитического сообществаե, Regnum.Ru, Հունիսի 15, 2007թ.։ 
 
Թեմա. Ադրբեջան. քաղաքական, ռազմական, տնտեսական զարգացումներ (15) 
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«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
1. Սերգեյ Մինասյան, «Вооруженные силы Азербайджана։ оценка военного потенциала и 

перспективы развитияե, թիվ 1 (9), 2007թ., 
2. Արաքս Փաշայան, «Վահաբական գործոնն Ադրբեջանումե, թիվ 4 (12), 2007թ., 
3. Սամվել Մարտիրոսյան, «Азербайджан готовиться к войне нового типаե, թիվ 6 (14), 2007թ., 
4. Հայկարամ Նահապետյան, «Ադրբեջանական լոբբինգի կայացման գործընթացը. ընդհանուր 

տվյալներե, թիվ 6 (14), 2007թ., 
5. Հայկարամ Նահապետյան, «Ադրբեջանական լոբբինգի ծավալման դինամիկանե, թիվ 7 (15), 

2007թ., 
6. Սևակ Սարուխանյան, «Չինաստան. աճող գործոն Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտումե, թիվ 8 

(16), 2007թ., 
7. Հայկարամ Նահապետյան, «Ադրբեջան-Իսրայել համագործակցության խորացման շուրջե, թիվ 9 

(17), 2007թ., 
8. Հայկարամ Նահապետյան, «Ադրբեջանում ապատեղեկատվության ուղղությամբ նպատակային 

աշխատանքի ծավալման վերաբերյալե, թիվ 12 (20), 2007թ., 
9. Արաքս Փաշայան, «Ադրբեջան` իսլամական վեկտորե, թիվ 12 (20), 2007թ., 
10. Արմեն Մանվելյան «Ադրբեջանի նավթային սեկտորը սպառնում է երկրի տնտեսությանըե, թիվ 

16 (24), 2007թ., 
11. Սևակ Սարուխանյան, «Ադրբեջան-Թուրքիա էներգետիկ համագործակցության արդի 

հիմնախնդիրներըե, թիվ 17 (25), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
12. Արաքս Փաշայան, «Վահաբական գործոնն Ադրբեջանումե, թիվ 3 (45), 2007թ., 
13. Սևակ Սարուխանյան, «Չինաստան-Ադրբեջան. էներգետիկ համագործակցության 

հիմնահարցերե, թիվ 5 (47), 2007թ., 
14. Սևակ Սարուխանյան, «Ադրբեջան-Թուրքիա. էներգետիկ համագործակցության 

հիմնախնդիրներե, թիվ 9 (51), 2007թ., 
15. Սևակ Սարուխանյան, «Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության որոշ հարցերե, թիվ 11 (53), 

2007թ.։ 
 
Թեմա. Թուրքիա. քաղաքական, ռազմական, տնտեսական զարգացումներ (18) 
 
«21-րդ ԴԱՐե տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
1. Միխայիլ Աղաջանյան, «Ազգային խտրական քաղաքականությունը Թուրքիայումե, թիվ 3 (17), 

2007թ., «21-ый векե информационно-аналитичский журнал 
2. Միխայիլ Աղաջանյան, «Дискриминационные элементы национальной политики Турцииե, թիվ 1 

(5), 2007թ.։ 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
3. Սարգիս Հարությունյան, «Հրանտ Դինքի սպանությունը և քաղաքական զարգացումներըե, թիվ 2 

(10), 2007թ., 
4. Կարեն Վերանյան, «Հայ-թուրքական առևտրաշրջանառությունըե, թիվ 6 (14), 2007թ., 
5. Սերգեյ Մինասյան, «Вооруженные силы Турецкой Республики перед началом масштабных 

реформե, թիվ 7 (15), 2007թ.,  
6. Հայկ Գաբրիելյան, «Նախագահական ընտրությունները Թուրքիայումե, թիվ 9 (17), 2007թ.,  
7. Սամվել Մարտիրոսյան, «Турция готовится к интервенции в Иракե, թիվ 12 (20), 2007թ., 
8. Արաքս Փաշայան, «Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների ընկալումն արաբական 

աշխարհումե, թիվ 13 (21), 2007թ., 
9. Սարգիս Հարությունյան, «Թուրքիա. քաղաքականության փոփոխությունե, թիվ 16 (24), 2007թ., 
10. Արաքս Փաշայան, «Արդարություն և զարգացում կուսակցության իսլամական հենարանըե, թիվ 

16 (24), 2007թ., 
11. Սամվել Մարտիրոսյան, «Турция перед началом войныե, թիվ 17 (25), 2007թ., 
12. Սարգիս Հարությունյան, «Ամերիկա-թուրքական հակասությունների շուրջ. իրավիճակը 106-րդ 

բանաձևից հետոե, թիվ 19 (27), 2007թ., 
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13. Արաքս Փաշայան, «Հակասեմիթիզմի դրսևորումներ Թուրքիայումե, թիվ 19 (27), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
14. Սարգիս Հարությունյան, «Հրանտ Դինքի սպանությունը. իրավիճակային վերլուծությունե, թիվ 2 

(44), 2007թ., 
15. Արաքս Փաշայան, «Աբդուլահ Գյուլի հաղթանակը. Թուրքիան իսլամականության և 

աշխարհիկության միջևե, թիվ 8 (50), 2007թ., 
16. Սարգիս Հարությունյան, «Տեղաշարժեր Թուրքիայի քաղաքականությունումե, թիվ 9 (51), 2007թ., 
17. Արաքս Փաշայան, «Թուրքական համախմբման հերթական փորձըե, թիվ 11 (53), 2007թ.։ 
 
 
 
Այլ հրապարակումներ 
18. Կարեն Վերանյան, «Թուրքիան և Հայաստանի տարածաշրջանային ժողովրդագրական 

անվտանգությունըե, «Դրոշակե հանդես, թիվ 1, 2007թ.։ 
 
Թեմա. Վրաստան. քաղաքական, ռազմական, տնտեսական զարգացումներ (6) 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
1. Սերգեյ Մինասյան, «Проблемы толерантности и защиты прав религиозных меньшинств в 

Грузииե, թիվ 2 (10), 2007թ., 
2. Կարեն Վերանյան, «Վրաստանն ընտրությունների շեմինե, թիվ 14 (22), 2007թ., 
3. Սարգիս Հարությունյան, «Վրաստան. իրավիճակի փոփոխությունե, թիվ 17 (25), 2007թ., 
4. Կարեն Վերանյան, «Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդըե, թիվ 18 (26), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
5. Սարգիս Հարությունյան, «Իրավիճակի փոփոխություն Վրաստանումե, թիվ 10 (52), 2007թ.։ 
 
Այլ հրապարակումներ 
6. Կարեն Վերանյան, «Վրաստանյան ինտրիգներե, Hetq.Am, Հոկտեմբերի 29, 2007թ.։ 
 
Թեմա. Իրան. քաղաքական, ռազմական, տնտեսական զարգացումներ (13) 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
1. Սամվել Մարտիրոսյան, «В ожидании иранской войныե, թիվ 2 (10), 2007թ., 
2. Գագիկ Հարությունյան, «ԱՄՆ-Իրան. հնարավոր զարգացումներե, թիվ 3 (11), 2007թ., 
3. Սարգիս Հարությունյան, «Նոր տրամաբանություն իրանական զարգացումներումե, թիվ 3 (11), 

2007թ., 
4. Սևակ Սարուխանյան, «Иранские экстремисты и американские республиканцы։ возвращение на 

круги свояե, թիվ 3 (11), 2007թ., 
5. Սարգիս Հարությունյան, «Նոր տրամաբանություն իրանական զարգացումներումե, թիվ 3 (11), 

2007թ., 
6. Սարգիս Հարությունյան, «Իրանական զարգացումներ. ռազմական հարվածի 

հավանականությունըե, թիվ 5 (13), 2007թ., 
7. Գագիկ Հարությունյան, Սևակ Սարուխանյան, «Հանդիպում ՀՀ-ում Իրանի փոխդեսպան Ալի 

Աքբար Ջոուհարի հետե, թիվ 11 (19), 2007թ., կարմիր, 
8. Սևակ Սարուխանյան, «Իրան. ներքաղաքական որոշ զարգացումների շուրջե, թիվ 14 (22), 

2007թ., 
9. Սևակ Սարուխանյան, «Զարգացումներ Իրանի շուրջե, թիվ 19 (27), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
10. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Հնարավոր զարգացումներ ԱՄՆ-Իրան հակամարտությունումե, 

թիվ 2 (44), 2007թ., 
11. Սևակ Սարուխանյան, «Իրան. ներքաղաքական զարգացումների շուրջե, թիվ 8 (50), 2007թ., 
12. Սևակ Սարուխանյան, «Զարգացումներ Իրանի շուրջե, թիվ 10 (52), 2007թ.։ 
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Այլ հրապարակումներ 
13. Սևակ Սարուխանյան, «Современные российско-иранские отношения. Возможен ли - диалог 

цивилизацииե, Сборник статей по итогам конференции «Южный Кавказ и диалог цивилизацииե, 
Ер. 2007. 

 
Թեմա. Հարավկովկասյան զարգացումներ (14) 
 
«21-րդ ԴԱՐե տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
1. Մենուա Սողոմոնյան, «Մեծ Բրիտանիայի նավթային քաղաքականությունը Հարավային 

Կովկասումե, թիվ 1 (15), 2007թ.։ 
 
 
«21st centuryե informational and analytical journal 
2. Սերգեյ Մինասյան, «Suspension Of Compliance By Russia With The Provisions Of The CFE And The 

Regional Security In South Caucasusե, թիվ 2, 2007թ.։ 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
3. Կարեն Վերանյան, «ԱՄՆ ֆինանսական աջակցությունը Հարավային Կովկասինե, թիվ 1 (9), 

2007թ., 
4. Սամվել Մարտիրոսյան, «Южный Кавказ։ военно-политическая ситуация в начале годаե, թիվ 3 

(11), 2007թ., 
5. Սարգիս Հարությունյան, «ԱՄՆ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի 

ներկայությունը Հարավային Կովկասում. հետևություններ և հեռանկարե, թիվ 4 (12), 2007թ., 
6. Միխայիլ Աղաջանյան, «Анклавная сбалансированность как важный элемент стабильности 

Южного Кавказаե, թիվ 5 (13), 2007թ., 
7. Սարգիս Հարությունյան, «Տարածաշրջանային նոր գործոն Հարավային Կովկասում. 

առնչություններ Հայաստանի ազգային անվտանգությանըե, թիվ 9 (17), 2007թ., 
8. Միխայիլ Աղաջանյան, «Сотрудничество в водной сфере как ресурс регионального 

добрососедстваե, թիվ 10 (18), 2007թ., 
9. Սերգեյ Գրինյաև, «Некоторые оценки и выводы из анализа вызовов и угроз в регионе 

Центральной Азии и Кавказаե, թիվ 13 (21), 2007թ., 
10. Կարեն Վերանյան, «ԱՄՆ ՀՀՊ համակարգը. հարավկովկասյան հեռանկարներե, թիվ 16 (24), 

2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
11. Սարգիս Հարությունյան, «ԱՄՆ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տարրերը 

Հարավային Կովկասումե, թիվ 3 (45), 2007թ.։ 
 
Այլ հրապարակումներ 
12. Սարգիս Հարությունյան, «Իրավիճակի փոփոխություն Հարավային Կովկասում. հայացք 

Երևանիցե (գերմ.՝ «Die verՊnderte Lage im SՖdkaukasus։ Eine Jerewaner Sichtե), «Armenisch-
Deutsche Korrespondenzե հանդես (հրատարակիչ` «Գերմանա-Հայկական Միությունե, գերմ.՝ 
«Deutsch - Armenische Gesellschaftե), թիվ 136, 2007թ., 

13. Կարեն Վերանյան, «ԱՄՆ ՀՀՊ համակարգը. հեռանկարներ հարավկովկասյան ուղղությամբե, 
«Դրոշակե հանդես, թիվ 5, 2007թ., 

14. Կարեն Վերանյան, «ԱՄՆ ՀՀՊ համակարգը. հեռանկարներ հարավկովկասյան ուղղությամբե, 
Հետաքննող լրագրողներ, Hetq.Am, Հոկտեմբերի 22, 2007թ.։  

 
Թեմա. Մերձավորարևելյան զարգացումներ (25) 
 
«21-րդ ԴԱՐե տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
1. Սերգեյ Մինասյան, «Իսրայելա-քրդական հարաբերություններըե, թիվ 2 (16), 2007թ., 
2. Լիլիթ Հարությունյան, «Լիբանանը կայունության և ճգնաժամի միջևե, թիվ 2 (16), 2007թ.։ 
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«21-й векե информационно-аналитичский журнал 
3. Սերգեյ Մինասյան, «Современное состояние израильского-турецкого военно-политического 

сотрудничестваե, թիվ 1 (5), 2007թ., 
4. Սերգեյ Մինասյան, «Израильско-курдские отношения в контексте политических процессов на 

Ближнем и Среднем Востокеե, թիվ 2 (6), 2007թ.։ 
 
«21st centuryե informational and analytical journal 
5. Sergey Minasyan, «The Israeli-Kurdish relationsե, թիվ 1, 2007թ.։ 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
6. Սամվել Մարտիրոսյան, «Борьба за Ближний Восток продолжаетсяե, թիվ 1 (9), 2007թ., 
7. Արաքս Փաշայան, «Իրաքյան իրողություններե, թիվ 1 (9), 2007թ., 
8. Լիլիթ Հարությունյան, «Լիբանանյան զարգացումներե, թիվ 1 (9), 2007թ., 
9. Լիլիթ Հարությունյան, «Զարգացումներ պաղեստինյան ինքնավարությունումե, թիվ 3 (11), 

2007թ., 
10. Սամվել Մարտիրոսյան, «Иран, США, Израиль и Сирия։ военный баланс на Ближнем Востокеե, 

թիվ 4 (12), 2007թ., 
11. Սարգիս Հարությունյան, «Մերձավորարևելյան զարգացումներ. Վաշինգտոնի քաղաքական 

որոշումըե, թիվ 6 (14), 2007թ., 
12. Արաքս Փաշայան, «Արաբական պետությունների լիգայի գագաթաժողովը և Հայաստանի 

շահերըե, թիվ 6 (14), 2007թ., 
13. Գագիկ Հարությունյան, Արաքս Փաշայան, «Հանդիպում ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպանության 

խորհրդական Վաիլ Դերքիի հետե, թիվ 7 (15), 2007թ., 
14. Սամվել Մարտիրոսյան, «Курды строят огромную армиюե, թիվ 10 (18), 2007թ., 
15. Արաքս Փաշայան, «Բաշար Ալ-Ասադը` Սիրիայի վերընտրված նախագահե, թիվ 10 (18), 2007թ., 
16. Լիլիթ Հարությունյան, «Իսլամական արմատականության ակտիվացում Լիբանանումե, թիվ 16 

(24), 2007թ., 
17. Սամվել Մարտիրոսյան, «Сирия может стать очередной ядерной мишеньюե, թիվ 19 (27), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
18. Արաքս Փաշայան, «Իրաքյան թնջուկե, թիվ 1 (43), 2007թ., 
19. Սարգիս Հարությունյան, «Իրաքից ամերիկյան ռազմուժի դուրսբերման հարցի շուրջե, թիվ 4 

(46), 2007թ., 
20. Արաքս Փաշայան, «Արաբական պետությունների լիգայի գագաթաժողովըե, թիվ 4 (46), 2007թ., 
21. Սարգիս Հարությունյան, «Մերձավորարևելյան զարգացումներե, թիվ 6 (48), 2007թ., 
22. Արաքս Փաշայան, «Բարեփոխումների հարցն արաբական աշխարհումե, թիվ 6 (48), 2007թ., 
23. Սարգիս Հարությունյան, «Մերձավորարևելյան նոր պատերազմի ուրվագծերըե, թիվ 8 (50), 

2007թ., 
24. Սարգիս Հարությունյան, «Նոր իրավիճակ Մերձավոր Արևելքումե, թիվ 11 (53), 2007թ.։ 
 
Այլ հրապարակումներ 
25. Արաքս Փաշայան, «Սաուդյան Արաբիան պահպանողականության և արդիականության միջևե, 

«Մերձավոր Արևելք. պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթե, ՀՀ ԳԱԱ 
Արևելագիտության ինստիտուտ, Եր., 2007թ.։ 

 
Թեմա. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը (8) 
 
«21-րդ ԴԱՐե տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
1. Հայկ Գաբրիելյան, «Կասպյան ավազանում Ռուսաստանի ներկայության որոշ 

հիմնախնդիրներե, թիվ 3 (17), 2007թ., 
2. Սերգեյ Մինասյան, «Ռուսաստանը, ԵՍՍՊ-ը և Հարավային Կովկասի անվտանգությունըե, թիվ 

4 (18), 2007թ.։ 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
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3. Սևակ Սարուխանյան, «Ռուսաստան-Բելառուս. նավթագազային պատերազմի նախնական 
արդյունքներըե, թիվ 1 (9), 2007թ., 

4. Գագիկ Հարությունյան, «Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգըե, թիվ 6 
(14), 2007թ., 

5. Գագիկ Հարությունյան, «ՌԴ նախագահ Պուտինի ուղերձըե, թիվ 8 (16), 2007թ., 
6. Սևակ Սարուխանյան, «ՌԴ նախագահ Վ.Պուտինի այցը Ղազախստան և Թուրքմենստանե, թիվ 

9 (17), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
7. Սևակ Սարուխանյան, «Ռուսաստան-Բելառուս. հարաբերությունների ճգնաժամե, թիվ 1 (43), 

2007թ. 
8. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի 

վերաբերյալե, թիվ 4 (46), 2007թ.։ 
 
Թեմա. Գլոբալ քաղաքականություն (29) 
 
«21-րդ ԴԱՐե տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
1. Գագիկ Հարությունյան, «Բազմաբևեռ և ասիմետրիկ Սառը պատերազմե, թիվ 1 (15), 2007թ., 
2. Հրաչյա Արզումանյան, «Ռազմավարության ռազմական ասպեկտներըե, թիվ 1 (15), 2007թ., 
3. Գագիկ Հարությունյան, «Հայաստանը գլոբալ աշխարհումե, թիվ 3 (17), 2007թ.։ 
 
 
«21-ый векե информационно-аналитичский журнал 
4. Գագիկ Հարությունյան, «Многополярная Холодная войнаե, թիվ 1 (5), 2007թ., 
5. Հրաչյա Արզումանյան, «Военные аспекты стратегииե, թիվ 1 (5), 2007թ., 
6. Գագիկ Հարությունյան, «Армения в глобальном миреե, թիվ 2 (6), 2007թ.։ 
 
«21st centuryե informational and analytical journal 
7. Գագիկ Հարությունյան, «A Multipolar Cold Warե, թիվ 1, 2007թ., 
8. Գագիկ Հարությունյան, «Armenia In The Global Worldե, թիվ 2, 2007թ.։ 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
9. Կարեն Վերանյան, «ՄԱԿ զարգացման ծրագիր. գերակայությունները պետական ծախսերում 

2001-2004թթ.ե, թիվ 3 (11), 2007թ., 
10. Սամվել Մարտիրոսյան, «Гонка противоракетных вооруженийե, թիվ 5 (13), 2007թ., 
11. Կարեն Վերանյան, «Աշխարհի միջուկային ծրագրերը. ընդհանուր դիտարկումե, թիվ 5 (13), 

2007թ., 
12. Կարեն Վերանյան, «Համաշխարհային ռազմական ծախսերըե, թիվ 7 (15), 2007թ., 
13. Կարեն Վերանյան, «Լրագրողներ առանց սահմանի. մամուլի ազատության վարկանիշն 

աշխարհումե, թիվ 9 (17), 2007թ., 
14. Կարեն Վերանյան, «ՄԱԿ. Միջազգային միգրացիա, փախստականներ և ներքին 

տեղահանվածներե, թիվ 10 (18), 2007թ., 
15. Սամվել Մարտիրոսյան, «Гонка противоракетных вооруженийե, թիվ 9 (17), 2007թ., 
16. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Ինքնիշխանություն և գլոբալացումե, թիվ 12 (20), 2007թ., 
17. Սարգիս Հարությունյան, «Քենեբանկպորտի հանդիպումը. իրավիճակային վերլուծությունե, թիվ 

12 (20), 2007թ., 
18. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի սցենարների շուրջե, 

թիվ 13 (21), 2007թ., 
19. Սամվել Մարտիրոսյան, «Новая эра ядерного противостоянияե, թիվ 13 (21), 2007թ., 
20. Սարգիս Հարությունյան, «Ամերիկա-ռուսական մեծ առևտուր. իրավիճակային վերլուծությունե, 

թիվ 18 (26), 2007թ., 
21. Գագիկ Հարությունյան, «Նոր աշխարհաքաղաքական իրողություններե, թիվ 20 (28), 2007թ.։ 
 
«Գլոբուս էներգետիկաե վերլուծական տեղեկագիր 
22. Կարեն Վերանյան, «Աշխարհի միջուկային ծրագրերը. ընդհանուր դիտարկումե, թիվ 1, 2007թ.։ 
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«Հանրապետականե ամսագիր 
23. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Ինքնիշխանություն և գլոբալացումե, թիվ 7 (49), 2007թ., 
24. Սարգիս Հարությունյան, «Քենեբանկպորտի հանդիպումըե, թիվ 7 (49), 2007թ., 
25. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի սցենարների շուրջե, 

թիվ 8 (50), 2007թ., 
26. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Նոր աշխարհաքաղաքական իրողություններե, թիվ 11 (53), 2007թ.։ 
 
Այլ հրապարակումներ 
27. Գագիկ Հարությունյան, «Բազմաբևեռ և ասիմետրիկ Սառը պատերազմե, «Երկիրե 

շաբաթաթերթ, Հունվարի 19, 2007թ., 
28. Կարեն Վերանյան, «ՆԱՏՕ պաշտպանական-ռազմական վիճակագրությունըե, «Դրոշակե 

հանդես, թիվ 2, 2007թ. 
29. Գագիկ Տեր-Հարությունյան, «Суверенитет и глобализацияե, «Византийское наследствоե, № 9. 
 
Այլ թեմաներ (15) 
 
«21-րդ ԴԱՐե տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
1. Անդրեյ Արեշև, «Չճանաչված պետություններ. հակամարտությունների կարգավորման 

ռազմավարության որոնումներե, թիվ 3 (17), 2007թ., 
2. Մարիամ Մարգարյան, «Լեգիտիմության հիմնախնդիրը քաղաքական զարգացումներումե, թիվ 

3 (17), 2007թ., 
3. Արմեն Մանվելյան, «Էներգետիկ ռեսուրսները և նրանց «դերըե քաղաքական համակարգերի 

ձևավորման գործումե, թիվ 4 (18), 2007թ.։ 
 
«21-ый векե информационно-аналитичский журнал 
4. Անդրեյ Արեշև, «Непризнанные государства։ в поисках стратегии мирного урегулирования 

конфликтовե, թիվ 2 (6), 2007թ.։ 
 
«21st centuryե informational and analytical journal 
5. Վիկտոր Սերգեև, Սևակ Սարուխանյան, «Caspian Gas and Europe. New Pipelines, Old Problemsե, 

թիվ 2, 2007թ.։ 
 
«Գլոբուսե վերլուծական տեղեկագիր 
6. Կարեն Վերանյան, «Transparency International. «Կոռուպցիայի ինդեքսը 2000-2006թթ.ե, թիվ 12 

(20), 2007թ., 
7. Սևակ Սարուխանյան, «Հարավային հոսքե և Թուրքիա-Հունաստան գազատար. պայքար հումքի 

շուկաների համարե, թիվ 13 (21), 2007թ., 
8. Արաքս Փաշայան, «Իսլամական արմատականացման վտանգ Կենտրոնական Ասիայումե, թիվ 

14 (22), 2007թ., 
9. Արաքս Փաշայան, «Եվրոպան քրիստոնեության և իսլամի միջևե, թիվ 17 (25), 2007թ., 
10. Միխայիլ Աղաջանյան, ««Вакуумноеե сдерживание в этнополитических конфликтовե, թիվ 18 

(26), 2007թ., 
11. Արմեն Մանվելյան, «Պայքար անդրկասպյան գազամուղի կառուցման համարե, թիվ 18 (26), 

2007թ., 
12. Սամվել Մարտիրոսյան, «Использование частных армий в конфликтахե, թիվ 18 (26), 2007թ.։ 
 
«Հանրապետականե ամսագիր 
13. Արաքս Փաշայան, «Իսլամական գործոնը Կենտրոնական Ասիայումե, թիվ 7 (49), 2007թ., 
14. Արաքս Փաշայան, «Եվրոպան քրիստոնեության և իսլամի միջևե, թիվ 9 (51), 2007թ.։ 
 
Այլ հրապարակումներ 
15. Արաքս Փաշայան, «Muslim Integration in Europe and Gullen Movementե, Peaceful Coexistence։ 

Fethullah Gulens’ Initiative in Contemporary World, London, 2007. 
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Հավելված 3 
 

Հայաստանը և Հայությունը գլոբալ զարգացումներում. արդի վիճակը և 
մարտահրավերները Նորավանքյան ընթերցումներ. «Նորավանքե գիտակրթական 

հիմնադրամի 2008թ. թեմատիկ դասախոսությունների ցանկ 
 
 
 
Շարք 1. Արդի հայության ժողովրդագրական և հայաստանյան  
հասարակության սոցիալական հիմնախնդիրները  
 
Թիվ Դասախոսի անուն, 

ազգանուն 
 

Մասնագիտությունը, 
աշխատանքի վայրը 

Դասախոսության վերնագիրը 

1. Գևորգ Պողոսյան ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայու-
թյան և իրավունքի ինս-
տիտուտի տնօրեն, «Հայ-
կական սոցիոլոգիական 
ասոցիացիայիե նախա-
գահ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից 
անդամ  

Ժամանակակից հասարակական 
գործընթացները Հայաստանի 
Հանրապետությունում  
 

2. Հարություն 
Մարության 

Ազգագրագետ, «Նորա-
վանքե ԳԿՀ ուսումնա-
կան ծրագրի ղեկավար, 
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության 
և ազգագրության ինստի-
տուտի ավագ գիտաշ-
խատող, պատմական գի-
տությունների դոկտոր 

Աղքատության դեմքը Հայաստանում. 
հիմնական միտումներ 
  

3. Հրաչյա Արզումանյան Քաղաքագետ, ԼՂՀ Ազ-
գային անվտանգության 
խորհրդի աշխատակից, 
ֆիզիկամաթեմատիկա-
կան գիտությունների 
թեկնածու  

Ոչգծային այլաբանությունները 
սոցիալական համակարգերում 
 

4. Սամվել Մանուկյան 
 
 

Սոցիոլոգ, OXFAM 
կազմակերպություն  

Հայաստանի երիտասարդության հիմ-
նախնդիրները  

 
 
Շարք 2. Հայկական համայնքների հիմնախնդիրներ 

 
Թիվ Դասախոսի անուն, 

ազգանուն 
 

Մասնագիտությունը, աշխատանքի 
վայրը 

Դասախոսության 
վերնագիրը 

1. Միխայիլ Աղաջանյան Քաղաքագետ, Ռուս-հայկական 
(Սլավոնական) համալսարանի 

Սփյուռքը որպես 
ասիմետրիկ ռեսուրս 
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Թիվ Դասախոսի անուն, 
ազգանուն 

 

Մասնագիտությունը, աշխատանքի 
վայրը 

Դասախոսության 
վերնագիրը 

դասախոս   
2. Լևոն Աբրահամյան Ազգագրագետ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտու-

թյան և ազգագրության ինստիտու-
տի «Արդիականության ազգաբա-
նությանե բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ 
թղթակից անդամ  

Հայերը Արևելքի և 
Արևմուտքի միջև 
 

3. Էդուարդ Մելքոնյան Պատմաբան, Ռուս-հայկական 
(Սլավոնական) համալսարանի 
պրոֆեսոր, պատմական գիտու-
թյունների դոկտոր  

Հայկական սփյուռք. 
գոյապահպանություն, 
ադապտացիա, հե-
ռանկարներ   

4. Սերգեյ Մինասյան 
 
 

Քաղաքագետ, Կովկասյան լրատվա-
միջոցների ինստիտուտի կովկասա-
գիտության բաժնի վարիչ, պատմա-
կան գիտությունների թեկնածու  

Ջավախքի սոցիալ-քաղաքա-
կան հիմնախնդիրները 
 

5. Արաքս Փաշայան Արաբագետ, «Նորավանքե ԳԿՀ 
փորձագիտական խորհրդի քար-
տուղար, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագի-
տության ինստիտուտի գիտաշխա-
տող, պատմական գիտությունների 
թեկնածու 

Մերձավոր Արևելքի հայկա-
կան գաղութների համայն-
քային կյանքի հիմնական 
միտումները, ինքնության 
խնդիրներ 

6. Թամարա 
Վարդանյան 

Պատմաբան, «Նորավանքե գիտա-
կրթական հիմնադրամի «Հասարա-
կագիտական հետազոտություններե 
ծրագրի ղեկավար, պատմական գի-
տությունների թեկնածու  

Հայկական միջազգային 
կազմակերպություններ. 
խնդիրները և ներուժը 
 

7. Սերգեյ Վարդանյան Պատմաբան, «Ձայն համշենականե 
պարբերականի հիմնադիր-խմբագիր  

Համշենահայերի անցյալը և 
ներկան. հին և նոր մարտա-
հրավերներ   

8. Ռուբեն Մելքոնյան Թուրքագետ, ԵՊՀ թուրքագիտու-
թյան ամբիոնի դասախոս, բանասի-
րական գիտ.  թեկնածու  

«Ծպտյալե հայերը և նրանց 
կրոնադարձության խնդիր-
ները 

 
 

Շարք 3. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ 
 

Թիվ Դասախոսի անուն, 
ազգանուն 

 

Մասնագիտությունը, 
աշխատանքի վայրը 

Դասախոսության վերնագիրը 

1. Հայկ Քոթանջյան Քաղաքագետ, Դրաստամատ 
Կանայանի անվան ռազմավա-
րական հետազոտությունների 
ազգային կենտրոնի տնօրեն, 
ք.գ.դ.  

Փոխլրացման և ներգրավվա-
ծության ռազմավարությունն 
այսօր  
 

2. Գագիկ Հարությունյան Քաղաքագետ, «Նորավանքե 
գիտակրթական հիմնադրամի 
գործադիր տնօրեն 

Բազմաբևեռ Սառը պատերազմ 
 

3. Հրաչյա Արզումանյան Քաղաքագետ, ԼՂՀ Ազգային ան-
վտանգության խորհրդի աշխա-
տակից, ֆ-մ.գ.թ. 

Արդի ռազմավարության 
խնդիրների շուրջ 
 

4. Իգոր Մուրադյան Քաղաքագետ, «Կովկասե վերլու-
ծական կենտրոնի աշխատակից, 

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնա-
խնդրի զարգացումները վերջին 
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Թիվ Դասախոսի անուն, 
ազգանուն 

 

Մասնագիտությունը, 
աշխատանքի վայրը 

Դասախոսության վերնագիրը 

տ.գ.թ քսանամյակում 
5. Սամվել 

Մարտիրոսյան 
Քաղաքագետ, «Էլեկտրոնային 
հասարակության զարգացումը 
Հարավային Կովկասումե ծրա-
գրի հայաստանյան ներկայա-
ցուցչության ղեկավար  

Հարավկովկասյան տարածա-
շրջանի երկրների ռազմական 
բալանսը և մարտահրավերները 
 

6. Սարգիս 
Հարությունյան 

Քաղաքագետ, «Նորավանքե 
գիտակրթական հիմնադրամի 
«Քաղաքական վերլուծու-
թյուններե ծրագրի ղեկավար  

Հարավկովկասյան տարա-
ծաշրջանն իբրև խոշոր ռազ-
մաքաղաքական միավորումների 
շահերի բախման վայր 

Շարք 4. Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրներ 
 

Թիվ Դասախոսի անուն, 
ազգանուն 

 

Մասնագիտությունը, 
աշխատանքի վայրը 

Դասախոսության վերնագիրը 

1. Գագիկ 
Հարությունյան 

Քաղաքագետ, «Նորավանքե 
գիտակրթական հիմնա-
դրամի գործադիր տնօրեն 

Տեղեկատվական անվտանգության 
որոշ խնդիրներ 
 

2. Հարություն 
Մարության 

Ազգագրագետ, «Նորավանքե 
ԳԿՀ ուսումնական ծրագրի 
ղեկավար, ՀՀ ԳԱԱ Հնագի-
տության և ազգագրության 
ինստիտուտի ավագ գիտաշ-
խատող, պ.գ.դ. 

Կոլեկտիվ և պատմական հիշողության 
դերը հայոց ինքնության ձևափոխման 
գործընթացում 
 

3. Արման Սաղաթելյան 
 

Քաղաքագետ, APRA 
կազմակերպության 
փոխտնօրեն  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
պետական և ոչ պետական 
քարոզչության զինանոցում  

4. Սամվել 
Մարտիրոսյան 

Ճարտարագետ-հետազոտող, 
«Էլեկտրոնային հասարակու-
թյան զարգացումը Հարավա-
յին Կովկասումե ծրագրի 
հայաստանյան ներկայացուց-
չության ղեկավար 

Հայաստանը և տեղեկատվական պա-
տերազմները 
 

5. Կարեն Վրթանեսյան Տեղեկատվական հարցերով 
փորձագետ 

Հայաստանի տեղեկատվական 
ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը 

6. Մանուկ Հերգնյան Տնտեսագետ, «Տնտեսություն 
և արժեքներե հետա-
զոտական կենտրոն, տ.գ.թ. 

Համաշխարհային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի հիմնական 
միտումները և Հայաստանի մարտա-
հրավերները 

7. Հրաչ Բայադյան Մշակութաբան, ԵՊՀ 
դասախոս  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
մշակութաբանական վե-
րափոխումների համատեքստում  

8. Հայկարամ 
Նահապետյան 

Թուրքագետ, «Հայլուրե 
լրատվական ծրագրի վերլու-
ծաբան 

Թուրք-ադրբեջանական լոբբինգի 
ծավալման դինամիկան մեր օրերում 
  

 
 

Շարք 5. Էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրներ 
 

Թիվ Դասախոսի անուն, 
ազգանուն 

Մասնագիտությունը, 
աշխատանքի վայրը 

Դասախոսության վերնագիրը 
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1. Կարեն Կարապետյան «ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ 
գլխավոր տնօրեն, տ.գ.թ. 

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգու-
թյունը միջազգային և տարածաշրջանա-
յին զարգացումների համատեքստում 

2. Արա Մարջանյան 
 

Համաշխարհային բանկի 
«Վերականգնվող 
էներգետիկայի ծրագրիե 
ղեկավար, տեխ. գիտ.թ. 

Էներգետիկ անվտանգություն - 
էներգետիկ անկախություն. 
հակասությո՞ւն, թե՞ ներդաշնակություն 

3. Սևակ Սարուխանյան «Նորավանքե ԳԿՀ փոխ-
տնօրեն, «Տեղեկատվական 
ծրագրիե ղեկավար, ք.գ.թ. 

Միջազգային էներգետիկ անվտանգու-
թյուն և քաղաքականություն 
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Հավելված 4 
 

Փորձագիտական խորհրդի աշխատանքները, կոնֆերանսներ, սեմինարներ 
 

Փորձագիտական խորհրդի նիստերը 
1. «Նորավանքե ԳԿՀ-ի կողմից «Հայաստանի հաղորդակցային անվտանգությունը. առկա 

իրավիճակը, հետևություններ, հեռանկարներե թեմայով միջազգային մրցույթի 
կազմակերպման, «Հայկական համայնքներն արդի փուլում. գոյապահպանություն, 
հեռանկարներե միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի կազմակերպման, Նորավանք 
ԳՀԿ-ի կողմից Սամվել Մարտիրոսյանին պատվիրված «Ռազմական բալանսը Հարավային 
Կովկասի տարածաշրջանումե ուսումնասիրության և Արման Կիրակոսյանի «Հայկական  
հարցը և հայերի ցեղասպանությունըե գրքի վերահրատարակման վերաբերյալ, 2007թ., 
փետրվարի 9։ 

2. «Նորավանքե ԳԿՀ-ի կողմից էներգետիկ քաղաքականության հիմնահարցերին նվիրված 
տեղեկագրի հրատարակման և Կարինե Պարսամյանի (Տեր-Գրիգորյան) «Հայրեր, մայրեր, 
որդիներե ուսումնասիրության վերաբերյալ, 2007թ., մարտի 16։  

3. «Նորավանքե հիմնադրամի կողմից պատվիրված «Բաքուն և հայերըե գրքի /հեղինակ՝ 
Խ.Դադայան/ ռուսերեն թարգմանությանը, «Гарегин Нжде и КГБե նյութի գիտական 
հրատարակության նախապատրաստման, «Նորավանքե ԳԿՀ ուսումնական ծրագրի 
նախապատրաստման, «21-րդ ԴԱՐե հանդեսի անգլերեն հրատարակության վերաբերյալ, 
2007թ., ապրիլի 25։ 

4. «Նորավանքե ԳԿՀ-ի կողմից Կարինե Պարսամյանի (Տեր-Գրիգորյանի) «Հայրեր, մայրեր, 
որդիներե գրքի հրատարակության վերաբերյալ, 2007թ., հունիսի 1։  

5. «Նորավանքե գիտակրթական հիմնադրամի 2007թ. կիսամյակային հաշվետվությունների 
հարցի վերաբերյալ, 2007թ., հուլիսի 2։ 

6. «Նորավանքե ԳԿՀ գործադիր տնօրեն Գ.Հարությունյանի՝ Փարիզ գործուղման, գործադիր 
տնօրենի տեղակալ Ս.Սարուխանյանի՝ Վիեննա գործուղման, «Նորավանքե ԳԿՀ-ի կողմից 
«Гарегин Нжде и КГБե գրքի տպագրության, «Բաքուն և հայերըե գրքի ռուսերեն 
տարբերակի տպագրության,  «Հայաստանի հաղորդակցային անվտանգությունը. առկա 
իրավիճակը, հետևություններ և հեռանկարե մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ, 2007թ. 
սեպտեմբերի 4։ 

7. «Նորավանքե ԳԿՀ Փորձագիտական խորհրդի նախագահի երկրորդ տեղակալի 
ընտրության, «Նորավանքե ԳԿՀ Փորձագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալների 
պարտականությունների, «Գլոբուսե տեղեկատվական տեղեկագրի թողարկման 
կանոնակարգի, N.20 տեղեկագրի հրատարակման, Գիտխորհրդի կազմի համալրման 
հարցերի վերաբերյալ, 2007թ. սեպտեմբերի 7։  

8. «Նորավանքե ԳԿՀ Տեղեկատվական ծրագրին առնչվող խնդիրների և «Նորավանքե ԳԿՀ 
հրատարակություններին առնչվող պարգևատրումների հարցի վերաբերյալ, 2007թ. 
սեպտեմբերի 19։  

9. «Նորավանքե ԳԿՀ Ուսումնական ծրագրով նախատեսված դասախոսությունների 
կազմակերպման, «Հայկական համայնքներն արդի փուլումե 2007թ. հունիսի 18-19-ը 
«Նորավանքե հիմնադրամի կողմից անցկացված գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի 
հրատարակության հարցերի վերաբերյալ, 2007թ. հոկտեմբերի 1։ 

10. «Նորավանքե գիտակրթական հիմնադրամի շրջանակներում Հայագիտական 
տեղեկատվական համակարգող կենտրոնի, Քաղաքագիտական հետազոտական կառույցի 
ստեղծման, ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնում «Նորավանքե ԳԿՀ-ի կողմից ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարությանն առաջարկված՝ 2008-ից նպատակային ասպիրանտուրայի 
մեկ տեղ հատկացնելու, ԵՊՀ թուրքագիտության բաժնի մագիստրատուրայում այլադավան 
հայերին նվիրված հատուկ կուրսի դասավանդման հարցերի վերաբերյալ, 2007թ. նոյեմբերի 
19։   

11. «Նորավանքե ԳԿՀ ծրագրի ղեկավարների 2007թ. տարեկան հաշվետվության 
նախապատրաստման, «Նորավանքե ԳԿՀ գործադիր տնօրեն Գ.Հարությունյանի՝ Ժնև 
գործուղման վերաբերյալ, 2007թ. դեկտեմբերի 7 
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Սեմինարներ   

1. «Հնարավոր զարգացումներ Մերձավոր և Միջին Արևելքումե, բանախոս՝ «Նորավանքե ԳԿՀ 
տնօրեն Գագիկ Հարությունյան (16.02.2007)։  

2. «Գաղափարախոսական գործոնը հասարակական զարգացումներումե, բանախոս՝ «Հայքե 
ինստիտուտի տնօրեն Բաբկեն Վարդանյան (19.02.2007)։ 

3. «Եկեղեցի-պետություն-հանրությունե, բանախոսներ՝ Գ.Հարությունյան, Թ.Վարդանյան 
(21.03.2007)։ 

4. «Իրաքահայ համայնքի արդի հիմնախնդիրըե, բանախոս՝ Իրաքահայ համայնքի ազգային 
կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարույր Հակոբյան (30.03.2007)։  

5. «Սիրիան և զարգացումները Միջին Արևելքումե, բանախոս՝ ՀՀ-ում Սիրիայի Արաբական 
Հանրապետության դեսպանության խորհրդական Վաիլ Դերքի (20.04.2007)։  

6. «ՀՀ և Հարավային Կովկասի էներգետիկ անվտանգության հիմնահարցերըե, բանախոսներ՝ 
Գ.Հարությունյան, Կ.Կարապետյան, Ս.Սարուխանյան (26.04.2007)։  

7. «Հայաստանը գլոբալ աշխարհում. համարժեքության խնդիրներե, բանախոս՝ «Նորավանքե 
ԳԿՀ տնօրեն Գագիկ Հարությունյան (01.06.2007)։ 

8. «Հայերը Չեխիայում անցյալում և ներկայումե, բանախոս՝ «Նորավանքե հիմնադրամի 
փորձագետ՝ Խ.Դադայան (22.06.2007)։ 

9. «Սփյուքի ռեսուրսները և Հայաստանըե, բանախոսներ՝ «Նորավանքե ԳԿՀ գործադիր 
տնօրեն Գ.Հարությունյան, հասարակական գործիչ Կարեն Միքայելյան, Դրաստամատ 
Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի 
նախագահ  Հ.Քոթանջյան (31.08.2007)։ 

10. «Իրանը և տարածաշրջանային զարգացումներըե, բանախոսներ՝ «Նորավանքե ԳԿՀ 
գործադիր տնօրեն Գ.Հարությունյան, ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
փոխդեսպան Ա.Ջոուհար (03.09.2007)։ 

11. «Մեր հաղթանակներըե, բանախոսներ՝ ԵՊՀ դասախոս Ա.Մովսիսյան, «Նորավանքե ԳԿՀ 
Ուսումնական ծրագրի ղեկավար Հ.Մարության, «Նորավանքե ԳԿՀ  փորձագետ 
Ս.Մարտիկյան (04.09.2007)։ 

12. «Քաղաքակրթական խնդիրների շուրջե, բանախոսներ՝ ՀՀ ԿԲ նախագահ Տ.Սարգսյան, 
«Նորավանքե ԳԿՀ գործադիր տնօրեն Գ.Հարությունյան (22.10.2007)։ 

13. «Արևմտահայության երրորդ համագումարի կազմակերպման գործընթացի մասինե, 
բանախոս՝ Հայ-ռուսական /Սլավոնական/ համալսարանի Միջազգային 
հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ Վ.Մելիքյան (16.11.2007)։ 
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Հավելված 5 
Գործունեության ապահովման ծրագրի 2007թ. ծախսերի վերաբերյալ.                                                                                                           

Հազ. դրամ 

Ընդամենը ֆինանսական միջոցներ, այդ թվում 
 98016,00 
1.Մնացորդը առ 01.01.2007թ 6074,00 
 2. Ընդամենը  մուտքեր, որից                                                                                        91942,00 
ա) ՀՀ բյուջեից  2007թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի միջոցով «Գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում ու զարգացումե ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն այլ պետական մարմինների կազմակերպություններին, 
ծրագրով հատկացված միջոցներ 
 85000,00 
բ)Հրատարակչական իրացումից ստացված  միջոցներ 
 1489,00 
գ) «ՀայՌուսԳազԱրդե ՓԲԸ-ից պայմանագրերի հիման վրա վերլուծական աշխատանքների  
(տեղեկագրերի տեսքով)  համար ստացված միջոց 
 5400,00 
գ) Բանկի   եռամսյակային  տոկոսներ 
 53.00 
Ընդամենը  ծախսեր, այդ թվում 
 97672,00 
1. Աշխատավարձ 45500,00 
2. Սոցապվճար 
 8720,00 
3. Գիտական ստեղծագործական աշխատանքների պատվերների ծախսեր 
 9000,00 
4. Հրատարակչական ծախսեր 
 7920,00 
5. Սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 
 2055,00 
6. Կահույք  
 3559,00 
6. Գրենական պիտույքների, տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 
 1150,00 
7. Կոմունալ ծախսեր 
 4900,00 
8. Սեմինարների կազմակերպման ծախսեր 
 297,00 
9. «Հայկական համայնքներն արդի փուլում. Գոյապահպանություն, հեռանկարներե  կոնֆերանսի 
անցկացման  ծախսեր 
 4318,00 
10. Ավտոմեքենայի պահպանման ծախսեր 
 1400,00 
11. Գրքերի ձեռքբերման, բաժանորդագրության և առաքման ծախսեր 
 1035,00 
12. Գործուղման ծախսեր 
 1580,00 
13.  Շենքի և ավտոմեքենայի գույքահարկ 
 408,00 
14. Շենքի հիմնական նորոգման աշխատանքներ, 6-րդ հարկ 
 5115,00 
15. Այլ ծախսեր, այդ թվում 
 715,00 
15.2  Բանկի կոմիսիոն վճար 
 25,00 
15.2  Կայքէջի վերափոխման, վերածրագրավորման ծախսեր 
 580,00 
15.3  Օգնություն աշխատակիցներին 
 110,00 
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