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ՀՈՒՆՎԱՐ
1.01
ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆ ՄԸՐԳԸՐՏԻ (ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ) (01.01 (13.01)
1897-1988), բժիշկ, Ռումինիայում ծերաբանների և ծերաբույժների դպրոցի հիմնադիր, ՌԱՀ ԲԳԱ (1969 թ.), Ռումինիայի ԳԱ
(1974 թ.) ակադեմիկոս, ՌԱՀ վաստակավոր բժիշկ (1973 թ.),
Ռումինիայի գիտության վաստակավոր գործիչ (1977 թ.), Ռումինիայի ծերաբանների և ծերաբույժների ընկերության նախագահ
(1959 թ.), ԽՍՀՄ ծերաբանների և ծերաբույժների ընկերության
պատվավոր անդամ (1982 թ.) – 125-ամյակ
ԱՇՈՏ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ (1947-2003), գեղանկարիչ, նկարազարդողձևավորող, «Կելեիա» պատկերասրահի միջազգային ասամբլեայի և փորձագետների խորհրդի անդամ (1999 թ.) – 75-ամյակ
ԲՈՐԻՍ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ (1957), լրագրող, խմբագիր, Երևանի
մամուլի ակումբի նախագահ (1995-ից), «Республика Армения»
թերթի խմբագիր (1990-1991 թթ.), ԽՍՀՄ, ՀՀ Ժուռնալիստների
միությունների անդամ (1983 թ.), Լրագրողների «Հարավային
Կովկաս» ասոցիացիայի համանախագահ (2000 թ.) – 65-ամյակ
ԳԱՌԶՈՒ (ԳԱՌՆԻԿ ԶՈՒԼՈՒՄՅԱՆ) (1907-2000), ֆրանսահայ
գեղանկարիչ, վիմագրող, նկարիչ-ձևավորող, բեմանկարիչ, ֆիգուրատիվ արվեստի վարպետ, Ֆրանսիայի Պատվո լեգեոնի
շքանշանի ասպետ, Ֆրանսիայի Գեղարվեստի ակադեմիայի
անդամ (1977 թ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (1990 թ.)
– 115-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԱՌԱՔԵԼ (ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ) (1937-2014), գեղանկարիչգրաֆիկ, Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ – 85-ամյակ
ՆԵԼՍՈՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (1952-2020), թարգմանիչ, լրագրող,
հրապարակախոս, Հայաստանի գրողների միության անդամ
(1989 թ.) – 70-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ (1927-1997), դիրիժոր, մանկավարժ, Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի սիմֆոնիկ
նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր (1969 թ.), գեղարվեստական

ղեկավար (1974 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1979 թ.) – 95ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՆԱՍՅԱՆ (1907-1979), քանդակագործ, Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված հուշահամալիրի հեղինակներից,
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1967 թ.) – 115-ամյակ
ՍՈՂՈՄՈՆ ԵՂԻԱԶԱՐՈՎ (1852-1914), հայազգի տնտեսագետ,
գրող, մանկավարժ, Կիևի Ս. Վլադիմիրի համալսարանի ռեկտոր
(1893 թ.), պետական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր, Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ – 170-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1907-1976), պատմաբան, մանկավարժ (1954
թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1968 թ.) – 115-ամյակ

2. 01
ԱՐԱ ԱՐԹՅԱՆ (ԱԹՈՅԱՆ) (1952), բանաստեղծ, թարգմանիչ, «Հայորդիք» գրական-գեղարվեստական ամսագրի պատասխանատու
խմբագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ (2004 թ.) – 70ամյակ
ԱՐԶԱՍ ՈՍԿԱՆՅԱՆ (1947), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, երգիչ, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ (1976 թ.), ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2008 թ.) – 75-ամյակ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՊՈԶՈՅԱՆ (1952), դերասան, դրամատուրգ – 70-ամյակ
ՆԵԼԼԻ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ (1952), արձակագիր, մանկավարժ, դրամատուրգ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1988 թ.), ՀԳՄ Լոռու
մարզային բաժանմունքի նախագահ (1990-1996 թթ.), ՀԳՄ գրական
ֆոնդի նախագահ, Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն (1997-ից) – 70-ամյակ
ՆՈՐԻԿ ՍԱՖԱՐՅԱՆ (1937-2004), բանաստեղծ, ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1969 թ.), Հայաստանի գրողների միության Կիրովականի բաժանմունքի հիմնադիրներից – 85-ամյակ
ՇԱՀԵՆ ՄԵՂՐՅԱՆ (ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԱՐԾԻՎ) (1952-1993), զինվորական, կուսակցական գործիչ, Շահումյանի շրջանի շրջկոմի նախա5

գահ, առաջին քարտուղար (1991-1992 թթ.), հրամանատար, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Արցախի հերոս (2014 թ.) –
70-ամյակ
ՊԱՊԻՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1952), երգիչ, «Վերածնունդ» ժողովրդական անսամբլի հիմնադիր, Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների անսամբլի մեներգիչ – 70-ամյակ

3.01
ԱՆԱՏՈԼԻ ԷՅՐԱՄՋՅԱՆ (ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ) (1937-2014), կինոռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, կոմպոզիտոր, գրող, «Նոր
Օդեոն» կինոստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար (1992 թ.),
ՌԴ Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ – 85-ամյակ
ԼԵՅԼԻ (ՓԱՌԱՆՁԵՄ ՏԵՐ-ՄԿՐՏՉՅԱՆ-ՍԱՀԱԿՅԱՆ) (18921951), բանաստեղծ, թարգմանիչ, ՀԽՍՀ Գրողների միության անդամ (1951 թ.) – 130-ամյակ
ՄՈՐԻՍ ՍԱՐԿԻՍՈՎ (ՍԱՐԳՍՅԱՆ) (1882-1946),քանդակագործ,
մանկավարժ, «Հանճարի հովանավորը» բարձրաքանդակի հեղինակ (Ժնև, 1921 թ.) – 140-ամյակ

4. 01
ԱԼԻՏԱ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ (1937), ֆիզիկոս, մանկավարժ, «Աշխարհի ինովացիոն հիմնադրամ» (WIF, Անգլիա) գիտական հանրության անդամ (2002 թ.), Ֆիզիկոսների հայկական ընկերության
անդամ (1993 թ.) – 85-ամյակ
ՊԵՏՐՈՍ ՄԱԼԱՅԱՆ (1927-1997), գեղանկարիչ, մանկավարժ,
արվեստագետների «Խուդսովետ» միության անդամ (1970 թ.),
ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1983 թ.) – 95-ամյակ

5. 01
ԱՇՈՏ ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1927-1988), մանկավարժ, Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և
տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հիմնադիր-վարիչ
(1971 թ., 1998-ից՝ նրա անունով), Հայաստանի բարձրագույն
դպրոցի վաստակավոր գործիչ (1982 թ.) – 95-ամյակ
6

ԹԱՄԱՐԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ (1917-2002), ռադիոհաղորդավար, ՀՀ
վաստակավոր արտիստ (1977 թ.) – 105-ամյակ
ՈՒՄԲԵՐՏՈ ԷԿՈ (1932-2016), իտալացի գրող, գիտնական,
պատմաբան, միջնադարագետ, գրաքննադատ – 90-ամյակ
ՕԿՄԻՐ ԱՂԱԽԱՆՅԱՆՑ (1927-2002), աշխարհագրագետ, մանկավարժ, Տաջիկստանի գիտության վաստակավոր գործիչ (1990
թ.) – 95-ամյակ

6. 01
Սուրբ Ծնունդ և Հայտնություն
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԿՐՅԱԲԻՆ (1872-1915), ռուս կոմպոզիտոր, դաշնակահար – 150-ամյակ
ԱՐԲՈՒՆ ՏԱՅԱՆ (ՏԱՅԵՑԻ) (1912-1983), թարգմանիչ, բանասեր,
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1944 թ.) – 110-ամյակ
ԹԵԼՄԱՆ ՄԱՅԻԼՅԱՆ (1937), արձակագիր, հրապարակախոս,
թարգմանիչ, Իջևանի Տարաս Շևչենկոյի անվան գրական միավորման ղեկավար, «Գրական Իջևան» թերթի հիմնադիր, Հայաստանի գրողների (2004 թ.) և Հայաստանի ժուռնալիստների
միությունների անդամ – 85-ամյակ
ԺԱՆՆԱ Դ’ԱՐԿ (1412-1431), Ֆրանսիայի ազգային հերոս, ֆրանսիական ժողովրդական ազատագրական պայքարի առաջնորդ –
610-ամյակ
ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1952),լեզվաբան, մանկավարժ, գրաբարագետ, «Ֆրիտյոֆ Նանսեն» (2008 թ.), «Հակոբ Մեղապարտ» (2010
թ.) հուշամեդալակիր – 70-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ (1927-2009), բյուզանդագետ, հայագետ,
միջնադարյան երկերի թարգմանիչ, մանկավարժ, Մ. Մաշտոցի
անվան Մատենադարանի ձեռագրատան ղեկավար (1955-1958
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թթ.), ՌԴ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Հ. Օրբելու հիմնադրած «Կովկասի կաբինետ»-ի ղեկավար, ՀՀ Գերագույն
խորհրդի առաջին գումարման պատգամավոր – 95-ամյակ
ՎԱԶԳԵՆ ՕՎՅԱՆ (ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ) (1932-1987), բանաստեղծ,
արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1960 թ.) – 90-ամյակ

7. 01
ԱՐՄԵՆԱԿ ԽԱՆՓԵՐՅԱՆՑ (ՍԵՐԳԵՅ ԽՈՒԴՅԱԿՈՎ) (19021950), Խորհրդային Միության ավիացիայի մարշալ (1944 թ.),
Կարմիր բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարի տեղակալ, շտաբի պետ (1944 թ.) – 120-ամյակ
ԵՐՎԱՆԴ ԿՐԻԿՈՐՅԱՆ (1892-1982), ամերիկահայ փիլիսոփա,
խմբագիր, Նյու Յորքի “City” քոլեջի փիլիսոփայության բաժանմունքի ղեկավար (1952-1982 թթ.) – 130-ամյակ
ԼԱՎՐԵՆՏԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ (1937-2014), պատմաբան, Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի տնօրեն (19841985 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ (1992-1995 թթ.), Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հիմնադիր-տնօրեն,
«Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրների համահայկական
ակադեմիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ
(2003 թ.) – 85-ամյակ
ԿԻՄ ԳԱԼՈՅԱՆ (1932), ճարտարագետ, գյուտարար, տեխնոլոգ, Երևանի «Սևան» արտադրական միավորման, գլխամասային՝ ժամացույցի գործարանի գլխավոր տնօրեն (1979-1984 թթ.),
ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարագետ (1976 թ.) – 90-ամյակ
ՆԱԶԱՐԵԹ ՆԱԶԱՐՅԱՆ (1957), ճարտարագետ, մաթեմատիկոս, ՌԴ Բնական ԳԱ էկոտեղեկագիտական հիմնախնդիրների
ինստիտուտի փոխտնօրեն (1994 թ.), Գիտության, կրթության և
հասարակության զարգացման համաշխարհային համալսարանի սենատոր (2003 թ.) – 65-ամյակ
ՍԱԹԻ ՍՊԻՎԱԿՈՎԱ (ՍԱՀԱԿՅԱՆՑ) (1962), դերասանուհի, հաղորդավար – 60-ամյակ
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8.01
ԶԱՎԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1907-1977), կլառնետահար, մանկավարժ, երաժշտագետ, Հայֆիլհարմոնիայի տնօրեն (1938-1941
թթ.), Հայաստանի Մինիստրների խորհրդին առընթեր արվեստի
գործերի վարչության պետ (1942 թ.), Երևանի Հ. Պարոնյանի
անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի տնօրեն (1956 թ.), Հայաստանի վաստակավոր արտիստ (1940 թ.) –
115-ամյակ
ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐԾՐՈՒՆՅԱՆ (1907-1975), դերասան, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1947 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ
– 115-ամյակ
ՀԱՅԿԱԶ ՄԵՍԻԱՅԱՆ (1917-2004), շեփորահար, դիրիժոր,
«Երևան» փողային նվագախմբի (1964 թ., 1970 թ.՝ Հայաստանի
պետական փողային նվագախումբ) գեղարվեստական ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1962
թ.) – 105-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ (1952), բանաստեղծ, հրապարակախոս, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1989 թ.), «Շիրակ» թերթի խմբագիր – 70-ամյակ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1967), գեղանկարիչ, մանկավարժ,
Հայաստանի նկարիչների միության (2001 թ.), «ՆորԷոն» կրեատիվ կենտրոնի անդամ (2003 թ.) – 55-ամյակ
ՎԱՌԼԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (1942-2015), բանաստեղծ, թարգմանիչ, պատմաբան, խմբագիր, հրապարակախոս, Հայաստանի
գրողների միության անդամ (1982 թ.), «Հայաստան» հրատարակչության գլխավոր խմբագիր (1991-1994 թթ.) – 80-ամյակ

9.01
ԱՇՈՏ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ (1952-2017), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ նկարիչների միության անդամ (1990 թ.) – 70-ամյակ
ԺՈՐԺ ՇԵԽԼՅԱՆ (1942), ճարտարապետ, «Զվարթնոց» օդանավակայանի շենքի համահեղինակ (Պետական մրցանակ,
1985 թ.) – 80-ամյակ
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ԼԵՎՈՆ ԼԻՍԻՑՅԱՆ (1892 - 1921), արվեստաբան, պատմաբան,
մանկավարժ, հասարակական գործիչ – 130-ամյակ

10.01
ՄԱՐԻԱ (ՄԱՆԱՆԱ) ԱՍԼԱՄԱԶՅԱՆ (1952), հեռուստատեսային
գործիչ, ՌԴ տպագիր արտադրության նախարարության մրցութային ֆեդերալ հանձնախմբի անդամ (2000 թ.), Հեռուստառադիոհաղորդումների ազգային ասոցիացիայի փոխնախագահ
(2002 թ.), Փարիզի “Internews-Europea»”-ի տնօրեն (2008 թ.),
Ռուսաստանյան հեռուստատեսության ակադեմիայի անդամ
(2001 թ.), Հայաստանի “Internews”-ի տնօրեն – 70-ամյակ
ՍԵՅՐԱՆՈՒՀԻ ԳԵՂԱՄՅԱՆ (1952), արձակագիր, հրապարակախոս, թարգմանիչ, լրագրող, Հայաստանի գրողների և Հայաստանի ժուռնալիստների միությունների անդամ – 70-ամյակ

11.01
ԱՐՈՒՍ ԽՈՒԴԱՆՅԱՆ (1897-1971), դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1954 թ.) – 125-ամյակ
ԼԵՎ ՍԱՆԴԱԽՉԻԵՎ (1937-2006), հայազգի կենսաբան, մոլեկուլյար կենսաբանության և վիրուսոլոգիայի գծով գիտնական,
ՌԴ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1981 թ.) – 85-ամյակ
ՅՈՒՀԱՆՆԱ ԱԲԳԱՐԻՈՍ (ՅՈՒՀԱՆՆԱ ՋԱՆ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱԲԳԱՐՅԱՆ) (1832-1886), տնտեսագետ, բանաստեղծ, լեզվաբան,
թարգմանիչ, պետական գործիչ, Նիդերլանդների հյուպատոս
Եգիպտոսում, Արևելքի դրամատան հիմնադիր, անգլերեն-արաբերեն բառարանի կազմող (1887 թ.) – 190-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ (1912-2000), արվեստաբան, խմբագիր,
Հայպետհրատի գլխավոր խմբագիր (1940-1941 թթ.), «Սովետական արվեստ» ամսագրի խմբագիր (1955-1985 թթ.), ՀԽՍՀ
արվեստի վաստակավոր գործիչ (1967 թ.) – 110-ամյակ

12.01
ԾԱՏՈՒՐ ԱՂԱՅԱՆ (1912-1982), պատմաբան, ՀԽՍՀ Գերագույն
Խորհրդի պատգամավոր (1963-1971 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար,
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նախագահության անդամ (1968–1977 թթ.), «ՀԽՍՀ ԳԱ տեղեկագիր» ամսագրի գլխավոր խմբագիր (1949-1951 թթ., 1968–
1972 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1963 թ.), ՀԽՍՀ գիտության
վաստակավոր գործիչ (1974 թ.) – 110-ամյակ
ՆԻԿՈԼ ԴՈՒՄԱՆ (ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ)
(1867-1914), պետական, կուսակցական գործիչ, ազգայինազատագրական շարժման կազմակերպիչ – 155-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԿՈՐՈԼՅՈՎ (1907-1966), ուկրաինացի գիտնական,
հրթիռատիեզերական համակարգերի կոնստրուկտոր, ճարտարագետ, հրթիռաշինության բնագավառի մասնագետ, ԽՍՀՄ ԳԱ
ակադեմիկոս (1958 թ.) – 115-ամյակ

13.01
ԱՌԱՔԵԼ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ (1887-1980), բանասեր, գրականագետ,
մանկավարժ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1955
թ.) – 135-ամյակ

14.01
Ա-ԴՈ (ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՏԵՐ-ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ) (1867-1954), հասարակական, քաղաքական, կուսակցական գործիչ, վիճակագիր, պատմաբան, տնտեսագետ – 155-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1927-2001), լեզվաբան, մանկավարժ,
ԵՊՀ հրատարակչության խմբագիր (1955-1956 թթ.) – 95-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՆԱՏՈՒՐ (ՎԱՐԴ ԱՎԱԳՅԱՆ) (1937), բանաստեղծ,
Հայաստանի գրողների միության անդամ (1980 թ.) – 85-ամյակ

15.01
ԶՈՀՐԱԲ (ԶՈՐԻ) ՄԻՐԶՈՅԱՆ (1947),գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1976 թ.) – 75-ամյակ
ԺԱՆ ԲԱՏԻՍՏ ՄՈԼԻԵՐ (ՊՈՔԼԵՆ) (1622-1673), ֆրանսիացի
դրամատուրգ, թատերական գործիչ, դերասան – 400-ամյակ
ԼԻԼԻԹ ԱՆՏՈՆՅԱՆ (1967), գրականագետ, մանկավարժ, Հա11

յաստանի գրողների միության անդամ (2012 թ.) – 55-ամյակ
ԽՈՐԵՆ ԵՐԻՑՅԱՆ (1882-1956), անասնաբույծ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (1945 թ.), ՀԽՍՀ Հողժողկոմատի բաժնի վարիչ
(1921-1922 թթ.), ԵՊՀ-ի, Գյուղատնտեսական ինստիտուտի
անասնաբուծության ամբիոնի վարիչ (1923-1950 թթ.) – 140ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴԵՎԵՋՅԱՆ (ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏԷՎԷՃԵԱՆ , ԱՐՄԷՆ
ՍԵՒԱՆ) (1892-1976), հասարակական, քաղաքական, կուսակցական գործիչ, գրող, լրագրող, մանկավարժ, «Հայաստան»
(Սոֆիա, 1918 թ.), «Արաքս» (Սոֆիա, 1925-1934 թթ.) թերթերի,
«Մասիս» տարեգրքի (1933-1935 թթ.) խմբագիր, ՀՀ արդարադատության և կրթության նախարար (1920-1921 թթ.), Բուխարեստի ազգային վարժարանի տնօրեն (1934-1944 թթ.) – 130ամյակ
ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐՅԱՆ (1892-1986), արձակագիր, խմբագիր, հասարակական-քաղաքական գործիչ, թարգմանիչ – 130-ամյակ
ՍԱՍՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1937-2016), բանաստեղծ, արձակագիր, հրապարակախոս, գրականագետ, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ, «Ուխտատուն» թանգարան-ինստիտուտի հիմնադիր (1993 թ.), Հայաստանի գրողների միության անդամ (1974
թ.) – 85-ամյակ
ՍՈԿՐԱՏ ԱՔՄԱՔՉՅԱՆ (1922-2002), բեմադրիչ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1962 թ.) – 100-ամյակ

16.01
ԷԴՈՒԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1942), ֆիզիկոս, Խ. Աբովյանի անվան
հայկական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր (19871988 թթ.), ՀՀ կրթության և գիտության նախարար (1999-2001
թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար (2002-2004 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ (2000-2006 թթ., 2011 թ.), Մաթեմատիկայի և
հաշվողական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի տնօրեն (2012
թ.) – 80-ամյակ
12

ՍՈՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1947), պարուհի, «Կանադական մեծ բալետ» խմբի առաջին մենապարուհին (1977 թ.), Կանադայի «Սոնա Վարդանյան» բալետի ակադեմիայի հիմնադիր – 75-ամյակ
ՖՐՈՒՆԶԵ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ (1937-2004), հնչյունային օպերատոր, ռեժիսոր, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ – 85-ամյակ

17.01
ԳՐԻԳՈՐ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1862-1894), դերասան, Թիֆլիսի Հայոց դերասանական խմբի մշտական անդամ (1880 թ.) – 160ամյակ
ԻՍԱՀԱԿ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ (1917-1992), արձակագիր, դրամատուրգ, թատերագետ, թարգմանիչ, Ստեփանակերտի Մ. Գորկու անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի
գրական բաժնի վարիչ (1968 թ.), ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1960 թ.), Ադրբեջանական ԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1980 թ.) – 105-ամյակ
ՎԱՐԴԳԵՍ ԹԵՎԵՔԵԼՅԱՆ (1902-1969), արձակագիր, պետական գործիչ – 120-ամյակ

18.01
ՍՏԵՓԱՆ (ՌՈՍՏՈՄ) ԶՈՐՅԱՆ (ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ) (1867-1919),
հասարակական, քաղաքական գործիչ, «Դրոշակ» պարբերականի խմբագիր (1892-1895 թթ.), Կարինի դպրոցների ընդհանուր տեսուչ (1910-1914 թթ.), ՀՅԴ կուսակցության հիմնադիր
ղեկավարներից – 155-ամյակ

19.01
ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1967), կատակերգու դերասան, հաղորդավար – 55-ամյակ
ԿԱՌԼԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ (1937), բժիշկ-սրտաբան, Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն (1979 թ.),
Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի նախագահ (1982
թ.), ՀՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր սրտա13

բան (1979-2001 թթ.), Եվրասիական երկրների սրտաբանների
ասոցիացիայի նախագահության անդամ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
(1996 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2009 թ.) – 85ամյակ

20.01
ԱՐԲԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ (1942), կինոռեժիսոր – 80-ամյակ
ԻՐԻՆԱ ԱԼԵԳՐՈՎԱ (1952), հայազգի ռուս էստրադային երգչուհի, ՌԴ ժողովրդական արտիստ (2010 թ.) – 70-ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ (1947), բանաստեղծ – 75-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆ (1957), ռեժիսոր, բեմադրիչ, մանկավարժ,
հասարակական գործիչ, UNIMA (UNESCO) անհատական անդամ (1991 թ.), Հովհ. Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնօրեն, գեղարվեստական ղեկավար (1998-ից), ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2004 թ.) – 65-ամյակ
ՎԱԶԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1937), գրականագետ, բանասեր,
մանկավարժ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (1978 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2013 թ.) – 85-ամյակ

21.01
ՀԱԿՈԲ ԱՆՏՈՆՅԱՆ (1887-1967), բանաստեղծ, հրապարակախոս, թարգմանիչ, Հենրի Մորգենթաուի անձնական քարտուղարը – 135-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, մանկավարժ
– 65-ամյակ

22.01
ԱԹԱՆԱՍ (ՍԻՄՈՆ) ՏԻՐՈՅԱՆ (1857-1926), լեզվաբան, հոգևոր
գործիչ, «Բազմավեպ» հանդեսի խմբագիր (1883-1888 թթ., 1906
թ.), Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1873 թ.),
Սուրբ Ղազարի տպարանապետ – 165-ամյակ
ՄԱՐԻԱ ԳՈՐԻՉԵՎԱ (ԿԱԶԱՆՋՅԱՆ) (1887-1967), հայազգի դերասանուհի – 135-ամյակ
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ՍՈՒՐԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ (1922-1986), գրականագետ, քննադատ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1949 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1974 թ.) – 100-ամյակ

23.01
ԱՎԵՏԻՔ ՉԹՉՅԱՆ (1962-2012), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1994 թ.) – 60-ամյակ
ԴԵՅՎԻԴ ՀԻԼԲԵՐՏ (1862-1943), գերմանացի մաթեմատիկոս,
Թագավորական ընկերության անդամ, Հիլբերտյան տարածությունների տեսության հիմնադիր – 160-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԱՆԵ (1832-1883), ֆրանսիացի գեղանկարիչ, իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրներից – 190-ամյակ
ՀԵՐԱՆ ՇԱԲԱՆ (ՀՐԱՆՏ ՇԱԲԱՆՅԱՆ) (1887-1939), ֆրանսահայ գեղանկարիչ – 135-ամյակ
ՄԱՆԵ ՍԱՐԻՆՅԱՆ (1957), թարգմանչուհի, գրականագետ,
մանկավարժ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2012 թ.) – 65ամյակ
ՖԼՈՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1927-2006), նկարիչ-ձևավորող, բեմանկարիչ, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1957 թ.) – 95ամյակ

24.01
Պարույր Սևակի (Ղազարյան) ծննդյան օրը (1924-1971)
ԱՐՏԱՇԵՍ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ (1927-2010), հայազգի դերասան, Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ (1980 թ.) – 95-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱՊՅԱՆ (1917-1977), թարգմանիչ, խմբագիր,
հրապարակախոս, «Սովետական գրող» հրատարակչության
ավագ խմբագիր (1956-1977 թթ.), ՀԽՍՀ Գրողների միության
անդամ (1968 թ.) – 105-ամյակ
ՊԻԵՌ ԲՈՄԱՐՇԵ (ՊԻԵՌ ՕԳՅՈՒՍՏԵՆ ԿԱՐՈՆ ԴԸ ԲՈՄԱՐՇԵ)
(1732-1799), ֆրանսիացի թատերգակ, հրապարակախոս, դրամատուրգ – 290-ամյակ
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ՍԱՄՎԵԼ ԿՈՍՅԱՆ (1947), գրող, բանաստեղծ, լրագրող, դրամատուրգ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (1976 թ.), «Գրական
թերթ»-ի գլխավոր խմբագիր (2005-2012 թթ.) – 75-ամյակ

25.01
ԱՎԵՏԻՔ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, նկարիչ-ձևավորող, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ
(1984 թ.) – 70-ամյակ
ԻՎԱՆ ՇԻՇԿԻՆ (1832-1898), ռուս գեղանկարիչ, ռեալիստական բնանկարի վարպետ, գրաֆիկ – 190-ամյակ
ՆՈՐԱՅՐ ՍԻՍԱԿՅԱՆ (1907-1966), կենսաքիմիկոս, ԽՍՀՄ ԳԱ
ակադեմիկոս (1960 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1965 թ.), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 13-րդ նստաշրջանի գլխավոր քարտուղար (1964 թ.),
տիեզերական կենսաբանության հիմնադիրներից – 115-ամյակ
ՇԱՎԱՐՇ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1912-1974), մանկավարժ, խմբագիր,
հասարակական, պետական գործիչ, Հայաստանի լուսավորության մինիստր (1955-1973 թթ.), Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն (1973-1974
թթ.) – 110-ամյակ
ՎԻՐՋԻՆԻԱ ՎՈՒԼՖ (1882-1941), բրիտանացի գրող, գրաքննադատ, մոդեռնիստական գրականության ներկայացուցիչներից –
140-ամյակ

26.01
ԴՈՎԼԱԹ ԳԱՐԱՆՖԻԼՅԱՆ (1897-1952), գորգանկարիչ, Հայաստանում գորգի առաջին արհեստանոցի հիմնադիր (1924 թ.),
հայկական գորգարվեստում դիմանկարային ժանրի սկզբնավորողը – 125-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԵՐԶՆԿՅԱՆ (1922-1996), կինոռեժիսոր, սցենարիստ,
Երևանի պետական թատրոնի նկարիչ (1934-1942 թթ.), «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի ռեժիսոր (1943 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1975 թ.) – 100-ամյակ
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27.01
ԳԱԲՐԻԵԼ (ՍՏԵՓԱՆ) ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ (1857-1939), բանասեր,
հայագետ, հոգևոր գործիչ, «Բազմավեպ» հանդեսի խմբագիր
(1919-1920 թթ.), մանկավարժ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1874 թ.) – 165-ամյակ
ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1862-1898), գեղանկարիչ – 160ամյակ
ԼՈՒԻՍ ՔԵՐՈԼ (ՉԱՐԼԶ ԼԱԹՈՒԻՋ ԴԱՋՍՈՆ) (1832-1898), անգլիացի գրող, մաթեմատիկոս, անգլիկան եկեղեցու սարկավագ,
փիլիսոփա, լուսանկարիչ – 190-ամյակ
ՄԱՐԻ (ՄԱՐԻԱ) ԲԵՐՈՅԱՆ (1892-1960), դերասանուհի, Վրաստանի ժողովրդական արտիստ (1946 թ.) – 130-ամյակ

28.01
Բանակի օր
ԱՐՄԵՆ ՏՈՐՅԱՆ (ՏՕՐԵԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ) (18921915), բանաստեղծ, ուսուցիչ, «Արեն» («Ասպարէզ») թերթի
խմբագիր (1911 թ.), Մեծ Եղեռնի զոհ – 130-ամյակ
ՆԵՐՍԵՍ ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆ (1837-1884), կրոնական, հասարակական, պետական, քաղաքական գործիչ, մանկավարժ, Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք (1874-1884 թթ.) – 185-ամյակ

29.01
ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1932-1998),դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1978 թ.) – 90-ամյակ
ԼՈԼԱ (ԼՈՐԵՏԱ) ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ (1937), ճարտարապետ, Հայաստանի Ճարտարապետների միության անդամ, ՀՀ մշակույթի
վաստակավոր գործիչ (2013 թ.) – 85-ամյակ

30.01
ԲՈՐԻՍ ՍՊԱՍԿԻ (1937), շախմատիստ, շախմատի աշխարհի
10-րդ չեմպիոն (1969-1972 թթ.), միջազգային գրոսմայստեր
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(1955 թ.), ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ (1965 թ.),
ԽՍՀՄ կրկնակի չեմպիոն (1961 թ., 1973 թ.) – 85-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ (ՋՈՆ ՈՒՈՐԹԱԲԵԹ) (18271907), աստվածաբան, մշակութային գործիչ, բժիշկ, Բեյրութի
սիրիական գիտական ընկերության (1867-1873 թթ.), Գիտությունների արևելյան ակադեմիայի (1882-1885 թթ.), Բեյրութի
Սիրիական քոլեջի (այժմ՝ Ամերիկյան համալսարան, 1889 թ.)
հիմնադիրներից – 195-ամյակ

31.01
ԱԼԲԵՐՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (1937), գեղանկարիչ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1970 թ.) – 85-ամյակ
ՄԱՐՏԻՆ ԵՐԻՑՅԱՆ (1932), ջութակահար, վինագործ – 90ամյակ
ՄԻԽԱՅԻԼ ՔԱՐԱՄՅԱՆ (1912-1992), անասնաբույծ, ՀԽՍՀ
բարձրագույն դպրոցի վաստակավոր գործիչ – 110-ամյակ
ՖՐԱՆՑ ՇՈՒԲԵՐՏ (1797-1828), ավստրիացի կոմպոզիտոր,
դաշնակահար – 225-ամյակ

ՓԵՏՐՎԱՐ
1.02
ԱՐՇԱԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ (1872-1942), արձակագիր, բանաստեղծ, մանկավարժ, Հայկոոպի առաջին նախագահ, ՀԽՍՀ
Գրողների միության անդամ (1934թ.) – 150-ամյակ
ԲԱԲԿԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ (1912-2004), պատմաբան, հնագետ, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1974 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն (1959-1990 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի պատմության և տնտեսագիտության բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (1983-1990 թթ.),
ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1965թ.) – 110-ամյակ
ԷԼՄԻՐԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1932), բժիշկ-նյարդախտաբան, ՀԽՍՀ
առողջապահության նախարարության գլխավոր նյարդախտաբան (1973-2000 թթ.), ՀԽՍՀ նյարդախտաբանների ընկերության
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նախագահ (1968 թ.), Գլխուղեղի հետազոտության միջազգային
ընկերակցության հայկական բաժնի փոխնախագահ (1996 թ.),
Նյու-Յորքի գիտական (1998 թ.), Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային (1998 թ.), ՌԴ բժշկատեխնիկական գիտական (2000 թ.), Հայաստանի վիրաբուժական գիտական (2001 թ.) ակադեմիաների անդամ, ՀՀ վաստակավոր բժիշկ (2012 թ.) – 90-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1947), ազգագրագետ, պատմաբան,
հնագետ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.), Եվրոպական ազգաբանների ընկերության անդամ (1990 թ.), Մատենադարանի
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ (2018 թ.), ՀՀ մշակույթի
վաստակավոր գործիչ (2009 թ.) – 75-ամյակ
ՀԱԿՈԲՋԱՆ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ (01.02 (14.02) 1902-1987), գեղանկարիչ, վերականգնող, մանկավարժ – 120-ամյակ
ՀՈՎՍԵՓ ԿԱՐԱԼՅԱՆ (1897-1981), գեղանկարիչ, մանկավարժ,
ԽՍՀՄ նկարիչների միության անդամ (1942 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.) – 125-ամյակ

2.02
ՇԻՄՈՆ ՀՈԼՈՇԻ (1857-1918), հունգարահայ նկարիչ, գծանկարիչ, մանկավարժ, Մյունխենի Գեղարվեստի դպրոցի ղեկավար
(1886 թ.) – 165-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1952), նկարիչ-գրաֆիկ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության (1988 թ.), վարչության (1996 թ.) անդամ, Հայաստանի նկարիչների միության գրաֆիկայի մասնաճյուղի նախագահ (2003 թ.) – 70-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ (ՍԱՐԳԻՍ) ԱՍԼԱՄԱԶՅԱՆ (02.02 (14.02) 1897-1978),
թավջութակահար, մանկավարժ, Կոմիտասի անվան քառյակի
հիմնադիր-անդամ (1928-1965 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1945 թ.) – 125-ամյակ
ՎԻԼԵՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1937), հոգեֆիզիոլոգ, նեյրոֆիզիոլոգ,
մանկավարժ, Հայաստանում «Հոգեֆիզիոլոգիա» գիտության
հիմնադիր – 85-ամյակ
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՓԻՐԱԴՅԱՆ (ՊԻՐԱԴՈՎ) (02.02 (14.02) 18921954), դիրիժոր, Երևանի օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժոր (1934 թ.), Ուկրաինայի օպերայի և բալետի թատրոնի գլխավոր դիրիժոր (1950-1954 թթ.), Ղազախստանի (1943 թ.), Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ (1947 թ.) – 130-ամյակ

3.02
ՀՐԱՆՏ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ (03.02 (16.02) 1907-1995), դերասան,
բեմադրիչ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1961թ.),
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1983 թ.) – 115-ամյակ
ՍՈՍ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1984 թ.), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կերպարվեստի միջազգային ասոցիացիայի անդամ (1994 թ.) – 75-ամյակ

4.02
ԳԱԼՈՒՍՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ (ԳԱԼՈՒՍՏՅԱՆ) (1872-1936), գեղանկարիչ – 150-ամյակ
ԺԻՐԱՅՐ ՏԵՏԵՅԱՆ (1942), ֆրանսահայ բանասեր, պատմաբան, հայագետ, մանկավարժ, Մոնպելիեի գիտության և գրականության ակադեմիայի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2004 թ.) – 80-ամյակ

5.02
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԵԼԻՔՅԱՆ (1877-1969), ճարտարագետ, մաթեմատիկոս, տեխնոլոգ, մանկավարժ, ԵՊՀ պրոռեկտոր (19411961 թթ.), Երևանի ջրմուղի նախագծող (1908-1915 թթ.), Հայաստանի ինդուստրիալ տեխնիկումի հիմնադիր-տնօրեն, ՀԽՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1946 թ.) – 145-ամյակ
ՄԱՐԻ ՖԵԼԻՍԻՏԵ ԲՐՈՍՍԵ (1802-1880), ֆրանսիացի արևելագետ, հայագետ, վրացագետ, պատմաբան, աղբյուրագետ,
Ֆրանսիայի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս (1838
թ.) – 220-ամյակ
ՖԼՈՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1957-2012), երգչուհի, Կոմիտասի
անվան միջազգային երաժշտական դպրոցի (2002 թ.), “Artists
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for Peace” բարեգործական կազմակերպության (2007 թ.) հիմնադիր, “Never Again” մշակութային շարժման նախաձեռնող, ՀՀ
ժողովրդական արտիստ (2011 թ.) – 65-ամյակ

6.02
ԳԱՅ (ՀԱՅԿ ԲԺՇԿՅԱՆ) (1887-1937),ռազմական գործիչ, ազգային-ազատագրական շարժման կազմակերպիչ, զորահրամանատար, ռազմական տեսաբան – 135-ամյակ
ԵԼԵՆԱ ԲԵՀԲՈՒԹՈՎԱ-ԿՈՒԶՆԵՑՈՎԱ (1892-1970), նկարչուհի,
ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ (1932 թ.) – 130-ամյակ
ԶԱՐԵՀ ԳԱԼՖԱՅԱՆ (1887-1939), գեղանկարիչ, մանրանկարիչ,
մանկավարժ, «Հայ ազատ արվեստագետների միության» քարտուղար – 135-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԹԵՐԶՅԱՆ (1882-1955), գեղանկարիչ – 140-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1907-1992), բալետի արտիստ, պարուսույց, մանկավարժ, հայկական բալետի հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ
վաստակավոր արտիստ (1945 թ.) – 115-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԲԱԲԱԹՈՐՈՍՅԱՆ (1957), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, «Զինուժ», «Ասպար» ծրագրերի երաժշտական խմբագիր (1996-1999 թթ.), Հայաստանի կոմպոզիտորների միության
անդամ (1982 թ.) – 65-ամյակ
ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՏԵՐՈՅԱՆ (ԴԵՐՈՅԱՆ) (1887-1938), ազգայինազատագրական շարժման գործիչ, փիլիսոփա, թարգմանիչ,
մանկավարժ, Թիֆլիսի «Գայանյան» դպրոցի տնօրեն (1918 թ.)
– 135-ամյակ

7.02
ԱՐԿԱԴԻ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ (1937), գրող, արձակագիր, բանահավաք, մանկավարժ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2012 թ.),
Սյունիքի մասնաճյուղի նախագահ (2010-2017 թթ.) – 85-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ՀԱԼԱՋՅԱՆ (1962),կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, մանկավարժ – 60-ամյակ
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ԷԴՎԱՐԴ ԲՐԱՈՒՆ (ԳՐԱՆՎԻԼ) (1862-1926), բրիտանացի գրող,
արևելագետ, իրանագետ, մանկավարժ – 160-ամյակ
ԺՈՐԺ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1912-1971), գեղանկարիչ – 110-ամյակ
ՄԱՆԵ-ԷՌՆԱ ՇԻՐԻՆՅԱՆ (1952), պատմաբան, բյուզանդագետ, բնագրագետ, խմբագիր, մանկավարժ, Մատենադարանի
հին բնագրերի ուսումնասիրման և հրատարակման խմբի ղեկավար (1990-1999 թթ.) – 70-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ (1922-2009), նկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1954 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր
նկարիչ (1967 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1985 թ.) – 100ամյակ
ՉԱՐԼԶ ԴԻՔԵՆՍ (1812-1870), անգլիացի գրող – 210-ամյակ

8.02
ԳՐԻԳՈՐ ՊԱԼՅԱՆ (ԳՐԻԳՈՐ ԱՄԻՐԱ ՊԱԼԵԱՆ) (1767-1831),
պոլսահայ ճարտարապետ, Պալեան գերդաստանի հիմնադիր –
255-ամյակ
ՍՈՆԱ ՎԱՆ (ՍՈՆԱ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ) (1952), բանաստեղծուհի, հրապարակախոս, բժիշկ-հոգեբան, «Եղիցի լույս»
(Լոս Անջելես, 1996-1997 թթ.), «Նարցիս» (Երևան, 2006 թ.) հանդեսների հիմնադիր-խմբագիր – 70-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԱՓԱՆԱԿՅԱՆ (1877-1944), ռեժիսոր, թատերական
գործիչ, մանկավարժ, թարգմանիչ, ասմունքող, բեմադրիչ,
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.), ՎԽՍՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ (1941 թ.) – 145-ամյակ
ՎԻԿՏՈՐ ԹՈՒՏԵԼՅԱՆ (1942), կենսաքիմիկոս, թունաբանբժիշկ, ՌԲԳԱ անդամ, ՌԲԳԱ Սննդի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ
ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008թ.) – 80-ամյակ

9.02
Վահան Տերյանի ծննդյան օրը (1885-1920)
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ԱՆԱՀԻՏ ԹԱՐՅԱՆ (ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ) (1952), բանաստեղծուհի,
թարգմանիչ, լրագրող, Հայաստանի ժուռնալիստների միության
(1980 թ.), Ռազմածովագիրների միջազգային ընկերակցության
(1997 թ.), Արցախի և Հայաստանի գրողների միությունների
անդամ (1999 թ., 2002 թ.) – 70-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ԳԱՐՈ (ԳԱՐԵԳԻՆ ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ) (1872-1923), ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ, ՀՅԴ կուսակցության
առաջնորդ, դեսպան, «Նեմեսիս» գործողության կազմակերպիչներից – 150-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՇԵԿՈՅԱՆ (1942), մանրէաբան, իմունաբան, ՀՊԲՀ
պրոռեկտոր (2002-2011 թթ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (2010 թ.) – 80-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՓԵՇՏԻՄԱԼՃՅԱՆ (1837-1894), բժիշկ, հրապարակախոս, պետական, հասարակական գործիչ, Կ. Պոլսի Օսմանյան
կայսերական բժշկական ընկերության անդամ (1869 թ.), ատենապետ (1877-1878 թթ.), «Կարմիր մահիկ» բարեգործական
կազմակերպության հիմնադիրներից (1877 թ.), Կ. Պոլսի «Միացեալ ընկերութիւն հայոց» բարեգործական ընկերության նախագահ (1880 թ.) – 185-ամյակ

10.02
ԷԴՈՒԱՐԴ ԱԹԱՅԱՆ (1932-2002), լեզվաբան, փիլիսոփա, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.) – 90-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ (1952), նկարիչ-գրաֆիկ, մանկավարժ, ՀՀ
նկարիչների միության անդամ (1988 թ.) – 70-ամյակ
ՄԱՐՏԻՆ ԳԻԼԱՎՅԱՆ (1947), բանասեր, գրականագետ, խմբագիր, մանկավարժ, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես»-ի գլխավոր
խմբագիր (2005 թ.) – 75-ամյակ
ՍԱՐԻԲԵԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1917-2002), գրականագետ, ՀԽՍՀ
գրողների միության անդամ (1958 թ.) – 105-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1932-2012), պատմաբան, կուսակցական, պետական գործիչ, խմբագիր, մանկավարժ, ՀՀ հեռուս23

տառադիոպետկոմի նախագահ (1970-1988 թթ.), «Արմենպրես»-ի տնօրեն (1988-1990 թթ.), ՀԿԿ կենտկոմի առաջին
քարտուղար (1990-1991թթ.), «Երկիր Ավետյաց» թերթի գլխավոր խմբագիր (1991-1992թթ.), Հայկական հարցի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտական կենտրոնի հիմնադիր (1991
թ.) – 90-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1985 թ.) – 70-ամյակ

11.02
ԻՎԱՆ ՇԱԴՐ (ԻՎԱՆՈՎ) (1887-1941), ռուս քանդակագործ –
135-ամյակ
ԼՅՈՒԲՈՎ ՕՌԼՈՎԱ (29.01 (11.02) 1902-1975), դերասանուհի,
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1950 թ.) – 120-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ (1937-2003), ռեժիսոր, օպերատոր,
բեմադրիչ, թատրոնի և կինոյի դերասան, սցենարիստ, մանկավարժ, ԱԺ պատգամավոր (1999-2003 թթ.), Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ (1987թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1977 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1987 թ.) – 85-ամյակ

12.02
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1927 - 2009), պատմաբան, մանկավարժ,
քաղաքական մեկնաբան (1958-1992 թթ.), Հայկական հանրագիտարանի պատասխանատու քարտուղար (1969-1975 թթ.) –
95-ամյակ
ՀԻԼԴԱ ԳԱԼՖԱՅԱՆ-ՓԱՆՈՍՅԱՆ (1942), բանաստեղծուհի,
գրականագետ, հայագետ, մանկավարժ-հոգեբան, լեզվի պահպանության «Մաշտոց» կենտրոնի հիմնադիր (1993 թ.) – 80ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1942), թատրոնի և կինոյի դերասան – 80-ամյակ
ՍԻԼՎԱ ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ (1917-2010), դաշնակահար, ՀԽՍՀ ար24

վեստի վաստակավոր գործիչ (1974 թ.) – 105-ամյակ

13.02
ԱՎԵՏԻՔ ԱՐԱՍԽԱՆՅԱՆ (1857-1912), հրապարակախոս, գրականագետ, տնտեսագետ, հասարակական գործիչ, թարգմանիչ, մանկավարժ, «Մուրճ» ամսագրի հիմնադիր-խմբագիր
(1889-1900 թթ.) – 165-ամյակ
ՆՈՆԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1932-2014), արվեստաբան, Մոսկվայի
նկարիչների միության անդամ – 90-ամյակ

14.02
ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ (1942), գրականագետ, բանասեր,
հայագետ, մանկավարժ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2001
թ.), ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2010 թ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2012 թ.) – 80-ամյակ
ԵՐԵՄ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1922-1985), քանդակագործ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1972 թ.) – 100-ամյակ
ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1927-1995), դերասան, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1972 թ.) – 95-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ (14.02 (26.02) 1877-1944), դերասան,
արձակագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.),
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1935 թ.) – 145-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՎԱՆԵՍՈՎ (1902-1982), հայազգի լեզվաբան, Մոսկովյան հնչույթաբանական դպրոցի հիմնադիրներից, ԽՍՀՄ ԳԱ
թղթակից անդամ (1958 թ.), Լայպցիգի Սաքսոնյան ԳԱ, Մայնցի
ԳԱ (1978 թ.) արտասահմանյան անդամ – 120-ամյակ

15.02
ԱԶԱՏ ՆՈՐԱՎՅԱՆ (1937-2015), քիմիկոս, Բնապահպանության
միջազգային և ՌԴ բնական գիտությունների ակադեմիաների
իսկական անդամ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2000 թ.) – 85ամյակ
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ (1947), ֆիզիկայի և մեխանիկայի
բնագավառի գիտնական, մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.) – 75-ամյակ
ԱՆԴՐԵՅ ԲԱՂԴԱՍԱՐՈՎ (ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ) (1897-1961), թերապևտ, արյունաբան, ԽՍՀՄ ԲԳԱ անդամ (1957 թ.), Մոսկվայի
արյունաբանության և արյան փոխներարկման կենտրոնական
ինստիտուտի տնօրեն (1933-1961 թթ.), Մոսկվայի առողջապահության նախարարության գլխավոր արյունաբան, ՌԽՖՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1963 թ.) – 125-ամյակ
ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1907-1977), դերասան, Ռուսաստանի
վաստակավոր արտիստ (1956թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1967 թ.) – 115-ամյակ
ՀՄԱՅԱԿ ՍԻՐԱՍ (ՈՍԿԱՆՅԱՆ) (1902-1983), արձակագիր,
թարգմանիչ, «Սովետական գրականություն» ամսագրի խմբագիր (1934-1940 թթ., 1954-1957 թթ.), ՀԽՍՀ Գրողների միության
անդամ (1934 թ.), վարչության քարտուղար (1939-1941 թթ.,
1946-1948 թթ.), ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1968
թ.) – 120-ամյակ

16.02
ԱԼՊԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1937-2019), ֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ (1997-2006
թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի հիմնադիր տնօրեն (1980-2006 թթ.), ՀՀ վաստակավոր գյուտարար – 85-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1892-1961), բանասեր, մատենագետ, պետական, հասարակական, քաղաքական գործիչ,
մամուլի տեսաբան, Կոմունիստական համալսարանի ռեկտոր
(1934-1935 թթ.), ՀԽՍՀ Գրապալատի տնօրեն (1937 թ.) – 130ամյակ
ՇԱՀԱՆ ՀԱԿՈԲ ՋՐՊԵՏՅԱՆ (ՋՐՊԵՏ) (1772-1837), ֆրանսահայ լեզվաբան, ձեռագրագետ, հայագետ, Փարիզի արքունական մատենադարանի աշխատակից, Փարիզի Արևելյան լեզու26

ների դպրոցում հայոց լեզվի ամբիոնի հիմնադիր – 250-ամյակ
ՎԱՀԱԳՆ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ (1932-2015), գործարար, հասարակական գործիչ, բարերար, «Հովնանյան ինթերնեյշնլ» (1998թ.),
«Հովնանյան գրուպ» ընկերությունների նախագահ – 90-ամյակ
ՎՈԼՈԴՅԱ (ՎԼԱԴԻՄԻՐ) ՍԱՀԱԿՅԱՆ (1932-2013), գեղանկարիչ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ
(1970 թ.), Բնության և հասարակության մասին Միջազգային
ակադեմիայի անդամ (2004 թ.) – 90-ամյակ

17.02
ԳԱԳԻԿ ՇԱՀԻՆՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, հաստոցային նկարիչ, գրքի ձևավորող, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1986 թ.) – 70-ամյակ
ԳԱՅԱՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (2000 թ.), Մշակույթի հայկական
ֆոնդի գիտամշակութային միավորման հիմնադիրներից (1995
թ.) – 70-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՂԱՓԱՆՑՅԱՆ (1887-1956), լեզվաբան, հայագետ,
պատմաբան, հնագետ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս
(1943 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1942 թ.) –
135-ամյակ
ԶԱՎԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1957), բանաստեղծ, նկարիչ, լրագրող,
Հայաստանի գրողների միության անդամ (2009 թ.) – 65-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՇԱՐԱՖՅԱՆ (1947), դերասան, ՀԽՍՀ վաստակավոր
արտիստ (1987թ.) – 75-ամյակ
ՄԱՐՈՒՍՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ (1927-1968), դերասանուհի, ՀԽՍՀ
վաստակավոր արտիստ (1961 թ.) – 95-ամյակ
ՇԱՀԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1912-1999), իրավաբան, փաստաբան,
ՀՀ Գերագույն դատարանի նախագահ (1940-1943 թթ.) – 110ամյակ
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ՍՐԲՈՒՀԻ ԳԱԼՖԱՅԱՆ (1822-1889), միանձնուհի, բարերար,
ժանեկագործ, ասեղնագործող վարպետ, Գալֆայան որբանոցվարժարանի հիմնադիր (1866 թ.) – 200-ամյակ

18.02
ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱՅՐՅԱՆ (1942), օպերային երգիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1974 թ.) – 80-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1947-2017), արձակագիր, արվեստաբան, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2012 թ.), Հայաստանի նկարիչների միության անդամ – 75-ամյակ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ (1877-1956), արձակագիր, բանաստեղծ, հրապարակախոս, գրականագետ, գրաքննադատ,
թարգմանիչ, դրամատուրգ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ
(1934 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1953 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ (1940 թ.) – 145-ամյակ
ԺԱՆ ԷԼՈՅԱՆ (1912-1984), դերասան, Գյումրու ֆիլհարմոնիայի
տնօրեն (1933-1958 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1965
թ.) – 110-ամյակ
ՍԵԹ ԿՈՒՐԱԶՅԱՆ (1942-2010), արձակագիր, թարգմանիչ, ՀՀ
Գրողների միության անդամ (1999 թ.) – 80-ամյակ

19.02
Գիրք նվիրելու օր
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը (1869-1923)
ՄԱՐԻԵՏԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1952), ճարտարապետ, ճարտարապետության պատմաբան, մանկավարժ, Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1980թ.), ՀՀ մշակույթի նախարարության Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի բաժնի վարիչ (2003 թ.) – 70-ամյակ

20.02
ԱՆԱՅԻՍ (ԵՎՓԻՄԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ) (1872-1950), արձակագիր,
բանաստեղծուհի, մշակութային, հասարակական գործիչ, «Հայ
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կանանց ընկերութիւն» բարեգործական կազմակերպության
հիմնադիր – 150-ամյակ
ԱՇՈՏ ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ (1937-1999), պարուսույց, բեմադրիչ,
Խարկովի Ն. Լիսենկոյի անվան ուկրաինական օպերայի և բալետի թատրոնի գլխավոր բալետմայստեր (1991-1997 թթ.), ՀԽՍՀ
արվեստի վաստակավոր գործիչ (1978 թ.) – 85-ամյակ
ԿԱՐՈ (ԿԱՐԱՊԵՏ) ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (1942-1997), ջութակահար
– 80-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ (1907-1970), բանասեր, գրականագետ, խմբագիր, ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն (1953-1954 թթ.), ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1938 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1965 թ.) – 115-ամյակ

21.02
Մայրենի լեզվի անաղարտության օր

22.02
ԳՐԻԳՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1922-2004),անասնաբույժ, ՀԽՍՀ
վաստակավոր անասնաբույժ (1963 թ.) – 100-ամյակ
ԿԱՐԻՆԵ ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ (1962), դերասանուհի, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2012 թ.) – 60-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ԳՐԳԵԱՐՅԱՆ (1927-2005), աշխարհագետ, մանկավարժ, Հայկական հանրագիտարանի գիտահսկիչ խմբագրության վարիչ (1967-1970 թթ.) – 95-ամյակ
ՀԵՆՐԻԽ ՀԵՐՑ (1857-1894), գերմանացի ֆիզիկոս, փիլիսոփա,
գյուտարար, Էլեկտրադինամիկայի հիմնադիրներից–165-ամյակ
ՋԵՅՄՍ ԲԱՂՅԱՆ (1952), ամերիկահայ ինժեներ, գեներալ,
մարզիկ, հայազգի առաջին տիեզերագնացը – 70-ամյակ
ՋՈՐՋ ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ (1732-1799), ԱՄՆ առաջին նախագահ
(1789 թ.,1792 թ.) – 290-ամյակ
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ՎԱՍՊՈՒՐ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ (1912-1977), պատմաբան, Հայաստանի պետական պատմության թանգարանի բաժնի վարիչ, գիտական քարտուղար, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ
(1967 թ.) – 110-ամյակ

23.02
ԱՐԹՈՒՐ ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ (1932-2006), ճարտարապետ, մանկավարժ, «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտի արվեստանոցի ղեկավար (1969-1986 թթ.), գլխավոր ճարտարապետ (1990-2006
թթ.), Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ, ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1972
թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական ճարտարապետ (1987 թ.) – 90-ամյակ
ՎԻԼՅԱՄ ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ (1907-1963), կինոռեժիսոր, սցենարիստ,
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1963 թ.) – 115-ամյակ

24.02
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ (1887-1961), կոմպոզիտոր,
մանկավարժ, Երևանի (1926-1930 թթ.), Բաքվի (1934-1938 թթ.)
պետական կոնսերվատորիաների տնօրեն, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1953 թ.) – 135-ամյակ
ԱՍՏՂԻԿ ՈՍԿԵՐՉՅԱՆ (1947), դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարչուհի, գոբելենագործ, մանկավարժ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1979 թ.), ժամանակակից հայկական գոբելենի հիմնադիրներից – 75-ամյակ
ՄԻՇԵԼ ԼԵԳՐԱՆ (1932-2019), ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գործիքավորող, դիրիժոր, դերասան, երգիչ, «Օսկար»-ի եռակի, «Գրեմմի» հնգակի մրցանակակիր – 90-ամյակ
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1947), նկարչուհի, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1998 թ.) – 75-ամյակ

25.02
Զորավար Անդրանիկի ծննդյան օրը (1865-1927)
ԶԱՐԶԱՆԴ ԴԱՐՅԱՆ (ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ) (1912-1984), արձակա30

գիր, դրամատուրգ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1943 թ.)
– 110-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ՍԱՐԱՊՅԱՆ (1917-1984), ճարտարապետ, ՀԽՍՀ
ճարտարապետների միության անդամ, «Հայարդնախագիծ»
ինստիտուտի գլխավոր ճարտարապետ (1979 թ.), Երևանի
գլխավոր ճարտարապետ (1959-1964 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր շինարար (1959 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ
(1968 թ.) – 105-ամյակ
ԿԱՌԼՈ ԳՈԼԴՈՆԻ (1707-1793), իտալացի դրամատուրգ, թատերագիր, թատրոնի ռեֆորմատոր – 315-ամյակ
ԿԱՐԱՊԵՏ ՉՈԲԱՆՅԱՆ (1927-1978), մեխանիկ, ճարտարագետ, ինժեներ, «Թերլարվածության երևույթը» գյուտի հեղինակ
(հայտնաբերել է 1967 թ., գրանցվել է 1971 թ.) – 95-ամյակ
ՌԱԻՍԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (ՍԱՐԳՍՅԱՆ) (1942), երգչուհի, ՀՀ վաստակավոր (1977 թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2006 թ.),
Երևանի պատվավոր քաղաքացի (2015 թ.) – 80-ամյակ

26.02
ԱԿԱԿԻ ՇԱՆԻՁԵ (1887-1987), վրացի լեզվաբան, բանասեր,
Պրահայի արևելագիտության համալսարանի (1937 թ.), ԽՍՀՄ
ԳԱ թղթակից անդամ (1939 թ.), ՎԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1941
թ.), ՎԽՍՀ վաստակավոր գործիչ (1946 թ.), ԽՍՀՄ վաստակավոր գործիչ (1971 թ.), Ենայի համալսարանի պատվավոր դոկտոր (1961 թ.) – 135-ամյակ
ԱՐԱՐԱՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1947), պատմաբան, մանկավարժ – 75ամյակ
ԳԱԲՐԻԵԼ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ (1802-1889), բանաստեղծ, արձակագիր, պատմաբան, մանկավարժ, հոգևոր գործիչ, Նոր Նախիջևանում սեփական դպրոցի (1836 թ.) և Թիֆլիսի «Արարատ»
(1850-1851 թթ.) լրագրի հիմնադիր – 220-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ԱԶԱՏՅԱՆ (1902-1965), փորագրիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1963 թ.) – 120-ամյակ
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ՆԱԴԵԺԴԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1922-1997), կոմպոզիտոր–100-ամյակ
ՎԻԿՏՈՐ ՀՅՈՒԳՈ (1802-1885), ֆրանսիացի գրող, հրապարակախոս, բանաստեղծ, դրամատուրգ, քաղաքական գործիչ –
220-ամյակ

27.02
ԱԼԲԵՐՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1937-2018), ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, մանկավարժ, «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի ռեժիսոր
(1971 թ.), Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն (1995-1999 թթ.), Երևանի «Մհեր
Մկրտչյան» արտիստական թատրոնի տնօրեն, գեղարվեստական ղեկավար (2003-2015 թթ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ
(2003 թ.) – 85-ամյակ
ԷԼԻԶԱԲԵԹ ԹԵՅԼՈՐ (1932-2011), անգլո-ամերիկացի դերասանուհի,«Օսկար»-ի կրկնակի մրցանակակիր – 90-ամյակ
ՀԱՄԼԵՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության և գեղարվեստի ֆոնդի անդամ (1981 թ.),
Նկարիչների միության նախագահության վարչության անդամ
(2008 թ.) – 75-ամյակ
ՀԵՆՐԻ ԼՈՆԳՖԵԼԼՈ (1807-1882), ամերիկացի բանաստեղծ,
Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր (1836-1854 թթ.) – 215ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (1937-2009), գրող, դրամատուրգ,
լրագրող, սցենարիստ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1969
թ.), Հայ գրողների միության նախագահ (1996 թ.), Գրողների
միությունների միջազգային կազմակերպության անդամ (2003
թ.) – 85-ամյակ

28.02
Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան օրը (1880-1972)
ԵՐՎԱՆԴ ՔԱՍՈՒՆԻ (1937), պատմաբան, լեզվաբան, մանկավարժ, խմբագիր, Հայկազյան քոլեջի հայագիտության կենտրոնի տնօրեն (1978-1994 թթ.), ՀԲԸՄ «Երուանդ Հիւսիսեան» հա32

յագիտության ամբիոնի վարիչ (1994-1995 թթ.), Բեյրութի «Հայկազեան հայագիտական հանդէս»-ի հիմնադիր-խմբագիր
(1970-1984 թթ.), Բեյրութի «Պատանեան արձագանգ», «Ջանասէր» ամսաթերթերի պատասխանատու խմբագիր (1991 թ.) –
85-ամյակ
ՅԱԿՈՎ ԼԱԶԱՐԵՎ (1912-1970), հայազգի դիվանագետ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների արտակարգ և լիազոր դեսպան – 110-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ԳՈՒԼՔԱՆՅԱՆ (1902-1976), գենետիկ, սելեկցիոներ,
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943 թ.), ԽՍՀՄ ԳԱ Կենսաբանության
ինստիտուտի տնօրեն (1938-1942 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ փոխնախագահ (1943-1950 թթ.), Կենսաբանության բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (1959-1971 թթ.) – 120-ամյակ

29.02
ՀՐԱՆՏ ՀՐԱՀԱՆ (ՆԱԶԱՐՅԱՆ) (1892-1988), գրող, թարգմանիչ, արձակագիր, դրամատուրգ, ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1846 թ.) – 130-ամյակ

ՄԱՐՏ
1.03
ԱԴԵԼԱ-ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1937- 2010), գոբելենագործասեղնագործ, արվեստի ժողովրդական վարպետ (1987 թ.), ՀՀ
Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 85-ամյակ
ԳԱԼՈՒՍՏ ԳԱԼՈՅԱՆ (1927-2003), պատմաբան, կուսակցական
գործիչ, ՀԿԿ կենտկոմի քարտուղար (1988-1991 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ
ակադեմիկոս (1982 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ փոխնախագահ (1982-1988
թթ.), Պատմության ինստիտուտի տնօրեն (1963-1979թթ.),ՀԽՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1988 թ.) – 95-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1947), դիրիժոր, մանկավարժ, Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի
դիրիժոր (1974-1990 թթ.), Արցախի պետական կամերային նվա33

գախմբի գեղարվեստական ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր (2004
թ.), Արցախի վաստակավոր արտիստ (2009 թ.) – 75-ամյակ
ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1947), ինֆորմատիկայի կոդավորման տեսության մասնագետ, մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտական
բաժանմունքի գիտական քարտուղար (1974-1979 թթ.) – 75ամյակ
ՆԱՐ-ԴՈՍ (ՄԻՔԱՅԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ) (1867-1933), գրող –
155-ամյակ

2.03
ԱՐԱՄ ԱՐՍԵՆՅԱՆ (1952), թարգմանիչ, արձակագիր, մանկավարժ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (2001 թ.) – 70ամյակ
ՀՈՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1957), բանաստեղծ, ՆԳ համակարգի
աշխատակից, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2009 թ.) – 65ամյակ
ՋԱՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1927), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1955 թ.) – 95-ամյակ
3.03
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՆԹԱՇՅԱՆՑ (ՄԱՆԹԱՇԵՎ, ՄԱՆԹԱՇՈՎ)
(1842-1911), գործարար, բարեգործ, նավթարդյունաբերող,
«Ալեքսանդր Մանթաշև և Կո» ընկերության հիմնադիր (1899 թ.),
Թիֆլիսի բարեգործական ընկերության ցմահ պատվավոր
նախագահ, Կովկասի Հայ բարեգործական ընկերության հիմնադիր – 180-ամյակ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ (1952), դերասան, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ (2011 թ.) – 70-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԱԶԻԶՅԱՆ (1937), նկարիչ-գրաֆիկ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1971 թ.) – 85-ամյակ
ՎԱՀՐԱՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, մանկավարժ, ՀՀ
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Նկարիչների միության անդամ (1993 թ.) – 70-ամյակ

4.03
Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան օրը (1878-1936)
ԱՆԺԵԼԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1917-2002), գրող, արձակագիր, մանկավարժ, Սփյուռքահայերի հետ մշակութային կապի կոմիտեի
մամուլի բաժնի վարիչ (1969-1974 թթ.), ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1952 թ.) – 105-ամյակ
ԲԱԳՐԱՏ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ (1937-2007), ուռուցքաբան, մանկավարժ, ՀՀ դեղագետների ընկերության փոխնախագահ
(1998 թ.), Ազգային անվտանգության հիմնահարցերի Միջազգային ակադեմիայի անդամ (1999 թ.) – 85-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԽՈՒԲՅԱՆ (ԵԳՈՐ ԽՈՒԲՈՎ) (1762-1835), ազգայինազատագրական շարժման գործիչ, պատմագիր, բանասեր,
մանկավարժ, բանաստեղծ, ազնվականի տիտղոսակիր – 260ամյակ
ՌՈՒԴՈԼՖ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1937-2007), նկարիչ, ՌԴ Գեղարվեստի ակադեմիայի թղթակից անդամ (2002 թ.), ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1960 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ
(1977 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1984 թ.) – 85-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ԾԱՅՐԱԳՈՒՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԲԱՍՏԱՄՅԱՆ (ԵՂԻԱ
ԲԱՍՏԱՄՅԱՆ) (1842-1882), հոգևոր գործիչ, աստվածաբան,
մանկավարժ, բանասեր, Վաղարշապատի «Դպրոց» ամսագրի
հիմնադիր-խմբագիր (1974-1976 թթ.), հրատարակիչ, Ս. Գայանե վանքի վանահայր, Վաղարշապատում տպարանի
հիմնադիր, հայ կանոնագիտության հիմնադիրներից – 180ամյակ

5.03
ԷՅՏՈՐ ՎԻԼԱ ԼՈԲՈՍ (1887-1959), բրազիլացի կոմպոզիտոր,
դիրիժոր, բանահավաք, մանկավարժ, հասարակական գործիչ
– 135-ամյակ
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ԼԻԼԻԹ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ (1957), գրականագետ, արձակագիր,
հրապարակախոս, ՀՀ Գրողների (2001 թ.), ՀՀ Թատերական
գործիչների (2005 թ.) միությունների անդամ, ՀՀ ԲՈՀ-ի նախագահ (2013-2018 թթ.), Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտի ռեկտոր (2018 թ.) – 65-ամյակ
ՀԵՆՐԻԽ ՂԱՐԻԲՈՎ (1937), մետալուրգիայի, հատուկ մեքենաշինության ոլորտի հայազգի գիտնական, ՌԴ ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս (1996 թ.), ՌԴ գիտության վաստակավոր գործիչ (2003 թ.) – 85-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ԻԳԻԹՅԱՆ (1932-2009), նկարիչ, արվեստաբան,
ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավոր (1989-1991 թթ.), Ժամանակակից արվեստի թանգարանի հիմնադիր (1970 թ. ), Երևանի
պատվավոր քաղաքացի (2004 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1980 թ.) – 90-ամյակ
ՄԻՆԱՍ ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ (1907-1978), թարգմանիչ, «Ժողովուրդի
ձայն» հունահայ առաջին պարբերականի խմբագիր (1930-1931
թթ.) – 115-ամյակ
ՄԻՇԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1932), աստղաֆիզիկոս, մանկավարժ, Միջազգային աստղագիտական միության, Եվրոպական և Հայկական աստղագիտական ընկերությունների անդամ, Բյուրականի
աստղաֆիզիկական աստղադիտարանին կից գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի անդամ, ուլտրամանուշակագույն
Գալակտիկաների հայտնաբերող (հայտնի «Ղազարյանի գալակտիկաներ» անվամբ) – 90-ամյակ
ՍԻՄՈՆ ԱԲԳԱՐՅԱՆ (1962), ֆրանսահայ դերասան, դրամատուրգ, թատերական ռեժիսոր – 60-ամյակ

6.03
ԳԱԲՐԻԵԼ ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍ (1927-2014), կոլումբացի վիպագիր, նովելիստ, սցենարիստ, լրագրող, Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիր (1982 թ., գրականության ոլորտ) – 95-ամյակ
ԵՂԻՍԱԲԵԹ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ (1862-1942), գեղանկարիչ, մանկավարժ – 160-ամյակ
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ՄԱԹԵՎՈՍ ՂԱՄԱԶՅԱՆ (ՄԱՏՎԵՅ ԳԱՄԱԶՈՎ) (1812-1893),
հայազգի արևելագետ, թարգմանիչ, դիվանագետ, Ռուսաստանի դեսպանը Պարսկաստանում, Իտալիայում և Հունաստանում,
Մոսկվայի Լազարյան ինստիտուտի հոգաբարձուների խորհրդի
անդամ (1865 թ.) – 210-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ (ՀՈՎԱԿԻՄ) ՍԱԼԼԱՆԹՅԱՆ (1782-1851), լեզվաբան,
մանկավարժ, բանասեր, հոգևոր գործիչ, Վրաստանի, Աստրախանի, Ղրիմի կաթոլիկ հայերի հոգևոր առաջնորդ (1810-1822
թթ.), Ռուսաստանում հրատարակվող հայերեն եկեղեցական
գրականության գրաքննիչ – 240-ամյակ
ՆՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1962), բանաստեղծուհի, լրագրող, զինվորական գործիչ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 60ամյակ
ՌՈՒԴՈԼՖ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ (1952-2019), կինոյի և թատրոնի դերասան, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2017 թ.) – 70-ամյակ
ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ՏԵՐԵՇԿՈՎԱ (1937), տիեզերագնաց, աշխարհի
առաջին կին տիեզերագնացը – 85-ամյակ

7.03
ԱՐԱ ՆԻՍԱՆՅԱՆ (1952), նկարիչ-գրաֆիկ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1996 թ.) – 70-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՉՄՇԿՅԱՆ (07.03 (19.03) 1837-1915), դերասան, բեմադրիչ, Անկախ դերասանական ընկերության (1864 թ.), Թիֆլիսի թատերական ընկերության հիմնադիր, Հայոց դրամատիկական ընկերության պատվավոր անդամ (1908 թ.), արևելահայ
թատրոնի հիմնադիրներից – 185-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՂԱԶԱԶՅԱՆ (1932), ճարտարապետ, Լենինականի
գլխավոր ճարտարապետ (1961-1962 թթ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1963 թ.) – 90-ամյակ
ԷԴԳԱՐ ԷԼԲԱԿՅԱՆ (1927-1988), թատրոնի և կինոյի դերասան,
ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1961 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1978 թ.) – 95-ամյակ
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ԼԵՆՈՐԴ ԶԱՔԱՐՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Ստեփանակերտի
«Հակոբ Գյուրջյան» կիրառական արվեստի ինստիտուտի
փոխտնօրեն (1993 թ.), Արցախի նկարիչների միության նախագահ (2003 թ.) – 75-ամյակ
ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ (1932-2006), դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարիչ, գոբելենագործ, Հայաստանի նկարիչների միության դեկորատիվ կիրառական արվեստի մասնաճյուղի նախագահ (1972-1987 թթ.), ՀԽՍՀ Նկարիչների միության
անդամ (1966 թ.), միության վարչության և նախագահության
անդամ (1973-1987 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1983 թ.)
– 90-ամյակ
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՖԵԴԻՆ (12.03 (24.03) 1892-1977), ռուս գրող,
ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս (1958 թ.), Գերմանիայի արվեստի
ակադեմիայի թղթակից անդամ (1958 թ.) – 130-ամյակ
ՊԻՏ ՄՈՆԴՐԻԱՆ (1872-1944), նիդերլանդացի նկարիչ – 150ամյակ
ՎԱԼԵՐԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1942), քիմիկոս (օրգանական քիմիա),
Ռուսաստանի ԲԳԱ ակադեմիկոս, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի ֆիզիկական օրգանական քիմիայի լաբորատորիայի ղեկավար, ՀՀ
ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.) – 80-ամյակ

8.03
Կանանց միջազգային օր
ԱՐԱՄ Ա (ՊԵՏՐՈՍ ՔԵՇԻՇՅԱՆ) (1947), հոգևոր գործիչ, փիլիսոփա, աստվածաբան, հռետոր, Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի ատենապետ (1998 թ.), “World Religions for Peace”
միջազգային կազմակերպության նախագահ (2006 թ.), Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս (1995-ից) – 75-ամյակ
ԵՍԱՅԻ ՄԵՅՐՈՅԱՆ (1952),գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1991 թ.) – 70-ամյակ
ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼԻ (1887-1961), արևելագետ, հնագետ, հասա38

րակական գործիչ, ՌԳԱ և ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս (1943 թ.),
ՀԽՍՀ ԳԱ հիմնադիր ակադեմիկոս, առաջին նախագահ (19431947 թթ.), Էրմիտաժի տնօրեն (1934-1951 թթ.), Լոնդոնի հնագիտական ընկերության պատվավոր (1944 թ.), Իրանի ԳԱ թղթակից անդամ – 135-ամյակ
ՄԵԴԵԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1932-2021), թավջութակահար, մանկավարժ, Բուլղարիայի Ռուսե քաղաքի պատվավոր քաղաքացի (1968 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1980 թ.), ՀԽՍՀ
վաստակավոր արտիստ (1963 թ.) – 90-ամյակ
ՌՈՒԴՈԼՖ ԷՅՐԱՄՋՅԱՆ (1937-1998), ֆիզիկոս, ՌԴ ԳԱԱ միջուկային հետազոտությունների ինստիտուտի լուսամիջուկային
ռեակցիաների լաբորատորիայի վարիչ (1986 թ.) – 85-ամյակ

9.03
ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1912-1998), ճարտարագետ, ռադիոտեխնիկայի և ռադիոտեղորոշման բնագավառի գիտնական, ԽՍՀՄ-ում առաջին գունաերաժշտական շատրվանների
համալիրի նախագծողը – 110-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԻՇԽԱՆՅԱՆ (1922-1995), բանասեր, լեզվաբան,
գրականագետ, մատենագետ, գրքագետ, Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն (1991-1995 թթ.) – 100-ամյակ

10.03
ՀՐԱՆՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1927-2004), պատմաբան, հասարակական, քաղաքական գործիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀՀ
ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն (1979-2004 թթ.), ՀՀ
ԳԱԱ Հումանիտար գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (2002-2004 թթ.) – 95-ամյակ
ՅԱՆ ՀԱՅՐ-ԲԱԲԱՄՅԱՆ (ՀԱՅՐ ԲԱԲԱՅԱՆ) (10.03 (23.03) 19071997), ճարտարապետ, ԽՍՀՄ ճարտարապետների ակադեմիայի փոխնախագահ (1950-1951 թթ.), Քաղաքների հատակագծման պետական ինստիտուտի տնօրեն (1954-1960 թթ.),
Մոսկվայի գլխավոր ճարտարապետ (1960-1974 թթ.), Ռուսաստանի վաստակավոր շինարար (1967 թ.) – 115-ամյակ
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ՍՏԵՓԱՆ ՋՐԲԱՇՅԱՆ (1917-1973), կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ Ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի ղեկավար (19561962 թթ.), գլխավոր դիրիժոր (1962 թ.), գեղարվեստական ղեկավար (1961-1971 թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1963 թ.) – 105-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՏԵՅԱՆ (1832-1868), հրատարակիչ, թարգմանիչ, լեզվաբան, բանաստեղծ, «Տէտէեան եղբարք»
տպարանի հիմնադիրներից – 190-ամյակ

11.03
ՎԻԳԵՆ ՄԱԼՈՒՄՅԱՆ (1932), աստղաֆիզիկոս, մանկավարժ,
Միջազգային աստղագիտական միության անդամ – 90-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒԽԱՋՅԱՆ (1837-1898), կոմպոզիտոր, դիրիժոր,
մշակութային, հասարակական գործիչ, մանկավարժ, Կ. Պոլսի
երաժշտական թատերախմբի ղեկավար (1877 թ.), «Օսմանյան
օպերային թատրոն»-ի հիմնադիր, Հակոբ Վարդովյանի «Արևելյան թատրոն»-ի երաժշտական ղեկավար, ազգային օպերային
արվեստի, երաժշտական թատրոնի հիմնադիրներից – 185ամյակ

12.03
ԴԱՎԻԹ ԱԶԱՐՅԱՆ (1952-2003), դաշնակահար, կոմպոզիտոր,
մանկավարժ, ջազ տրիոյի հիմնադիր (1983 թ.) – 70-ամյակ

13.03
ԱՐԾՐՈՒՆ ԱՎԱԳՅԱՆ (1942), գրականագետ, բանասեր, մանկավարժ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2001 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2014 թ.) – 80-ամյակ
ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ (ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ) (1897-1937), բանաստեղծ,
գրող, թարգմանիչ, հրատարակիչ, ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1937 թ.) – 125-ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1947), ճարտարապետ, հայկական
եկեղեցիներ վերականգնող – 75-ամյակ
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ՎԱՉԵ ՈՒՄՐ-ՇԱՏ (1922-1998), մանկավարժ, դաշնակահար, ՀՀ
վաստակավոր ուսուցիչ (1962 թ.) – 100-ամյակ
ՔԵՐՈՎԲԵ ՍՊԵՆՅԱՆ (1817-1886), բանաստեղծ, լեզվաբան,
Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ, քահանա (1838
թ.) – 205-ամյակ

14.03
ԵՓՐԵՄ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (ՍԱՐԳԻՍ ՓԱՆՉՈՅԱՆ) (1897-1972), բանասեր, մանկավարժ, Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության
անդամ (1917 թ.) – 125-ամյակ
ԼԻԼԻԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1942), ազգագրագետ, պատմաբան – 80ամյակ
ՊԱՐԳԵՎ ՏԵՐ-ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1907-1995), երաժիշտ-կատարող,
երգահան, ուդահար – 115-ամյակ
ՍՈՂՈՄՈՆ ԲԱԼՅԱՆ (1917-2002), խորհրդային աշխարհագրագետ, գեոմորֆոլոգ, ԵՊՀ քարտեզագրության, գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի հիմնադիր-վարիչ (1969-1997 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր երկրաբան (1971 թ.) – 105-ամյակ

15.03
ԲԵԱՏՐԻՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1927-2008), դաշնակահար,
Իրաքի առաջին կին կոմպոզիտորը – 95-ամյակ
ԳԱՐՈՒՆ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ (1952), արձակագիր, կենսաբան, ՀՀ
Գրողների միության անդամ (1995 թ.) – 70-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԳԱԼԵՄՔՅԱՐՅԱՆ (1862-1917), բանասեր, լեզվաբան, մատենագետ, թարգմանիչ, մանկավարժ, մամուլի պատմաբան, «Հանդէս ամսօրեայ»-ի խմբագիր (1885 թ.), Վիեննայի
Մխիթարյան միաբանության անդամ (1880 թ.), Մատենադարանի վարիչ (1885-1898 թթ.) – 160-ամյակ
ԶԱՐԵՀ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ (1907-1980), գեղանկարիչ – 115-ամյակ
ԷՐԱԶՄ ՔԱՐԱՄՅԱՆ (ՄԵԼԻՔ-ՔԱՐԱՄՅԱՆ) (1912-1985), ռեժի41

սոր, սցենարիստ, «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի ռեժիսոր (19471954 թթ.), ՀԽՍՀ կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ,
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1955 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1966 թ.), ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ
(1971 թ.) – 110-ամյակ
ԼԱՎՐԵՆՏԻ ԱՂԱՍՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1981 թ.) – 75-ամյակ
ԽԱՉԻԿ ԲԱԴԻԿՅԱՆ (1932-2020), լեզվաբան, հայագետ, մանկավարժ – 90-ամյակ
ՍՄԲԱՏ ԲՅՈՒՐԱՏ (ՏԵՐ-ՂԱԶԱՐՅԱՆՑ, ՏԵՐ-ՂԱԶԱՐԵՆՑ)
(1862-1915), արձակագիր, հրապարակախոս, մանկավարժ,
հասարակական, ազգային ազատագրական պայքարի գործիչ,
«Սիսուան» (Ալեքսանդրիա, 1905 թ.), «Փիւնիկ» (Կահիրե, 1899
թ.), «Նոր օր» (Կահիրե, 1900-1901 թթ.), «Մանզումեի էֆքյար»
պարբերականների խմբագիր, «Գաղափար» (Կ. Պոլիս, 1909 թ.)
թերթի հրատարակիչ, Մարաշի «Կիլիկեան» ընկերության
դպրոցի, Զեյթունի միացյալ ընկերության կենտրոնական վարժարանի (1885 թ.) տնօրեն, Մեծ Եղեռնի զոհ – 160-ամյակ
ՍՈՖՅԱ ԱԿԻՄՈՎԱ (ՀԵՔԻՄՅԱՆ) (15.03 (27.03) 1887-1972),
օպերային երգչուհի, մանկավարժ, Ուզբեկստանի վաստակավոր արտիստ (1944 թ.) – 135-ամյակ

16.03
Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան օրը (1878-1936)
ԱՎԱԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (16.03 (29.03) 1912-2000), երգիչ (տենոր),
երաժշտագետ, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1956 թ.),
Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստ (1962 թ.) – 110-ամյակ
ՍՈՆԱ ԱՆՏՈՆՅԱՆ (1967), բանաստեղծուհի, ՀՀ Գրողների
միության անդամ (2012 թ.) – 55-ամյակ

17.03
ՆԱԹԱՆ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ (ԿՆՅԱԶԵՎ) (1872-1949), կոմպոզի42

տոր, խմբավար, մանկավարժ, երգեհոնահար, Օդեսայի օպերային թատրոնի ղեկավար, Բաքվի հայկական երգչախմբի
կազմակերպիչ, Բուլղարիայի օպերային ընկերության նվագավար (1910 թ.), Բոստոնի օպերային թատրոնի երգչախմբի ղեկավար ու երգեհոնահար (1912 թ.) – 150-ամյակ
ՍԱՀԱԿ (ՇԱՀԱՆ) Բ ՄԱՇԱԼՅԱՆ (1962), հոգևոր գործիչ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ (2007-2010 թթ.), Կ. Պոլսի Հայոց
Պատրիարք (2019-ից) – 60-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ (1922-2018), մեխանիկ, պետական, հասարակական գործիչ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1965
թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահության անդամ (1971թ.), փոխնախագահ (1974-1977 թթ.), Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրեն
(1959-1977 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ՖՏԳՄԲ-ի ակադեմիկոս-քարտուղար (1971-1974 թթ.), ՀԽՍՀ, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ԵՊՀ ռեկտոր (1977-1991 թթ.), Երևանի պատվավոր
քաղաքացի (2012 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
(1985 թ.) – 100-ամյակ

18.03
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ (1922-1993), հիգիենիստ, ՀԽՍՀ
վաստակավոր բժիշկ (1966 թ.), Հայաստանի առողջապահության նախարարության գլխավոր հիգիենիստ (1973-1993 թթ.) –
100-ամյակ
ԲՈՐԻՍ ԳՈԼԻՑԻՆ (18.02 (03.03) 1862-1916), ռուս երկրաֆիզիկոս, մանկավարժ, սեյսմոլոգիայի հիմնադիրներից, Ռուսաստանի ԳԱ, Լոնդոնի թագավորական ընկերության անդամ (1916 թ.),
Պետերբուրգի ԳԱ ակադեմիկոս (1908 թ.), Միջազգային
սեյսմիկական ասոցիացիայի նախագահ (1911 թ.) – 160-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (ՎԱՐԴԵՆԻԿՑԻ) (1952- 2020), նկարիչ,
Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1988 թ.), Նկարիչների միջազգային միության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) անդամ (1996 թ.), ԼոսԱնջելեսի «Վարդենիկցի» արվեստի ակադեմիայի հիմնադիրղեկավար (2002 թ.) – 70-ամյակ
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ՄՈՒՇԵՂ ԼԱԼԱՅԱՆ (1967), հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչ, ՀՀԿ «Հանրապետական» ամսաթերթի (19931997 թթ., 2003 թ.) և «Ազգայնական» մատենաշարի խմբագիր –
55-ամյակ
ՍԱՍՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1942-1993), ճարտարապետ, Օղակաձև զբոսայգու Տերյան-Աբովյան փողոցների միջնահատվածի
նախագծող (1960-1985 թթ.), Գյումրու «Կումայրի» պետական
պատմաճարտարապետական թանգարան-արգելոցի համահեղինակ (1980 թ.) – 80-ամյակ

19.03
ԼԵՎՈՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ (ՄԵԼԻՔ-ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ) (1887-1963),
դերասան, Վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1950 թ.)
– 135-ամյակ
ԿՈՌՆԵՅ ՉՈՒԿՈՎՍԿԻ (19.03 (31.03) 1882-1969), ռուս արձակագիր, բանաստեղծ, քննադատ, գրականագետ, թարգմանիչ,
մանկագիր, լրագրող – 140-ամյակ
ՀՄԱՅԱԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1912-1978), նկարիչ-գրաֆիկ, ԽՍՀՄ
Նկարիչների միության անդամ (1943 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1960 թ.) –110-ամյակ

20.03
ԲԱԲԿԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1952), բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս, սերբագետ, Մշակույթի վաստակավոր գործիչ
(Կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիա,
2019 թ.), Սերբիայի (1994 թ.), ՀՀ (1995 թ.) Գրողների միությունների անդամ, ՀՀ-ում Սերբիայի Հանրապետության պատվավոր
հյուպատոս (2007 թ.) – 70-ամյակ
ԿԱՐԻՆԵ ԱՇՈՒՂՅԱՆ (1962-2019), բանաստեղծուհի, թարգմանիչ, հրապարակախոս, խմբագիր, լրագրող, ՀՀ Գրողների
միության անդամ (1996 թ.) – 60-ամյակ
ՇԵՐԱՄ (ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԼՅԱՆ) (1857-1938), աշուղ, բանաստեղծ,
երգահան, գուսանական արվեստի սկզբնավորողներից, ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1936 թ.) – 165-ամյակ
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ՍԵՐԳԵՅ ՇԱԹԻՐՅԱՆ (1907-1959), կոմպոզիտոր, դիրիժոր,
մանկավարժ, Երևանի առաջին պետթատրոնի (այժմ՝ Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն) (19241928 թթ.), Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի (1934-1936 թթ.), Սանկտ Պետերբուրգի
ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի (1937-1941 թթ.), Քիշնևի (19461947 թթ.), Երևանի (1947-1948 թթ.) ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերի գլխավոր դիրիժոր – 115-ամյակ
ՎԱՀԱՆ (ՎԼԱԴԻՄԻՐ) ՄԱՂԱԼՅԱՆ (1942-2019), բանաստեղծ,
լրագրող, խմբագիր, «Երևանի համալսարան» պարբերականի
գլխավոր խմբագիր (1992-2001 թթ.) – 80-ամյակ
ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ (1912-1999), մաթեմատիկոս, ՀԽՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1970 թ.) – 110-ամյակ

21.03
Պոեզիայի համաշխարհային օր
ԲԱԳՐԱՏ ՍԱՅԱԴՅԱՆ (1902-1975), բժիշկ, ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ
(1970 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր բժիշկ (1944 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1970 թ.) –120-ամյակ
ԿՈՆՍՏԱՆԴԻՆ ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ (1912-1991), ճարտարապետ,
Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1946 թ.),
Երևանի Հայարդնախագիծ ինստիտուտի տեխնիկական բաժանմունքի ղեկավար (1968-1990 թթ.), Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ (1968 թ.) – 110-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՉԱՅԼԱԽՅԱՆ (1902-1991), ֆիզիոլոգ, ԽՍՀՄ ԳԱ
ակադեմիկոս (1968 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1971 թ.), գերմանացի բնագետների «Լեոպոլդինա» ակադեմիայի իսկական
անդամ (1969 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
(1967 թ.) – 120-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ (1932), արձակագիր, հրապարակախոս, խմբագիր, լրագրող, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1984 թ.) – 90-ամյակ
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ՎՐԹԱՆԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1962), հոգևոր գործիչ, Ս. Հռիփսիմե վանքի վանահայր (1999-2001 թթ.), ՀՀ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ (2007-2021 թթ.), Արցախի թեմի
առաջնորդ (2021-ից) – 60-ամյակ
ՕԼԳԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՈՎԱ (21.03 (02.04) 1877-1952), դաշնակահար, ՌՍՖՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1938 թ.) – 145ամյակ
22.03
ԱԹԱՆԱՍ ՄԵՐԱՍՅԱՆ (ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ) (1707-1783),
մատենագիր, հոգևոր գործիչ, քարոզիչ, Հովհաննես Կոլոտ
Պատրիարքի քարտուղարը – 315-ամյակ
ԱՆԱՅԻՍ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ (ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ) (1937), հայազգի ռումինացի բանաստեղծուհի, պատմաբան, լրագրող – 85-ամյակ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ (1922-2004), ձեռագրագետ, պատմաբան, մանկավարժ, հայագետ, աղբյուրագետ, Մ. Մաշտոցի
անվան Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ – 100-ամյակ
ԼԱՈՒՐԱ ԲԱԼԱՅԱՆ (1952), դեկորատիվ կիրառական արվեստի
նկարչուհի, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1997 թ.) – 70ամյակ
ԼՈՐԻՍ ՔԱԼԱՇՅԱՆ (1922-2000), փիլիսոփա, հասարակականքաղաքական գործիչ, Հայաստանի փիլիսոփայական ընկերության նախագահ, Հանրապետական շախմատի դպրոցի տնօրեն (1952-1961 թթ.), Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական ինստիտուտի ռեկտոր (1961-1968 թթ.), ՀԽՍՀ Մինիստրների
խորհրդին առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կոմիտեի նախագահ (1968-1974 թթ.), ՀԽՍՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ (1970 թ.), շախմատի
գծով ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ (1949 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր
մարզիչ (1967 թ.) – 100-ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ԼԻՍԵՆԿՈ (1842-1912), ուկրաինացի կոմպոզիտոր,
դիրիժոր, մանկավարժ, բանահավաք, ազգային երաժշտական
դպրոցի հիմնադիր (1904 թ.) – 180-ամյակ
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ՖԱՐՈՒԽՐՈՒ ՊԱՐՍԱ (1922-1980), իրանցի բժիշկ, մանկավարժ, մեջլիսի պատգամավոր, Իրանի կրթության նախարար
Փահլավիների (շահերի հարստություն Իրանում 1925-1979 թթ.)
հարստության ժամանակ, առաջին կին նախարարը Իրանի կառավարությունում –100-ամյակ
23.03
ԱՐԱԲ ՇԱՄԻԼՈՎ (ԱՐԱԲԵ ՇԱՄՈ) (1897-1978), հայաստանցի
քուրդ արձակագիր, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ,
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) –125-ամյակ
ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1887-1941), լեզվաբան, բանասեր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ, «Հանդէս ամսօրեայ»-ի խմբագիր (1924-1930
թթ.) – 135-ամյակ

24.03
ԱՄԱԼՅԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (1912-1987), դերասանուհի, տիկնիկավար, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1965 թ.) – 110-ամյակ
ԳԱԳԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1952), գյուղատնտես, Խաղողագործության, գինեգործության միջազգային ակադեմիայի անդամ (1999
թ.), ԽՍՀՄ վաստակավոր գյուտարար (1987 թ.) – 70-ամյակ
ԺԱՆՆԱ ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ (1947), դերասանուհի, երգահան, մանկավարժ – 75-ամյակ
ՀՐԱՅՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1907-1964), բանասեր, գրականագետ,
դրամատուրգ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ Գրողների միության անդամ
(1941 թ.) – 115-ամյակ
ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑՅԱՆ (1882-1969), քաղաքական, պետական, կուսակցական գործիչ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս, 1917 թ.), «Հայրենիք»
(ԱՄՆ, 1911-1913 թթ.) թերթերի հրատարակիչ, խմբագիր,
Բեյրութի «Նշան Փալաճեան» ճեմարանի տնօրեն (1951-1969
թթ.), Հայաստանի Առաջին Հանրապետության գյուղատնտեսության և պետական գույքի, աշխատանքի, արտաքին գործերի
(1920 թ.) նախարար, չորրորդ վարչապետ (1920 թ.)–140-ամյակ
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25.03
ԱԴԻԲԵԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1922-1996), քանդակագործ, Երևանի
տիկնիկային թատրոնի գլխավոր նկարիչ (1948-1950 թթ.),
ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1972 թ.) – 100-ամյակ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳԵՐՑԵՆ (25.03 (06.04) 1812-1870), ռուս գրող,
փիլիսոփա, հրապարակախոս – 210-ամյակ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՇԱՔԱՐՅԱՆ (1912-1984), բեմանկարիչ, Երևանի
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի գլխավոր նկարիչ (1951-1964 թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1956 թ.) – 110-ամյակ
ԱՐԹՈՒՐՈ ՏՈՍԿԱՆԻՆԻ (1867-1957), իտալացի դիրիժոր –
155-ամյակ
ՄԱՐՏԻՆ ՔԱՐԱՄՅԱՆ (1912-1993), բանաստեղծ, արձակագիր,
թարգմանիչ, լրագրող, Վրաստանի ռադիոկոմիտեի հայկական
հաղորդումների խմբագիր (1937-1941 թթ.), ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1946 թ.) – 110-ամյակ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1937), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1992 թ.) – 85-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ (ՍԵՐԳՈ) ԽԱՆՈՅԱՆ (1877-1937), կուսակցական,
պետական գործիչ, լրագրող, «Ալիք» (Ալեքսանդրապոլ), «Պահակ», «Նոր ուղի», «Կարմիր աստղ» (Թիֆլիս) պարբերականների խմբագիր, ՀԽՍՀ դատախազ, ՀՕԿ-ի նախագահ (19301933 թթ.), ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 145ամյակ
ՎԱԼԻԿՈ ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ (1942), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1982 թ.) – 80-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ (1952), գրականագետ, արձակագիր,
թատերագետ, սցենարիստ, «Ասպնջակ» թերթի խմբագիր (2003
թ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (1988 թ.) – 70-ամյակ
ՖՐԵԴ ԱՖՐԻԿՅԱՆ (1937-2018), ճարտարապետ, նկարիչ-ձևավորող, տառաստեղծ, Հայաստանի ճարտարապետների միու48

թյան անդամ (1963 թ.), «Հայնախագիծ» նախագծային ինստիտուտի ճարտարապետ (1961-2003 թթ.), հայ տառարվեստի և
գրքերի գեղարվեստական ձևավորող – 85-ամյակ

26.03
ՀԵՐԲԵՐՏ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1942), կինոռեժիսոր, Թատերական
գործիչների միության անդամ (1966 թ.), հեռուստաթատրոնի
գլխավոր ռեժիսոր (1992-2005 թթ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2013 թ.) – 80-ամյակ
27.03
Թատրոնի համաշխարհային օր
ԳԱԲՐԻԵԼ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (ԳԱԲՈ) (1957), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1996 թ.), ՀՀ վաստակավոր նկարիչ
(2015 թ.) – 65-ամյակ
ԳԵՈՐԳԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ (1942-2004), երգիչ, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ (1979 թ.) – 80-ամյակ
ԶԱՊԵԼ ՊՈՅԱՃՅԱՆ (ԻԶԱԲԵԼ ԲՈՅԱՋՅԱՆ) (1872-1957), գեղանկարիչ, արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանչուհի – 150ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ԲԵՅԼԵՐՅԱՆ (1952-2013), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
մանկավարժ, ԽՍՀՄ և Հայաստանի գրողների միությունների
անդամ (1984 թ.) – 70-ամյակ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1897-1957), դերասանուհի, մանկավարժ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ (1945 թ.) – 125ամյակ
ՎԱՀԱԳՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1942), արձակագիր, լրագրող, թարգմանիչ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1972 թ.), «Հայաստան» հրատարակչության խմբագիր (1966-1967 թթ.), ՀԳՄ
վարչության քարտուղար (1986-1994 թթ.) – 80-ամյակ

28.03
ԻՎԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1907-1989), բժիշկ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
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անդամ (1962 թ.), ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության
գլխավոր վիրաբույժ (1960 թ.), Երևանի բժշկական ինստիտուտի պրոռեկտոր (1954-1956 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1951 թ.) – 115-ամյակ
ՇԱՎԻՂ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1922-2012), բանասեր, գրականագետ,
արձակագիր, աշուղագետ, Հայ աշուղների միության նախագահ
(2004 թ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (1999թ.) – 100-ամյակ
ՌԱՖԻԿ ԲՈՇՅԱՆ (1937-2005), ճարտարապետ, Կիրովականի
գլխավոր ճարտարապետ (1966-1991 թթ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1964 թ.) – 85-ամյակ

29.03
ԱՇՈՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ (1957),քանդակագործ, ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ (1983 թ.), Հունգարիայի նկարիչների
միության անդամ – 65-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԳՐԻԿՈՒՐՈՎ (1907-1982), հայազգի դիրիժոր, մանկավարժ, Ս. Պետերբուրգի Փոքր օպերային թատրոնի դիրիժոր
(1937 թ.), Ս. Կիրովի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի
գլխավոր դիրիժոր (1956-1960 թթ.), Ռուսաստանի արվեստի
վաստակավոր գործիչ (1954 թ.), Ռուսաստանի ժողովրդական
արտիստ (1957 թ.) – 115-ամյակ
ԼՅՈՒԲԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1952), ճարտարապետ, Հայաստանի
ճարտարապետների միության անդամ (1985 թ.), մանկավարժ,
«Քաղաքաշինություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի
արվեստանոցի վարիչ (1989-2011 թթ.) – 70-ամյակ
ԿՈՐՅՈՒՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1912-1943), գեղանկարիչ – 110-ամյակ
ՄԱՐՍԵԼ ԷՄԵ (1902-1967), ֆրանսիացի արձակագիր, դրամատուրգ – 120-ամյակ
ՆՎԵՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ (1957), լրագրող, հաղորդավար, հեռուստամեկնաբան, «Շիրակ» հեռուստաընկերության գլխավոր
խմբագիր (1993-1998 թթ.), ՀՀ վաստակավոր լրագրող (2009 թ.)
– 65-ամյակ
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ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1962), բանաստեղծուհի, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 60-ամյակ

30.03
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖՅԱՆ (30.03 (14.04) 1902-1972), գրող, բանաստեղծ, հրապարակախոս – 120-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1974 թ.) – 75-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1927-2002), արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ, խմբագիր,Հայաստանի գրողների միության
անդամ (1978 թ.) – 95-ամյակ
ՖԱՀՐԱՏ (ՖԵՅՐԱՏ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ) (1867-1921),
հայազգի աշուղ – 155-ամյակ

31.03
ԳՐԻԳՈՐ ԲԱՂՅԱՆ (1912-1965), ռազմական գործիչ, Խորհրդային Միության հերոս (1945 թ.) – 110-ամյակ
ԿԱՐԻՆԵ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ (1952), թատերագետ, խմբագիր, լրագրող, «Մաշտոց» հրատարակչության խմբագիր (1991-1993թթ.)
– 70-ամյակ
ՀՈՎԻԿ ԱՆՏՈՆՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1956 թ.) – 70-ամյակ
ՄԱՐԳԱՐ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ (1907-1973), կոնյակագործ, կոնյակի
նոր տեսակների ստեղծող, ՀԽՍՀ վաստակավոր ինժեներ
(1961 թ.) – 115-ամյակ
ՄԱՌԻ ՊԵՅԼԵՐՅԱՆ (1877-1915), խմբագիր, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, հրապարակախոս, Ալեքսանդրիայի հայկական վարժարանի տնօրեն, «Արտեմիս» ընտանեկան, գրական հանդեսի հիմնադիր, խմբագիր (1902-1903 թթ.), Մեծ եղեռնի զոհ – 145-ամյակ
ՅՈԶԵՖ ՀԱՅԴՆ (1732-1809), ավստրիացի երգահան, «Վիեն51

նայի դասական դպրոց»-ի ներկայացուցիչ, սիմֆոնիայի և լարային քառյակի երաժշտական ժանրերի հիմնադիրներից – 290ամյակ

ԱՊՐԻԼ
1.04
ԱՎԵՏԻՔ ԵՎԴՈԿԱՑԻ (ԹՈԽԱԹՑԻ, ԱՎԵՏԻՔ ՊԱՏՐԻԱՐՔ)
(1657-1711), գրիչ, տաղերգու, հոգևոր գործիչ, Կարինի հոգևոր
առաջնորդ (1691-1702 թթ.), Կ.Պոլսի և Երուսաղեմի հայոց
պատրիարք (1702-1706 թթ.) – 365-ամյակ
ԺՈՐԺ (ՏԻՐԱՆ) ԿԱՌՎԱՐԵՆՑ (1932-1993), ֆրանսահայ կոմպոզիտոր, «Գրեմմի» միջազգային երաժշտական մրցանակի
դափնեկիր (1989 թ.) – 90-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ԽԱԼԱԹՅԱՆ (1937), նկարիչ-գրաֆիկ, ՀՀ հեռուստառադիոպետկոմի գլխավոր նկարիչ (1982-2000 թթ.), Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1987 թ.) – 85-ամյակ
ՌՈՒԴՈԼՖ ԽԱՌԱՏՅԱՆ (1947), բալետի արտիստ, պարուսույց,
նկարիչ, մանկավարժ, Վաշինգտոնի «Արքա» բալետի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար (1999թ.), “Washington Ballet
School”-ում դասական պարերի գլխավոր պարուսույց (19972004 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1974 թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2012 թ.) – 75-ամյակ
ՍՈՍ ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ (1927-1989), գրող, լրագրող, ՎԽՍՀ Գրողների միության անդամ (1960 թ.), հայկական մասնաճյուղի քարտուղար (1975 թ.) – 95-ամյակ

2.04
ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (1967), դերասանուհի, ՀՀ Թատերական գործիչների միության քարտուղար (2008-2016 թթ.),
«Արմմոնո» թատերական փառատոնի տնօրեն (2008 թ.), Կ.
Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն (2020-ից) – 55-ամյակ
ՆՎԱՐԴ ԱՓԻՆՅԱՆ (ՈՍՏԻԿ) (1882-1958), հասարակական52

գրական գործիչ, մանկավարժ, խմբագիր, թարգմանիչ, հայ կանանց «Ախուրյան» օրացույց-հանդեսի հրատարակիչ (1902 թ.) –
140-ամյակ
ՋՈՆ ԱՅՐԴ ՔՈՒԹՍ ԳՐԵՊՊԻՆ (1937-2015), ամերիկացի լեզվաբան, հայագետ, մանկավարժ – 85-ամյակ

3.04
ԷԴՈՒԱՐԴ ԿԱՐՍՅԱՆ (1942), նկարիչ, դիզայներ, ճարտարապետ, «Ինտերդեկո» ճարտարապետական արվեստանոցի
ղեկավար (1989 թ.), ՀԽՍՀ Ճարտարապետների (1971 թ.), Նկարիչների (1979 թ.) միությունների անդամ, Արծնանկարիչների
միջազգային ընկերության անդամ (1986 թ.) – 80-ամյակ
ԼԱՎԻՆԻԱ ԲԱԺԲԵՈՒԿ-ՄԵԼԻՔՅԱՆ (1922-2005), գեղանկարիչ,
Մոսկվայի Գեղարվեստի ակադեմիայի թղթակից անդամ (1988
թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1967 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1983 թ.) – 100-ամյակ

4.04
ԳԱԳԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ (1947), բանաստեղծ, թարգմանիչ,լրագրող,
«Սյունիք» (Կապան, 1996-2000 թթ.) պաշտոնաթերթի հիմնադիր-խմբագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1982
թ.), Կապան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի–75-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ (1952), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
գեղանկարիչ, լրագրող, Հայ-իրանական «Միհր» մշակութային
հանդեսի գրական բաժնի վարիչ (1999 թ.), Էջմիածնի «Մշակույթ» միացյալ ընկերության տնօրեն, ՀՀ Գրողների միության
անդամ (1995 թ.) – 70-ամյակ

5.04
ԳԱՐԵԳԻՆ ԶԱՔՈՅԱՆ (1947), կինոգետ, կինոռեժիսոր, մանկավարժ, Հայաստանի ազգային ֆիլմադարանի հիմնադիր-տնօրեն (1991-1998 թթ.), «Լույս» կինոստուդիայի ռեժիսոր, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ, ՀՀ ազգային
արխիվի փոխտնօրեն (2005-2010 թթ.) – 75-ամյակ
ՌԻՉԱՐԴ ՅԱՐԴՈՒՄՅԱՆ (ՅԱՐԴԸՄՅԱՆ, ԷԱՐԴԸՄՅԱՆ) (1917 53

1985), կոմպոզիտոր, Փենսիլվանիայի Մերվիլ (1972 թ.) և Վիդեներ (1978 թ.) քոլեջների պատվավոր դոկտոր –105-ամյակ

6.04
ԷՌՆԵՍՏ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1937-1995), կինոռեժիսոր, սցենարիստ, բեմադրող ռեժիսոր – 85-ամյակ

7.04
Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն
ԱԻԴԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1932 - 2017), կոմպոզիտոր, մանկավարժ,
դաշնակահար, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2014 թ.),
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ (1957 թ.) –
90-ամյակ
ԱՇՈՏ ՍԱՂՅԱՆ (1957), քիմիկոս-օրգանիկ, կենսատեխնոլոգ,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (2010 թ.), ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոնի տնօրեն (2010 թ.), ՀՀ
ԳԱԱ «Հայաստանի քիմիական հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր
(2008 թ.), ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ (2016 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2013 թ.) – 65-ամյակ
ԱՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1902-1969), քանդակագործ, մանկավարժ,
ազգային-հասարակական գործիչ, «Նեմեսիս» ծրագրի մասնակից, ԽՍՀՄ-ում մոնումենտալ քանդակագործության հիմնադիր,
Երևանի Գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնադիր, առաջին ռեկտոր (1947 թ.), Հայաստանի նկարիչների միության հիմնադիրներից, առաջին քարտուղար (1932 թ.), ԽՍՀՄ Գեղարվեստի
ակադեմիայի ակադեմիկոս (1959 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
նկարիչ (1950 թ.), ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1963 թ.),
ԽՍՀՄ գեղարվեստական հիմնադրամի հայկական բաժանմունքի վարչության նախագահ –120-ամյակ
ՀՈԼԳԵՐ ՊԵԴԵՐՍԵՆ (1867-1953), դանիացի լեզվաբան, հայագետ – 155-ամյակ
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԽՏՇՅԱՆ (1937-2015), ռեժիսոր, դերասան, մանկավարժ, «Թատրոն-67», «Գասպար Իփեկյան» թատերախմբե54

րի հիմնադիր-ղեկավար, մանկական թատերախմբերի ղեկավար (1996-1999 թթ.) – 85-ամյակ

8.04
ԳԵՐՎԱՍՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1927-2018), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1957 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1987 թ.) – 95-ամյակ
ՀԱՍՄԻԿ ԳՈՒԼԱԿՅԱՆ (1957), լրագրող, խմբագիր, հրապարակախոս, «Շրջադարձ» ամսագրի խմբագիրներից (2004 թ.) – 65ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՂԱՔՅԱՆ (1902-1954),քիմիկոս, մանկավարժ,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (1945 թ.) – 120-ամյակ
ՍՈՆՅԱ ՊԱԼԱՍԱՆՅԱՆ (ԱՄԻՐՅԱՆ) (1942), նկարչուհի, բանաստեղծ, մանկավարժ, Երևանի նորարար փորձառական
կենտրոնի (ՆՓԱԿ) հիմնադիր (1992 թ.) – 80-ամյակ

9.04
ԱՆԴՐԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1957), ֆրանսահայ ջազմեն, գործիքավորող, դաշնակահար, կոմպոզիտոր, դերասան, “Horn Staff”
ջազ բենդի հիմնադիր-ղեկավար (1980 թ., Գրենոբլ) – 65-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՉՈՒԳԱՍԶՅԱՆ (1952), արվեստաբան, մանկավարժ, ՀՀ
մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2012 թ.), Միլանի Ամբրոզյան
ակադեմիայի անդամ (2015 թ.), Մոնպելիեի ակադեմիայի
թղթակից անդամ (2016 թ.) – 70-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՄԵԼԻՔ (1817-1887), ռումինահայ հասարակական-պետական գործիչ, ճարտարապետ, Վալաքիայի խորհրդարանի
անդամ (1860 թ.), Բուխարեստի հայկական համայնքի հոգաբարձության ղեկավար (1858 թ.) – 205-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ (1862-1927), բանասեր, գրականագետ, թարգմանիչ, սեփական տպարանի հիմնադիր, «Հանդես
գրականական և պատմական» պարբերականի խմբագիր-հրատարակիչ (1888-1896 թթ.), տպարանի հիմնադիր (Մոսկվա,
1890-1915 թթ.) – 160-ամյակ
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ՌՈՄ ՎԱՐՇԱՄՈՎ (1927-2000),հայազգի մաթեմատիկոս, գծային կոդավորման տեսության հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ ԳԱ և ԵՊՀի հաշվողական կենտրոնի գիտական գծով տնօրեն (1970 թ.),
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1990 թ.) – 95-ամյակ

10.04
ԱՐՏԱԿ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ (1942), քիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.), ՌԳԱ Ն. Կուռնակովի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող – 80-ամյակ
ԼԵԿԱՊԵ ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ (ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ) (1912-1954), մատենագետ, մանկավարժ, թարգմանիչ, Ալ. Մյասնիկյանի անվան
պետական գրադարանի գիտական քարտուղար, գիտական
գծով փոխտնօրեն – 110-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՉԵՐՔԵԶՅԱՆ (1927-2000), ճարտարապետ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1981 թ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1962 թ.), Աբովյան քաղաքի հատակագծի գլխավոր ճարտարապետ (19611970 թթ.) – 95-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍՅԱՆ (1937), դիրիժոր, կոմպոզիտոր, գրող,
հասարակական գործիչ, «Սիփան» երգչախմբի հիմնադիր
(1978 թ.), «Սարդարապատ» երգի-պարի անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար – 85-ամյակ
ՕՄԱՐ ՇԱՐԻՖ (1932-2015), կինոյի եգիպտացի դերասան, սցենարիստ, պրոդյուսեր, Անրի Վերնոյի «Մայրիկ» ֆիլմի գլխավոր
դերակատար – 90-ամյակ

11.04
ԱՆՏՈՆ ԱՈՒՇՏՐՅԱՆ (1897-1936), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ (1934 թ.) –125-ամյակ
ԱՎԵՏԻՍ ԽՈՐԱՍԱՆՃՅԱՆ (1842-1918), երաժշտագետ, մանկավարժ, Փարիզի կոնսերվատորիայի առաջին հայ շրջանավարտը – 180-ամյակ
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ԱՐՏԱՇԵՍ ՎՐՈՒՅՐ (1897-1987), դերասան, բեմադրիչ, լուսանկարիչ, Հուշարձանների պահպանման նորաստեղծ կոմիտեի
գիտական քարտուղար (1926 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1945 թ.) – 125-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹՐԱԳՈՇՅԱՆ (11.04 (23.04) 1897-1992), դերասան, բեմադրիչ, ռեժիսոր, դրամատուրգ – 125-ամյակ
ՔՆԱՐԻԿ ԿՈՐԿՈՏՅԱՆ (1927-1999), մատենագետ, գրադարանավար, գրքագետ, մանկավարժ, Երևանի մանկավարժական
ինստիտուտի գրադարանագիտության և մատենագիտության
ամբիոնի վարիչ (1998 թ.) – 95-ամյակ

12.04
ԳԱԲՐԻԵԼ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ (12.04 (24.04) 1892-1987), գեղանկարիչ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ (1951-1959 թթ., 1968-1969 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1945 թ.) – 130-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԱԶԱՏՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1990 թ.) – 65-ամյակ
ՂԱԶԱՐՈՍ ԲՈՒԴԱՂՅԱՆ (ԲՈՒԴԱՂՈՎ) (1812-1878), արևելագետ, բանասեր, բառարանագիր, մանկավարժ – 210-ամյակ

13.04
ՀԱՐՈ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (13.04 (25․04) 1897-1966), կոմպոզիտոր,
մանկավարժ, հասարակական գործիչ, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ (1938-1947 թթ.), ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր (1938 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1960 թ.) – 125-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴԱՎԹՅԱՆ (1887-1985), թարգմանիչ, լրագրող,
Վրաստանի վաստակավոր ուսուցիչ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 135-ամյակ

14.04
ՀՐԱՉՅԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ (1952), ֆիզիկոս, ՀՀ գիտության և կրթու57

թյան փոխնախարար (1997-1998 թթ.), Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն (2001-2008 թթ.) – 70-ամյակ
ՆԱԴԵԺԴԱ ԿԱՐԴՅԱՆ (1882-1957), օպերային երգչուհի, ՀԽՍՀ
արվեստի վաստակավոր գործիչ (1945 թ.) – 140-ամյակ

15.04
ԱՐԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1957), հասարակական գործիչ, բարերար, գործարար, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ
(2000-ից), Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ
(2003-ից) – 65-ամյակ
ԹԵՈԴՈՐ ՌՈՒՍՈ (1812-1867), ֆրանսիացի նկարիչ, Բարբիզոնյան դպրոցի առաջատար վարպետ – 210-ամյակ
ԼԵՈՆԱՐԴՈ ԴԱ ՎԻՆՉԻ (ԼԵՈՆԱՐԴՈ ՍԵՐ ՊԻԵՐՈ ԴԱ ՎԻՆՉԻ) (1452-1519), իտալացի նկարիչ, քանդակագործ, ճարտարապետ, ինժեներ, երաժիշտ, գրող, մաթեմատիկոս, մեխանիկ,
դիահատող, քաղաքագետ, գյուտարար – 570-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՓԻԼԻԿՅԱՆ (1942-2018), ռեժիսոր, բեմադրիչ,
թարգմանիչ, թատերագետ, բանաստեղծ – 80-ամյակ
ՎԱՀՐԱՄ ԹԱԹՈՒԼ (ԳԱՐԱԳԱՇՅԱՆ) (1887-1943), բանաստեղծ
– 135-ամյակ
ՏԱԹԵՎ (ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ) ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՂԱՐԻԲՅԱՆ (1937 2014), հոգևոր գործիչ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի երիցագույն
միաբան, Բրազիլիայի հայոց թեմի առաջնորդ (1980-2013 թթ.) –
85-ամյակ

16.04
ԱՐՄԵՆ ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ (1947), դերասան, դրամատուրգ,
մանկավարժ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (2009
թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1980 թ.), ՀՀ ժողովրդական
արտիստ (2004 թ.) – 75-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՏԵՐ-ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1907-2006), ինժեներ, երկրաբան, գեոմեխանիկ, մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996
թ.), Գրունտերի մեխանիկայի (Լոնդոն), ինժեներային երկրաբա58

նության (Գերմանիա), լեռնային ապարների մեխանիկայի
(Լիսաբոն) միջազգային ընկերությունների անդամ – 115-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1990 թ.) – 65-ամյակ
ՊՈՂՈՍ ԱՐԱՔՍՅԱՆ (ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ) (16.04 (28.04) 18621918), դերասան, բեմադրիչ, թատերական գործիչ, ռեժիսոր,
ասմունքող, Թիֆլիսի «Արաքսյան» թատրոնի հիմնադիր (1903
թ.) – 160-ամյակ

17.04
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1912-1994), քանդակագործ, Երևանի
օպերայի և բալետի թատրոնի խոյակների հեղինակ, ՀԽՍՀ
վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.) – 110-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ (1932-1999), պետական, քաղաքական,
կուսակցական գործիչ, ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար
(1974-1988 թթ.), ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ (1999 թ.), Հայաստանի ազգային հերոս (1999 թ., հետմահու) – 90-ամյակ
ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ (ՏՄԲԼԱՉԻ ԽԱՉԱՆ)
(1857-1940), երգիծաբան, գրող, արձակագիր, ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1934 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր գյուղատնտես
(1942 թ.) – 165-ամյակ
ՀԱՅԿ ՊԵՐՊԵՐՅԱՆ (1887-1978), բանասեր, հայագետ, թարգմանիչ, արևելագետ, հասարակական գործիչ, տպարանատեր,
հրատարակիչ – 135-ամյակ
ՄԱՐԳՈ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ (1927-2013), արձակագիր, լրագրող,
հրապարակախոս, ՀԽՍՀ վաստակավոր ժուռնալիստ (1986 թ.),
ՀԽՍՀ Գրողների միության անդամ (1978 թ.) – 95-ամյակ
ՆՈՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1937-2021), հասարակական գործիչ, Հայաստանի կանանց հանրապետական խորհրդի նախագահ,
«ԱՕԿՍ»-ի փոխնախագահ, նախագահ (1971-1988 թթ.) – 85ամյակ
ՌՈՒԲԻՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1957), նկարչուհի, Հայաստանի
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նկարիչների միության անդամ (1988 թ.) – 65-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԳԱԼԱՋԵՎ (ՍԱՐԳԻՍ ՀԱԼԱՋՅԱՆ) (1902-1954), ռազմական գործիչ, խորհրդային զորքերի խմբի քաղվարչության
պետ Գերմանիայում, Զինված ուժերի ցամաքային զորքերի
պետ – 120-ամյակ

18.04
ԱՄԱՍԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1897-1971), ռեժիսոր, սցենարիստ,
դերասան, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1956 թ.),
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1967 թ.) – 125-ամյակ
ԱՆԱՀԻՏ ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ-ԴԵՄՈՊՈՒԼՈՍ (1962), լեզվաբան,
հայագետ, Փարիզի լեզվաբանների միության նախագահ, ՀՀ
ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2011 թ.), Ֆրանսիայի «Պատվո
լեգեոն»շքանշանակիր (2014 թ.) – 60-ամյակ
ԻՐԻՆԱ (ԻՐԱԻԴԱ) ԿԱՐՈՒՄՅԱՆ (1932), թարգմանիչ, խմբագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1971 թ.), «Հայպետհրատ» («Նաիրի») հրատարակչության խմբագիր (1956 թ.)
– 90-ամյակ
ՀԵՆՐԻ ԼԻՆՉ (ՀԵՆՐԻ ՖԻՆԻՍ ԲԼՈՍ ԼԻՆՉ) (1862-1913), անգլիացի հայագետ, ճանապարհորդ, աշխարհագետ, փաստաբան, հասարակական- քաղաքական գործիչ – 160-ամյակ
ՀԵՆՐԻԽ ԹԱԼԱԼՅԱՆ (1922-1972), ալտահար, մանկավարժ,
Կոմիտասի անվան լարային քառյակի ալտահար (1947-1972
թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1963 թ.) – 100-ամյակ

19.04
ԱԲՐԱՀԱՄ ՏԵՐՅԱՆ (1942), բանասեր, հայագետ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.) – 80-ամյակ
ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԵԶՃՅԱՆ (19.04 (01.05) 1837-1913), մանկավարժ,
բնագետ, Այնթապի դպրոցի հիմնադիր-տնօրեն (1872 թ.), պրոֆեսոր (1876-1913 թթ.) – 185-ամյակ
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20.04
Դանիել Վարուժանի ծննդյան օրը (1884-1915)
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, ՀՀ նկարիչների
միության անդամ (1982 թ.) – 70-ամյակ
ԿԱՐՈ (ԿԱՐԱՊԵՏ) ՂԱՖԱԴԱՐՅԱՆ (1907-1976), հնագետ,
պատմաբան, վիմագրագետ, բանասեր, թանգարանագետ, Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի տնօրեն
(1940-1964 թթ.), ՀՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն (1959-1976 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1961 թ.) – 115-ամյակ
ՄՀԵՐ ԹՈՐՈՍՅԱՆ (1937-1981), բանաստեղծ, մանկավարժ,
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1978 թ.) – 85-ամյակ
ՍԵՅՐԱՆ ԽԱԹԼԱՄԱՋՅԱՆ (1937-1994), գեղանկարիչ, գրաֆիկ,
հասարակական գործիչ, աբստրակտ արվեստի հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1965 թ.), Հայաստանի առաջին հանրապետության նոր զինանշանի ստեղծող (1992
թ.) – 85-ամյակ
ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1932), բժիշկ-իմունաբան, կենսաքիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2000 թ.), պատվավոր
դոկտոր (1998 թ.), Ջորջթաունի համալսարանի կլինիկական
պրոֆեսոր (1995 թ.), Լիմֆալոգիայի ամերիկյան (2001-2003 թթ.)
և մի շարք այլ ընկերությունների նախագահ – 90-ամյակ

21.04
ԳԱԳԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1947-2015), շախմատային մեկնաբան, մանկավարժ, Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի
գլխավոր քարտուղար (1970-2015 թթ.), «Շախմատային Հայաստան» հանդեսի հիմնադիր-խմբագիր (1972 թ.), ՀՀ վաստակավոր լրագրող (2012 թ.) – 75-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՄՍԵՐՅԱՆ (1867-1933), լեզվաբան, հնագետ, պատմաբան, հայագետ, մանկավարժ, Մոսկվայի Պուշկինի անվան գեղեցիկ արվեստների թանգարանի հիմնադիրներից (գիտական
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քարտուղար), Մոսկվայի հնագիտական ընկերության անդամ –
155-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ (1932-2008), գեղանկարիչ, նկարիչ-ձևավորող, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1968 թ.),
«Ծիծեռնակ», «Պիոներ» ամսագրերի գեղարվեստական խմբագիր (1966-1981 թթ.) – 90-ամյակ
ՏԻՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (ՏԻԳՐԱՆ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՄԵԼԻՔ-ՄՈՒՇ-ԿԱՄԲԱՐՅԱՆ) (1867-1956), բանասեր, ձեռագրագետ, թարգմանիչ, մատենագետ, խմբագիր, հոգևոր գործիչ,
«Արարատ» ամսագրի խմբագիր (1916-1918 թթ.), Հյուսիսային
Ամերիկայի հայոց հոգևոր առաջնորդ (1921-1928 թթ.) – 155ամյակ

22.04
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՄՇՅԱՆ (1877-1967), անասնաբույծ, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1943 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1935 թ.) – 145-ամյակ
ԳԱՌՆԻԿ ՇԱԽԿՅԱՆ (1937-2018), ճարտարապետ, ճարտարապետության պատմաբան, հրապարակախոս, մանկավարժ,
ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2012 թ.) – 85-ամյակ
ԷՄՄԱ ՊԱՊԻԿՅԱՆ (1957), օպերային երգչուհի (սոպրանո) – 65ամյակ
ՋԵՔ ՆԻԿՈԼՍՈՆ (1937), ամերիկացի դերասան, Օսկարի եռակի, Ոսկե գլոբուսի 7-ակի դափնեկիր – 85-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1907-1987), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
Ադրբեջանի գրողների միության հայկական բաժնի քարտուղար
(1943 թ.), Ադրբեջանի Նախարարների Խորհրդի ռադիոկոմիտեի հայերեն լեզվով թողարկումների, «Գրական Ադրբեջան»
հանդեսի (1956-1981 թթ.) գլխավոր խմբագիր, Ադրբեջանի ժողովրդական գրող (1984 թ.) – 115-ամյակ
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23.04
ԱՐԱՄ ՌԱՖԱՅԵԼՅԱՆՑ (1887-1960), ավիակոնստրուկտոր, Քաղաքացիական օդային նավատորմի գիտահետազոտական
ինստիտուտի գլխավոր ճարտարապետ, ԷՊՌ-5, Ռաֆ-1, Ռաֆ11, ՊՌ-12, նաև ռազմական ինքնաթիռների նախագծող – 135ամյակ
ՊԱՐՈՒՅՐ ՊԱՐՏԻԶՊԱՆՅԱՆ (1887-1932), գեղանկարիչ – 135ամյակ
ՋԱՆԿԱՌԼՈ ՊԱԼՅԱՐԻՆԻ (1942), քաղաքագետ, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր – 80-ամյակ
ՌՈՒՋԵՐՈ ԼԵՈՆԿԱՎԱԼԼՈ (1857-1919), իտալացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գրող, օպերաների հեղինակ – 165-ամյակ

24.04
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր
ԴԱՐԻԱ (ԴԱՐՈՒՀԻ) ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ (1902-1986), քանդակագործ, արձակագիր, վիպասան – 120-ամյակ
ՄԱՆՈՒԿ (ԷՄԱՆՈՒԵԼ) ՄԱՀՏԵՍՅԱՆ (24.04 (06.05) 1857-1908),
գեղանկարիչ – 165-ամյակ
ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ (ՎԱՐԱԶ) (1917-1995), քանդակագործ, նկարիչ, գրող – 105-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ (1932-2013), բռնցքամարտիկ,
Մելբուռնի օլիմպիական խաղերի, Եվրոպայի եռակի, ԽՍՀՄ
բազմակի չեմպիոն, Երևանի պատանի բռնցքամարտիկների
հանրապետական դպրոցի հիմնադիր-տնօրեն (1959-1995 թթ.)
– 90-ամյակ

25.04
ԱԼԼԱ ՏԵՐ-ՍԱՐԳՍՅԱՆՑ (1937-2019), հայազգի պատմաբան,
ազգագրագետ, հայագետ, ՌԲԳԱ թղթակից անդամ, ակադեմի63

կոս (2004 թ.), ՌԲԳԱ «Հումանիտար գիտություններ և արվեստ»
մասնաբաժնի, Ռուսաստանի հայերի միության և Պատմատոհմագրական ընկերության գործող անդամ – 85-ամյակ
ԳՈՒՍԱՆ ԱՇՈՏ (ԱՇՈՏ ԴԱԴԱԼՅԱՆ) (1907-1989), աշուղ, ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1958 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1967 թ.) – 115-ամյակ
ԹԱՄՈ (ԹՈՎՄԱՍ) ԴԱՎԹՅԱՆ (1847-1940), պատմաբան, բանասաց, «Սասնա ծռեր»-ի վիպասաց – 175-ամյակ
ՎԱՍԻԼԻ ՍՈԼՈՎՅՈՎ-ՍԵԴՈՅ (1907-1979), ռուս կոմպոզիտոր,
հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1967
թ.) – 115-ամյակ

26.04
ԱՆԻՏԱ ԴԱՐՅԱՆ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՅԱՆ) (1927-2015), օպերային
երգչուհի – 95-ամյակ
ԳԵՈՐԳԻ ԽՈՒԲՈՎ (1902-1981), հայազգի երաժշտագետ,
«Խորհրդային հանրագիտարան»-ի (1932-1935 թթ.), «Սովետական երաժշտություն» ամսագրի (1952-1957 թթ.), Համամիութենական ռադիոյի (Մոսկվա) երաժշտական մասի (1941-1945 թթ.)
գլխավոր խմբագիր, ԽՍՀՄ Կոմպոզիտորների միության քարտուղար (1952-1957 թթ.), Ռուսաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ (1969 թ.) – 120-ամյակ
ՍԻՄՈՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1857-1921), գեղանկարիչ, մանկավարժ –
165-ամյակ

27.04
Հովհաննես Շիրազի ծննդյան օրը (1915-1984)
ԳԱՐԻ ՔՅՈՍԱՅԱՆ (1947), ջազմեն, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, «Գարի Քյոսայան» ջազ կվարտետի հիմնադիր (1990 թ.) –
75-ամյակ
ԷԴԳԱՐ ՏԵՐ-ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1912-1961), քիմիկոս-օրգանիկ,
տեխնոլոգ, ԺՏԽ-ի քիմիայի գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտների տնօրեն (1958-1959 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ
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թղթակից անդամ (1960 թ.) – 110-ամյակ
ՊՈՂՈՍ (ԱՆՏՈՆ) ԱՆԱՆՅԱՆ (1922-1998), բանասեր, պատմաբան, հոգևոր գործիչ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության
անդամ (1943 թ.) – 100-ամյակ
ՏԵԼԵՄԱՔ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1932-1989), պատմաբան, հնագետ,
մանկավարժ, Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի տնօրեն (1982-1987 թթ.) – 90-ամյակ
ՖԵԼԻՔՍ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1942), թավջութակահար, կոմպոզիտոր,
մանկավարժ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական լարային
քառյակի թավջութակահար (1976-1990 թթ., 1990-2000 թթ.),
ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1984 թ.) – 80-ամյակ

28.04
ՀՐԱՆՏ ՇՏԻԿՅԱՆ (1937-2015), ջութակահար, ԵՊԿ լարային
գործիքների պատրաստման և վերականգնման արվեստանոցի
վարպետ, մանջութի (փոքր թավջութակ) ստեղծող – 85-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԵԿՄԱԼՅԱՆ (1922-1986),քանդակագործ–100-ամյակ

29.04
ՅՈՒՐԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ (1927-2011), ճարտարապետ, «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտի ճարտարապետական արվեստանոցի ղեկավար (1975-1978 թթ.), գլխավոր ճարտարագետ
(1980-1988 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1972
թ.) – 95-ամյակ
ՎԵՀԻԿ ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1902-1965), գեղանկարչուհի, մանկավարժ – 120-ամյակ

30.04
ԶԱՐԵՀ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԶՆԱՎՈՐՅԱՆ (1947-2004), եկեղեցական գործիչ, թարգմանիչ,«Գլաձոր», «Հասկ» պարբերականների խմբագիր (1975-1976 թթ.), Ջիբեյլի (Լիբանան) «Թռչնոց
բույն» որբանոցի տնօրեն (1966 թ.), Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի վարիչ – 75-ամյակ
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ՎԱՀԱԳՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1962), բանասեր, գրականագետ, հրատարակիչ, «Գիր գրոց» հրատարակչության հիմնադիր (19921998 թթ.), «Գրական հայրենիք» թերթի հիմնադիր-խմբագիր
(2000 թ.), «Հայաստան» հրատարակչության տնօրեն (1998-ից),
Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի
տնօրեն (2021-ից) – 60-ամյակ
ՎԱՍԱԿ ՊԱՊԱՋԱՆՅԱՆ (1847-1893), լրագրող, մանկավարժ,
հասարակական գործիչ, սեփական տպարանի հիմնադիր, Շուշիի թեմական դպրոցի տեսուչ (1877 թ.), Երևանի առաջին պարբերականի՝ «Պսակ» լրագրի խմբագիր-հրատարակիչ (18801884 թթ.), եվրոպական մանկավարժության սկզբունքներով
դպրոցական նոր ծրագրի կազմող – 175-ամյակ

ՄԱՅԻՍ
1.05
Աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օր
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1967), երգիչ, ազգային, հասարակական, մշակութային գործիչ, «Սասուն» ազգային երգի-պարի
համույթի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար (1988- 2013
թթ.), «Գաթա Բենդ» խմբի հիմնադիր (2013 թ., Գարեգին Առաքելյանի հետ) – 55-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1947), դաշնակահար, մանկավարժ,
երաժշտական պրոդյուսեր, «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար (2005-2011 թթ.), Երևանի
պետական ֆիլհարմոնիայի հիմնադիր տնօրեն, գեղարվեստական ղեկավար (1996-2001թթ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր
գործիչ (2008 թ.) – 75-ամյակ
ԲԵՆԻԿ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ (1917-1980), աստղագետ, մանկավարժ,
Երկրի արհեստական արբանյակների դիտման Երևանի աստղադիտարանի ղեկավար (1957 թ.), ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան (1974-1980 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1979 թ.) – 105-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ԷՎԵՐԵԿԼՅԱՆ (1927-2016), դերասան, դրամատուրգ,
թատերագետ – 95-ամյակ
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ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ (1927-1999), պատմաբան, Պատմաբանների հայկական ընկերության նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.) – 95-ամյակ
ՀԱՄԼԵՏ ԹԱՄԱԶՅԱՆ (1947-2011), վիրաբույժ, Վրաստանի
բժշկագիտության ակադեմիայի, Միջազգային ակադեմիական
ընկերության ակադեմիկոս, Երևանի Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտի տնօրեն (1993-2000 թթ.), «Ալ. Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ խորհրդի նախագահ (2001-2011 թթ.), ԱԺ պատգամավոր (2003 թ.) – 75-ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ (1907-1981), կենսաքիմիկոս, ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս (1943 թ.), Երևանի բժշկական ինստիտուտի
ռեկտոր (1942-1946 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ կենսաբանական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (1947-1957
թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ փոխնախագահ (1961-1967 թթ.), նախագահության անդամ (1964-1981 թթ.),Կենսաքիմիայի ինստիտուտի հիմնադիր-տնօրեն (1961-1981 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1940 թ.), Բիոքիմիկոսների և նեյրոքիմիկոսների
հայկական դպրոցի հիմնադիր – 115-ամյակ
ՄԱՐԻԱՄ (ՄԱՆԻԿ) ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1912-1993), նկարչուհի,
Բաքվի հայկական թատրոնի բեմանկարիչ (1939-1942 թթ.),
ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ – 110-ամյակ

2.05
ԱՐՏԱՇԵՍ ԱԲԵԼՅԱՆ (1932-2003), դերասան, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1989 թ.) – 90-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1862-1898), նկարիչ, մանկավարժ, Ս.
Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի արծաթե մեդալակիր
(1888 թ.) – 160-ամյակ
ԳՐՈ (ԳՐԻԳՈՐ ՏԵՐ-ՀԱԿՈԲՅԱՆ) (02.05 (14.05) 1887-1969),
հոգեբույժ, պետական գործիչ, նյարդաբանական տերմինների
հայերեն առաջին բժշկագիտական բառարանի հեղինակ (1936
թ.), Երևանի հոգեբուժական կլինիկայի տնօրեն (1926 թ.), ԵԲԻ
հոգեբուժության ամբիոնի հիմնադիր-վարիչ (1930-1937 թթ.) –
135-ամյակ
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ԷԴՈՒԱՐԴ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ (1947), ջութակահար, Կոմիտասի
անվան լարային քառյակի առաջին ջութակ, գեղարվեստական
ղեկավար (1976 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1984 թ.),
ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր (1985 թ.), ԵՊԿ նվագախմբային ֆակուլտետի դեկան (1996-2018 թթ.), Երևանի պատվավոր քաղաքացի (2014 թ.) – 75-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՔՅՈՒՐՔՉՅԱՆ (1872-1924), գեղանկարիչ, մանկավարժ
– 150-ամյակ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ (1922-2001), գրաֆիկ, նկարիչձևավորող, ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ, «Լույս» հրատարակչության գեղարվեստական խմբագիր (1971-1976 թթ.) –
100-ամյակ
ՆԱՐԵԿ (ԱՐՇԱՎԻՐ) ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՇԱՔԱՐՅԱՆ (1932-2017),
աստվածաբան, մանկավարժ, Մայր Աթոռի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ (1968-1990 թթ.), Ս. Գեղարդի վանքի վանահայր (1967-1972 թթ.), Շիրակի թեմի առաջնորդ (1973-1990 թթ.),
Նիսի և շրջակայքի հոգևոր տեսչության առաջնորդ (1991-2003
թթ.) – 90-ամյակ
ՍԵՐՈԲ ՔՅՈՒՐՔՉՅԱՆ (1872-1924), գեղանկարիչ, մանկավարժ
– 150-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1892-1978), կոմպոզիտոր, երգահան,
խմբավար, Կոմիտասի սաներից – 130-ամյակ
ՑՈԼԱԿ ԱԶԻԶՅԱՆ (02.05 (15.05) 1912-1990), նկարիչ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1940 թ.), ՀԽՍՀ
վաստակավոր նկարիչ (1961 թ.) – 110-ամյակ

3.05
Մամուլի ազատության համաշխարհային օր
ՄԻՔԱՅԵԼ ԿՈՐԳԱՆՅԱՆ (1907-1974), դերասան, ռեժիսոր,
Ստեփանակերտի Մ. Գորկու անվան թատրոնի հիմնադիրներից (1932 թ.), տնօրեն, Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստ
(1960 թ.) – 115-ամյակ
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ՌԻՏԱ ՇԱՌՈՅԱՆ (1957), լրագրող, հասարակական գործիչ,
«Անդրադարձ» մշակութային, երիտասարդական, հասարակական, քաղաքական շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր (19912008 թթ.), ԱՄՆ-ում հիմնադրված «Հորիզոն» հեռուստաընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն (1990-2005 թթ.),
«ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնի տնօրեն (1995-2021 թթ.) –
65-ամյակ
ՍԼԱՎԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1962), դերասան, բեմադրիչ, դրամատուրգ, Մոսկվայի հայկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար (2002 թ.), Վրաստանի և Ռուսաստանի թատերական
գործիչների, Մոսկվայի դերասանների միությունների անդամ –
60-ամյակ

4.05
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԵՐԶՅԱՆ (1927-1952), բանաստեղծ, ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1947 թ.) – 95-ամյակ
ԱՐՄԵՆԱԿ ՍԱԳԸԶՅԱՆ (1872-1944), արվեստաբան, արևելագետ, Կոստանդնուպոլսի հայ գեղարվեստական միության հիմնադիրներից, նախագահ (1919 թ.), Կ. Պոլսի «Էֆգաֆ» թանգարանի գեղարվեստական խորհրդի անդամ – 150-ամյակ

5.05
ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ (1947), մանկական վիրաբույժ-ուրոլոգ, պետական գործիչ, ՀՀ առողջապահության նախարար (1991-1997
թթ.), «Արաբկիր» բժշկական համալիրի հիմնադիր (2003 թ.),
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի ռեգիոնալ կոմիտեի մշտական հանձնաժողովի անդամ,
ՀՀ ԱԺ նախագահ (2017-2018 թթ.) – 75-ամյակ
ԲԵԼԼԱ ԽՈՒԴԻՆՅԱՆ (1942), բալետի արտիստուհի, բեմադրիչ
– 80-ամյակ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԵՐԱՄՅԱՆ (1857-1929), մանկավարժ, պատմաբան – 165-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՐԽԱԹՅԱՆ (ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ) (1882-1938), բա69

նասեր, գրականագետ, գրաքննադատ, հրապարակախոս, լրագրող, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1934 թ.) – 140-ամյակ
ՄԱՐԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (1937), կինոռեժիսոր, կինոօպերատոր,
Մոսկվայի Գորկու անվան կինոստուդիայի ռեժիսոր (1967 թ.),
Ռուսաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ (1996 թ.) – 85ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ԲԱՐԹԻԿՅԱՆ (1887-1968), հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, մանկավարժ, հրատարակիչ, Կոնիայում
«Շավիղ» տպարանի հիմնադիր (1911 թ.), «Ատրուշան» տպարան-հրատարակչության հիմնադիր (Աթենք, 1935 թ.), «Ամրոց»
շաբաթաթերթի խմբագիր (1936-1937 թթ.) – 135-ամյակ

6.05
ԱՐԵՎ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1972), գեղանկարիչ-ձևավորող, “Arev Art
Gallery” ցուցասրահի հիմնադիր (2015 թ.), «Բենիկ Պետրոսյան»
հիմնադրամի գործադիր տնօրեն (1997 թ.), ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1999 թ.), ՀՀ վաստակավոր նկարիչ (2015 թ.)
– 50-ամյակ
ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԲԱԼՅԱՆ (1902-1972), հոգեբույժ, հասարակական, պետական գործիչ, ՀԽՍՀ Պետական վերահսկողության
(1942-1945 թթ.), ՀԽՍՀ Լուսավորության (1945-1948 թթ.) նախարար, ՀԽՍՀ վաստակավոր բժիշկ (1961 թ.) – 120-ամյակ
ԳՈՒԺ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐԱՔՍՄԱՆՅԱՆ) (1937), դերասան, ՀՀ ժողովրդական արտիստ (1980 թ.) – 85-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ (1942-2019), գեղանկարիչ, բեմանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1968 թ.), ՀՀ
վաստակավոր նկարիչ (2011 թ.) – 80-ամյակ
ՎԱՐԴԳԵՍ ԳՈՒԼԻԿՅԱՆ (1942-2017), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1982 թ.), Նկարիչների միջազգային միության անդամ (ՅՈՒՆԵՍԿՕ, 1997 թ.) – 80-ամյակ
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7.05
Ռադիոյի օր
ԳԱՐՈՒՇ ՀԱՐՅԱՆՑ (1947), բանաստեղծ, բեմադրիչ, դրամատուրգ, ծաղրանկարիչ, խմբագիր, մանկավարժ, Կալիֆորնիայի
հայ գրողների միության քարտուղար (2005 թ.) – 75-ամյակ
ՌՈԲԵՐՏ ԲՐԱՈՒՆԻՆԳ (1812-1889), անգլիացի բանաստեղծ,
թատերագիր – 210-ամյակ

8.05
Շուշիի ազատագրման օր
ԻՎԱՆ ՊԱՍԿԵՎԻՉ (08.05 (19.05) 1782-1856), ռուս ռազմական
գործիչ, գեներալ-ֆելդմարշալ, Էրիվանի կոմս (1828 թ.), Լեհաստանի թագավորության փոխարքա (1831 թ.) – 240-ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ՄԵԼԻՔՅԱՆ (1947-2005), կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ Կոմպոզիտորների միության անդամ (1972 թ.), ՀՀ Կոմպոզիտորների
միության քարտուղար, «Արճեշ» հրատարակչության ղեկավար
(1995-2001 թթ.) – 75-ամյակ
ՄՈՒՐԱԴ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ (1937-2012), գրող, արձակագիր, ՀԽՍՀ
Գրողների միության անդամ (1985 թ.) – 85-ամյակ

9.05
Հաղթանակի և խաղաղության տոն
ԳԱԳԻԿ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ (1952), մատենագետ, գրադարանագետ, մանկավարժ, Եվրասիայի գրադարանային ասամբլեայի
անդամ (1993 թ.), Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ, ՀՊՄՀ գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի վարիչ (1999-2014 թթ.) – 70-ամյակ
ԳԱՅԱՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1942-2009), նկարչուհի – 80-ամյակ
ՀՈՎՍԵՓ ՓՈՒՇՄԱՆ (ՓՈՒՇՄԱՆՅԱՆ) (1877-1966), գեղանկարիչ, «Անի» հայ արվեստագետների ընկերակցության հիմնադիրներից, Նյու Յորքի «Քարնեգի Հոլ» ստուդիայի հիմնադիր
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(1920 թ.), ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1928 թ.) – 145ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԱԶԻԶՅԱՆ (1922-1996), գեղանկարիչ – 100-ամյակ

10.05
ԱԼԵՔՍԵՅ ՀԵՔԻՄՅԱՆ (1927-1982), երգահան, զինվորական
գործիչ, Դաղստանի (1973 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1981 թ.) – 95-ամյակ
ԱՆՆ ՌՈԲԵՐ ԺԱԿ ԹՅՈՒՐԳՈ (1727 -1781), ֆրանսիացի տնտեսագետ, փիլիսոփա, պետական գործիչ, տնտեսական լիբերալիզմի հիմնադիրներից – 295-ամյակ
ԲՅՈՒԶԱՆԴ ԹՈՓԱԼՅԱՆ (1902-1970), բանաստեղծ, գեղանկարիչ, խմբագիր, Փարիզի «Անդաստան» հանդեսի հրատարակիչ
(1952-1969 թթ.) – 120-ամյակ
ԳԱԲՐԻԵԼ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ (ԱՅՎԱԶՅԱՆ) (1812-1880), հոգևոր,
հասարակական գործիչ, մանկավարժ, բանասեր, պատմաբան,
«Բազմավէպ» հանդեսի հիմնադիր-խմբագիր (1943-1948 թթ.),
«Մասեաց աղաւնի» հանդեսի խմբագիր-հրատարակիչ (18551858 թթ.), Փարիզի Մուրադյան վարժարանի տնօրեն (18481856 թթ.), Փարիզի Հայկազյան վարժարանի հիմնադիրներից
(1856 թ.), Թեոդոսիայի Խալիպյան վարժարանի հիմնադիր
(1858 թ.), Մխիթարյան միաբանության անդամ (1830 թ.) – 210ամյակ
ԹԱՄԱՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ (1907-1989), ճարտարապետ, ՀԽՍՀ
Ճարտարապետների միության անդամ (1935 թ.), միության
քարտուղար (1945-1949 թթ.), ՀԽՍՀ ճարտարապետական ֆոնդի վարչության նախագահ (1947-1951 թթ.), ՀԽՍՀ մշակույթի
վաստակավոր գործիչ (1977 թ.), Հովհ. Թումանյանի թանգարանի տնօրեն (1966-1989 թթ.) – 115-ամյակ
ԿԱՐԼԵՆ (ԿԱՐԱՊԵՏ) ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆ (1942-1984), բեմադրիչ,
ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1984 թ., հետմահու)– 80-ամյակ
ՍԵԴՐԱԿ ՌԱՇՄԱՃՅԱՆ (10.05 (23.05) 1907-1978), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.) – 115-ամյակ
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ (1932-2002), իրավաբան, մանկավարժ, ՀՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիայի
տնօրեն (1966-1969 թթ.), ՀՀ ԱԺ Իրավաբանական վարչության
պետ (1995-2001 թթ.), ՀԽՍՀ դատախազ (1988-1990 թթ.) – 90ամյակ

11.05
ԱՐՄԱՆ (ԱՐՄԵՆԱԿ) ԿՆՅԱԶՅԱՆ (1917-1987), գեղանկարիչ,
ֆրանսիացի նկարիչների սալոնի արծաթե մեդալակիր (1980 թ.)
– 105-ամյակ
ՇԱՀԵՆ ԵՐԻՑՅԱՆ (1902-1975), վինագործ, աղեղնավոր և
կսմիթվող երաժշտական գործիքների վարպետ, մանկավարժ,
Խորհրդային Հայաստանում ջութակաշինության հիմնադիրը, Ե.
Չարենցի աջակցությամբ արհեստանոցի հիմնադիր (Երևան,
1925 թ.) – 120-ամյակ

12.05
ԱՆԱՏՈԼԻ ՄՈԿԱՑՅԱՆ (1937-2000),կինոռեժիսոր, սցենարիստ,
ՀԽՍՀ Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ (1981 թ.) –
85-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ) (1932-2017), գրող,
լրագրող, խմբագիր, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ (1959 թ.), ՀՀ Գրողների
(2002 թ.), ԼՂՀ Գրողների (1994 թ.), ԼՂՀ ժուռնալիստների (2001
թ.) միությունների անդամ, Արցախի «Մետաքսագործ» (19661970 թթ.), «Ազատ Արցախ» (1999-2001 թթ.), «Արցախի կոմունիստ» (2002-2013 թթ.) թերթերի խմբագիր, «ԼՂ հանրապետություն» թերթի գործադիր տնօրեն (1996-1999 թթ.), ԼՂՀ Գրողների միության մարզային բաժանմունքի պատասխանատու քարտուղար (1974-1983 թթ.) – 90-ամյակ
ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ (1952), բանաստեղծ, նկարիչ, ՀԽՍՀ
Գրողների միության անդամ (1977 թ.), ՀՀ Գրողների միության
նախագահ (2013-ից), «Պիոներ», «Ծիծեռնակ», «Գարուն» ամսագրերի գլխավոր խմբագիր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր
գործիչ (2012 թ.) – 70-ամյակ
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ԺՅՈՒԼ ԷՄԻԼ ՖՐԵԴԵՐԻԿ ՄԱՍՆԵ (1842-1912), ֆրանսիացի
կոմպոզիտոր, Ֆրանսիայի ինստիտուտի անդամ (1878 թ.),
օպերաների հեղինակ – 180-ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ (ՀՐԱՉՕ) (1937-2016), արձակագիր,
հրապարակախոս, լրագրող, ՀԽՍՀ, ՀՀ Գրողների միությունների անդամ (1985 թ.), Ռազմածովագիրների միջազգային ընկերակցության, ժուռնալիստների միության անդամ – 85-ամյակ
ՔԵԹՐԻՆ ՀԵՓԲԸՐՆ (1907-2003), ամերիկացի դերասանուհի, 4
«Օսկար»-ի մրցանակակիր «Լավագույն դերասանուհի» անվանակարգում – 115-ամյակ

13.05
ԱՆԱՏՈԼԻԱ ԵՂՅԱՆ (1912-1999), դերասանուհի, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1962 թ.) – 110-ամյակ
ԵՐԵՄԻԱ ՉԵԼԵՊԻ ՔՅՈՄՈՒՐՃՅԱՆ (ԵՐԵՄԻԱ ԴՊԻՐ, ԵՐԵՄԻԱ
ԲՅՈՒԶԱՆԴԱՑԻ) (13.05 (22.05) 1637-1695), պատմագիր, բանաստեղծ, արձակագիր, երաժիշտ, հասարակական-քաղաքական գործիչ, տպագրիչ, մանկավարժ – 385-ամյակ
ԺՈՐԺ ԲՐԱՔ (1882-1963), ֆրանսիացի նկարիչ, գրաֆիկ, քանդակագործ, դիզայներ, ֆովիզմի (1906թ.), կուբիզիմի (մոդեռնիստական հոսանք կերպարվեստում) ուղղության զարգացնողներից – 140-ամյակ
ՄԻՀՐԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1932-1999), տնտեսագետ, Պետպլանին կից Տնտեսագիտության և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն (1989-1999 թթ.) – 90-ամյակ
ՍԵԴՐԱԿ ԹԱՌԱՅԱՆ (1862-1916), գրող, գրականագետ, դրամատուրգ, թարգմանիչ, «Ընկեր» թերթի խմբագիր (1906-1914
թթ.) – 160-ամյակ

14.05
ԱՐՏԵՄ ԿԱՑՅԱՆ (1882-1943), նկարիչ, առաջին հայ օդաչու,
Օսեթիայի նկարիչների միության անդամ – 140-ամյակ
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ՄԻՔԱՅԵԼ ԹԱՎՐԻԶՅԱՆ (14.05 (27.05) (1907-1957), դիրիժոր,
Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար (1946 թ.), ԽՍՀՄ (1954-1958 թթ.), ՀԽՍՀ (1947-1955 թթ.)
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1956 թ.) – 115-ամյակ
ՌՈԲԵՐՏ ԼԻ ԶԵՄԵԿԻՍ (1952), ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, կրկնակի «Օսկար»-ի, «Ոսկե գլոբուս»-ի
մրցանակակիր – 70-ամյակ

15.05
Ընտանիքի միջազգային օր
ԱՐԹՈՒՐ ՇՆԻՑԼԵՐ (1862-1931), ավստրիացի գրող, բժիշկ, սցենարիստ, հոգեբույժ, վիպագիր – 160-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1947), նկարիչ-գրաֆիկ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1990 թ.) – 75-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԶԱՐՅԱՆՑ (15.05 (27.05) 1812-1879), հրապարակախոս, արևելագետ, փիլիսոփա, խմբագիր, գրականագետ,
Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի պարսկական գրականության,
լեզվի պրոֆեսոր (1850-1879 թթ.), Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի
տեսուչ (1869-1871 թթ.), «Հյուսիսափայլ» ամսագրի հիմնադիրխմբագիր (1858 թ.) – 210-ամյակ

17.05
ԱՐԱՄԱՅԻՍ (ՄԱՅԻՍ) ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1947), դերասան, «Բոհեմ»
կամերային թատրոնի հիմնադիր-ղեկավար (Գրետա Մեջլումյանի, Վրույր Հարությունյանի հետ), ՀՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (2009 թ.) – 75-ամյակ
ԶԱՎԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1942), գյուղատնտես, ՀԿԿ Արագածի
շրջկոմի (1983-1987 թթ.), ՀԿԿ Արտաշատի շրջկոմի (1987-1990
թթ.) առաջին քարտուղար, ՀՀ ԳԽ պատգամավոր (1985-1990
թթ.), ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար (2000-2002 թթ.) – 80ամյակ

18.05
Թանգարանների միջազգային օր
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ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՌՎԱՐԵՆՑ (ԱՐԱԲԱՋՅԱՆ) (1892-1946), բանաստեղծ, մանկավարժ, լրագրող, «Արևագալ» հանդեսի խմբագիր
(1930 թ.) – 130-ամյակ
ԳՈՒՐԳԵՆ ՋԱՆԻԲԵԿՅԱՆ (ՏԵՐ-ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ) (18.05 (30.05)
1897-1978), թատրոնի, կինոյի դերասան, Երևանի առաջին
պետթատրոնի տնօրեն (1965-1967 թթ.), ՀԽՍՀ թատերական
ընկերության նախագահ (1940-1949 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
(1938 թ.), ԽՍՀՄ ժողովրդական (1967 թ.) արտիստ– 125-ամյակ
ՎԱԼԵՐԻԱՆ ՄԱԴԱԹՈՎ (ՌՈՍՏՈՄ ՄԱԴԱԹՅԱՆ) (18.05 (29.05)
1782-1829), ռազմական գործիչ, ռուսական բանակի հայազգի
զորավար, գեներալ-լեյտենանտ (1826 թ.) – 240-ամյակ
ՖՐԵՆԿ ԿԱՊՐԱ (1897-1991), ծագումով իտալացի ամերիկացի
կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, Օսկարի եռակի դափնեկիր (1935 թ.,
1937 թ., 1939 թ.) – 125-ամյակ

19.05
ՀԱՄՈ (ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ) ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆ (ԲԵԿ-ՆԱԶԱՐՈՎ)
(19.05 (31.05) 1892-1965), հայկական կինեմատոգրաֆիայի
հիմնադիր, կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, «Հայֆիլմ»
ստուդիայի հիմնադիր (1923 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ
(1935 թ.) – 130-ամյակ
ՅՈՀԱՆ ԳՈԹԼԻԲ ՖԻԽՏԵ (1762-1814), գերմանացի փիլիսոփա,
հասարակական գործիչ, գերմանական դասական իդեալիզիմի
ներկայացուցիչ – 260-ամյակ

20.05
ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (1892-1976), կոմպոզիտոր, խմբավար,
մանկավարժ, Հայֆիլհարմոնիայի ժողգործիքների նվագախմբի
ղեկավար (1937-1939 թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1950 թ.) – 130-ամյակ
ԺԱՆՆԱ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ (1912-2000), դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1965 թ.) – 110-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1932-2021), պատմաբան, մանկա76

վարժ, ՀԽՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի գիտքարտուղար (1962-1967 թթ.), Բնության և հասարակության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ – 90-ամյակ
ՎԻԼՄԱԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1937), նկարիչ-գրաֆիկ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1976 թ.) – 85-ամյակ
ՏԱՆՅԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1947-1988), բանաստեղծուհի, մանկավարժ – 75-ամյակ

21.05
ԱՐՄԵՆ ԱԹԱՅԱՆ (1922-2021), գեղանկարիչ, մանկավարժ –
100-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ (1942), ֆիզիկոս, մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ (2014 թ.) – 80-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐՈՎ (1927-2005), պատմաբան, լրագրող,
ՌԴ ԱԳՆ դիվանագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՌԴ
մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1999 թ.) – 95-ամյակ
ՍԵԴԱ ԱԶՆԱՎՈՒՐ (1947), ֆրանսահայ երգչուհի, դերասանուհի, արվեստագետ – 75-ամյակ
ՍՈՖԻԿՈ ՃԻԱՈՒՐԵԼԻ (1937-2008), դերասանուհի, ՎԽՍՀ
(1976 թ.), ՀԽՍՀ (1979 թ.) ժողովրդական արտիստ – 85-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1957), տնտեսագետ, ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ (2010 թ.), ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն (2006 թ.) – 65ամյակ

22.05
ԱՆՆԱ (ԱՆԱՀԻՏ) ՋԱՆԲԱԶՅԱՆ (1952-2017), բեմադրիչ, պարուհի, պարուսույց, «Ջանբազյան» պարի ակադեմիայի գեղարվեստական ղեկավար – 70-ամյակ
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ԳՈՒՐԳԵՆ ԱԼԵՄՇԱՀ (1907-1947), կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, խմբավար, մանկավարժ, Փարիզի «Կիլիկիա», ՀՕԿ-ի
«Ալագյազ» երգչախմբերի կազմակերպիչ, «Սիփան-Կոմիտաս»
երգչախմբի ղեկավար (1939-1947 թթ.) – 115-ամյակ
ԼՈՈՒՐԵՆՍ ՔԵՐ ՕԼԻՎԻԵ (1907-1989), թատրոնի և կինոյի բրիտանացի դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, 4 «Օսկար»-ի, 3 «Ոսկե Գլոբուս»-ի մրցանակակիր – 115-ամյակ
ՇԱՆԹ ՀԵՐԹԵՎՑՅԱՆ (1922-1985), նկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
(1983 թ.) – 100-ամյակ

23.05
ԱՐԱՄ ՍԱԹՅԱՆ (1947), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2011 թ.), ՀՀ Կոմպոզիտորների
միության նախագահ (2013-ից ցայսօր) – 75-ամյակ
ԳԵՈՐԳԻ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ (1952), կիթառահար, երգիչ, մանկավարժ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2017 թ.) – 70-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԱՃԵՄՅԱՆ (1932-1998), հրապարակախոս, գրող,
գրաքննադատ, տեսաբան, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, Բեյրութի «Օգնություն» գրատան հիմնադիր, Հայաստանի
ազատագրության հայ գաղտնի բանակի հիմնադիրներից, զինված ազատագրական պայքարի գաղափարախոս – 90-ամյակ
ԵՍԱՅԻ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ (1952), քանդակագործ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1988 թ.) – 70-ամյակ
ԿԱՌԼ ԼԻՆՆԵՅ (1707-1778), շվեդ բնագետ, բժիշկ, կենդանական և բուսական աշխարհի դասակարգման համակարգի
հեղինակ – 315-ամյակ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ (ՄԱՐԳՈ) ԲՐՈՒՏՅԱՆ (1922-2002), երաժշտագետ,
մանկավարժ, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության ֆոլկլորային հանձնաժողովի նախագահ (1972 թ.), Երևանի կոնսերվատորիայի հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի
հիմնադիր-ղեկավար (1988 թ.) – 100-ամյակ
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ՌՈԲԵՐՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1937), մեխանիկ, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի առաձգականության տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
(2011 թ.) – 85-ամյակ
ՖԵԼԻՔՍ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ (1952), աստղաֆիզիկոս, Գերմանիայի
Մաքս Պլանկի միջուկային ֆիզիկայի ինստիտուտի (MPIK), Իռլանդիայի արքայական ակադեմիայի (2012 թ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան (2008 թ.) անդամ – 70-ամյակ

24.05
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ (ԷՈՔՍՈՒԶՅԱՆ) (1902-1980), գրող, վիպասան, խմբագիր, արձակագիր, լրագրող – 120-ամյակ
ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ (1942), բանասեր, գրականագետ, ՀՀ
Գրողների միության անդամ (1989 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2016 թ.) – 80-ամյակ
ՆԱՐԻՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (1967), դերասանուհի, հաղորդավար,
ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2016 թ.)– 55-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ (1947), ջութակահար, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ղեկավար (1983-2000 թթ.),
Մոսկվայի Բորոդինի անվան լարային քառյակի գեղարվեստական ղեկավար (2000 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1980
թ.) – 75-ամյակ

25.05
ՄԱՐԻԱՄ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ-ՏԵՐ-ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (ՄԱՐԻԱ ՏԻԳՐԱՆՈՎԱ) (1882-1947), դաշնակահարուհի – 140-ամյակ
ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ (ՄԵՐՈՊԵ ԳԱՆԹԱՐՃՅԱՆ) (1857-1932), դերասանուհի – 165-ամյակ
ՏԱՎՐՈՍ ԴԱՇՏԵՆՑ (1942-2006), կինոսցենարիստ, կինոգետ,
Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ – 80ամյակ
ՖՈՐՇ (ՎԱՀԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ) (1967), երգիչ, երգահան, դերասան, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2011 թ.) – 55-ամյակ
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26.05
ԳԵՈՐԳԻ ԾԵՐԵԹԵԼԻ (1842-1900), վրացի գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, զինվորական թղթակից – 180ամյակ
ՀԱՄԼԵՏ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ (1927-2013), ֆիզիկոս, մանկավարժ,
Փարիզի Ռադիումի ինստիտուտի գիտաշխատող (1952-1958
թթ.), Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն (1974-1993
թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1977 թ.) – 95-ամյակ
ՄԻՀՐԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, «Մոմիկ» մշակութային միության (1991 թ.), ՀՀ Նկարիչների միության անդամ
(2003 թ.) – 65-ամյակ
ՖՐՈՒՆԶԵ ԴՈՎԼԱԹՅԱՆ (1927-1997), ռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, «Արմենֆիլմ»-ի (1986 թ.), «Հայֆիլմ»-ի գեղարվեստական ղեկավար (1986-1997 թթ.), «Թեքեյան» մշակութային միության նախագահ (1994-1997 թթ.), ՀԽՍՀ Կինեմատոգրաֆիստների միության առաջին քարտուղար (1966-1986 թթ.), ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1983 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1966 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1969 թ.)
– 95-ամյակ

27.05
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԳԵՎՈՆՅԱՆ (ՏԵՐ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ) (1902-2002),
երգչուհի, մանկավարժ – 120-ամյակ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1922-1997), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
արձակագիր, մանկավարժ, «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի կրկնօրինակման գլխավոր խմբագիր (1967 թ.), «Հայաստան» հրատարակչության մանկապատանեկան գրականության խմբագրության վարիչ (1971-1975 թթ.), ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1954 թ.) – 100-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ (1887-1937), բանաստեղծ, հրապարակախոս, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934
թ.), «Կայծ» գրական, գեղարվեստական, քննադատական, գյուղատնտեսական ամսագրի խմբագիր (1929 թ.) – 135-ամյակ
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ԴՐԱՍՏԱՄԱՏ ՏԵՐ-ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1877-1964), բժիշկ, հոգեբան,
մանկավարժ – 145-ամյակ
ԷՄԻԼ ԲԵՆՎԵՆԻՍՏ (1902-1976), ֆրանսիացի լեզվաբան, իրանագետ, հայագետ, հնդեվրոպական հիմքով լեզվի նախապատմության և կառուցվածքի հնագույն տարրերի ուսումնասիրող –
120-ամյակ
ԼԻԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ (1932-2000), ճարտարապետ – 90-ամյակ
ԿԱՄՈ (ՍԻՄՈՆ ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ) (1882-1922), քաղաքական, կուսակցական, հեղափոխական գործիչ – 140-ամյակ
ՊՈՂՈՍ ԱՐԱՊՅԱՆ (ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ) (1742-1835), տպագրիչ, գրաձուլիչ, արքունի տպարանի տեսուչ, Կ. Պոլսում սեփական տպարանի հիմնադիր (1820 թ.), Օսմանյան կայսրության առաջին պաշտոնական թերթի՝ «Թագվիմի վագայի» հրատարակիչ (1832 թ.) – 280-ամյակ
ՍԵԴԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1947), դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարչուհի, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ
(1979 թ. ) – 75-ամյակ
ՔՐԻՍՏՈՖԵՐ ԼԻ (1922-2015), բրիտանացի դերասան, Գինեսի
գրքի ռեկորդակիր (ֆիլմերի տիտրերում ամենաշատ գրված
անունը՝ 290 անգամ) – 100-ամյակ

28.05
Հանրապետության տոն

29.05
ՄԱՐՈ (ՄԱՐԻԵՏԱ) ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ (1937), թարգմանիչ, ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1970 թ.) – 85-ամյակ

30.05
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԴԵՄՅԱՆԵՆԿՈ (1937-1999), թատրոնի և կինոյի
դերասան, ՌԽՖՍՀ ժողովրդական արտիստ (1991 թ.) – 85ամյակ
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ԱՆՏՈՆ ԱԺԲԵ (1862-1905), սլովեն նկարիչ, մանկավարժ, Գեղարվեստի մասնավոր դպրոցի հիմնադիր (1891 թ., Մյունխեն) –
160-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՕՀԱՆՅԱՆ (ՍՈՖՅԱ ՓԻՐԲՈՒԴԱՂՅԱՆ, ՏԵՐ-ՕՀԱՆՅԱՆ) (1887-1976), պարուհի, դերասանուհի, արձակագիր,
թարգմանիչ, գրականագետ, եվրոպական տիպի պարսկական
առաջին թատրոնի հիմնադիր – 135-ամյակ
ՄԱԴԱԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1867-1944), արձակագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 155-ամյակ

31. 05
ԵԼԻԶԱՎԵՏԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՈՎԱ (1922-2019), հայազգի բանաստեղծուհի, թարգմանիչ, երաժշտագետ, մանկավարժ – 100ամյակ
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՊԱՈՒՍՏՈՎՍԿԻ (1892-1968), ռուս գրող, լրագրող, մանկագիր, դրամատուրգ – 130-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԹԱՄԱՆՅԱՆ (1922-1993), ճարտարապետ, Օպերայի և
բալետի թատրոնի (1978-1980 թթ.), Ա. Խաչատրյանի անվան
համերգասրահի (1981-1983 թթ.), Մարմաշենի վանքի (1954 թ.),
Մշկավանքի (1956 թ.), Քասախի բազիլիկի վերականգնման
(1957 թ.) նախագծերի կազմող – 100-ամյակ

ՀՈՒՆԻՍ
1.06
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր
ԱՇՈՏ ԲԱԲԱՅԱՆ (1952), կոմպոզիտոր, Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի
խորհրդական, երաժշտական խմբագիր, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ (1980 թ.) – 70-ամյակ
ԲԱՐՍԵՂ ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ (1852-1921), բանասեր, հայագետ, ձեռագրագետ, տպարանապետ, մանկավարժ, Մխիթարյան միաբանության անդամ – 170-ամյակ
82

ԼՈՒՍԻՆԵ ԶԱՔԱՐՅԱՆ (1937-1992), երգչուհի, Կոմիտասի, հայ
հոգևոր երգերի, տաղերի կատարող, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1967 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1972 թ.) – 85ամյակ
ՀՄԱՅԱԿ ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ (1942), ջութակահար, դիրիժոր, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ պետական սիմֆոնիկ
նվագախմբի ջութակահար (1972-1982 թթ. ), «Մոսկվայի վիրտուոզներ» կամերային անսամբլի մենակատար (1982-1994
թթ.) – 80-ամյակ
ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ (01.06 (14.06) 1912-2007), ճարտարապետ, «Երևաննախագիծ» ինստիտուտի նախագծի
գլխավոր ճարտարապետ (1965 թ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1941 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր շինարար (1965 թ.) – 110-ամյակ

2.06
ԵՐՎԱՆԴ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ (1937-2019), ռեժիսոր, բեմադրիչ, մանկավարժ, Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական
թատրոնի ռեժիսոր (1967-1970 թթ.), տնօրեն (1984-1986 թթ.),
Երևանի Հ. Ղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական
թատրոնի (1976-1978 թթ.), Պարոնյանի անվան երաժշտական
կոմեդիայի թատրոնի տնօրեն (1993-2002 թթ.), գեղարվեստական ղեկավար (1993-2019 թթ.), ՀՀ Թատերական գործիչների
միության նախագահ (1995-2007 թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1974 թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2004 թ.),
Երևանի պատվավոր քաղաքացի (2005 թ.) – 85-ամյակ
ԶԱՎԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1947-2020), լուսանկարիչ, Հայաստանի
ժողովրդական արվեստի պետական թանգարանի տնօրեն
(1986-1992 թթ.), Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ (1984 թ.), Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն
(1992-2020 թթ. ) – 75-ամյակ

3.06
ԷԴՈՒԱՐԴ ՍԱԴՈՅԱՆ (1952), գրաֆիկ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1979 թ.) – 70-ամյակ
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ԺԱՆ ԺԱԿ ՄԱՐԻ ԴԸ ՄՈՐԳԱՆ (1857-1924), ֆրանսիացի հնագետ, երկրաբան, ազգագրագետ, պատմաբան, հանքային ճարտարագետ, Ալավերդու պղնձի արդյունահանման գործարանի
տնօրեն – 165-ամյակ
ԺԱՍՄԵՆ ՄՍՐՅԱՆ (1932-2008), դերասանուհի, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (1980թ.) – 90-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ (1927-1998), ճարտարապետ, Սահմանադրական դատարանի, Ամերիկյան համալսարանի շենքերի,
Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարանի նախագծող – 95-ամյակ
ՊԵՐՃ ՊՌՈՇՅԱՆ (ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՏԵՐ-ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ) (18371907), արձակագիր, մանկավարժ, Երևանի թեմի և Կարսի վիճակի հոգևոր դպրոցների տեսուչ (1879-1881 թթ.) – 185-ամյակ

4.06
ՀՐԱՆՏ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ (1952-2005), նկարիչ-գրաֆիկ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1986 թ.), Նկարիչների միջազգային ֆեդերացիայի (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) անդամ – 70-ամյակ
ՆՈՐԱՅՐ (ՀԱՅԿ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ) (1897-1938), գրականագետ,
հրապարակախոս, մանկավարժ, Վրաստանի գրողների միության անդամ (1934 թ.), «Սովետական Վրաստան» թերթի պատասխանատու քարտուղար – 125-ամյակ
ՐԱՖՖԻ ԱՐՄԵՆՅԱՆ (1942), կանադահայ դիրիժոր, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Տորոնտոյի համալսարանի երաժշտական
ֆակուլտետի պրոֆեսոր (1999-2008 թթ.) – 80-ամյակ

5.06
ԱՐԱՔՍՅԱ ԳՅՈՒԼԶԱԴՅԱՆ (1907-1980), երգչուհի, ՀԽՍՀ Ռադիոկոմիտեի ժողգործիքների անսամբլի (1926 թ.), Հայֆիլհարմոնիայի (1951-1967 թթ.) մենակատար, ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1960 թ.) – 115-ամյակ

6.06
Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը (1903-1978)
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ԴԱՎԻԹ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1982 թ.) – 70-ամյակ
ԼԱԵՐՏ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ (1922-2000), կինոռեժիսոր, սցենարիստ,
մանկավարժ, «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի տնօրեն (1967-1969
թթ.), ՀԽՍՀ Կինեմատոգրաֆիստների միության վարչության
առաջին քարտուղար (1969-1976 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1976 թ.) – 100-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ (06.06 (18.06) 1812-1875), թատերագետ, թարգմանիչ, մանկավարժ, հայ թատերագիտության հիմնադիրներից, Թեոդոսիայի Խալիբյան վարժարանի տեսուչ
(1865-1871 թթ.) – 210-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԱՐՈՒՏՉՅԱՆ (06.06 (19.06) 1912-1986), գեղանկարիչ,
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1956 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1965 թ.) – 110-ամյակ
ՔԵՐՈԼԱՅՆ ՔՈՔՍ (ՔԵՐՈԼԱՅՆ ԷՆՆ ՄԱՔՆԻԼ ԼԱՎ) (1937), բարոնուհի, իրավապաշտպան, Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ (1982 թ.), փոխխոսնակ (1986-2006 թթ.), Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի դոկտոր, Թագավորական դաշնության
բուժքույրերի միության նախագահ, Մեծ Բրիտանիայի «Միջազգային քրիստոնեական համերաշխություն» կազմակերպության
ղեկավար մարմնի անդամ, նախագահ – 85-ամյակ
ՔԸՐՔ ՔԸՐՔՈՐՅԱՆ (ԳՐԻԳՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ) (1917-2015),
ամերիկահայ գործարար, բարերար, միլիարդատեր, «Թրեյսինդա Քորփորեյշն»-ի նախագահ, «Լինս» հիմնադրամի հիմնադիր
(2001-2011 թթ.), ՀՀ ազգային հերոս (2004 թ.) – 105-ամյակ

7.06
ՀԱԿՈԲ ԳԵՆՋՅԱՆ (ԿԱՐԱ ԴԱՐՎԻՇ) (1872-1932), գրող, բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ, մանկավարժ– 150-ամյակ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՔԵՉԵԿ (07.06 (19.06) 1872-1948), վիրաբույժ,
մանկավարժ, հասարակական գործիչ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1935 թ.), ՀԽՍՀ-ում վիրաբուժական ծառայության հիմնադիրներից – 150-ամյակ
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ՖԵՐԻԹ ՕՐՀԱՆ ՓԱՄՈՒՔ (1952), թուրք գրող, հասարակական
գործիչ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր (գրականության բնագավառ, 2006 թ.), Հայ Դատի պաշտպան – 70-ամյակ

8.06
ԱՐԱՄ ՄԵՐԱՆԳՈՒԼՅԱՆ (1902-1967), կոմպոզիտոր, դիրիժոր,
թառահար, մանկավարժ, ՀԽՍՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի կազմակերպիչ-ղեկավար (1927-1967 թթ., 1967-ից՝ իր անունով), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1959 թ.) – 120-ամյակ
ԻՎԱՆ ԿՐԱՄՍԿՈՅ (1837-1887), ռուս նկարիչ, ռուսական դեմոկրատական գեղարվեստական շարժման գաղափարական
առաջնորդ (1860-1880 թթ.) – 185-ամյակ
ՄԱՆՈՒԿ (ԷՄԱՆՈՒԵԼ ) ԱԼԱՋԱԼՈՎ (1862-1934), հայազգի գեղանկարիչ, մանկավարժ, Մոսկովյան նկարիչների ընկերության
(1893 թ.), Ռեալիստ նկարիչների միության և «Среда» գեղարվեստական խմբակի անդամ (1927 թ.), Ռուս նկարիչների միության հիմնադիրներից (1903 թ.) – 160-ամյակ
ՍՈՖՅԱ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ (1927-1982), կոմպոզիտոր, դաշնակահար, մանկավարժ – 95-ամյակ

9.06
ԿԱՐԻՆԵ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1947), բնապահպան, պետական, հասարակական գործիչ, «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիայի նախագահ, Միջազգային էկոլոգիական
ակադեմիայի իսկական անդամ (1998 թ.), Երևանի պատվավոր
քաղաքացի (2014 թ.) – 75-ամյակ
ՌՈԲԵՐՏ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ (1912-1974), բեմանկարիչ, ՎԽՍՀ
(1955 թ.), ՀԽՍՀ (1969 թ.) արվեստի վաստակավոր գործիչ –
110-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՖԱՐՅԱՆ (09.06 (22.06) 1902-1969), ճարտարապետ, մանկավարժ, «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտի տիպային նախագծման արվեստանոցի ղեկավար (1955-1969 թթ.),
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ՀԽՍՀ ճարտարապետների միության նախագահ (1941-1949
թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1940 թ.), ՀԽՍՀ
վաստակավոր ճարտարապետ (1968 թ.) – 120-ամյակ

10.06
ԴԱՎԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1990 թ.) – 65-ամյակ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1912-1987), կինոդերասան, ֆիլմերի տնօրեն («Քաջ Նազար», «Ինչու է աղմկում գետը», «Անահիտ», «Հեղնար աղբյուր») – 110-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՆԳԱԼԱԴՅԱՆ (1947), բանաստեղծ, արձակագիր,
թարգմանիչ, մշակութաբան, փիլիսոփա, Հայաստանի գրողների
միության անդամ (1982 թ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ
(2011 թ.) – 75-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՄԱՇԻՆՅԱՆ (1952), նկարիչ-գրաֆիկ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (2001 թ.) – 70-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (10.06 (23.06) (1857-1947), բժիշկ-անատոմ, խմբագիր, Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերության նախագահ, դպրոցներում «Հիգիենա» առարկայի դասավանդման
նախաձեռնող, «Առողջապահիկ» թերթի խմբագիր (1903-1905
թթ.), ԵԲԻ-ում անատոմիայի թանգարանի հիմնադիր (1947-ից
Արծրունու անվան), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
(1930 թ.) – 165-ամյակ

11.06
ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1927-2005), բանաստեղծ, մանկագիր, լրագրող, կոմպոզիտոր, Ստեփանակերտի Մ. Գորկու անվան հայկական պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն (1974-1976 թթ.), Ստեփանակերտի Հովհ. Թումանյանի անվան մանկական գրադարանի տնօրեն (1996 թ.), Ադրբեջանական ԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1986 թ.) – 95ամյակ
ՇԻՐԻՆ (ԱՇՈՒՂ ՇԻՐԻՆ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ) (18271857), աշուղ – 195-ամյակ
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ՍԵՐԳՈ ԵՐԻՑՅԱՆ (1957), հեռուստալրագրող, պետական, քաղաքական գործիչ, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր (1996-2003 թթ.), ՀՀ
կրթության և գիտության նախարար (2003-2006 թթ.), ՀՀ
նախագահի խորհրդական (2006-2008 թթ.), Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ, ՀՀ ԿԳՆ լեզվի պետական տեսչության պետ (2010-2017 թթ.), «Լոռվա ձոր» հասարակական
կազմակերպության նախագահ (2014-ից) – 65-ամյակ

12.06
ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԱՐԳԱՐՈՎ (1942), ֆուտբոլիստ, ՀԽՍՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ (2013 թ.),
«Արարատ»-ի ավագ մարզիչ (1976 թ.), Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ (1992 թ.) – 80-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ (1952), ճարտարապետ, “Ashn Prօject” ընկերության հիմնադիր և գլխավոր ճարտարապետ (2001
թ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1980
թ.), ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ (2015 թ.) – 70-ամյակ
ՄԱՐԻՆԵ ԴԻԼԱՆՅԱՆ (1957), գեղանկարչուհի, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (2000 թ.) – 65-ամյակ
ՆԵԼԼԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ (1937), բանաստեղծ, արձակագիր, լրագրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս, Հայաստանի գրողների
միության անդամ (1985 թ.) – 85-ամյակ
ՍՊԱՐՏԱԿ ԽԱՉԻԿՅԱՆ (1932-2005), ճարտարապետ, մանկավարժ, Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի Մոսկվայի մասնաճյուղի թղթակից անդամ (2002 թ.), մասնավոր
ճարտարապետական՝ «Խաչիկյան» արվեստանոցի ղեկավար
(1991-1993 թթ.), ՀԽՍՀ Ճարտարապետների միության անդամ,
ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1972 թ.) – 90-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԴԵՄՈՒՐՅԱՆ (1872-1934), կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, երգիչ, խմբավար, ազգագրագետ – 150-ամյակ

14.06
ԱՐԱՄ-ԿԱՐԱՊԵՏ ՏԵՏԵՅԱՆ (1822-1901), գրող, խմբագիր,,
հրատարակիչ, «Տէտէեան եղբարք» տպարանի, «Հաշտենից»
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ընկերության հիմնադիրներից, «Դիմակ» (1862 թ.) պարբերականի հրատարակիչ – 200-ամյակ
ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1912-1993), երկրաբան, միջազգային (տեկտոնական) և համամիութենական (շերտագրական)
գիտակոորդինացիոն խորհուրդների անդամ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1982 թ.), Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար, նախագահության անդամ, Երկրաբանության բաժանմունքի վարիչ (1986-1993 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1963 թ.) – 110-ամյակ
ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ (ԱՐՈՒԹԻՆ ՍԱՅԱԴՅԱՆ) (1712-1795), աշուղ,
բանաստեղծ – 310-ամյակ

15.06
ԳՐԻԳՈՐ ԱԶԻԶՅԱՆ (1947), ճարտարագետ, շինարար, «Հայնախագիծ» ինստիտուտի գլխավոր ճարտարագետ (1989-2000
թթ.), գործադիր տնօրեն (2000 թ.) – 75-ամյակ
ԹԱԴԵՎՈՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (15.06 (28.06) 1917-1989), պատմաբան, աշխարհագրագետ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1968 թ.) – 105-ամյակ
ԹԵՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, Հայաստանի (1986
թ.), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի (2003 թ.) նկարիչների միությունների անդամ,
Երևանի Համազգային թատրոնի գլխավոր նկարիչ (1989-1992
թթ.), ՀՀ Հանրային հեռուստատեսության (1988 թ.), Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի թատերական նկարիչ (1987
թ.), ՀՀ վաստակավոր նկարիչ (2010 թ.) – 65-ամյակ
ՄԻՏՐՈՖԱՆ ԳՐԵԿՈՎ (1882-1934), ռուս նկարիչ – 140-ամյակ
ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՔՈՍՅԱՆ (1927-1992), լեզվաբան, մանկավարժ,
ՀԽՍՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն (1971-1978 թթ.),
ՀԽՍՀ բարձրագույն դպրոցի վաստակավոր գործիչ (1982 թ.) –
95-ամյակ

16.06
ԼԵՎ ՓԻՐՈՒԶՅԱՆ (1937-2013), ֆիզիոլոգ, բժիշկ, կենսաֆիզի89

կոս, Աստղագնացության միջազգային ակադեմիայի (1976 թ.)
իսկական անդամ, ԽՍՀՄ ԲԳԱ քիմիական միացությունների
կենսաբանական փորձարկումների միջգերատեսչային հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն (1970-1984 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2005 թ.), ՌԳԱ իսկական անդամ (2000
թ.) – 85-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ (1937), քանդակագործ, մանկավարժ,
ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1969 թ.), Եվրասիական
միջկոնտինենտալ, միջազգային գեղարվեստի ակադեմիայի
իսկական անդամ, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ (2008 թ.) – 85ամյակ
ՄԵՐԻ ՄԱՔՍԱՊԵՏՅԱՆ (1927-2012), բանասեր, գրականագետ,
թարգմանիչ, խմբագիր, Հայաստանի ժուռնալիստների(1985 թ.),
ԽՍՀՄ Գրողների (1985 թ.) միությունների անդամ – 95-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1827-1868), դրամատուրգ, հասարակական գործիչ, Կովկասյան բժշկական ընկերության իսկական անդամ, Ներսիսյան դպրոցի հոգաբարձու, հայ թատրոնի հիմնադիրներից – 195-ամյակ

17.06
ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1887-1972), պատմաբան, կուսակցական, պետական գործիչ, Lուսավորության ժողովրդական
կոմիսար (1920-1921 թթ.), ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար (1922-1927 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1960 թ.), ՀԽՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1961 թ.) – 135-ամյակ
ԻԳՈՐ ՍՏՐԱՎԻՆՍԿԻ (17.06 (05.07) 1882-1971), ռուս կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր – 140-ամյակ

18.06
ԻՎԱՆ ԳՈՆՉԱՐՈՎ (1812-1891), ռուս գրող – 210-ամյակ
ՋԵՅՄՍ ՓՈԼ ՄԱՔՔԱՐԹՆԻ (1942), անգլիացի ռոք երգիչ, երգահան, գործիքավորող, “The Beatles”-ի հիմնադիրներից, Գինեսի
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գրքի ռեկորդակիր (ունի 60 «ոսկե» սկավառակներ և 100 միլիոն
վաճառված սինգլներ), “Wings” խմբի ղեկավար – 80-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՐՈՒՏՉՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, նկարիչ-ձևավորող, մանկավարժ, ճարտարապետ, ՀՀ Նկարիչների միության
անդամ (1976 թ.), ՀՀ վաստակավոր նկարիչ (2012 թ.), Երևան
քաղաքի գլխավոր նկարիչ (1990-1992 թթ., 2001 թ.) – 75-ամյակ

19.06
ԵՐՎԱՆԴ ԵՐԶՆԿՅԱՆ (1947), կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավարժ, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ (1984
թ.), «Հայհեղինակ» հ/կ նախագահ (2009 թ.), Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական կոմիտեի էստրադային-սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր (1986-ից ցայսօր), ՀՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (2006 թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2015 թ.) – 75ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՀՈՎՆԱԹԱՆՅԱՆ (1692-1757), գեղանկարիչ, բանաստեղծ – 330-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԳՅԱՆՋՈՒՄՅԱՆ (1932-2019), պարուսույց, մանկավարժ, «Գարուն» (1973 թ.), «Կանազ» (1965 թ.) պարային խմբերի հիմնադիր-ղեկավար, Հայաստանի ազգային պարարվեստի
միության անդամ, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ
(1984 թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2007 թ.), Երևանի պատվավոր քաղաքացի (2004 թ.) – 90-ամյակ
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱՓԼԱՆՅԱՆ (1952-2010), դերասանուհի, բեմադրիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1987 թ. ) – 70-ամյակ

20.06
ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՀԻՆՅԱՆ (1917-2010), արձակագիր, հրապարակախոս, «Պիոներ» ամսագրի խմբագիր (1969-1979 թթ.) – 105ամյակ
ԱՐՇԱԿ ԱԹԱՅԱՆ (1877-1938), բանաստեղծ, արձակագիր,
թարգմանիչ, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1935 թ.) – 145-ամյակ
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ԲԱԳՐԱՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1862-1934), արձակագիր, գրող, հրապարակախոս, մանկավարժ – 160-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԹՈՓՉՅԱՆ (1937-2021), գրող, գրականագետ, հրապարակախոս, արվեստաբան, Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ (1976-1979 թթ.),
Հայաստանի գրողների միության անդամ (1967 թ.) – 85-ամյակ
ՎԱԶԳԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ (1947), լեզվաբան, մանկավարժ,
թարգմանիչ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի
տնօրեն (2011-2013 թթ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (2013
թ.), ՀՊՄՀ լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
վարիչ – 75-ամյակ

21.06
ԱՎԵՏԻՍ (ԷՐՈԼ) ՍԱՐԱՖՅԱՆ (1937), քանդակագործ, նկարիչ –
85-ամյակ
ՌՈՔՈՒԵԼ ՔԵՆՏ (1882-1971), ամերիկացի նկարիչ, գրող, հասարակական գործիչ – 140-ամյակ

22.06
ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ (1962), աստղագետ, Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ, Հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի ղեկավար, Միջազգային աստղագիտական միության (ՄԱՄ, IAU), Եվրոպական աստղագիտական
ընկերության (EAS), Եվրոպական ֆիզիկոսների ընկերության
(EPS), Եվրասիական աստղագիտական ընկերության (EAAS),
EAS ենթատարածաշրջանային կոմիտեի (SREAC), Հայկական
աստղագիտական ընկերության (ՀԱԸ, ArAS) անդամ– 60-ամյակ
ԱՐԿԱԴԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ (1957), պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչ, Արցախի հերոս (2008 թ.), Արցախի Հանրապետության երկրորդ նախագահ (1997-2007 թթ.) – 65-ամյակ
ՆԱՏԱԼՅԱ ՎԱՌԼԵՅ (1947), կրկեսի և կինոյի ռուս դերասանուհի,
ԽՍՀՄ վաստակավոր արտիստ (1989 թ.), «Կովկասի գերուհին»
ֆիլմի (1967 թ.) գլխավոր հերոսուհի – 75-ամյակ
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ՌԱՖԱՅԵԼ ՋԱՎԱԽՅԱՆ (1957), քանդակագործ, նկարիչ, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղի
տնօրեն (1987 թ.), ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (2007 թ.) –
65-ամյակ
ՍԵՎԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ (1942-2020), քիմիկոս, ՀՊՃՀ-ի «BRAU Պոլիմերային իրերի սինթեզ» գիտակրթական կենտրոնի գիտական ղեկավար, Վրաստանի Քիմիկոսների միության պատվավոր անդամ (2006 թ.), ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.) – 80ամյակ

23.06
ԱԼԱՆ ՄԱԹԻՍՈՆ ԹՅՈՒՐԻՆԳ (1912-1954), անգլիացի մաթեմատիկոս, տրամաբան, գաղտնավերլուծող, Թագավորական
միության անդամ – 110-ամյակ
ՄԱՐԿ ԴՈԼՈՒԽԱՆՈՎ (1907-1975), ռադիոֆիզիկոս, ՌԽՖՍՀ
գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ (1968թ.) – 115ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1927-2007), գեղանկարիչ, մանկավարժ, Ռուսաստանի Գեղարվեստի ակադեմիայի թղթակից անդամ (1983 թ.), ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր (1990-1995
թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1961 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ (1972 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ
(1978 թ.), ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1954 թ.),
նախագահ (1982-1987 թթ.) – 95-ամյակ

24.06
ԱԼԲԵՐՏ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ (1942), ֆիզիկոս, ՀՀ լուսավորության
առաջին փոխնախարար (1992-1994 թթ.), «Բնագետ» ամսագրի
ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժնի խմբագիր (1997 թ.), ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.) – 80-ամյակ
ԿԱՐԻՆԵ ԽՈԴԻԿՅԱՆ (1957), գրող, դրամատուրգ, հրապարակախոս, մանկավարժ, լրագրող, «Դրամատուրգիա» հանդեսի
հիմնադիր-խմբագիր (2000 թ.), «Գրական թերթ»-ի գլխավոր
խմբագիր (2012-ից), ՀՀ մշակույթի փոխնախարար (2007-2008
թթ.) – 65-ամյակ
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԻՍԱՐՅԱՆ (1827-1916), արձակագիր, գրականմշակութային գործիչ, մանկավարժ, «Բանասեր» հանդեսի հիմնադիր-խմբագիր (1851-1859 թթ.) – 195-ամյակ
ՀՈՒՍԻԿ ԱՐԱ (ՖԵԼԻՔՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ) (1967), բանաստեղծ,
լրագրող, «Գրական հանդիպում» հաղորդաշարի հաղորդավար, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2001 թ.) – 55-ամյակ
26.06
ԱՐՏԵՄԻ (ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ) ԱՅՎԱԶՅԱՆ (26.06 (09.07) 19021975), կոմպոզիտոր, խմբավար, թավջութակահար, ՀԽՍՀ պետական-էստրադային նվագախմբի հիմնադիր-ղեկավար (19381956 թթ.), Երևանի երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար (1943-1945 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1962 թ.) –120-ամյակ
ԺՈՐԱ ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆ (1937-1999), գյուղատնտես, Հայաստանի հողագետների ընկերության նախագահ (1988 թ.), Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի անդամ (1988 թ.), Հողագիտության
և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն
(1988-1999 թթ.) – 85-ամյակ
ՀԵՆՐԻ ԱՂԱՅԱՆ (1937), հասարակական գործիչ, Ռուսաստանում սպորտային ֆիզիոլոգիայի հիմնադիր, «Միջազգային մարդասիրական հիմնադրամ»-ի (1992 թ.) հիմնադիրներից, Բժշկական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի (1997 թ.), Ռուսաստանի հայերի միության (2000 թ.), Հայերի համաշխարհային
կոնգրեսի գլխավոր խորհրդի անդամ (2003 թ.) – 85-ամյակ
ՖՐԱՆՑ ՆԻԿՈԼԱՈՒՍ ՖԻՆԿ (1867-1910), գերմանացի լեզվաբան, հայագետ – 155-ամյակ

27.06
ԷՄԻԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1947), կենսաֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ (2006 թ.), ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր (2008 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2009 թ.) – 75-ամյակ
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ԿԱՐԱՊԵՏ ՏԵՐ-ՍԱՀԱԿՅԱՆ (1882-1915), պատմաբան, բանաստեղծ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ,
«Բազմավեպ»-ի խմբագիր (1906-1908 թթ.), Տրապիզոնի Մխիթարյան վարժարանի տեսուչ (1914-1915 թթ.) – 140-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ (1932-2016), էլեկտրական մեքենաների, կառավարման համակարգերի բնագավառի գիտնական,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (2013 թ.) – 90-ամյակ

28.06
ԳՈՀԱՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ (1907-1979), մաթեմատիկոս, ՀԽՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1967 թ.) –115-ամյակ
ԺԱՆ-ԺԱԿ ՌՈՒՍՈ (1712-1778), ֆրանսիացի լուսավորիչ, փիլիսոփա, մանկավարժ, գրող, կոմպոզիտոր – 310-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԲԱԽՇՅԱՆ (1947-1999), հասարակական, քաղաքական
գործիչ, Երևանի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր (19901993 թթ.), Ազգային ժողովի պատգամավոր (1995-1999 թթ.), ՀՀ
Ազգային ժողովի փոխխոսնակ (1999 թ.) – 75-ամյակ
ՊԻՏԵՐ ՊԱՈՒԼ ՌՈՒԲԵՆՍ (1577-1640), ֆլամանդացի նկարիչ,
բարոկկո ոճի ֆլամանդական դպրոցի հիմնադիր – 445-ամյակ
ՌԱԶՄԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1937-2015), բանաստեղծ, ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ
Գրողների միությունների անդամ (1969 թ.), ՀԳՄ Վանաձորի
բաժանմունքի պատասխանատու քարտուղար (1979-1990 թթ.),
Ստ. Զորյանի տուն-թանգարանի տնօրեն (2002-2006 թթ.) – 85ամյակ

29.06
ՎԱՀԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1962-2013), գրող, դրամատուրգ,
«Նարցիս» հանդեսի հիմնադիրներից (2006 թ.), «Նոր դար»
հանդեսի պոեզիայի բաժնի խմբագիր (2001-2005 թթ.), «Գրական էտալոն» հրատարակչության գլխավոր խմբագիր (2013
թ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (1991 թ.) – 60-ամյակ
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30.06
ԱՍՏՂԻԿ (ԱՄՊԵՐ ԳԱՆԹԱՐՃՅԱՆ) (1852-1884), դերասանուհի, երգչուհի – 170-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԱՏՐՅԱՆ (ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ) (1947), արձակագիր, գրականագետ, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1984 թ.) – 75-ամյակ
ԺԱԿ ԻԽՄԱԼՅԱՆ (1922-1978), նկարիչ, լրագրող – 100-ամյակ

ՀՈՒԼԻՍ
1.07
ԱՎԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆ (1922-1995), բեմադրիչ, ռեժիսոր, դերասան, Արտաշատի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր (1955-1959 թթ.),
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1965 թ.) – 100-ամյակ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՂԱՀՐԻՅԱՆ (1937-2020), արձակագիր, բանաստեղծ, լրագրող, Հայաստանի (1985 թ.), Արցախի գրողների
միությունների անդամ – 85-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՋԱՆՓՈԼԱՆԴՅԱՆ (1912-1997), գյուղատնտես, գինեգործ, տեխնոլոգ, ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության փոխնախարար (1965 թ.), ՀԽՍՀ գիտատեխնիկական ընկերությունների
պատվավոր անդամ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1994 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1967 թ.) – 110-ամյակ
ԽԱՉԻԿ ՀՐԱՉՅԱՆ (ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ) (1912-1989), բանաստեղծ,
արձակագիր, թարգմանիչ, մանկագիր, խմբագիր, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1985 թ.), ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1936 թ.) – 110-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ՋԱՆԻԲԵԿՅԱՆ (1937-2015), թատրոնի և կինոյի դերասան, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2004 թ.), ՀՀ ժողովրդական
արտիստ (2010 թ.) – 85-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՂԱՎԱԶՅԱՆ (1927-2012), օպերային երգիչ, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ (1984 թ.) – 95-ամյակ
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ՍԵՅՐԱՆ ՕՀԱՆՅԱՆ (1962), ռազմական գործիչ, ԼՂՀ (19992007 թթ.), ՀՀ (2008-2016 թթ.) Պաշտպանության նախարար, Արցախի հերոս (1999 թ.) – 60-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՎ (1932), ազգագրագետ, Մարդաբանների և ազգաբանների համառուսաստանյան միության նախագահ (1990 թ.), ՌԳԱ թղթակից անդամ (1990 թ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.) – 90-ամյակ
ՈՒԻԼՅԱՄ ՈՒԱՅԼԵՐ (1902-1981), ամերիկացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ – 120-ամյակ

2.07
ՄԵՐԻ ԵՐԶՆԿՅԱՆ (1937), արվեստաբան, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1976 թ.) – 85-ամյակ
ՏԻՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1882-1963), եգիպտահայ գեղանկարիչ
– 140-ամյակ

3.07
ԲԱԳՐԱՏ (ԲԱՂԴԱՍԱՐ) ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1887-1959), դերասան,
մանկավարժ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1931 թ.) – 135ամյակ
ԲԵՀԲՈՒՏ ՇԵԼԿՈՎՆԻԿՈՎ (ՇԵԼԿՈՎՆԻԿՅԱՆ) (1837-1878),
ռուսական բանակի հայազգի ռազմական գործիչ, Էրզրումի զինվորական օկրուգի պետ (1877 թ.) – 185-ամյակ
ԲՈԳԴԱՆ ՋԱՆՅԱՆ (1917-2010), բանաստեղծ, մանկավարժ,
Արցախի գրողների մարզային բաժանմունքի պատասխանատու քարտուղար (1945-1948 թթ.) – 105-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1942), կինոռեժիսոր, սցենարիստ, գրող
– 80-ամյակ
ՍՈՂՈՄՈՆ ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆՑ (1862-1942), արձակագիր, գյուղագիր – 160-ամյակ

4.07
Հայաստանի ազգային գրադարանի օր
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ԳՐԻԳՈՐ ԳՈՒՅՈՒՄՋՅԱՆ (1937-2012), աղբյուրագետ, գրականագետ, հասարակական գործիչ, «Սեբաստիա» հայրենակցական միության նախագահ, ՀԴԿ հիմնադիր անդամ, «Հայկական
հանրագիտարան»-ի խմբագիր (1969-1975 թթ.) – 85-ամյակ
ԹԱԹՈՒԼ ՀՈՒՐՅԱՆ (ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ) (1912-1944), բանաստեղծ,
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.), Արցախի գրական
միավորման հիմնադիրներից – 110-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ (1952), ռազմական կոնստրուկտոր,
շինարար, գյուտարար, ՌԴ արտակարգ իրավիճակների նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների գիտահետազոտական ինստիտուտի
տնօրեն (2002 թ.), ՌԴ գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր
գործիչ (1998 թ.), ՌԴ ԲԳԱ անդամ – 70-ամյակ

5.07
Սահմանադրության օր
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՉԱՈՒՇՅԱՆ (1917-1991), թավջութակահար, մանկավարժ, ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցիչ (1960 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1983 թ.) – 105-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ՋԱՆԱՆ (ՋԱՆԱՆՅԱՆ) (1892-1938), դերասան, դրամատուրգ, ռեժիսոր, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ (1936
թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1932 թ.), Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհ – 130-ամյակ
ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ (1947), գրականագետ, մանկավարժ, ՀՀ
Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 75-ամյակ

6.07
ԳԵՂԱՄ ՔԵՐԵՍԹԵՃՅԱՆ (1892-1981), երաժշտագետ – 130ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ԱՐՈՒՏՉՅԱՆ (06.07 (18.07) 1897-1961), նկարիչգրաֆիկ, բեմանկարիչ, մանկավարժ, «Կարմիր մոծակ» թերթի
գլխավոր նկարիչ (1926-1927 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1958 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1935 թ.)
– 125-ամյակ
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ՍԵՐԳԵՅ ՄԻՆԱՍՅԱՆ (1932), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1966 թ.) – 90-ամյակ
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՊԵՏԻԿՅԱՆ (1927-1989), բանաստեղծ, մանկավարժ, թարգմանիչ – 95-ամյակ
ՖՐԻԴԱ ԿԱԼՈ ԴԵ ՌԻՎԵՐԱ (1907-1954), մեքսիկացի նկարչուհի – 115-ամյակ

7.07
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1907-1981), գրականագետ, բանաստեղծ, բանասեր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 115-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՕՐԲԵԼԻ (1882-1958), ֆիզիոլոգ, բժշկական ծառայության գեներալ-գնդապետ (1943-1950 թթ.), էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսմունքի հիմնադիրներից, ԽՍՀՄ ԳԱ (1935 թ.), ԽՍՀՄ
ԲԳԱ (1943 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943 թ.), ԽՍՀՄ ԳԱ Ի.
Պավլովի անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն (19361950 թթ.), ԿԳԲ ակադեմիկոս-քարտուղար (1939-1946 թթ.),
փոխպրեզիդենտ (1942-1946 թթ.), Ի. Սեչենովի անվան էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն
(1956-1958 թթ.), ՌԽՖՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
(1934 թ.) – 140-ամյակ
ՀՐԱՉ ԲԱՐԹԻԿՅԱՆ (1927-2011), պատմաբան, աղբյուրագետ,
բյուզանդագետ, մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.),
Աթենքի ակադեմիայի, Հռոմի «Տիբերինա» արվեստի, գրականության և գիտության ակադեմիայի ակադեմիկոս – 95-ամյակ
ՄԱՐԿ ՇԱԳԱԼ (1887-1985), ֆրանսիացի գեղանկարիչ, գրաֆիկական աշխատանքների հեղինակ, համաշխարհային ավանգարդի լիդերներից – 135-ամյակ
ՅԱՆԿԱ ԿՈՒՊԱԼԱ (1882-1942), բելառուս բանաստեղծ, դրամատուրգ, հրապարակախոս – 140-ամյակ

8.07
ԱՐԹՈՒՐ ԼԱՅՍՏ (1852-1927), գերմանացի գրականագետ,
հայագետ, վրացագետ – 170-ամյակ
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ԿԱՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՈՎ (1952), հայազգի ռեժիսոր, պրոդյուսեր,
սցենարիստ, արձակագիր, Եվրոպական կինոակադեմիայի անդամ, ՌԴ Հանրային պալատի անդամ, «Մոսֆիլմ» կինոկոնցեռնի գլխավոր տնօրեն (1991 թ.), ՌԴ նախագահին առընթեր մշակույթի և արվեստի հարցերով տեղակալ, ՌԴ ժողովրդական արտիստ (2002 թ.), ՌԴ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1997 թ.)
– 70-ամյակ

9.07
ԿԱՐԱՊԵՏ ՅԱՂՈՒԲՅԱՆ (1857-1911), բառարանագիր, իրավագետ – 165-ամյակ
ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԲԳԱՐՅԱՆ (1952), ճարտարապետ, նկարիչ-գրաֆիկ, դիզայներ, ՌԴ (2005 թ.), ՀՀ (2006 թ.) Ճարտարապետների
միությունների անդամ – 70-ամյակ
ՄՀԵՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1972), պատմաբան, Արցախյան պատերազմի մասնակից, զինվորական թղթակից, խմբագիր, մատենագետ – 50-ամյակ

10.07
ԳԱԼՅԱ ՆՈՎԵՆՑ (1937-2012), թատրոնի և կինոյի դերասանուհի, ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2007 թ.) – 85-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ԶԱԼՅԱՆ (1942-2017), խմբավար, մանկավարժ, Ձայնի
պահպանման վոկալ-երգչախմբային միջնակարգ դպրոցի հիմնադիր-տնօրեն (1971թ.), Երաժշտական պետական մանկական թատրոնի հիմնադիր, գլխավոր դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար (1986-1997 թթ.), գլխավոր դիրիժոր (1986-1997
թթ.), Կահիրեի հայկական եկեղեցու և զույգ վարժարանների
երգչախմբերի ղեկավար (1995-2000 թթ.), Ալ. Սպենդիարյանի
անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի
դիրիժոր (2001 թ.) – 80-ամյակ
ԺԻՐԱՅՐ ՍԵՖԻԼՅԱՆ (1967), հասարակական, քաղաքական,
ռազմական գործիչ, Արցախյան պատերազմի մասնակից-ազատամարտիկ, ՀՀ Զինված ուժերի փոխգնդապետ, «Սասնա
ծռեր» համահայկական կուսակցության վարչության անդամ –
55-ամյակ
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ՀԱՄԼԵՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1927), փիլիսոփա, մանկավարժ, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն (1993-1995 թթ.), ՀՀ գիտության
վաստակավոր գործիչ (2013 թ.) – 95-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1962), գեղանկարիչ, ՀՀ
Նկարիչների միության անդամ (1993 թ.) – 60-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ (1947), ֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ (2010 թ.), ակադեմիկոս-քարտուղար ( 2011 թ.), նախագահության անդամ (2011 թ.), ՀՀ ԳԱԱ Գիտության զարգացման
հիմնադրամի տնօրեն – 75-ամյակ
ՊԱՊԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ (1887-1942), ագրոքիմիկոս, մանրէաբան, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1935 թ.) – 135ամյակ
ՎԱՀԱԳՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ (1947), բանաստեղծ, արձակագիր,
խմբագիր, փոխգնդապետ, ՀՀ Գրողների միության անդամ
(1988 թ.) – 75-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (1877-1967), դերասան, «Ավճալյան» ժողովրդական թատրոնի հիմնադիր, Երևանի թատերական ստուդիայի հիմնադիր-ղեկավար (1919 թ.), «Թատերական օրագրեր»-ի հրատարակիչ (1966 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ
(1949 թ.) – 145-ամյակ

11.07
ԱՍԱՏՈՒՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ (ՇԵՄՍ) (1912-1983), պատմաբան,
բանասեր, բանաստեղծ, արվեստաբան, ձեռագրագետ, ԽՍՀՄ
գրողների միության անդամ (1940 թ.) – 110-ամյակ
ԳԵՈՐԳԻ ԳԵՈՐԳԻՅԱՆՑ (11.07 (24.07) 1912-2009), բալետի
արտիստ, պարուսույց, երևանյան սառցե բալետի գլխավոր բալետմայստեր (1973 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1946 թ.)
– 110-ամյակ
ՎԱՀՐԱՄ (ԻՎԱՆ) ԱՂԱՅԱՆՑ (1937), ճարտարագետ, տեխնոլոգ, ՌԴ բնական ԳԱ թղթակից անդամ (1994 թ.) – 85-ամյակ
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ՏԱՐՈՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՃԵՐԵՃՅԱՆ (1937), եկեղեցական գործիչ, մանկավարժ, Հարավային Ֆրանսիայի հայության փոխառաջնորդ (1991 թ.) – 85-ամյակ

12.07
ԱՐԹՈՒՐ ՓԱՓԱԶՅԱՆ (1962-2002), ռազմական գործիչ, ԼՂՀ ՊԲ
ռազմական կապի հիմնադիրներից, ՀՀ ԶՈՒ կապի և ավտոմատ
կառավարման համակարգի վարչության պետ (2000-2002 թթ.),
ՀՀ բանակի գեներալ-մայոր (2002թ.), ՀՀ վաստակավոր գյուտարար (2001թ.) – 60-ամյակ
ԳԱԲՐԻԵԼ ԵՐԱՆՅԱՆ (1827-1862), երաժշտագետ, կոմպոզիտոր, «Քնար հայկական» հանդեսի հիմնադիր (1857-1858 թթ.,
ուսուցչի՝ Արիս Հովհաննիսյանի հետ), «Կիլիկիա» երգի հեղինակը – 195-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՄԻԿՈՅԱՆ (1922-2017), ռազմական գործիչ, ԽՍՀՄ
ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտ (1980 թ.), ԽՍՀՄ վաստակավոր օդաչու – 100-ամյակ
ՖԵՐԴԻՆԱՆԴ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1947), բարդ ինֆորմացիոն համակարգերի բնագավառի գիտնական, ՌԴ բնական ԳԱ թղթակից
անդամ (1994 թ.), ՌԳԱ էկոտեղեկագիտության ինստիտուտի
տնօրեն (1997 թ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2014 թ.)
– 75-ամյակ

13.07
ԼԱԶԱՐ ԱՐՏԱԶՈՎ (ՂԱԶԱՐ ԱՐՏԱԶՅԱՆ) (1857-1924), գեղանկարիչ – 165-ամյակ
ՀԱՐԻՍՈՆ ՖՈՐԴ (1942), ամերիկացի դերասան, «Օսկար»-ի,
«Ոսկե Գլոբուս»-ի մրցանակակիր – 80-ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ՌՈՒԲԱԿԻՆ (1862-1946), ռուս գրքագետ, մատենագետ, գրող – 160-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՌԱՇՄԱՃՅԱՆ (13.07 (25.07) 1862-1946), բանասեր,
մանկավարժ, հասարակական գործիչ, «Դասընկեր» ընթերցարանի հեղինակներից – 160-ամյակ
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14.07
ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ՆԵՐՍԵՍՈՎԻՉ (ԴԵՈԴԱՏ, ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ,
ԼԵՀԱՑԻ) (1647-1709), հայազգի բառարանագիր, աստվածաբան, լեհահայ թեմի առաջնորդ (1698-1709 թթ.) – 375-ամյակ
ԶԱՐՄԱՆԴՈՒԽՏ (ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ) ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1937), բանաստեղծ, արձակագիր, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.) –
85-ամյակ

15.07
ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆ (1872-1954), գրող, գրաքննադատ, բանասեր, լրագրող, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ, «Ծաղիկ»
հանդեսի հիմնադիր-խմբագիր (1895 թ.), «Անահիտ» հանդեսի
հրատարակիչ (1898-1911 թթ., 1929-1949 թթ.) – 150-ամյակ
ԼՅՈՒՍՅԱ ԱՐՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՐԳՈՒՏԻՆՍԿԱՅԱ) (1897-1968), արձակագիր, սովետական առաջին կին զինվորական թղթակիցը 125-ամյակ
ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՑԱԳՈՐԾՅԱՆ (1957), օպերային երգչուհի (սոպրանո), մանկավարժ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2003 թ.) – 65ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1937-1999), պատմաբան, մանկավարժ – 85-ամյակ

16.07
ՌՈՒԱԼ ԱՄՈՒՆԴՍԵՆ (1872-1928), նորվեգացի ճանապարհորդ,
բևեռախույզ – 150-ամյակ

17.07
ՀՈՂՄԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1927-2016), երկրաբան, քարտեզագետ,
բառարանագիր, ԵՊՀ գիտական տեղեկագրի (երկրաբանություն, աշխարհագրություն) գլխավոր խմբագիր (2008 թ.), ՀԽՍՀ
վաստակավոր երկրաբան (1970 թ.) – 95-ամյակ

18.07
ԲԱԲԿԵՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ (1917-1986), թատրոնի և կինոյի դերասան, ՀԽՍՀ կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ, ԽՍՀՄ
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ժողովրդական արտիստ (1972 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1961 թ.) – 105-ամյակ
ԵՂԻԱ ՉՈՒԲԱՐ (ՉՈՒԲԱՐՅԱՆ) (1897-1938), գրող, սցենարիստ,
լրագրող, հրապարակախոս, գրական-հասարակական գործիչ,
«Բանվորի կռիվ» թերթի խմբագիր (1920 թ.) – 125-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ՎԵՍԵԼՈՎՍԿԻ (1872-1919), ռուս գրականագետ, բանաստեղծ, թարգմանիչ, հայագետ – 150-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԵՍԱՅԱՆ (1947), ֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.) – 75-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆ (1957), դրամատուրգ, արձակագիր, թատերագիր, բեմադրիչ, հրապարակախոս, պետական, քաղաքական գործիչ, հեռուստառադիոյի պետական վարչության խմբագիր (1983-1993 թթ.), գլխավոր խմբագիր (1993-1995 թթ.), փոխնախագահ (1995-1996 թթ.), Հայաստանի պետական ռադիոընկերության գլխավոր տնօրեն (1995-1996 թթ.), ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր (1997-2007 թթ.), ՀՀ Գրողների միության
անդամ (1991 թ.) – 65-ամյակ

19.07
ԷԴՈՒԱՐԴ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1907-1979), դերասան, ՀԽՍՀ թատերական գործիչների միության անդամ (1948 թ.) – 115-ամյակ

20.07
ԱԼՊԱԳՈ ՆՈՎԵԼԼՈ (1932-2005), իտալացի ճարտարապետ,
արվեստաբան, թարգմանիչ, Միլանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հայկական միջնադարյան ճարտարապետության
ուսումնասիրության կենտրոնի հիմնադիր (1968 թ.), ՀՀ ԳԱԱ
պատվավոր դոկտոր (2003 թ.) – 90-ամյակ
ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1947), պատմաբան, արվեստաբան, մատենագետ, հայագետ, նախիջևանագետ, Գրական փաստագրության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2009 թ.) – 75-ամյակ
ԳՐԵԳՈՐ ՄԵՆԴԵԼ (1822-1884), ավստրիացի բնագետ, ժառանգականության մասին գիտության հիմնադիր – 200-ամյակ
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ՍԻՄԻՆ ԽԱԼԻԼԻ (ԲԵՀԲԱՀԱՆԻ) (1927-2014), իրանցի գրող,
լավագույն կին բանաստեղծ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր
(գրականության բնագավառ, 1999 թ., 2002 թ. ) – 95-ամյակ
ՍՅՈՒԶԱՆ ԳԱՐԱԳԱՇ (ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՑԵՑՅԱՆ) (1897-1944), դերասանուհի, «Խաթաբալա» պիեսի Մարքրիտի դերի լավագույն
դերակատարը (1927 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1935
թ.) – 125-ամյակ

21.07
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՎՐԻԶՅԱՆ (ԹԱՎՐԻԶՈՎ) (1912-1981), ավիակոնստրուկտոր, ճարտարագետ, «Սալյուտ» ուղեծրակայանի
առաջին նմուշի ստեղծողներից, տիեզերագնացների մարզման
համար վակուումային խցի փոխարեն բազմաէթիլենային պարկի կիրառման մեթոդի մշակող, փորձարկող – 110-ամյակ
ԿԼՈԴ (ԱՐՄԵՆ) ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ (1942), մաթեմատիկոս, պատմաբան, արվեստաբան, հայագետ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (1994 թ.), ԵՊՀ պատվավոր դոկտոր (1995 թ.), Սորբոնի
համալսարանի պրոֆեսոր – 80-ամյակ
ՏԻՐԱՆ ԱՃԵՄՅԱՆ (1902-1991), ծաղրանկարիչ, դերասան, բեմադրիչ, Հալեպի «Երիտասարդաց միություն» թատերախմբի
հիմնադիր (1921 թ.) – 120-ամյակ

22.07
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԲՈՂՈՍՅԱՆ (ՍԿՈՒՆԴԵՐ) (1937-2003), եթովպահայ գեղանկարիչ, մանկավարժ – 85-ամյակ
ՄԵՐԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ (1947), թարգմանիչ, մանկավարժ, ՀՀ
Գրողների միության անդամ (2013 թ.) – 75-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ (1937-2019), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
մանկագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1968 թ.),
ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2012 թ.) – 85-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ՍՏԱՄԲՈԼՑՅԱՆ (1922-2012), թերապևտ, սրտաբան,
Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր (19721987 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1967թ.),
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«Արարատ» միջազգային ակադեմիայի (Փարիզ) իսկական անդամ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1994 թ.) – 100-ամյակ

23.07
ԱԲԳԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ (1972), հոգևոր գործիչ,
Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ (2011 թ.),
Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ (2014 թ. ) – 50-ամյակ
ԼԻՊԱՐԻՏ ԳՅՈՒԼԲՈՒԴԱՂՅԱՆ (1912-2003), քիմիկոս-օրգանիկ,
ԽՍՀՄ գյուտարար (1980 թ.) – 110-ամյակ

24.07
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԴՅՈՒՄԱ (ՀԱՅՐ) (1802-1870), ֆրանսիացի գրող,
դրամատուրգ, լրագրող – 220-ամյակ
ԱՐՄԻՆԵ ՕՀԱՆՅԱՆ (1962), լրագրող, «Ժամանակ-Երևան»
թերթի պատասխանատու խմբագիր (2007-2008 թթ.), «Հրապարակ» թերթի գլխավոր խմբագիր (2008-ից) – 60-ամյակ
ՍԻՄՈՆ ԱԼԱՋԱՆՈՎ (ԱԼԱՋԱՆՅԱՆ) (1902-1997), բեմանկարիչ,
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1962 թ.) – 120-ամյակ

25.07
ԱՐՓԵՆԻԿ ՉԱՐԵՆՑ (ԲՈԺԻԿ) (1932-2008), գրող, գրականագետ, չարենցագետ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (1996 թ.), Ե.
Չարենցի տուն-թանգարանի հիմնադիրներից – 90-ամյակ
ՄԻՆԱՍ ՉԵՐԱԶ (1852-1929), գրող, թարգմանիչ, խմբագիր, հասարակական, մշակութային գործիչ, մանկավարժ, Կ. Պոլսի
«Արարատյան» ընկերության անդամ, Կեդրոնական վարժարանի տնօրեն (1886-1889 թթ.), «Արմենիա» ֆրանսերեն գրականքաղաքական թերթի հիմնադիր (Լոնդոն, 1889 թ.), Բեռլինի վեհաժողովի հայ պատվիրակության թարգմանիչ, քարտուղար
(1878 թ.) – 170-ամյակ

26.07
ԿԱՐՈ ՀԱԼԱԲՅԱՆ (1897-1959), ճարտարապետ, Բրիտանական թագավորական ճարտարապետական ինստիտուտի
թղթակից անդամ (1936 թ.), ԽՍՀՄ ճարտարապետական ակա106

դեմիայի իսկական անդամ, ՀԽՍՀ Ճարտարապետների միության անդամ, ԽՍՀՄ ճարտարապետների միության վարչության
պատասխանատու քարտուղար (1932-1950 թթ.), Նյու-Յորքի
պատվավոր քաղաքացի (1939 թ.), ԽՍՀՄ ճարտարապետության ակադեմիայի ակադեմիկոս, փոխնախագահ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1940 թ.) –125-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (1962), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1988 թ.), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նկարիչների միջազգային միության անդամ (1997 թ.) – 60-ամյակ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, կոլաժի վարպետ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1988 թ.), Նկարիչների
միջազգային միության՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ (1996 թ.), ՀՀ
վաստակավոր նկարիչ (2020 թ.) – 70-ամյակ

27.07
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԶՏԻԿՅԱՆ (1937-2021), արվեստաբան, աստվածաբան, խմբագիր, գեղանկարիչ, մանկավարժ, Մխիթարյան
միաբանության անդամ (1959 թ.), Սևրի «Սամուէլ Մուրատեան»
վարժարանի, մշակութային կենտրոնի տնօրեն, «Բազմավէպ»ի խմբագրապետ (2000 թ.), Ֆրանսիայի գեղարվեստի ակադեմիայի պատվավոր անդամ, Հայաստանի նկարիչների, գրողների միությունների անդամ – 85-ամյակ
ՎԻԼՅԱՄ ՍԱՐՅԱՆ (1942), ռադիոֆիզիկոս, մանկավարժ, ՀՀ
ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2011 թ.) – 80-ամյակ

28.07
ԳԱԳԻԿ ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, “Nacionalinis muziejus” Էջմիածնի մասնաճյուղի տնօրեն (1991-1994 թթ.), ՀՀ
(1988 թ.), Լեհաստանի (2007 թ.) նկարիչների և դիզայներների
միությունների անդամ – 65-ամյակ
ԺԻՐԱՅՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1957), քանդակագործ, գեղանկարիչ, մանկավարժ, Ռուսաստանի Գեղարվեստի ակադեմիայի
պատվավոր անդամ (2018 թ.), Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (2003 թ.), Սյունիքի մասնաճյուղի նախագահ (2006
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թ.), Գորիսի քաղաքային պատկերասրահի տնօրեն (2006-ից) –
65-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՍՐԱՊՅԱՆ (ՏԵՐ-ՍՐԱՊՅԱՆ) (1892-1974), բանաստեղծ, խմբագիր – 130-ամյակ
ՀԵՐԱՆՈՒՇ (ՆԱՐԳԻԶ) ԱՐՇԱԿՅԱՆ (1887-1905), բանաստեղծ
– 135-ամյակ
ՄԱՐՍԵԼ ԴՅՈՒՇԱՆ (1887-1968), ֆրանսիացի արվեստագետ,
արվեստի տեսաբան, շախմատիստ, նկարիչ, քանդակագործ,
փորագրիչ – 135-ամյակ
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1877-1919), դերասան, բեմադրիչ, Ալեքսանդրապոլի Հայ դրամատիկ նոր խմբի ղեկավար
(1905-1906 թթ.) – 145-ամյակ
ՖՐԵՆՍԻՍ ՎԵԲԵՐ (1937),հայազգի կինոռեժիսոր, սցենարիստ,
դերասան, դրամատուրգ, կինոպրոդյուսեր, լրագրող, «Օսկար»ի մրցանակակիր – 85-ամյակ

29.07
ԱՐՄԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ (1967), հաղորդավար, ռեժիսոր, «Հայաստանի ազգային ռադիո» ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն (1997-2015
թթ.), Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության
խորհրդի անդամ (2015-2016 թթ.), ՀՀ մշակույթի նախարար
(2016-2018 թթ.), «Արմենակոբ» հեռուստաընկերության հիմնադիր (2000 թ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2015 թ.) –
55-ամյակ
ԵՐՎԱՆԴ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ (1872-1949), մանրէաբան, Ֆրանսիայի
մանրէաբանների միջազգային ընկերակցության և Փարիզի հայ
բժիշկների ընկերության անդամ, Փարիզի Լ. Պաստյորի անվան
ինստիտուտի ախտաբանական հյուսվածքաբանության և մանրէաբանության լաբորատորիայի վարիչ (1902-1948 թթ.), ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ, արտասահմանյան անդամ (1945 թ.) –
150-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ (ԱՅՎԱԶՅԱՆ) (1817-1900), ծո108

վանկարիչ, Ռուսաստանի Գեղարվեստի ակադեմիայի պատվավոր անդամ (1887 թ.), Ռուսական կայսրության պատվավոր
ծովակալ, Ռուսաստանի կայսերական ակադեմիայի անդամ,
պատվավոր ծովանկարիչ – 205-ամյակ
ՎԱԼԵՐԻ ԱԹԱՋԱՆՅԱՆ (1947), քաղաքական, պետական գործիչ, Ստեփանակերտի քաղկոմի առաջին քարտուղար (19891990 թթ.), «Մարտիկ» թերթի հրատարակիչ (1993-1995 թթ.),
«Քաղաքացիական ծառայություն» թերթի հիմնադիր-խմբագիր
(2006-2008 թթ.) – 75-ամյակ

30.07
ԱՌՆՈԼԴ ԱԼՈԻՍ ՇՎԱՐՑԵՆԵԳԵՐ (1947), ծագումով ավստրիացի ամերիկացի դերասան, քաղաքական գործիչ, ԱՄՆ-ի
հանրապետական կուսակցության անդամ, Կալիֆորնիայի 38րդ նահանգապետը (2003-2011 թթ.) – 75-ամյակ
ՀՈՎԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ (1902-1953), արձակագիր, գրականագետ,
մանկավարժ, Արմֆանի գրականության և լեզվի ինստիտուտի
տնօրեն (1938-1941 թթ.), «Գրական թերթ»-ի խմբագիր (19371939 թթ.), «Սովետական գրականություն և արվեստ» ամսագրի
խմբագիր (1944-1946 թթ.), ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ –
120-ամյակ

31.07
ԱՐՏԱՇԵՍ ՏԵՐ-ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1892-1937), բանաստեղծ,
գրաքննադատ, պետական, քաղաքական, կուսակցական գործիչ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 130-ամյակ
ԴԱՆ ԿՈՍՏԱՆՏԻՆ ԴԵՇԼԻՈՒ (1927-1992), հայազգի ռումինագիր բանաստեղծ, թարգմանիչ – 95-ամյակ
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ՕԳՈՍՏՈՍ
1.08
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՊԱՐՈՆՅԱՆ (1947), դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարչուհի, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ
(1982 թ.) – 75-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1912-1990), հրթիռային սարքաշինության տեխնիկայի բնագավառի ճարտարագետ, Մոսկվայի ավտոմատիկայի և սարքաշինության գործարանի գլխավոր ճարտարագետ (1964-1987 թթ.) – 110-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԱԼՓԱԽՉՅԱՆ (1907-1996), ճարտարապետ,
ՌԽՖՍՀ ճարտարապետության և շինարարության ԳԱԱ անդամ
(1994 թ.), ՌԴ վաստակավոր ճարտարապետ (1977 թ.), ՌԽՖՍՀ
գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ (1981 թ.) –
115-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ԳՅՈՒԼԱՍԱՐՅԱՆ (ՌԱԴԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ) (1937), բանաստեղծ, արձակագիր, «Նոր Դար» ընկերության հրատարակչության տնօրեն, Հայաստանի գրողների միության անդամ
(1982 թ.) – 85-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ԶԱՐԲԱԲՅԱՆ (1952), քանդակագործ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1984 թ.) – 70-ամյակ

2.08
ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ (1942), բանասեր, պատմաբան, գրականագետ, Օքսֆորդի համալսարանի դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ, Հարվարդի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի դասախոս, հայերեն գրքերի հավաքածուի տնօրեն (1974-1987 թթ.), Միչիգանի համալսարանի հայոց լեզվի և
գրականության ամբիոնի վարիչ (1987-2020 թթ.), հայագիտական ծրագրերի տնօրեն (1995-ից), ԱՄՆ հայագետների
ընկերակցության նախագահ, Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ասոցիացիայի անդամ, «Վարդանանց
ասպետներ» հիմնադրամի նախագահ (2001 թ.) – 80-ամյակ
ԶԱՔԱՐԻԱ ՔԱՆԱՔԵՌՑԻ (1627-1699), պատմաբան, պատմիչ,
մանկավարժ – 395-ամյակ
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ՋՈՐՋ ԲԵԼԼՈՈՒԶ (1882-1925), ամերիկացի նկարիչ – 140ամյակ

3.08
ՍԱՍՈՒՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1942), գրող, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի տնօրեն (1990-1995 թթ.), Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարան-ընծայարանի տեսուչ-տնօրեն (1999 թ.) –
80-ամյակ
ՎԱՆ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ (1937), նկարիչ, խեցեգործ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ, «Կերամոս» խեցեգործության
միջազգային ակադեմիայի անդամ (Լեհաստան, 1991 թ.), Գերմանիայի նկարիչների պրոֆեսիոնալ միության անդամ (2001 թ.)
– 85-ամյակ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ (ԱՆՆԱ ՆԱՄՈՒՐԱԶՅԱՆ-ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ) (03.08
(15.08) 1862-1945), դերասանուհի – 160-ամյակ

4.08
ԱՇՈՏ ԳԱՌՆԱԿԵՐՅԱՆ (1907-1978), բանաստեղծ, գրաքննադատ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1944 թ.) – 115-ամյակ
ԱՐՏՈ ԹՈՒՆՋԲՈՅԱՋՅԱՆ (1957), երգիչ, երաժիշտ, “Armenian
Navy Band” խմբի ղեկավար, “Night Ark” ջազ քառյակի հիմնադիր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2017 թ.) – 65-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՊԱԼՅԱՆ (ԲԱԼՅԱՆ) (1837-1875), ճարտարապետ, Կ.
Պոլսի պալատների նախագծողը – 185-ամյակ
ՊԵՐՍԻ ԲԻՇԻ ՇԵԼԼԻ (1792-1822), անգլիացի բանաստեղծ –
230-ամյակ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1952), նկարչուհի, գրաֆիկական աշխատանքերի հեղինակ – 70-ամյակ

5.08
ԱՎԱԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1932-2010), գրականագետ, բանասեր,
«Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի հիմնադիր-ռեկտոր (1991
թ.), Փարիզի «Արարատ» (1994 թ.), Նյու Յորքի (1997 թ.) ԳԱ անդամ – 90-ամյակ
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ԳՐԻԳՈՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1932-2007), քանդակագործ – 90ամյակ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1973 թ.) – 75-ամյակ

6.08
ՆՎԱՐԴ ԶԱՐՅԱՆ (1917-2005), իտալահայ քանդակագործ,
մանկավարժ – 105-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ (1937), ճարտարապետ, շինարար,
ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ ճարտարապետների միությունների անդամ (1965
թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր գյուտարար (1978 թ.) – 85-ամյակ

7.08
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ (1892-1967), թարգմանիչ, բանաստեղծ, խմբագիր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1934 թ.) – 130-ամյակ

8.08
ԱՆԱՀԻՏ (ԱՆՆԱ) ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ (1947-2017), բանաստեղծուհի, հրապարակախոս, մանկավարժ, թարգմանիչ, խմբագիր,
Հայաստանի գրողների միության անդամ (1975 թ.) – 75-ամյակ
ԴԱՍԹԻՆ ՀՈՖՄԱՆ (ԴԱՍԹԻՆ ԼԻ ՀՈՖՄԱՆ) (1937), ամերիկացի դերասան – 85-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵԼԼԱԼՅԱՆ (ԹԵԼԱԼՅԱՆ) (1937-1990), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, ՀԽՍՀ Կոմպոզիտորների միության անդամ
(1979 թ.) – 85-ամյակ
ՕՎՍԱՆՆԱ ՍԱՐԳԻՍԲԵԿՅԱՆ (1897-1989), դերասանուհի,
Ադրբեջանական ԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1957 թ.) – 125ամյակ

9.08
ՍՏԵՓԱՆ ԼԻԱՆՈՍՅԱՆ (1872-1949), գործարար, քաղաքական
գործիչ, Ռուսական կայսրության «Ռուսաստանի գլխավոր նավթային միության» հիմնադիր, նավթային մագնատ – 150-ամյակ
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ՎԱՐԴԳԵՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1932-1994), գրող, հրապարակախոս, դրամատուրգ, լրագրող, ՀԽՍՀ (1975-1985 թթ.), ԽՍՀՄ
(1984-1989 թթ.), ՀՀ (1990-1994 թթ.) Գերագույն խորհուրդների
պատգամավոր, ՀԳՄ նախագահ (1981- 1988 թթ.), Հայաստանի
մշակութային ֆոնդի նախագահ (1988-1994 թթ.), «Երկիր Նաիրի» շաբաթաթերթի հիմնադիր-խմբագիր (1994 թ.), «Պիոներ
կանչ» թերթի (1961-1966 թթ.), «Գարուն» ամսագրի (1967-1975
թթ.) գլխավոր խմբագիր – 90-ամյակ

10.08
ԷԴՄԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1932-2020), գեղանկարիչ, Ծովանկարիչների թագավորական միության (2002 թ.), Լոնդոնի գեղանկարիչների թագավորական ինստիտուտի անդամ (2006 թ.) – 90ամյակ
ՀՐԱՆՏ ԱՍԱՏՈՒՐ (ՀՐԱՆԴ ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ) (1862-1928), բանասեր, գրաքննադատ, մանկավարժ, «Մասիս» գրական հանդեսի խմբագիր (1892 թ., Գրիգոր Զոհրապի հետ միասին) – 160ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՆԱԿՅԱՆ (ՆԱՔՅԱՆ) (1897-1986), քանդակագործ,
մանկավարժ, «Արվեստի և գրականության ազգային ակադեմիա»-ի անդամ (1972 թ.), Բրիջպորտի համալսարանի պատվավոր դոկտոր (1973 թ.) – 125-ամյակ

11.08
ԱՐԿԱԴԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ (1947-2020), ֆուտբոլիստ, մարզիչ,
միջազգային կարգի սպորտի վարպետ (1972 թ.), ԽՍՀՄ չեմպիոն (1973 թ.), Աբովյանի «Կոտայք»-ի (1979-1981 թթ.), «Արարատ»-ի (1982-1983 թթ., 1986-1989 թթ.) գլխավոր մարզիչ, «Միկա» ակումբի մարզիչ (2007-2008 թթ.), «Արարատ» ակումբի
փոխնախագահ (2009 թ.), ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ (1983 թ.) – 75-ամյակ
ԹԵՐԵԶԱ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (ՄԻՐԶՈԵՎԱ) (1922-2016), քանդակագործ, ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
(1986 թ.) – 100-ամյակ
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ՊՈՂՈՍ ՍՆԱՊՅԱՆ (1927-2014), գրող, գրաքննադատ, հրապարակագիր, արձակագիր, մանկավարժ, Բեյրութի «Բագին» հանդեսի հիմնադիրներից, գլխավոր խմբագիր (1962-2003 թթ.),
«Ազդակ» թերթի պատասխանատու խմբագիր (1966-1973 թթ.)
– 95-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԲԱԲԱՅԱՆ (1927-1998), կինոյի, թատրոնի նկարիչ,
ռեժիսոր, ՀԽՍՀ պետական մրցանակակիր («Սարոյան եղբայրներ», «Հին օրերի երգը», «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմեր),
Հայկական մուլտիպլիկացիայի զարգացնող, Համաշխարհային
կինոասոցիացիայի հինգերորդ կոնգրեսի դիպլոմանտ («Փառքի
օղակներ» կինոնկարի ձևավորման համար), «Հայֆիլմ»-ի
գլխավոր նկարիչ (1975-1990 թթ.) – 95-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆՑ (1942-2014), օպերային երգիչ, մանկավարժ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2013 թ.)– 80-ամյակ
ՌՈԼԱՆԴ ՇԱՌՈՅԱՆ (1952), գրող, լրագրող, դրամատուրգ, սցենարիստ, ԽՍՀՄ Գրողների, Ժուռնալիստների միությունների
անդամ (1982 թ.), «Մարզաշխարհ», «Նավասարդ», «Էրգիր»
թերթերի հիմնադիր-խմբագիր, ՀՀ մշակույթի նախարար (19982003 թթ.) – 70-ամյակ

12.08
ԳԵՂԱՄ ԳՈՒԼԻԿՅԱՆ (1952), դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1990 թ. ) – 70ամյակ
ԷՐՎԻՆ ՌՈՒԴՈԼՖ ՋՈԶԵՖ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՇՐՅՈԴԻՆԳԵՐ (18871961), ավստրիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր
(1933 թ.), քվանտային մեխանիկայի ստեղծողներից–135-ամյակ
ԻՐԻՆԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, գրաֆիկ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1999 թ.) – 65-ամյակ
ՎԱԼՅԱ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ (1937-1990), երգչուհի, ՀՀ Ռադիոյի և հեռուստատեսության Ա. Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական
գործիքների նվագախմբի մենակատար – 85-ամյակ
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13.08
ԲԱՔ ՔԱՐԹԱԼՅԱՆ (ՎԱՀԵ ԽԱՐՏԱԼՅԱՆ) (1922-2016), թատրոնի և կինոյի ամերիկահայ դերասան – 100-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1917-1985), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
մանկավարժ, գյոթեագիտական ընկերության անդամ (1978 թ.,
Վայմար), ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1973 թ.), ՀՍՍՀ
ԳԱ նախագահությանն առընթեր հրատարակչական-խմբագրական խորհրդի խմբագիր (1969-1985 թթ.) – 105-ամյակ
ՀԱՐՐԻ ԴԱՎԻԴՅԱՆ (1952), դաշնակահար, ջազմեն, երգիչ –
70-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ (ՍԵՐԳԵՅ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆՑ)(19021982), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, Երևանի առաջին պետթատրոնի (1928-1930 թթ.) երաժշտական մասի ղեկավար, Տաջիկստանի ժողովրդական արտիստ (1957 թ.), ՌԽՖՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1964 թ.), Ժողովրդական արտիստ
(1978 թ.) – 120-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԶԵԼԻՆՍԿԻ (ՄԿՐՏՉՅԱՆ) (1847-1904), հայազգի ազգագրագետ, տնտեսագետ, պատմաբան, մանկավարժ, լրագրող, Հայոց բարեգործական ընկերության, Ռուսաց արքայական այգեգործական ընկերության կովկասյան բաժանմունքի,
Կայսերական ազգագրական ընկերության անդամ –175-ամյակ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1947), թարգմանիչ, մանկավարժ,
ՀՀ Գրողների միության անդամ (2009 թ.) – 75-ամյակ

14.08
ԱՐՏԱՇԵՍ ԱՎԵՏՅԱՆ (1942), երգիչ – 80-ամյակ
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (ՄԱՏԱԿՅԱՆ) (1852-1900), թարգմանիչ, լրագրող, Օրիորդաց դպրոցների տեսուչ, «Ֆրեբելյան
ընկերության» հիմնադիր (1882 թ., Թիֆլիս), Ջրկինենց եկեղեցուն կից առաջին հայկական մանկապարտեզի ղեկավար,
Երևանում առաջին մանկապարտեզի հիմնադիր (1883թ.) – 170ամյակ
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ԹԵՐԵԶԱ ՄԱՐԳՈՒԼՈՎԱ (ՄԱՐԳՈՒԼՅԱՆՑ) (1912-1994), ատոմային էներգետիկայի բնագավառի հայազգի գիտնական, Բուդապեշտի տեխնիկական համալսարանի պատվավոր դոկտոր
(1976 թ.), Ցվիկաուի (1986 թ., Գերմանիա) բարձրագույն գիտաինժեներական դպրոցի պատվավոր դոկտոր, Միջազգային ինժեներային ակադեմիայի պատվավոր ակադեմիկոս (1981 թ.),
ԽՍՀՄ գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ (1981
թ.) – 110-ամյակ
ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1937), գազի հանքավայրերի շահագործման ոլորտի գիտնական, ՌԴ բնական գիտությունների
ակադեմիայի անդամ (2000 թ.), «Պոդզեմգազպրոմ» ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ (1997 թ.), ԽՍՀՄ գյուտարար
(1985 թ.) – 85-ամյակ

15.08
ԱԲԵԼ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1922-1994), պատմաբան, հրատարակիչ,
մանկավարժ, «Հայկական սովետական հանրագիտարան»-ի
գլխավոր խմբագիր (1974-1979 թթ.) – 100-ամյակ
ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ (1962), պատմաբան, «Ակունք» հանդեսի
գլխավոր խմբագիր (2011-2018 թթ.), «Պատմություն և
քաղաքականություն» ամսագրի հիմնադիր-խմբագիր (2018-ից)
– 60-ամյակ
ԶԱՐԵՀ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (ԶԱՐԵՀ ՔԱՀՔԵՋՅԱՆ) (1922-2012), բանաստեղծ, դրամատուրգ, մանկավարժ, Բեյրութի «Թեքեյան»
մշակութային միության ատենապետ (1956-1964 թթ.), «Շիրակ»
ամսագրի հիմնադիր-խմբագիր (1956-1964 թթ.) – 100-ամյակ
ՌՈՒՍԵԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1907-1971), գրականագետ, բանասեր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1949 թ.), ԵՊՀ պրոռեկտոր (1949-1951 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1965 թ.) – 115-ամյակ
ՍԱՀԱԿ ԿԱՆՈՅԱՆ (1957), նկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության
անդամ – 65-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1979 թ.) – 75-ամյակ
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ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆ (1922-1996), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
հրապարակախոս, խմբագիր, հասարակական գործիչ, ՀԽՍՀ
մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1971 թ.), ՀՀ Գրողների միության նախագահ (1991-1994 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996
թ.) – 100-ամյակ
16.08
ԱԴՈԼՖ ՄԱՆԹԱՇՅԱՆ (1932-2021), քիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1994 թ.), Հայաստանի քիմիական ընկերության նախագահ, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2003 թ.) – 90-ամյակ
ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐ (ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ) (1897-1972), ասմունքող, գրող, հայ ասմունքի սկզբնավորողներից, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ – 125-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՔՈԼՈԶՅԱՆ (ՔՈԼՈԶ ՎԱՐԺԱՊԵՏ) (1792-1879),
հայագետ, պատմաբան, մանկավարժ – 230-ամյակ
ՍՐԱՊԻՈՆ ՀԵՔԻՄՅԱՆ (1832-1892), դրամատուրգ, լրագրող,
թատերական-մշակութային գործիչ, թարգմանիչ, պոլսահայ
առաջին պրոֆեսիոնալ թատրոնի հիմնադիր (1856 թ.) – 190ամյակ
ՖԵԼԻՔՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ (1947-2014), գեղանկարիչ, Երևանի
Կամերային թատրոնի գլխավոր բեմանկարիչ (1981-1988 թթ.),
Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1974թ.), “Figuration
Critique” նկարիչների ֆրանսիական ասոցիացիայի անդամ
(1997 թ.), ՀՀ վաստակավոր նկարիչ (2012 թ.) – 75-ամյակ

17.08
ԱՐԱՔՍԻ ՍԱՐՅԱՆ (1937-2013),երաժշտագետ, արվեստաբան,
ՀԽՍՀ Կոմպոզիտորների միության անդամ (1966 թ.), ՀՀ պետական մրցանակների հանձնաժողովի և ՀՀ Կոմպոզիտորների
միության երաժշտագիտական սեկցիայի նախագահ (2004-2013
թթ.), ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2008 թ.) – 85-ամյակ
ՆՇԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1937), շինարար, ճարտարապետ,
«Երքիմշին» ՓԲԸ գործադիր տնօրեն (1995-1999 թթ.), վարչության տնօրեն (1999-2002 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր շինարար
(1982 թ.) – 85-ամյակ
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ՍԵԴԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1917-2005), ճարտարագետ, շինարար,
«Երևաննախագիծ» ինստիտուտի նախագծերի գլխավոր ճարտարապետ (1964-1990 թթ.), Հայաստանի ճարտարապետների
միության անդամ – 105-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1947), մաթեմատիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.) – 75-ամյակ

18.08
ԱՇՈՏ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ (1922-2007), լեզվաբան, բառարանագիր,
մանկավարժ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1980
թ.) – 100-ամյակ
ԿԱՐԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1947), պարուհի, Հայաստանի պարի
պետական անսամբլի մենապարուհի (1965-1987 թթ.), Թեհրանի «Արարատ» մանկական պարախմբի կազմակերպիչ, գեղարվեստական ղեկավար (2002 թ.) – 75-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ (ԺԱՆ) ԲԱԿԼԱՎԱՋՅԱՆ (1922-2001), ֆիզիոլոգ,
ՀԽՍՀ ֆիզիոլոգների ընկերության Նեյրոֆիզիոլոգիայի բաժանմունքի նախագահ, ՀԽՍՀ ԳԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի
գիտական քարտուղար (1957-1960 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
(1986 թ.) – 100-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ՊԻՊՈՅԱՆ (1922-2005), գեղանկարիչ, մանկավարժ,
Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1956 թ.), վարչության անդամ (1964 թ.), գեղանկարչական բաժնի նախագահ
(1971 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1972 թ.) – 100-ամյակ

19.08
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎՅԱՆ (1912-1977), զինվորական գործիչ, ճարտարապետ, ինժեներ, մանկավարժ – 110-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՎԱԳՅԱՆ (1927-2010), բանաստեղծ, արձակագիր,
թարգմանիչ, հրապարակախոս, մանկավարժ, խմբագիր, ՀԽՍՀ,
ԽՍՀՄ Գրողների միությունների անդամ (1967 թ.), ԽՍՀՄ Ժուռնալիստների միության անդամ, ՀՀ Գրողների միության մանկապատանեկան գրականության մասնաճյուղի նախագահ (20012006 թթ.), «Արևիկ» հրատարակչության խմբագիր, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1987 թ.) – 95-ամյակ
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ՍԱՄՎԵԼ (ՍԱՄՈՒԵԼ) ՀԱԼԱՋՅԱՆ (1952), նկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1990 թ.) – 70-ամյակ

20.08
ԱՆԴՐԵՅ ԿՈՆՉԱԼՈՎՍԿԻ (ՄԻԽԱԼԿՈՎ) (1937), ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, հասարակական, քաղաքական գործիչ,
«Նիկա» կինոակադեմիայի նախագահ, ՌԽՖՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1980 թ.) – 85-ամյակ
ԱՐԵՎ (ԱՐԵՎԻԿ) ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ (1952), դերասանուհի, ՀՀ
վաստակավոր արտիստ (2015 թ.) – 70-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ (1952), նկարիչ-գրաֆիկ, մանկավարժ, խմբագիր, Հայաստանի նկարիչների (1986թ.), Հայաստանի դիզայներների միությունների, Դիզայներների միության
միջազգային ասոցիացիայի (1995 թ.) անդամ, «Սովետական
գրող», «Նաիրի» հրատարակչությունների գեղարվեստական
խմբագիր (1985-1992 թթ.) – 70-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿՅԱՆ (1927-2017), բեմանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1956 թ.), միության քարտուղար (1975-1982 թթ.), Կինեմատոգրաֆիստների միության
անդամ (1958 թ.), թատրոնի և կինոյի բաժանմունքի նախագահ
(1988 թ.), Մուլտֆիլմերի միավորման գեղարվեստական ղեկավար (1971-1982 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967թ.), ՀՀ
ժողովրդական նկարիչ (2011 թ.) – 95-ամյակ

21.08
ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՓՉՅԱՆ (ՄԿՐՏՉՅԱՆ) (1947-2021), դերասանուհի,
արձակագիր, լրագրող, թարգմանիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1987 թ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (1988 թ.) – 75ամյակ
ԿԱՐԵՆ ՏԵՐ-ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1947), նկարիչ, մանկավարժ, ՀՀ
Նկարիչների միության անդամ (1992 թ. ) – 75-ամյակ
ՍԵՐԺ ԹԱՆԿՅԱՆ (1967), ամերիկահայ ռոք երաժիշտ, երգահան, “System of a Down” ռոք խմբի մեներգիչ, “Axis of Justice”
հասարակական կազմակերպության հիմնադիր – 55-ամյակ
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22.08
ԻԳՆԱՏ ՄԱՄՅԱՆ (1947-2008), բանաստեղծ, արձակագիր,
հրապարակախոս, խմբագիր, թարգմանիչ, «Առավոտ» (1994
թ.), «Ձայն օրինաց» (1990-1991 թթ.), թերթերի հիմնադիր-խմբագիր, «Իրավաբանական թերթ» (1991-1992 թթ.), «Նոյեմբեր»
(2003-2007 թթ.) թերթերի գլխավոր խմբագիր, ՀԳՄ գործադիր
տնօրեն (2001-2002 թթ.), ՀԳՄ «Սևան» ստեղծագործական
տան տնօրեն (2003-2005 թթ.) – 75-ամյակ
ԿԼՈԴ ԴԵԲՅՈՒՍԻ (1862-1918),ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր, քննադատ – 160-ամյակ
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ (1917-1996), գրականագետ, թարգմանիչ, բանասեր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ – 105-ամյակ
ՌՈԲԵՐՏ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ (1937-2020), արձակագիր, բանահավաք, ԽՍՀՄ (1988 թ.), ՀՀ, Արցախի Գրողների միությունների
անդամ (1994 թ.), «Զարթոնք» մշակութային կենտրոնի տնօրեն
(2005 թ.), «Մշակույթ» ամսագրի հիմնադիր-խմբագիր, ԼՂԻՄ ժողովրդական ստեղծագործական տան տնօրեն, ԼՂԻՄ երգի-պարի պետական անսամբլի տնօրեն – 85-ամյակ
ՎԱՆՑԵՏԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1927-2013), կինոռեժիսոր, դերասան,
սցենարիստ, Ռուսաստանի կինոռեժիսորների միության անդամ
– 95-ամյակ
ՎԻԿՏՈՐ ԼԱԶԱՐԵՎ (1897-1976), արվեստաբան, Մոսկվայի
կերպարվեստի թանգարանի իտալական գեղանկարչության
բաժնի տնօրեն (1924-1936 թթ.), պատկերասրահի վարիչ,
ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ (1943 թ.), Բյուզանդագետների միջազգային ասոցիացիայի պատվավոր նախագահ – 125-ամյակ

23.08
ԳԱՐՈՒՇ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (1932-2015), նկարիչ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1970 թ.) – 90-ամյակ
ՇՆՈՐՀԻԿ ՇԱՀԻՆՅԱՆ (1952), արձակագիր, լրագրող, «Հայոր120

դիք» գրական-գեղարվեստական ամսագրի խմբագիր, ՀՀ
Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 70-ամյակ

24.08
ՊԱՈՒԼՈ ԿՈԵԼԻՈ (1947), բրազիլացի գրող, դերասան, կոմպոզիտոր, Բրազիլական գրականության ակադեմիայի անդամ –
75-ամյակ

25.08
ԱՐԱՄ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ (1937-2010), հնագետ, պատմաբան, ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.), Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն (1993-2006 թթ.) – 85-ամյակ
ԳԵՐԱՍԻՄ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1927-2015), ճարտարագետ,
շինարար, ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարագետ (1972թ.) –
95-ամյակ
ՄՈՒՐԱԴ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ (25.08 (07.09) 1902-1989), դերասան,
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1956 թ.) – 120-ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ԱՏԱՐՈՎ (ՕԹԱՐՅԱՆ) (1907-1978), գրող, թարգմանիչ, «Մոսկվա» ամսագրի գլխավոր խմբագիր (1957 թ.), ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ – 115-ամյակ
ՆԻՆԱ ՄԻՐԻՄԱՆՈՎԱ (1917-2011), պարուհի, բալետմայստեր,
«Խորեոգրաֆիկ մանրանկարներ» բալետային խմբի փորձավար (1963 թ.), Լենինգրադի կոնսերվատորիայի օպերային
ստուդիայի կազմակերպիչ, գլխավոր բալետմայստեր (19631982 թթ.), ՌՍՖՍՀ վաստակավոր արտիստ (1957 թ.) – 105ամյակ
ՌՈՍՏԻՍԼԱՎ ԶԱԽԱՐՈՎ (25.08 (07.09) 1907-1984), բալետի
արտիստ, բալետմայստեր, օպերային ռեժիսոր, մանկավարժ,
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1969 թ.) – 115-ամյակ

26.08
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ (1962), լեզվաբան, հայերենագետ,
մանկավարժ, ՀՀ ԿԳՆ լեզվի կոմիտեի նախագահ (2018 թ.), Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության հրատարակչական
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բաժնի տնօրեն (2011-2014 թթ.), «Ուրախ գնացք» (2009 թ.), «Իմ
մոլորակը» ամսագրերի հիմնադիր-խմբագիր (2011 թ.) – 60ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ (1922-1995), ճարտարապետ, մանկավարժ, «Հայարդնախագիծ» ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ
(1970-1981 թթ.) – 100-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ (26.08 (07.09) 1887-1973), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, ՎԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
(1936 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1960 թ.) – 135-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ (1902-1982), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, խմբագիր, հասարակական գործիչ, ՌՍՖՍՌ ժողովրդական արտիստ (1978 թ.), Տաջիկստանի ԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1957 թ.), ՌԽՍՀ Կոմպոզիտորների միության քարտուղար (1964 թ.) – 120-ամյակ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1947), բանաստեղծ, մանկավարժ, լրագրող, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2012 թ.) – 75ամյակ

27.08
ԱՎԵՏԻՔ ՋՐԱՂԱՑՊԱՆՅԱՆ (1917-1982), կինոյի և թատրոնի
դերասան – 105-ամյակ
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա (ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ), հոգևոր գործիչ, հայագետ, Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի փոխնախագահ (19751983 թթ.), Օքսֆորդի համալսարանի պատվավոր անդամ, ՀՀ
ԳԱԱ պատվավոր անդամ (1998 թ.), Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Գարեգին Բ (1932-1999), Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
(1995-1999 թթ.) – 90-ամյակ
ԼՈՒԻՋԻ ՋԱԿՈՄՈ (ՀԱԿՈԲ) ՉԱՄԻՉՅԱՆ (1857-1922), հայազգի
իտալացի քիմիկոս, լուսաքիմիայի և էմիսիոն սպեկտրադիտման հիմնադիրներից, Փարիզի ԳԱ անդամ, Սանկտ-Պետերբուրգի ԳԱ արտասահմանյան թղթակից անդամ (1912 թ.) – 165ամյակ
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ՀԵՆՐԻԿ ԼԻԼՈՅԱՆ ( 1932-1999), պատմաբան, լրագրող, դիվանագետ, Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն (19891991 թթ.) – 90-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (ՄԱՆՈՒԿՈՎ) (1912-1953), կրկեսի արտիստ, էկվիլիբրիստ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1940 թ.)
– 110-ամյակ

28.08
ԱՐՏԱՇԵՍ ՅԱՎՐՅԱՆ (ՅԱՎՐԻՅԱՆ) (1932-2009), բանաստեղծ,
թարգմանիչ, լրագրող, ՀՀ Գրողների միության անդամ (1988 թ.)
– 90-ամյակ
ԱՐՏԵՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1942), լեզվաբան, հեռուստամեկնաբան,
բառարանագիր, մանկավարժ, թարգմանիչ, Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարանի տեսուչ (1992-1995 թթ.), «Մեր
լեզուն, մեր խոսքը» հեռուստահաղորդաշարի հիմնադիր (1978
թ.), ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.) – 80-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ Ե ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ (ՏՓՂԻՍԵՑԻ) (1847-1930), հոգևոր
գործիչ, մանկավարժ, Արցախի (1875 թ. ), Երևանի (1881-1887
թթ.), Աստրախանի (1887-1894 թթ.), Վրաստանի և Իմերեթի
(1894-1904 թթ.) թեմերի առաջնորդ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
(1911-1930 թթ.) – 175-ամյակ
ԶԱՎԵՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (1917-1994), հրթիռատիեզերական տեխնիկայի ոլորտի գիտնական, երկրի առաջին արհեստական արբանյակները ստեղծողներից – 105-ամյակ
ԷՄՄԱ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ (1922-2007), հնագետ, պատմաբան, ազգագրագետ, Մեծամորի միջնաբերդի հնագիտական պեղումների հանձնաժողովի ղեկավար (1993 թ.), ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտի «Վաղ հնագիտության» բաժնի
վարիչ (1978-2005 թթ.) – 100-ամյակ
ԺԻՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1952), բուսաբան, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ (2010 թ.), ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի տնօրեն (2006 թ.) – 70-ամյակ
ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1942), արվեստաբան, Հայաստա123

նի ազգային պատկերասրահի գիտական գծով տնօրեն (1987
թ.), Մշակութային արժեքների պահպանման գործակալության
փորձագետ (1980 թ., կերպարվեստ) – 80-ամյակ
ՄԱՐԻՆԵ ԴԵԻՆՅԱՆ (1962), օպերային երգչուհի, մանկավարժ,
ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2012 թ.) – 60-ամյակ
ՊԵՏՐՈՍ ԱԼՈՅԱՆ (1937-2014), երկրաբան, Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ, «Գեոիդ» ՍՊԸ-ի
հիմնադիր տնօրեն, «Ընդերքի պահպանության կենտրոն»-ի
նախագահ (2008 թ.) – 85-ամյակ

29.08
ԱՎԵՏԻՔ ԱԲԱՋՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, գծանկարիչ – 70ամյակ
ԱՐՏՈ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (29.08 (10.09) 1892-1971), համաճարակաբան, ՀԽՍՀ մանրէաբանների, համաճարակագետների ու
վարակագետների ընկերության նախագահ, ԵԲԻ համաճարակաբանության և բժշկական մակաբուծության ամբիոնի հիմնադիր-վարիչ (1935-1971 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1955 թ.), ԽՍՀՄ ԲԳԱ իսկական անդամ (1960 թ.) – 130ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԳԵՆՉ (ԳԵՆՉՂԼՅԱՆ) (1897-1974), գրաֆիկ, ծաղրանկարիչ – 125-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1937), երկրաբան, Մոսկվայի հանքային հումքի և ընդերքի օգտագործման տնտեսագիտական
ինստիտուտի բաժնի վարիչ (2001 թ.), Հանքային պաշարների
միջազգային ԳԱ անդամ (1994 թ.), ՌԴ բնական և լեռնային պաշարների ԳԱ անդամ (1997-2000 թթ.), ՌԴ վաստակավոր երկրաբան (1998թ.) – 85-ամյակ
ՄՈՐԻՍ ՄԵՏԵՐԼԻՆԿ (1862-1949), բելգիացի ֆրանսալեզու
բանաստեղծ, դրամատուրգ, փիլիսոփա, Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիր (1911 թ.), Գրողների միջազգային «Պեն» ընկերության նախագահ (1947-1949 թթ.) – 160-ամյակ
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30.08
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ (1927-2004), կինոռեժիսոր, բեմադրիչ, Տաշքենդի Ա. Օստրովսկու անվան գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական արվեստանոցի ղեկավար (1953-1956 թթ.), Մոսկվայի Սատիրայի թատրոնի ռեժիսոր
(1966-1982 թթ.) – 95-ամյակ
ՎՐԵԺ ԹԱՍԼԱԿՅԱՆ (1942), ճարտարապետ, մանկավարժ –
80-ամյակ

31.08
ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1932-2018), արձակագիր, թատերագիր,
հրապարակագիր, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2012 թ.) –
90-ամյակ
ՔԻՄ ՔԱՇՔԱՇՅԱՆ (1952), ալտահար, մանկավարժ, դերասան,
«Գրեմմի» մրցանակակիր (2013 թ.) – 70-ամյակ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
1.09
Գիտելիքի, գրի և դպրության օր
ԳԵՎՈՐԳ ԶՈՒԲՅԱՆ (01.09 (14.09) 1912-1981), աշխարհագրագետ, օդերևութաբան, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
(1970 թ.) – 110-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՍԱԼԱԽՅԱՆ (1922-1969), գրականագետ, խմբագիր,
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1948 թ.) – 100-ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐՈՒԽԱՆ (ՀՐԱՉԻԿ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ) (1947-2016),
թարգմանիչ, բանաստեղծ, Հայաստանի գրողների միության
անդամ (1978 թ.), Վանաձորի բաժանմունքի պատասխանատու
քարտուղար, Ստ. Զորյանի տուն-թանգարանի տնօրեն (1990
թ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2011 թ.) – 75-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ԲԱԲԱՅԱՆ (1927-2012), քիմիկոս, «Քար ու սիլիկատներ» ԳԱՄ-ի գլխավոր տնօրեն (1983-1993 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1981 թ.) – 95-ամյակ
125

ՄԻՔԱՅԵԼ ՔՈԹԱՆՅԱՆ (1927-1999), տնտեսագետ, մանկավարժ, խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1986 թ.), ՀՀ ԳԱԱ
տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն (1987-1999 թթ.),
Հայաստանի տնտեսագետների միության նախագահ (19891999 թթ.), ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, Տնտեսագետների միջազգային միության անդամ (1992 թ.) – 95-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԹՈՒՆՅԱՆ (1937), բժիշկ-նյարդաբան, ՌԲԳԱ ակադեմիկոս, ՀՀ նյարդաբանների գիտական ասոցիացիայի վարչության
անդամ, Ս. Ավդալբեգյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն (2003 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2012թ.) – 85-ամյակ
ՍԵԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1862-1936), բանասեր, մանկավարժ –
160-ամյակ

2.09
ԳՈՒՐԳԵՆ ԹՈՆՈՒՆՑ (1922-1997), դերասան, Յակուտիայի ժողովրդական արտիստ (1961 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ
(1967 թ.), ՌԴ ժողովրդական արտիստ (1993 թ.) – 100-ամյակ

3.09
ԳՈՒՐԳԵՆ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ (03.09 (16.09) 1907-1982), գենետիկ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1948 թ. ), ՀԽՍՀ ԳԱ բույսերի գենետիկայի ինստիտուտի տնօրեն (1946-1952 թթ.), գյուղատնտեսական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (1949-1953 թթ.) – 115-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԻՇՏՈՅԱՆ (1947), ֆուտբոլիստ, ԽՍՀՄ ֆուտբոլի հավաքականի հարձակվող, սպորտի վարպետ (1971 թ.), «Արարատ» ֆուտբոլային դպրոցի հիմնադիր (1988 թ., ԱՄՆ, 2008 թ.՝
Իշտոյանի անվան ֆուտբոլի ակադեմիա) – 75-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ (ՀԱԿՈԲՅԱՆ) (1952), բանաստեղծ, թարգմանիչ, լրագրող, ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
սպորտի նախարար (1991-1996 թթ.) – 70-ամյակ
ՍՈՂՈՄՈՆ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ (ՍԵՅՐԱՆՈՎ) (1907-1974), թառահար, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1961 թ.) – 115-ամյակ
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ՍՈՂՈՄՈՆ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ (1907-1978), գրականագետ, բանասեր, խմբագիր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1938 թ.), «Սովետական գրականություն և արվեստ» ամսագրի խմբագիր (1946-1947 թթ.), ՀԽՍՀ Գրողների միության
վարչության քարտուղար, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1967 թ.) – 115-ամյակ
ՎՐՈՒՅՐ ՓԱՆՈՅԱՆ (1907-1977), դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1961 թ.) – 115-ամյակ
ՏԱՐՈՆ ԱՃԵՄՕՂԼՈՒ (ԱՋԵՄՕՂԼՈՒ) (1967), հայազգի ամերիկացի տնտեսագետ, մանկավարժ, Տնտեսական աճի ծրագրի,
Տնտեսական հետազոտությունների ազգային բյուրոյի, Քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի անդամ – 55-ամյակ

4.09
ՄԵՍՐՈՊ ԳՈՒՅՈՒՄՃՅԱՆ (1897-1983), բառարանագիր, լեզվաբան – 125-ամյակ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1927-2015), երգչուհի, մանկավարժ,
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1982 թ.) – 95-ամյակ
ՎԻԿՏՈՐ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (1947-1996), բանաստեղծ, արձակագիր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության (1981 թ.), Վրաստանի գրողների միության անդամ (1991 թ.) – 75-ամյակ

5.09
ԱՆԱՏՈԼԻ ԱՎԵՏՅԱՆ (1952), նկարիչ, քանդակագործ, ԽՍՀՄ,
ՀՀ Նկարիչների միությունների անդամ (1988 թ.), Նկարիչների
միջազգային ասոցիացիայի (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) անդամ (1997 թ.), ՀՀ
Նկարիչների միության վարչության անդամ (2008 թ.), ՀՀ վաստակավոր (2009 թ.), ՀՀ ժողովրդական (2017 թ.) նկարիչ – 70ամյակ
ԼԱՐԻՍԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ (1937-2018), գրականագետ, բանասեր, մանկավարժ – 85-ամյակ
ԿԻՄ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ (1942-2014), պատմաբան, իրավագետ,
մանկավարժ, «Մռավի ղողանջներ» ամսաթերթի խմբագիր
(1992-2014 թթ.) – 80-ամյակ
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ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՑԻԱԼԿՈՎՍԿԻ (05.09 (17.09) 1857-1935), ճարտարագետ, գյուտարար, տիեզերագնացության տեսության հիմնադիր – 165-ամյակ
ՄԻՀՐԱՆ ԱՂԱԶԱՐՅԱՆ (1892-1933), հասարակական, քաղաքական, կուսակցական գործիչ, հրապարակախոս, խմբագիր,
«Լիբանան», «Ժողովուրդ» թերթերի խմբագիր (1924-1935 թթ.),
Բեյրութի «Ժողովուրդ» թերթի խմբագիր (1932 թ.) – 130-ամյակ
ՄՈՐԻԿ ԼՈՒԿԱՉ (ՄՈՐԻՑ ԼՈՒՔԱՉՅԱՆ, ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ) (18121881), գրող, թարգմանիչ, պետական գործիչ, Կիշֆալուդիի
գրական ընկերության նախագահ, Հունգարիայի առևտրի նախարարության պետական քարտուղար (1848 թ.), Հունգարիայի
ԳԱ անդամ (1858 թ.) –210-ամյակ

6.09
ԳԵՎՈՐԳ ԴՊԻՐ ՊԱԼԱՏԵՑԻ (ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՏԷՐՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ) (1737-1812), բառարանագիր, պատմաբան,
թարգմանիչ, պարսկերեն-հայերեն բառարանի հեղինակ (1826
թ.) – 285-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԻՆԱՆՅԱՆ (1872-1939), ջութակահար, կոմպոզիտոր, երգեհոնահար, դիրիժոր, երաժշտական-հասարակական գործիչ, մանկավարժ, «Սինանյան» նվագախմբի ղեկավար, Կ. Պոլսի երաժշտական խորհրդի պատվավոր անդամ
(1926 թ.), Հայկական արվեստի տան հիմնադիրներից – 150ամյակ
ՎԱՀԱՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻ (1957), լրագրող, լուսանկարիչ, ԽՍՀՄ, Հայաստանի նկարիչների, ժուռնալիստների միությունների անդամ
– 65-ամյակ

7.09
ԿՈՄԻՏԱՍ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1947- 2019), արձակագիր, լրագրող,
«Եղիցի լույս» (1995 թ.), «Լուսարար» (2001-2002 թթ.), «Հայրենյաց պաշտպան» (2000-2006 թթ.), «Արցախ» (1993-1994 թթ.)
թերթերի խմբագիր, Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան
պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն (2006 թ.) – 75ամյակ
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ՆԱՆԵ (1962), բանաստեղծ, հրատարակիչ, ՀՀ Նկարիչների,
Գրողների (1999 թ.) միությունների անդամ, «Մշակ» թերթի,
«Լապտերիկ» մանկապատանեկան հանդեսի (2010 թ.) խմբագիր – 60-ամյակ

8.09
ԱՌԱՆՁԱՐ (ՄԻՍԱՔ ԳՈՒՅՈՒՄՃՅԱՆ) (1877-1913), գրող, երգիծաբան, նովելիստ, մանկավարժ, Ալեքսանդրիայի (1907 թ.),
Ադանայի ազգային վարժարանների տնօրեն (1908-1913 թթ.) –
145-ամյակ
ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԳԱԼԻԿՅԱՆ (1912-2004), ճարտարապետ, Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գլխավոր ճարտարապետ (1957-1999
թթ.) – 110-ամյակ
ՕՀԱՆ ԴՈՒՐՅԱՆ (ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ) (1922-2011),
դիրիժոր, կոմպոզիտոր, մանկավարժ, Հայաստանի պետական
սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր (1957-1960 թթ.), Հայաստանի
ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար,
գլխավոր դիրիժոր (1960-1965 թթ., 1972-1974 թթ.), Հայաստանի
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր (1971-1972 թթ.,1998-2002
թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1967 թ.) – 100-ամյակ

9.09
ԼՈՒԻՋԻ ԳԱԼՎԱՆԻ (1737-1798), իտալացի անատոմ, ֆիզիոլոգ,
էլեկտրաֆիզիկայի հիմնադիր – 285-ամյակ
ՄԱՐԳՈ (ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ) ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1927-2016), դերասանուհի, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1961 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1978 թ.) – 95-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ (1942), դերասան, ռեժիսոր, ՀԽՍՀ
վաստակավոր (1980 թ.), ՀՀ ժողովրդական (2003 թ.) արտիստ,
Երևանի պատվավոր քաղաքացի (2016 թ.) – 80-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ (1937), մանկագիր, բանաստեղծ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1984 թ.) – 85-ամյակ
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ՏԱՏՅԱՆԱ ԻԶՄԱՅԼՈՎԱ (1907-1989), ռուս արվեստաբան, հայագետ – 115-ամյակ

10.09
ԱԼԵՔՍԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ (1907-1981), իրավաբան, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1971 թ.) – 115-ամյակ
ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1962), իրավաբան, մանկավարժ, պետական գործիչ, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի անդամ – 60ամյակ
ՄՈՐՈՒՍ (ՄԱՐԳԱՐ) ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ (1902-1979), պատմաբան,
բանասեր, Սուրբ Էջմիածնի մատենադարանի (1937- 1938 թթ.),
Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի (1964-1975
թթ.) տնօրեն, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ (1963 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1961 թ.) – 120-ամյակ

11.09
ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1862-1938), պատմաբան, հայագետ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ Գիտության և արվեստի ինստիտուտի իսկական անդամ (1925 թ.), Էրզրումի Սանասարյան
վարժարանի վերջին տեսուչ –160-ամյակ
ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1967), ջազային երգչուհի, ՌԴ վաստակավոր արտիստ (2015 թ.) – 55-ամյակ
ՍԱՄՎԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1962), ռազմական գործիչ, ազատամարտիկ, ԼՂՀ ՊԲ գեներալ-մայոր (2001 թ.), Արցախի հերոս
(2000 թ.) – 60-ամյակ

12.09
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՄՋՅԱՆ (1937-2003), ռեժիսոր, Հայֆիլմի ռեժիսոր (1968-1970 թթ.), Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր (1965-1988 թթ.), գլխավոր ռեժիսոր (1988-1992
թթ.), Երևանի մարիոնետների թատրոնի տնօրեն (1998-2000
թթ.), Գյումրու դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական
ղեկավար (2000-2003 թթ.), ՀՀ վաստակավոր արտիստ (1990
թ.) – 85-ամյակ
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ԳԵՎՈՐԳ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1917-1996), դերասան, ՀԽՍՀ ժողովըրդական արտիստ (1985 թ.) – 105-ամյակ
ԵՂԻՇԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1912-1982), գրականագետ, բանասեր,
մանկավարժ – 110-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՅԱՆ (1882-1915), մարզիկ, Ստոկհոլմի 5-րդ օլիմպիական խաղերի մասնակից Օսմանյան Թուրքիայի կազմում
(1912 թ.) – 140-ամյակ
ՊԱՈՒԼԻՆ ԴԵՆԻՍ (1937), կենսաբան (մոլեկուլային և բջջային
կենսաբանություն), մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան
անդամ (2008 թ.), Բրազիլիայի ԳԱ անդամ, ԵՊՀ պատվավոր
դոկտոր – 95-ամյակ
ՊՈՂՈՍ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ (1802-1884), լեզվաբան, պատմաբան,
աշխարհագետ, մանկավարժ, Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1824 թ.) – 220-ամյակ
ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶՅԱՆ (1892-1986), թեթևատլետ, Ստոկհոլմի
5-րդ օլիմպիական խաղերի մասնակից Օսմանյան Թուրքիայի
կազմում (1912 թ.) – 130-ամյակ

13.09
ԱՐԱՄ ԹՈՓՉՅԱՆ (1962), բանասեր, թարգմանիչ, գրականագետ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (1991 թ.), «Հայագիտական
ուսումնասիրություններ»-ի միջազգային ընկերության անդամ
(2001 թ.) – 60-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1957), դերասան, ռեժիսոր, բեմադրիչ,
«Եռանկյունի» թատրոն-ստուդիայի հիմնադիր, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2008 թ.) – 65-ամյակ

14.09
ԻԼՅԻՉ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ (1937-2019), արձակագիր, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, «Հայէլեկտրամեքառ» ԲԲԸ-ի նախագահ, «Զորավար Անդրանիկ» թանգարանի հիմնադիրղեկավար (2006 թ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.) –
85-ամյակ
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ՄՈՎՍԵՍ ՍԻԼԻԿՅԱՆ (1862-1937), ռազմական գործիչ, ազգային հերոս, Հայաստանի Առաջին Հանրապետության բանակի
գեներալ-լեյտենանտ (մայիսի 28, 1919 թ.), ՀՀ բանակի ռազմական խորհրդի անդամ (ապրիլի 24, 1919 թ.), Սարդարապատի
հերոսամարտի կազմակերպիչներից – 160-ամյակ

15.09
ԱԶԱՏ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ (1937-2012), լուսանկարիչ, ֆոտոլրագրող,
«Վերնատուն» միավորման անդամ, Վրաստանի Ժուռնալիստների միության անդամ – 85-ամյակ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ (1922-1994), գեղանկարիչ, գրաֆիկ,
նկարիչ-ձևավորող, մանկավարժ, բանաստեղծ – 100-ամյակ
ԱՐՏՈ ՏԵՐՅԱՆ (1892-1954), դերասան, բեմադրիչ, “Bank
Sepah”-ի տնօրեն – 130-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ (1857-1918), բժիշկ, բանաստեղծ, հասարակական-քաղաքական, կուսակցական գործիչ, Հայ ազգային
խորհրդի Բաքվի մասնաճյուղի փոխնախագահ – 165-ամյակ
ՄԱՐԿՈՍ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ (1912-1991), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ
վաստակավոր նկարիչ (1985 թ.) – 110-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ԳՅՈՒԼԽԱՍՅԱՆ (1927-2012), գյուղատնտես, Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի ռեկտոր(1978-1994 թթ.)
– 95-ամյակ

16.09
ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՇԻՆՋԱՂՅԱՆ (16.09 (28.09) 1857-1925), նկարիչ,
ազգային ռեալիստ, բնանկարչության հիմնադիր, արձակագիր,
հասարակական գործիչ – 165-ամյակ
ԾԵՐԵՆՑ (ՀՈՎՍԵՓ ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ) (1822-1888), գրող, հրապարակախոս, լրագրող, բժիշկ, պատմավիպասան, Կ. Պոլսի
«Բարեգործական ընկերության» հիմնադիրներից – 200-ամյակ
ՄԱԳԴԱԼԻՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (1947), կենսաքիմիկոս, Կենսագործունեության անվտանգության և էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի անդամ (2002 թ.) – 75-ամյակ
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ՄԱՏԹԵՈՍ ՄԱՂԱՔՅԱՆ (ԹԵՈՓԻԼՅԱՆ, ՄԱՂԱՔ-ԹԵՈՓԻԼՅԱՆ)
(1767-1847), փիլիսոփա, բանասեր, Մխիթարյան միաբանության անդամ – 255-ամյակ
ՊԵՊՈ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (ՊԵՏՐՈՍ ԳԱԼԱՅՃՅԱՆ) (1937-2015), գրող,
հրապարակախոս, լրագրող, խմբագիր, հասարակական, մշակութային գործիչ – 85-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՓԱՐԹԱՄՅԱՆ (1962), հաղորդավար, պրոդյուսեր,
«Հայկական արվեստներ» ընկերության հիմնադիր-ղեկավար –
60-ամյակ

17.09
ՄԱՔՍԻՄ ՏԱՆԿ (ԵՎԳԵՆԻ ՍԿՈՒՐԿՈ) (1912-1995), բելառուս
բանաստեղծ, ԲԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1972 թ.), ԲԽՍՀ
ժողովրդական բանաստեղծ (1968 թ.) – 110-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԼՅՈՒԲԻՄՈՎ (17.09 (30.09) 1917-2014), ռուս ռեժիսոր,
դերասան, ՌԴ ժողովրդական դերասան (1992 թ.), Տագանկայի
թատրոնի հիմնադիր (1964 թ.) – 105-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ՍԱՖԱՐՅԱՆ (1937), ճարտարապետ, Միջազգային ճարտարապետական ակադեմիայի անդամ (1999 թ.), ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1987 թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (2009 թ.) – 85-ամյակ

18.09
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՆԱԹԱՆ (ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ) (1937), բանաստեղծ, թարգմանիչ, լրագրող, Մասիսի «Նոր ուղի» թերթի խմբագիր, հրապարակախոս, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1974 թ.) – 85-ամյակ
ՆԱՎԱՍԱՐԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԿՃՈՅԱՆ (1957), հոգևոր գործիչ, «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն» գիտամշակութային
կենտրոնի հիմնադիր (1996 թ.), ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր
(2002 թ.), Հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ (1999 թ.)– 65-ամյակ
ՆՈՐ-ԱՅՐ (ՆՈՐԱՅՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ) (1912-1981), արձա133

կագիր, լրագրող, խմբագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ
(1934 թ.) – 110-ամյակ
ՆՈՐԱՅՐ ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ (1967), դուդուկահար, երաժիշտ, մանկավարժ – 55-ամյակ
ՇԱՌԼ (ԿԱՐԱՊԵՏ) ԱԴԱՄՅԱՆ (1872-1947), գեղանկարիչ, Փարիզի «Նասիոնալ» գեղարվեստի ազգային ընկերության անդամ
(1927 թ.), ֆրանսահայ նկարիչների «Անի» ընկերության հիմնադիրներից – 150-ամյակ

19.09
ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈՒՐՅԱՆ (1887-1965), բանաստեղծ, մանկավարժ
– 135-ամյակ
ԲԱԳՐԱՏ ԲՈՐՅԱՆ (1882-1938), պատմաբան, պետական, կուսակցական, քաղաքական, հասարակական գործիչ, անհատի
պաշտամունքի զոհ – 140-ամյակ
ՊԱՎԵԼ ՍԱՐԿԻՍՈՎ (1932-2012), հայազգի քիմիկոս, տեխնոլոգ, Դ.Ի. Մենդելեևի անվան Ռուսաստանի քիմիական ընկերության նախագահ, ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ (1990 թ.), ՌԴ ԳԱ
ակադեմիկոս (1997 թ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
(2008 թ.) – 90-ամյակ

20.09
ԱՆԱՀԻՏ ԲԱԽՇՅԱՆ (1947), հասարակական-քաղաքական
գործիչ, մանկավարժ, Երևանի ավագանու անդամ, «Ժառանգություն» կուսակցության անդամ, «Բարև, Երևան» դաշինքի
անդամ, ՀՀ ԱԺ նախկին պատգամավոր, Կրթության ազգային
ինստիտուտի փոխտնօրեն (2012 թ.) – 75-ամյակ
ԻԼԱՐԻՈՆ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ (ՄԻՐԶԱԽԱՆՈՎ) (1887-1960), գեներալ-մայոր, ԽՍՀՄ սպառազինության ժողկոմի տեղակալ
(1940 թ.) – 135-ամյակ
ՌՈԲԵՐՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ (1947), գրականագետ, բանասեր,
արձակագիր, ՀՀ Նկարիչների, Գրողների (2013 թ.) միությունների անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչության խմբագիր (1974-1996
թթ.) – 75-ամյակ
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ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1917-1997), քիմիկոս, խմբագիր, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1977 թ.), ՀՀ ԳԱԱ նախագահի խորհրդական (1994-1997 թթ.), Հայաստանում օրգանական քիմիայի
դպրոցի հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ (1974 թ.) – 105-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ (1892-1965), պատմաբան, մանկավարժ, Հայաստանի ժողկոմսովետին կից անգրագիտության վերացման կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ (1921-1922
թթ.), Հայկական հանրագիտարանի ստեղծման աշխատանքների մասնակից (1930 թ.), ԽՍՀՄ 3-րդ գումարման Գերագույն
Խորհրդի պատգամավոր (1950-1954 թթ.), Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ (1946 թ.) – 130-ամյակ
ՏԻՐԱՆ ՔԵԼԵԿՅԱՆ (1862-1915), լրագրող, հրապարակագիր160-ամյակ

21.09
ՀՀ անկախության հռչակման օր
ԳԵՈՐԳԻ ԱՎԹԱՆԴԻԼՈՎ (1922-2009), հայազգի ախտաբան,
Ռուսաստանի ԲԳԱ ակադեմիկոս (1992 թ.), Հյուսիսային ՕսիաԱլանիա Հանրապետության (1999 թ.), ԽՍՀՄ (1990 թ.) գիտության վաստակավոր գործիչ, Կաբարդինո-Բալկարիայի Ինքնավար Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ, Մոսկվայի ախտաբանական միջազգային դպրոցի հիմնադիր, Ախտաբանների
համամիութենական գիտական ընկերության գլխավոր քարտուղար (1965-1979 թթ.), ԽՍՀՄ առողջապահության նախարարության գլխավոր ախտաբան-անատոմ (1974-1984 թթ.) – 100ամյակ
ԼԱՅԹԱ ԱԲԵԼ (1922), կենսաքիմիկոս, Նյու Յորքի ԳԱ (1967 թ.),
Հունգարիայի ԳԱ (1991 թ.) անդամ, Սլովենիայի ԳԱ թղթակից
անդամ (1989 թ.), Կենսաքիմիկոսների (1958 թ.), Ուղեղի հետազոտության (1966 թ.) միջազգային գիտական կազմակերպության անդամ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (1994 թ.) –
100-ամյակ
ԿԱՐԼԵՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (1937), դիրիժոր, երգահան, բանահա135

վաք, թառահար, «Տկզար» նվագախմբի հիմնադիր-ղեկավար
(1982 թ.) – 85-ամյակ
ՍԹԻՎԵՆ ԷԴՎԻՆ ՔԻՆԳ (1947), ամերիկացի գրող, «Փախուստ
Շոուշենկից» ֆիլմի սցենարի հեղինակ – 75-ամյակ
22.09
ԳՐԻԳՈՐԻ ՄՈՐԻԿ (ՄՈՐԻՑ) (1812-1881), հայազգի բանասեր,
պատմաբան, Հունգարիայի ԳԱ անդամ (1858 թ.) – 210-ամյակ
ԷԼԻԶԱ ԳՅՈՒԼԵՍԵՐՅԱՆ (1922-1992), դերասանուհի, թատերական գործիչ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1986 թ.) – 100-ամյակ
ՇԱՀՈՒՄ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1932-2007), դերասան, ասմունքող, մանկավարժ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1978 թ.) – 90-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ (1927-2017), պատմաբան, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1994 թ.), ՀՀ ԳԱԱ նախագահության
խորհրդական (2011 թ.), անդամ (1990-2011 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար (2006-2011 թթ.), Բնության և հասարակության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի
անդամ, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2003 թ.) – 95ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1922-1992), նկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1972 թ.) – 100-ամյակ

23.09
ԴԱՎԻԹ ԿԼԴԻԱՇՎԻԼԻ (1862-1931), վրացի արձակագիր, դրամատուրգ – 160-ամյակ
ՄԵԼԻՔ ՄԱՎԻՍԱԿԱԼՅԱՆ (1937), դիրիժոր, կոմպոզիտոր, մանկավարժ, Հայաստանի հեռուստառադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր
(1972-1986 թթ.), Հայաստանի Թ. Ալթունյանի անվան հայկական
ժողովրդական երգի-պարի անսամբլի գեղարվեստական ղեկա136

վար (1991-1997 թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
(1982 թ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (2012 թ.) – 85-ամյակ
ՇՈՒՇԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1967), երգչուհի, մանկավարժ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2006 թ.) – 55-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ՉԱՆՉՈՒՐՅԱՆ (1937-2009), պարող, պարուսույց, Հայաստանի պարի պետական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար (1993-2005 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1973
թ.) – 85-ամյակ
ՑՈԼԱԿ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ (ԳԱԼՈՒՍՏ ՍՈՒԼՈՒԼԻԿՅԱՆ) (23.09
(05.10) 1887-1964), դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ
(1947 թ.) – 135-ամյակ

24.09
ԱԶԱՏ ՄԱԹՅԱՆ (1942), բանաստեղծ, թարգմանիչ, մանկավարժ, Նոր Ջուղայի Ներկայացուցչական և Պատգամավորական ժողովների անդամ, իրանահայ ազգային և մշակութային
միության վարչության նախագահ, «Հանդես» գրական-գեղարվեստական եռամսյայի խմբագրության անդամ – 80-ամյակ
ՀՈՎՆԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1947), գրաֆիկ, նկարիչ-ձևավորող,
մանկավարժ, «Աղբյուր» ամսագրի գեղարվեստական խմբագիր
(1984 թ.) – 75-ամյակ
ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1962), գրականագետ, բանասեր, մանկավարժ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1996 թ.) –
60-ամյակ

25.09
ԳԵՎՈՐԳ ՉԵՓՉՅԱՆ (1927-2016), դերասան, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1971 թ.) – 95-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ԹԱՄԱՐՅԱՆ (1957-2005), արձակագիր, ՀՀ Գրողների
միության անդամ (1991 թ.) – 65-ամյակ
ՈՒԻԼԻԱՄ ՖՈԼՔՆԵՐ (1897-1962), ամերիկացի գրող, Նոբելյան
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մրցանակի դափնեկիր (գրականության բնագավառ, 1949 թ.) –
125-ամյակ

26.09
ԱՐԱՄ ԻՍԱԲԵԿՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1982թ.), Նկարիչների միջազգային
ընկերության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) անդամ, Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ռեկտոր (2000-ից), ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2002 թ.), ՀՀ ժողովրդական նկարիչ (2019 թ.)
– 70-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԿԱՐԱԽԱՆՈՎ (1937), հայազգի քիմիկոս, նավթաքիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008 թ.), Ռուսաստանի ԲԳԱ ակադեմիկոս – 85-ամյակ
ՎՐԹԱՆԵՍ ԱԽԻԿՅԱՆ (1872-1936), գեղանկարիչ, նկարիչձևավորող, մանկավարժ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1935 թ.) – 150-ամյակ

27.09
ԳԵՎՈՐԳ (ԿԻՄԻԿ) ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1907-1957), բեմադրիչ,
Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տնօրեն, Լենինականի (այժմ՝ Գյումրի) պետական թատրոնի, Երևանի կոնսերվատորիայի (1932-1933 թթ.) տնօրեն, Երևանի Հ. Պարոնյանի
անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր (1957 թ.) – 115-ամյակ
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՍԱՐԱՋԵՎ (ՍԱՐԱՋՅԱՆ) (27.09 (01.10) 18771954), ջութակահար, դիրիժոր, մանկավարժ, հասարակական
գործիչ, Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր, գեղարվեստական ղեկավար (1941 թ.), Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր (1936-1937
թթ., 1940-1954 թթ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1945 թ.),
ԽՍՀՄ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1947 թ.) – 145-ամյակ

28.09
ԳՐԻԳՈՐ ԲԱԴԱԼՅԱՆ (1922-1993), քանդակագործ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967թ.) – 100-ամյակ
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ԵՐՎԱՆԴ ԲԻՉԱԽՉՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1988 թ.) – 75-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՎՆԻԿՅԱՆ (1952), բալետի արտիստ, պարուսույց,
ՀՀ վաստակավոր արտիստ (1987 թ.) – 70-ամյակ

29.09
ԶԱՎԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1952), հաղորդավար, մանկավարժ, Երևանի մարզահամերգային համալիրի փոխտնօրեն
(1994-1997 թթ.), «Դիպված» հաղորդաշարի հիմնադիր-վարող
(2003 թ.) – 70-ամյակ
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ (1927-2013), կենսաքիմիկոս,
YBRO-ի ուղեղի ուսումնասիրության միջազգային կազմակերպության, նեյրոքիմիկոսների եվրոպական և ամերիկյան ընկերությունների անդամ, «Նեյրոքիմիա» ամսագրի խմբագրի
տեղակալ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1994 թ.), ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտական խորհրդի նախագահ (1957-1960 թթ.), Մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն (1986-2006 թթ.), տնօրենի խորհրդական (2006 թ.),
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ (2004 թ.) – 95-ամյակ
ՀԵՆՐԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ (1947-2010), քանդակագործ, գեղանկարիչ, խեցեգործ, մանկավարժ, «Մունետիկ» հասարակական կազմակերպության հիմնադիր-ղեկավար (2002 թ.),
Հանրային խորհրդի մշակույթի հանձնաժողովի անդամ (2009
թ.), Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1982 թ.) – 75ամյակ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՄՆԱԿՅԱՆ (1837-1920), պոլսահայ դերասան, բեմադրիչ, թատերական գործիչ, Օսմանյան դրամատիկ թատերախմբի տնօրեն, ռեժիսոր, դերասան (1885-1914 թթ.) – 185ամյակ
ՅԱՆ ՌՈՒՍՏԵՄ (ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՌՈՒՍՏԱՄ) (1762-1835), գեղանկարիչ, մանկավարժ – 260-ամյակ
ՆՈՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1937-1993), դերասանուհի – 85-ամյակ
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30.09
ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1967), դաշնակահար, մանկավարժ,
Ա. Խաչատրյանի անվան տուն-թանգարանի տնօրեն (2004-ից),
Ա. Խաչատրյանի անվան տրիոյի դաշնակահար (2005 թ.),
Եվրոպայի դաշնակահար-ուսուցիչների ասոցիացիայի (EPTA)
հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ (2012 թ.) – 55-ամյակ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
1.10
ԱՐԱՄ ԲԱՐԼԵԶԻԶՅԱՆ (1937), լեզվաբան, ռոմանագետ, բառարանագիր, մանկավարժ, Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր (1985-1993 թթ.) – 85-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՉԱԼՏԻԿՅԱՆ (1937-1994), ճարտարապետ, գեղանկարիչ, գրաֆիկ, Մոսկվայի նկարիչների միության անդամ (1968 թ.)
– 85-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ (1937-1996), արձակագիր, հրապարակախոս, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1977 թ.), «Արևիկ»
(1986-1996 թթ.), «Սովետական գրող» (1974-1982 թթ.) հրատարակչությունների գլխավոր խմբագիր – 85-ամյակ
ԽՈՐԵՆ ԳԱԼՖԱՅԱՆ (ՆԱՐ ՊԵՅ ԼՈՒՍԻՆՅԱՆ) (1832-1892), բանաստեղծ, դրամատուրգ, թարգմանիչ, հրապարակախոս, մանկավարժ, հոգևոր գործիչ, «Մասեաց աղաւնի» ամսագրի խմբագիր (1855-1858 թթ.) – 190-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (1952), լեզվաբան, բառարանագիր – 70ամյակ
ՎԱԴԻՄ ԱԼԵՔՍԵԵՎՍԿԻ (1917-2005), էլեկտրատեխնիկ, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀԽՍՀ գիտության և տեխնիկայի
վաստակավոր գործիչ (1967 թ.) – 105-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԱՆՏԱՇՅԱՆ (1942), քանդակագործ, ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ (1976 թ.), Հայաստանի նկարիչների
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միության փոխնախագահ (1994-1998 թթ.), ԱՊՀ երկրների նկարիչների միությունների կոնֆեդերացիայի նախագահության
համանախագահ (1994-1998 թթ.) – 80-ամյակ

2.10
ԱՐՏԵՄ ՓԱԹԱՓՈՒԹՅԱՆ (1967), բժիշկ, Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր (1996 թ.), ԱՄՆ ԳԱԱ անդամ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր (2021 թ., բժշկության
բնագավառ) – 55-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1985 թ.) – 65-ամյակ

3.10
ԱՍԻԼՎԱ (ՍԻԼՎԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ) (1937), գեղանկարիչ, քանդակագործ, փորագրող, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Պլաստիկ արվեստի միջազգային ընկերակցության հիմնադիր (1993 թ.), «Արիան-Եսսօր»
ասոցիացիայի հիմնադիր-նախագահ, Փարիզի Մեծ պալատի
Համեմատության սրահի խմբի ղեկավար – 85-ամյակ
ԷՎԱԼԴ ԼԻԴԵՆ (1862-1939), շվեդ արևելագետ, հայագետ – 160ամյակ
ԼՈՒԻ ԱՐԱԳՈՆ (ԼՈՒԻ-ՄԱՐԻ ԱՆԴՐԻՅՈ) (1897-1982), ֆրանսիացի գրող, քաղաքական գործիչ, Գոնկուրյան ակադեմիայի
անդամ – 125-ամյակ
ՅՈՒԶԵՖ ԴԻՈՆԻՍ ՄԻՆԱՍՈՎԻՉ (1792-1849), հայազգի լեհագիր բանաստեղծ, թարգմանիչ, Լեհական թագավորության
դատախազության գլխավոր թարգմանիչ (1817 թ.), Վարշավայի
«Երաժշտական շաբաթաթերթ» հանդեսի խմբագիր (1820-1821
թթ.) – 230-ամյակ
ՆՎԱՐԴ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ (1892-1957), գրականագետ, ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1943 թ.), Ալ. Մյասնիկյանի անվան
հանրապետական գրադարանի գիտական կաբինետի վարիչ
(1931-1932 թթ.), Հովհ. Թումանյանի Դսեղի տուն-թանգարանի,
Երևանի թանգարանի հիմնադիրներից – 130-ամյակ
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4.10
ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (1962), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (2000 թ.) – 60-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՏԵՐ-ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆ (1947), մեխանիկ, Հայաստանի
Ամերիկյան համալսարանի համահիմնադիր (1991 թ.), ՀՀ ԳԱԱ
արտասահմանյան անդամ (1998 թ.), Ճարտարագիտական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն (1991 թ.) – 75-ամյակ
ԼՈՒԿԱՍ ԿՐԱՆԱԽ ԱՎԱԳ (1472-1553), Վերածննդի դարաշրջանի գերմանացի նկարիչ, գեղանկարչական և գրաֆիկական դիմանկարի վարպետ, Վիտենբերգում Ֆրիդրիխ Իմաստունի
պալատական նկարիչ (1505-1550 թթ.) – 550-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԽՐԻՍՏԱՖՈՐՅԱՆ (1942), ճարտարապետ, ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ (2010 թ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1978 թ.) – 80-ամյակ
ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ (1932-1979), կենսաքիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ (1977 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ բիոքիմիայի ինստիտուտի լաբորատորիայի գիտական գծով փոխտնօրեն (1971-1979
թթ.) – 90-ամյակ
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՈՎՅԱՆ (1957), նկարչուհի – 65-ամյակ
ԳԱԲՐԻԵԼ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1837-1920), արձակագիր,
բժիշկ – 185-ամյակ

5.10
Ուսուցչի միջազգային օր
ԱԼԲԵՐՏ ԱՍԼՅԱՆ (1922-2003), գեղանկարիչ, Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրության պատկերազարդման
բաժնի վարիչ (1973-1983 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ
(1977 թ.) – 100-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԽԱՉԻԿՅԱՆ (1957), արձակագիր, լրագրող, պետական, ռազմական, քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս,
Տրանսպորտի և հաղորդակցության փոխնախարար (1994-1998
թթ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 65-ամյակ
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ԹԱԴԵՎՈՍ ՋԻԼԱՎՅԱՆ (1892-1937), արձակագիր, ՀԽՍՀ
Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 130-ամյակ
ՆՈՐԻԿ ԼԵՎՈՆՅԱՆ (1947), բանաստեղծ, թարգմանիչ, արաբագետ, իսլամագետ, Հայաստանի գրողների միության անդամ
(1984 թ.) – 75-ամյակ

6.10
ԳԱՐԵԳԻՆ ԽԱԺԱԿ (ՉԱԳԱԼՅԱՆ) (1867-1915),հասարակական,
քաղաքական գործիչ, խմբագիր, ՀՅԴ կուսակցության անդամ –
155-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1957), արձակագիր, հրապարակախոս,
Հայաստանի գրողների միության անդամ (1989 թ.), «Հայաստան» հրատարակչության տնօրեն (1990-1998 թթ.), Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն (1998-2011 թթ.), «Հայկական
հանրագիտարան» հրատարակչության վերահսկիչ խմբագիր,
«Հոգևոր հայրենիք» ամսաթերթի հիմնադիր-խմբագիր (20042011 թթ.), «Մուսա լեռ» թանգարանի տնօրեն (2014 թ.) – 65ամյակ
ԺԱՆ ԱԼՄՈՒԽՅԱՆ (1932-2021), կոմպոզիտոր, խմբավար,
Արգենտինայի կոմպոզիտորների միության անդամ, Բուենոս Այրեսի «Արաքս» երգչախմբի ղեկավար (1957 թ.) – 90-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (1937), ճարտարագետ, տնտեսագետ,
Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի վարչության անդամ
(2003 թ.), ՀԽՍՀ Առևտրի նախարար (1986-1987 թթ.), ՌԴ Ճարտարագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ (2002 թ.), ՀՀ
ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր (2002 թ.) – 85-ամյակ
ՇԱՌԼ ԷԴՈՒԱՐ ԼԸ ԿՈՐԲՈՒԶԻԵ (1887-1965), ֆրանսիացի ճարտարապետ, տեսաբան, նկարիչ, դիզայներ – 135-ամյակ

7.10
Գրադարանավարի օր
ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1812-1878), երաժիշտ, ձայնագրագետ, առաջին երաժշտական հանդեսի` «Քնար
Արեւելեան»-ի հրատարակիչներից (1857 թ.) – 210-ամյակ
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ԷԴՈՒԱՐԴ ԱԲԱԼՅԱՆ (1927-1987), դերասան, կինոռեժիսոր,
«Մոսֆիլմ» կինոստուդիայի (1958 թ.), «Սատիրա և հումոր» հեռուստահաղորդման (1959 թ.) ռեժիսոր – 95-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎԱՆԱՆԴԵՑԻ (ՀՈՎՀԱՆ, ԱՄԻՐԶԱԴԵ ՄԻՐԶԱՅԱՆ) (1772-1841), բանաստեղծ, մշակութային գործիչ, մանկավարժ – 250-ամյակ
ՌԱՖԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (ԽԱՉԱՌ ԱՖՕ) (1937-1993), քանդակագործ, ԽՍՀՄ Նկարիչների միության անդամ (1976 թ.) – 85ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՀԱԳՆ (ՓԱԹԱՓՈՒԹՅԱՆ) (1927), գրող, թարգմանիչ, խմբագիր, թատերագիր, վիպագիր – 95-ամյակ

8.10
Կոմիտասի (Սողոմոն Սողոմոնյան) ծննդյան օրը (1869-1935)
ԱԲԵԼ ԱՂԱՆԲԵԳՅԱՆ (1932), տնտեսագետ, տնտեսամաթեմատիկական դպրոցի հիմնադիրներից, ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս
(1974 թ., ՌԳԱ՝ 1991 թ.), ՌԴ կառավարությանը կից ժողովրդական տնտեսության ակադեմիայի ռեկտոր (1989 թ.), ԽՍՀՄ ԳԱ
Սիբիրի բաժանմունքի տնտեսագիտության ինստիտուտի
տնօրեն (1966-1986 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր անդամ (2000 թ.)
– 90-ամյակ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1927-2008),գեղանկարիչ, նկարիչձևավորող, բանաստեղծ, Հայաստանի նկարիչների միության
անդամ (1959թ.), «Պիոներ» (1956-1967 թթ.), «Գարուն» (19671975 թթ.) ամսագրերի գեղարվեստական խմբագիր, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1970 թ.) – 95-ամյակ
ԼԱԼԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ (1957), դերասանուհի, բեմադրիչ, ասմունքող, սցենարիստ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2006 թ.) –
65-ամյակ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1957), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1999 թ.), Ֆրանսիայի անկախ արվեստագետների միության անդամ – 65-ամյակ
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ՄԱՐԻՆԱ ՑՎԵՏԱԵՎԱ (1892-1941), ռուս բանաստեղծուհի –
130-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՄԱՄՈՒԼՅԱՆ (1897-1987), կինոռեժիսոր, գրող, առաջին գունավոր «Բեքի շարպ» կինոնկարի ստեղծողը (1935 թ.) –
125-ամյակ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ (ՌՈԶԱ) ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ (1962), մշակույթի գործիչ,
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Ա. Խաչատրյան համերգասրահի գլխավոր տնօրեն (2005 թ.), Երևանի
ավագանու անդամ (2013-2018 թթ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2013 թ.) – 60-ամյակ
ՎԻԳԵՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1952-2021), դերասան, ռեժիսոր, բեմադրիչ, «Արձագանք» թատրոն-ստուդիայի հիմնադիր, «Մետրո»
թատրոնի տնօրեն (1991-1994 թթ., 2003 թ.), Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ, Կինոդերասանների գիլդիայի նախագահ, Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի ռեժիսոր (2014 թ.), ՀՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ (2008 թ.) – 70-ամյակ

9.10
ՄԻԳԵԼ ԴԵ ՍԵՐՎԱՆՏԵՍ (1547-1616), իսպանացի գրող – 475ամյակ
ՍԵԴԱ ՎԵՐՄԻՇԵՎԱ (1932 -2020), հայազգի բանաստեղծուհի,
հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, Հայաստանի (1974
թ.), Ռուսաստանի (1991 թ.) գրողների միությունների անդամ –
90-ամյակ
ՎԱՀԵ ՕՇԱԿԱՆ (1922-2000), բանաստեղծ, արձակագիր, մանկավարժ, «Լաստ» տարեգրքի հիմնադիր-խմբագիր (1987 թ.),
Հայկազյան քոլեջի հայագիտական բաժնի տնօրեն (1972-1975
թթ.) – 100-ամյակ

10.10
ՌՈՄԵՆ ԴԱՎԹՅԱՆ (1937-2020), կոմպոզիտոր, մանկավարժ,
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ՀՀ մշակույթի փոխնախարար (1991-1993 թթ.), Հայաստանի
մշակույթի նախարարության արվեստի վարչության պետ (19701971 թթ.), Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն, գեղարվեստական ղեկավար (1987-1988 թ.), «Հայհամերգ» միավորման
տնօրեն (1989-1990 թթ.), ՀՀ Կոմպոզիտորների միության անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1990 թ.) – 85-ամյակ

11.10
Թարգմանչաց տոն
ԶՈՐԻ ՏՈՆԻԿՅԱՆ (1927-1990), ճարտարապետ, ՀԽՍՀ Ճարտարապետների միության անդամ, ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1984 թ.) – 95-ամյակ

12.10
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՎԱԳՅԱՆ (1882-1959), գրականագետ, գրող,
լրագրող, մանկավարժ, «Վան-Տոսպ» (1911-1912 թթ.), «Ազգ»
(1917-1919 թթ.), «Հայաստանի կոչնակ» (1919-1959 թթ.) պարբերականների խմբագիր – 140-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ (1942), քանդակագործ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1973 թ.), ՀՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ (2015 թ.) – 80-ամյակ
ՈՍԿԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԳԱԼՓԱՔՅԱՆ (1942), հոգևոր գործիչ, Ավստրալիայի Հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ
(1968 թ.), Դամասկոսի Հայոց թեմի ազգային երեսփոխանական
ժողովի կողմից ընտրված թեմական առաջնորդ (1973 թ.) – 80ամյակ

13.10
ԼՈՐԻՍ ՃԳՆԱՎՈՐՅԱՆ (1937), դիրիժոր, կոմպոզիտոր, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար,
գլխավոր դիրիժոր (1989-2000 թթ.), Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ
երգչախմբի հիմնադիր (1994 թ.), ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիա նահանգի Գլենդել քաղաքի սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական
ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր (2010 թ.), Երևանի պատվավոր
քաղաքացի (1991 թ.) – 85-ամյակ
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14.10
ԳԱՐԵԳԻՆ ՊԵՇԿՅՈԹՈՒՐՅԱՆ (1867-1891), բանաստեղծ, մանկավարժ, «Ասպարեզ» խմորատիպ ամսագրի խմբագիր (1887
թ.) – 155-ամյակ
ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1902-1971), պետական, հասարակական գործիչ, դիվանագետ, տնտեսագետ, Կանադայում ԽՍՀՄ արտակարգ և լիազոր դեսպան (1958-1963 թթ.) –
120-ամյակ
ՀԱՍՄԻԿ ԴԱՐՅԱՆ (1957-2021), բանաստեղծուհի, գրականագետ, բանասեր, ՀՀ Գրողների միության անդամ (1989 թ.) – 65ամյակ

15.10
ԳՐԻԳՈՐ ԳՈՒՐԶԱԴՅԱՆ (1922-2014), աստղաֆիզիկոս, գրող,
գեղանկարիչ, Միջազգային աստղագիտական միության (ՄԱՄ)
անդամ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1986 թ.), ՀՀ Գրողների և Նկարիչների միությունների անդամ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1986 թ.) – 100-ամյակ
ՄԻՆԱՍ ԲԺՇԿՅԱՆ (1777-1861), բանասեր, մանկավարժ, քերական, բանաստեղծ, աշխարհագետ, պատմաբան, ազգագրագետ, երաժշտագետ, թարգմանիչ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ, վարդապետ (1804 թ.), Կ. Պոլսում, Տրապիզոնում դպրոցների հիմնադիր – 245-ամյակ
ՍՄԲԱՏ ԱՎԱԳՅԱՆ (1922-1994), բանասեր, լրագրող, մանկավարժ – 100-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԴԱՎԹՅԱՆ (1962), բանաստեղծ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2013 թ.) – 60-ամյակ

16.10
Մամուլի աշխատողի օր
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԱԲՈՎՅԱՆ (1862-1938), գյուղագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միութան անդամ (1938 թ.) – 160-ամյակ
ԱՐԾՐՈՒՆ ԿԾՈՅԱՆ (16.10 (29.10) 1907-1978), բժիշկ, ՀԽՍՀ
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բժշկապատմաբանների ընկերության նախագահ (1964-1978
թթ.) – 115-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՕՇԱԿԱՆՑԻ (1757-1799), բանաստեղծ, հնագետ, հոգևոր գործիչ – 265-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔՅԱՆ (1947), բանասեր, պատմաբան, ազգագրագետ, մատենագետ, մանկավարժ, գրող, գրականագետ, լեզվաբան, բանաստեղծ – 75-ամյակ

17.10
ԼԵՎՈՆ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ (17.10 (30.10) 1917-1959), կրկեսի արտիստ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1957 թ.) – 105-ամյակ
ԿԱՌԼՈՍ ԱԲՈՎՅԱՆ (1937-1992), գեղանկարիչ – 85-ամյակ

18.10
ԱՎԵՏԻՔ ԼՈՒԿԱՉ (ՂՈՒԿԱՍ ԱՎԵՏԻՔՅԱՆ) (1847-1909), պատմաբան, հայագետ, Եղիսաբեթուպոլսի հայոց ժողովրդապետ
(1878 թ.), արվեստների վարժարանի հիմնադիր – 175-ամյակ
ԲԱՂԻՇ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (1922-2004), արձակագիր, մանկավարժ,
լրագրող, ՀԳՄ Սևանի բաժանմունքի պատասխանատու քարտուղար – 100-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1947), գրականագետ, գրաքննադատ,
ԵՊՀ հրատարակչության տնօրեն (1995-1998 թթ.),«Հայոց լեզու
և գրականություն» ամսագրի գլխավոր խմբագիր (2000-ից),
Հայաստանի գրողների միության անդամ (1976 թ.), ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2011 թ.) – 75-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1962), դերասան, բեմադրիչ,
Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական
թատրոնի ռեժիսոր (1989 թ.), ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2011
թ.) – 60-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (1952), ռազմական գործիչ, ՀՀ բանակի
գեներալ-մայոր, ՀՀ ՊՆ միջազգային ռազմական հարաբերությունների և պաշտպանական ծրագրերի վարչության պետ
(1999 թ.) – 70-ամյակ
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19.10
ԱՆԱՆԻԱ ՍՈՒԼԹԱՆՇԱՀ (1832-1898), հասարակական, մշակութային գործիչ, բժիշկ – 190-ամյակ

20.10
ԱԻԴԱ ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ (1927-1996), օպերային երգչուհի, ՀԽՍՀ
վաստակավոր արտիստ (1960 թ.) – 95-ամյակ
ԱՌԼԵՆ ՖՐԵՆՍԻՍ (ԱՌԼԵՆ ԳԱԶԱՆՋՅԱՆ) (1907-2001), կինոյի
և թատրոնի հայազգի ամերիկացի դերասանուհի, հաղորդավար, «Տարվա կին» տիտղոսակիր (1973 թ.)– 115-ամյակ
ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ԳՈՒՅՈՒՄՋՅԱՆ (ՔՅՈՒՐՔՃԵԱՆ) (1892-1965), դերասանուհի, մշակութային գործիչ – 130-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ (1927-1992), լեզվաբան, բանասեր,
մանկավարժ – 95-ամյակ
ՄԱՐԻԱՄ ԱՍԼԱՄԱԶՅԱՆ (20.10 (02.11) 1907-2006), նկարչուհի,
ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1990 թ.), ՀԽՍՀ ժողովրդական
նկարիչ (1965 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1961 թ.) – 115ամյակ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1937-1991), երգահան, քանոնահար – 85-ամյակ

21.10
ԴԱՆԻԵԼ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ (1962), երկրաբան, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2011 թ.) – 60-ամյակ
ԼԱՈՒՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1942-1994), դերասանուհի, պարուհի –
80-ամյակ
ԿԱՐՈ ՀՈՎՆԱԹԱՆՅԱՆ (1902-1970), վիրաբույժ, Անեսթեզիոլոգների և Ռեանիմատոլոգների Դոնեցկի մարզային գիտական
ընկերության հիմնադիր, Ուկրաինական ԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1963 թ.) – 120-ամյակ

22.10
ԺԻՐԱՅՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1927-2011),կինոռեժիսոր, օպերատոր,
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Հայկական հեռուստատեսության հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1989 թ.) – 95-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ՏԵՐ-ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ (1892-1978), գրականագետ,
պատմաբան, թարգմանիչ, մանկավարժ – 130-ամյակ
ՀՐԱՉՅԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1907-1969), գրականագետ, «Սովետական Հայաստան» ամսագրի (1959-1963 թթ.), «Коммунист»
թերթի (1939-1944 թթ.) խմբագիր, ՀԽՍՀ Գրողների միության
առաջին քարտուղար (1946 թ.) – 115-ամյակ
ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ԱՐԾՐՈՒՆԻ (1847-1918), դրամատուրգ, թարգմանիչ – 175-ամյակ
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՕԼՔԻՆՅԱՆ (1947), հաղորդավար, խմբագիր,
թարգմանիչ, մանկավարժ, «Ռադիոլուր» լրատվական ծրագրի
հաղորդավար (1988 թ.), ՀՀ վաստակավոր լրագրող (2006 թ.) –
75-ամյակ
ՎԻԼԼԻ ՄՈԿԱՑՅԱՆ (1932-1997), ջութակահար, մանկավարժ,
ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1974 թ.) – 90-ամյակ

23.10
ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (1907-1977), արվեստաբան, թատերագետ, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934
թ.), «Սովետական գրականություն» ամսագրի պատասխանատու քարտուղար (1966-1975 թթ.) – 115-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (1862-1927), գրական, հասարակական,
քաղաքական գործիչ, խմբագիր, մանկավարժ, ՀԽՍՀ լիազոր
ներկայացուցիչ Պարսկաստանում (1922 թ.) – 160-ամյակ
ՀԱՅԿ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1976 թ.) – 75-ամյակ
ՆԵՐՍԵՍ ԽԱՌԱՏՅԱՆ (1947), բանաստեղծ, արձակագիր,
Հայաստանի գրողների միության անդամ (2012 թ.) – 75-ամյակ
ՆՎԵՐ ՍԱՖԱՐՅԱՆ (1907-1982), ռազմական գործիչ, ԽՍՀՄ
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գեներալ-մայոր, «Թամանյան» դիվիզիայի հրամանատար,
ՀՍՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր – 115-ամյակ

24.10
ԱՍՏՂԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1932), լրագրող, «Սովետական Հայաստան» թերթի քարտուղար (1955-1970 թթ.), ՀՀ Ժուռնալիստների միության նախագահ (1992-2017 թթ.) – 90-ամյակ
ԷԴԻԿ ՂԱԲՈՒԶՅԱՆ (1952), տառատեսակների դիզայներ, մանկավարժ, Հայաստանի ազգային գրապալատի հայկական տառատեսակների պահպանման ու մշակման բաժնի վարիչ (20072016 թթ.) – 70-ամյակ
ՇԱԼԻԿՈ ԲԱԴԱՆՅԱՆ (1932-2003), քիմիկոս, մանկավարժ, ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի
ինստիտուտի տնօրեն (1988-2002 թթ.), հայկական քիմիական
ընկերության նախագահ (1970-2003 թթ.) – 90-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1947), դերասան, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ (2004 թ.) – 75-ամյակ

25.10
ԱՐՇԱՎԻՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (1912-1956), գրականագետ, բանասեր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1940 թ.),
Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական
ինստիտուտի պրոռեկտոր (1944-1956 թթ.) – 110-ամյակ
ՄԵՍՐՈՊ (ԳԵՎՈՐԳ) ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1932 2017), հոգևոր գործիչ, հայագետ, մատենագետ, մանկավարժ,
աստվածաբան, Անթիլիասի դպրեվանքի գրադարանի փոխտնօրեն, ձեռագրատան պատասխանատու, տպարանի տեսուչ, «Սփիւռք» թերթի հիմնադիրներից (1957-1958 թթ.), Վիեննայի համալսարանի պրոֆեսոր (1986 թ.) – 90-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ (25.10 (07.11) 1857-1947), բանասեր,
լեզվաբան, բառարանագիր, հայագետ, մանկավարժ, «Էջմիածին» ամսագրի հիմնադիր անդամ, ՀԽՍՀ ԳԱ հիմնադիր կազմի
ակադեմիկոս – 165-ամյակ
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ՏՐԴԱՏ ՆՇԱՆՅԱՆ (1892-1962), դերասան, ռեժիսոր, թատերական գործիչ, գրող, քանդակագործ, «Հայ կյանք» շաբաթաթերթի
հիմնադիր –130-ամյակ

26.10
ՎԱՍԻԼԻ ՎԵՐԵՇՉԱԳԻՆ (1842-1904), ռուս գեղանկարիչ, գրող
– 180-ամյակ
ՎՈՒԿ ԿԱՐԱՋԻՉ (1787-1864), սերբ բանասեր, պատմաբան,
բանահավաք, ազգագրագետ – 235-ամյակ

27.10
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴԻՎԱՆՅԱՆ (1952), բալետի արտիստ, պարուսույց, Երևանի պարարվեստի պետական ուսումնարանի տնօրեն (2007 թ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1976 թ.), ՀԽՍՀ
ժողովրդական արտիստ (1984 թ.) – 70-ամյակ
ՆԻԿՈԼՈ ՊԱԳԱՆԻՆԻ (1782-1840), իտալացի վիրտուոզ ջութակահար, կիթառահար, կոմպոզիտոր – 240-ամյակ
ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ (1942-2021), մանկավարժ, Շիրակի
մարզպետի (2009-2018 թթ.), Գյումրու քաղաքապետի (2018 թ.)
խորհրդական, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2004 թ.) –
80-ամյակ

28.10
ԳՈՀԱՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1957), բանաստեղծուհի, թարգմանիչ –
65-ամյակ
ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ (1887-1962), դաշնակահար, մանկավարժ – 135-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1962), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1998 թ.) – 60-ամյակ
ՂԵՎՈՆԴ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ (1817-1897), բանասեր, թարգմանիչ,
լեզվաբան, խմբագիր, տպարանապետ, Վիեննայի Մխիթարյան
միաբանության անդամ (1838 թ.) – 205-ամյակ
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ՆԱՐԵԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԵՐԲԵՐՅԱՆ (1967), հոգևոր գործիչ,
Բրազիլիայի հայոց թեմի առաջնորդ (2014 թ.) – 55-ամյակ

29.10
ԳԵՎՈՐԳ ԱԲՈՎՅԱՆ (1837-1866), երաժշտագետ, թատերական գործիչ, մանկավարժ – 185-ամյակ
ԻԳՈՐ ԶԱՍԼԱՎՍԿԻ (1932-2019), ինֆորմատիկայի բնագավառի մասնագետ, մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2000
թ.) – 90-ամյակ
ՀՄԱՅԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ (1887-1986), քիմիկոս, ճարտարագետ, տեխնոլոգ, Երևանի սինթետիկ կաուչուկի գործարանի
հիմնադիրներից, տնօրեն (1934-1937 թթ.), Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության սկզբնավորողներից – 135-ամյակ
ՀՈՎՍԵՓ ՏԵՐ-ԴԱՎԹՅԱՆ (1862-1938), դաշնակահար, Թիֆլիսի հայոց երաժշտական ընկերության նախագահ (1914-1917
թթ.) – 160-ամյակ

30.10
Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան օրը (1875-1957)
ԳՐԻՇԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ (1947-2010), նկարիչ, մանկավարժ, Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գլխավոր նկարիչ (1986
թ.), Հայաստանի նկարիչների և թատերական գործիչների (1984
թ.) միությունների անդամ, Երևանի Հ. Պարոնյանի անվան
երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի գլխավոր նկարիչ (1979 թ.), ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2006 թ.) –
75-ամյակ
ՌԱՖԱՅԵԼ ԱԹԱՅԱՆ (1907-1990), արձակագիր, գրականագետ,
մանկավարժ, թարգմանիչ, լրագրող, խմբագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 115-ամյակ
ՍՈՍ ԲԱԲՈՒՄՅԱՆ (1962), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1995 թ.) – 60-ամյակ
ՑՈԼԱԿ ԲԵՔԱՐՅԱՆ (1922-1980), կոմպոզիտոր, ջութակահար,
մանկավարժ – 100-ամյակ
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31.10
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱԼՅՈԽԻՆ (1892-1946), ռուս շախմատիստ, տեսաբան, Աշխարհի 4-րդ չեմպիոն (1927-1935 թթ.,1937-1946 թթ.),
Շախմատի օլիմպիադաներում Ֆրանսիայի հավաքականի ղեկավար, կոմբինացիոն ոճի շախմատիստ, «կույր խաղի» վարպետ – 130-ամյակ
ՅԱՆ ՎԵՐՄԵԵՐ (1632-1675), բարոկկո դարաշրջանի հոլանդացի գեղանկարիչ, հոլանդական գեղանկարչության ոսկե դարաշրջանի ներկայացուցիչ – 390-ամյակ

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
1.11
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ծննդյան օրը (1871-1928)
ԼԵՎՈՆ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ (01.11 (13.11) 1892-1969), կինոդերասան,
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1947 թ.) – 130-ամյակ

2.11
ԱԼԲԵՐՏ ԻՍԱՋԱՆՅԱՆ (1937-1983), գրող, ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1973 թ.) – 85-ամյակ
ԱՐՈՒՍ ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ (1957), երգչուհի, մանկավարժ, «Նազանի» ժողգործիքների անսամբլի հիմնադիր-գեղարվեստական
ղեկավար (2004 թ.), ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2011 թ.) – 65ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1912-1961), գրող, ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1947 թ.) – 110-ամյակ
ՊՈԼ ԴԸ ԼԱԳԱՐԴ (1827-1891), գերմանացի հայագետ, մանկավարժ, Ս. Պետերբուրգի, Գյոթինգենի ԳԱ անդամ – 195-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՅԿՈՒՆԻ (ՍԱՐԳԻՍ ՂԱԶԱՐՅԱՆ) (1832-1908), բանահավաք, ազգագրագետ, մանկավարժ – 190-ամյակ
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3.11
ԱՐԱՐԱՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (1907-1962), ֆիզիոլոգ, Պավլովի անվան բարձրակարգ նյարդային համակարգի էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի փոխտնօրեն (1938-1940 թթ., 1945-1950
թթ.), ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (1960 թ.), Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն (1950-1953 թթ., 1958-1962
թթ.) – 115-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ (1947), նկարիչ-գրաֆիկ, ձևավորող, Հայաստանի նկարիչների (1986 թ.), Դիզայներների միությունների, Դիզայներների միջազգային ասոցիացիայի անդամ,
«Արևավիշապ» գրաֆիկական հումորի միջազգային փառատոնի տնօրեն (2013-2015 թթ.) – 75-ամյակ
ՍԱՄՈՒԻԼ ՄԱՐՇԱԿ (1887-1964), ռուս բանաստեղծ –135-ամյակ
ՍԻՄՈՆ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ (1912-2003), գեղանկարիչ – 110-ամյակ

4.11
ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ (1927-2007), գեղագետ, «Լենինյան ուղիով»
ամսագրի խմբագիր (1986-1990 թթ.) – 95-ամյակ
ԼՅՈՒՍԻ ՍԵՎՈՒՄՅԱՆ (ԼՈՒՍԱԲԵՐ ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ) (1892-1969),
օպերային երգչուհի, դերասանուհի – 130-ամյակ
ԽՈՐԵՆ (ԳԱԲՐԻԵԼ) ԱՇԸԳՅԱՆ (04.11 (16.11) 1842-1899), հոգևոր գործիչ, փիլիսոփա, «Յոյս» պարբերականի խմբագիր
(1864-1977 թթ. ), Կ. Պոլսի Պատրիարք (1888-1894 թթ.), Արմաշի
դպրեվանքի հիմնադիր (1889 թ.) – 180-ամյակ

5.11
ՄԻՔԱՅԵԼ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ (1932), գրականագետ, բանասեր,
Երևանի Հումանիտար ինստիտուտի հիմնադիր (1991 թ.), «Ռուսաստան-Հայաստան» հասարակական կազմակերպության
նախագահ – 90-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ (1917-1994), ճարտարապետ, Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ – 105-ամյակ
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ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ (05.11 (18.11) 1912-1998), ճարտարագետ, շինարար, ՀՀ բարձրագույն դպրոցի վաստակավոր
գործիչ – 110-ամյակ
ՎԱՆՈՒՇ ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆ (1927-2011), պարող, պարուսույց,
բալետմայստեր, Հայաստանի պարի պետական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար (1968-1992 թթ.), ՀՀ Պարարվեստի
գործիչների միության հիմնադիր-ղեկավար (2000 թ.), «Վանուշ»
(2004 թ.), «Բարդիներ» (2010 թ.) պարախմբերի հիմնադիր-ղեկավար, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1963 թ.) – 95-ամյակ

6.11
ԳԱՐԵԳԻՆ ԼԵՎՈՆՅԱՆ (1872-1947), գրականագետ, արվեստաբան, մատենագետ, մանկավարժ, «Գեղարվեստ» հանդեսի
հիմնադիր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1932 թ.),
ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 150-ամյակ
ԼԵՅԼԻ ԵՓՐԻԿՅԱՆ (ԱՇՈՒՂ ԼԵՅԼԻ) (1942), աշուղ – 80-ամյակ
ԼԻՊԱՐԻՏ ՍԱԴՈՅԱՆ (1917-1992), ճարտարապետ, ճարտարագետ, շինարար, Զվարթնոցի տաճարի բարեկարգման աշխատանքների ղեկավար (1986-1992 թթ.) – 105-ամյակ
ԼՅՈՒԴՎԻԳ ԲԵՐԲԵՐՅԱՆ (1927-2007), գեղանկարիչ, գրաֆիկ,
մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1959
թ.) – 95-ամյակ

7.11
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1947), կինոյի և թատրոնի դերասան – 75-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, գրաֆիկ, «Գարուն» ամսագրի գեղարվեստական խմբագիր, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1988 թ.), «Ար» հեռուստաընկերության գեղարվեստական ղեկավար (1996-2001 թթ.) – 70-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ (1952), բանաստեղծ, լրագրող, Արցախի գրողների միության անդամ, վարչության քարտուղար (19972001 թթ., 2008-2020 թթ.), «Արցախ» գրահրատարակչության
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ղեկավար, «Պըլը-Պուղի» հանդեսի գլխավոր խմբագիր (1997
թ.), ՀՀ Գրողների, Ժուռնալիստների միությունների անդամ – 70ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1947), քիմիկոս, հրատարակիչ,
«Հայկական հանրագիտարան» հրատարակչության գլխավոր
խմբագիր-տնօրեն (1999-ից) – 75-ամյակ
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՌՈՒԽԿՅԱՆ (1937), երաժշտագետ, խմբագիր,
ԽՍՀՄ Կոմպոզիտորների միության անդամ (1972 թ.), ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2011 թ.) – 85-ամյակ
ՅՈՒՐԻ ԱԲՈՎ (1922-2021), ֆիզիկոս, մանկավարժ, «Ядерная
физика» հանդեսի գլխավոր խմբագիր, ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ, ՌԴ ԳԱ թղթակից անդամ (1991 թ.) – 100-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (1937), գեղանկարիչ, խեցեգործ, ՀԽՍՀ
Նկարիչների միության անդամ (1974 թ.) – 85-ամյակ
ՊՈՂՈՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ ԻԶՄԱՅԻԼՅԱՆ(Ց) (1852-1895), հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչ, Թիֆլիսի
խորհրդի (Դումայի) անդամ (1876 թ.), Թիֆլիսի քաղաքագլուխ
(1893 թթ.), հրատարակիչ, «Тифлисский вестник» թերթի խմբագիր (1878 թ.) – 170-ամյակ

8.11
ԻԼՅԱ ՃԱՎՃԱՎԱՁԵ (1837-1907), վրացի գրող, հասարակական
գործիչ, հրապարակախոս – 185-ամյակ
ՎԼԱԴԻՍԼԱՎ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ (1932-1994), բուսաբան, ՀԽՍՀ ԳԱ
կենսաբանական բաժանմունքի գիտքարտուղար (1964-1966
թթ.) – 90-ամյակ

9.11
ԱՐՄԵՆ ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ (1967), դաշնակահար, «Հայաստանի
ժառանգություն» դաշնակահարների համահայկական միջազգային մրցույթի հիմնադիր-ղեկավար (1999 թ.), «Կադանս» անսամբլի հիմնադիր-ղեկավար (2004 թ.), ՀՀ վաստակավոր արտիստ (2008 թ.) – 55-ամյակ
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ԳԵՈՐԳԻ (ԳԻԳՈ) ԳԱԲԱՇՎԻԼԻ (09.11 (21.11)1862-1936), վրացի նկարիչ, Վրացական ԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1929 թ.) –
160-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՅԱՆ (1907-1983), գրականագետ, մանկավարժ,
բանասեր, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտի տնօրեն (1947-1953 թթ.), ՀԽՍՀ
գիտության վաստակավոր գործիչ (1961 թ.), ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1936 թ.) – 115-ամյակ
ՌԻՉԱՐԴ (ՏԻԳՐԱՆ) ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1932), պատմաբան,
Հայագիտական հետազոտությունների ընկերության հիմնադիրնախագահ (1991-1992 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
(1990 թ.) – 90-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՇԵՐՎԻՆՍԿԻ (1892-1991), ռուս գրող, թարգմանիչ,
գրականագետ, արվեստագետ – 130-ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1952), բանասեր, արձակագիր, բանահավաք, ազգագրագետ, հրապարակախոս, «Ձայն համշենական» թերթի հիմնադիր-խմբագիր (2004 թ.), ՀՀ Գրողների (1991
թ.), ժուռնալիստների միությունների անդամ – 70-ամյակ

10.11
ԱՌՆՈԼԴ ՑՎԱՅԳ (1887-1908), գերմանացի գրող, հասարակական գործիչ –135-ամյակ
ԱՏՈՄ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (1947), ֆիզիկոս, ՀՀ ԳԱԱ ճարտարագիտական կենտրոնի փոխտնօրեն (1999-2004 թթ.) – 75-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ (ԷԴՎԱՐԴ) ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ (1937-2009), արձակագիր,
բանաստեղծ, թարգմանիչ, լրագրող, խմբագիր, սցենարիստ,
մանկավարժ, ԽՍՀՄ ժուռնալիստների (1966 թ.), ՀՀ Գրողների
(1989 թ.) միությունների անդամ, ՀԳՄ Սյունիքի բաժանմունքի
նախագահ, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ (1957 թ.), Գորիսի պատվավոր քաղաքացի (2007 թ.) – 85-ամյակ
ՎԱՀՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1947), գեղանկարիչ, ՀՀ Նկարիչների
միության անդամ (1992 թ.) – 75-ամյակ
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ՈՒԻԼՅԱՄ ՀՈԳԱՐԹ (1697-1764), անգլիացի նկարիչ, գրաֆիկ,
գրքի ձևավորող, արվեստի տեսաբան – 325-ամյակ

11.11
ԳԵՎՈՐԳ ՀՅՈՒՐՄՈՒԶ (ՀՅՈՒՐՄՈՒԶՅԱՆ) (1797-1876), թարգմանիչ, դրամատուրգ, կրթական, մշակութային, հոգևոր գործիչ,
Մխիթարյան միաբանության անդամ – 225-ամյակ
ԵԼԵՆԱ (ՀԵՂԻՆԵ) ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1912-2012), նկարչուհի,
ՀԽՍՀ վաստակավոր մանկավարժ (1962 թ.), ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1944 թ.) – 110-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, աբստրակցիոնիստ – 70-ամյակ
ՄԿՐՏԻՉ ԱՎԳԵՐՅԱՆ (11.11 (24.11) 1762-1854), լեզվաբան,
բառարանագիր, աստվածաբան, թարգմանիչ, հոգևոր գործիչ,
Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1786 թ.),
խորհրդական, ընդհանուր աթոռակալ – 260-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ՇԱՀՊԱՐՈՆՅԱՆ (1872-1941), հասարակական, քաղաքական գործիչ, գրող, Ախալքալաքի Ս. Խաչ եկեղեցու ծխական դպրոցի տեսուչ (1909 թ.), «Ջավախք» պարբերականի
հիմնադիր-խմբագիր (1913-1916 թթ.), Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերության Ախալքալաքի մասնաճյուղի նախագահ (1917 թ.) – 150-ամյակ

12.11
ԱՎԵՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (ՈՍԿԱՆՅԱՆ) (12.11 (24.11) 1897-1971),
դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1938 թ.), ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1962 թ.) – 125-ամյակ
ԱՐՓԻԿ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ (1912-1994), թարգմանիչ, ՀԽՍՀ
Գրողների միության անդամ (1958 թ.) – 110-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (ՋՈՏՏՈ) (12.11 (24.11) 1897-1976),
գեղանկարիչ, «Հայարտուն» նկարիչների միության անդամ,
«Գևորգ Գրիգորյան» արվեստանոց-թանգարանի հիմնադիր,
ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.) – 125-ամյակ
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13.11
ԳԵՈՐԳԻ ՅԱՐԱԼՅԱՆ (1927-2011), նկարիչ, «Ազգ» օրաթերթի
ծաղրանկարիչ (1997-2011 թթ.), Հայաստանի «Երգիծաբանների
ասոցիացիա»-ի պատվավոր անդամ, ՀՀ վաստակավոր նկարիչ (2009 թ.) – 95-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՆՈՒՐԻՋԱՆՅԱՆ (1957), օպերային երգիչ – 65-ամյակ

14.11
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (ԿԱՐԱՏՈՎ) (1882-1956), օպերային երգիչ (տենոր), ազգային օպերային թատրոնի հիմնադիրներից, Երևանի պարարվեստի պետական ուսումնարանի ղեկավար (1942-1955 թթ.), ՀՀ ժողովրդական արտիստ (1939 թ.) –
140-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ (1922-1987), կոմպոզիտոր, դաշնակահար, մանկավարժ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1963 թ.) – 100-ամյակ
ՆՈՒԲԱՐ ՊԱՊՈՒԽՅԱՆ (1932-2001), ճարտարապետ, ճարտարապետության պատմաբան – 90-ամյակ

15.11
ԱԻԴԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1952), բեմադրիչ, մանկավարժ – 70ամյակ
ԳԵՐՀԱՐԴ ՀԱՈՒՊՏՄԱՆ (1862-1946), գերմանացի գրող – 160ամյակ
ՋՈՐՋԻԱ ՕՔԻՖ (1887-1986), ամերիկացի նկարչուհի, խեցեգործ, Ամերիկյան արվեստի ակադեմիայի անդամ – 135-ամյակ

16.11
ԼԵՎՈՆ ԲԱԲԱՅԱՆ (1912-1995), «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտի գլխավոր ճարտարապետ (1973-1993 թթ.), ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1970 թ.) – 110-ամյակ
ՅՈՆ ՇԱՀԻԿՅԱՆ (1897-1965), բեմադրիչ, Ռումինիայի արվեստի վաստակավոր գործիչ (1953 թ.) – 125-ամյակ
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ՌԱԼՖ ՅԻՐԻԿՅԱՆ (1967), տնտեսագետ, գործարար, «ՎիվաՍել-ՄՏՍ»-ի գործադիր տնօրեն (2004-ից ցայսօր) – 55-ամյակ

17.11
ԱՌԱՔԵԼ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ (1927-1991), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1983
թ.) – 95-ամյակ
ԱՐՄԵՆ ՄԻՐԱՔՅԱՆ (1962-2013), օպերային երգիչ – 60-ամյակ
ԳԱԼՈՒՍՏ ՇԵՐՄԱԶԱՆՅԱՆ (1807-1891), բանահավաք, դրամատուրգ, հասարակական գործիչ, Թիֆլիսի քաղաքագլուխ
(1862 թ., 1865 թ.) – 215-ամյակ
ՄԱՄԻԿՈՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (1877-1962),դրամատուրգ, թարգմանիչ, բառարանագիր, Հայաստանի պետական հանրային գրադարանի (այժմ՝ Հայաստանի ազգային գրադարան) տնօրեն
(1928-1932 թթ.), Հայաստանի պետական օպերայի և բալետի
թատրոնի հիմնադիր-տնօրեն (1932-1933 թթ.),«Հայկինո»-ի
գրական բաժնի խորհրդական և կինոսցենարիստ (1933-1937
թթ.), ՀԽՍՀ Գրողների միության անդամ (1936 թ.) – 145-ամյակ
ՄԱՐՏԻՆ ՍԿՈՐՍԵԶԵ (1942), ամերիկացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ – 80-ամյակ
ՄԻՔԱՅԵԼ ՓՈՐԹՈՒԳԱԼ (ՓՈՐԹՈՒԳԱԼՅԱՆ ՓԱՇԱ) (1842-1897),
բանասեր, հասարակական գործիչ, հայագետ – 180-ամյակ

18.11
ՌՈԲԵՐՏ ՌԵՎԱԶՅԱՆ (1937), էկոլոգ, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի փոխտնօրեն (1993 թ.),
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Մարդ և կենսոլորտ» հայկական հանձնաժողովի ազգային կոմիտեի անդամ (2000 թ.), Կովկասյան տարածաշրջանային էկոլոգիական կենտրոնի միջազգային փորձագետ
(2002 թ.) – 85-ամյակ

19.11
ԻՆԴԻՐԱ ԳԱՆԴԻ (1917-1984), հնդիկ պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչ, Հնդկաստանի վարչապետ
(1980-1984 թթ.) – 105-ամյակ
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ԼԵՎՈՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ (19.11 (01.12) 1842-1906), բժիշկ, բառարանագիր, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ, «Առողջապահական թերթ» հանդեսի հրատարակիչ, «Հայասեր-ազգասեր»
կազմակերպության հիմնադիրներից –180-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՉԱՅԼԱԽՅԱՆ (1937), բժիշկ (բջջային բժշկագիտություն), մանկավարժ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (2008
թ.) – 85-ամյակ

20.11
ՆԻՆԱ ՂՈՐՂԱՆՅԱՆ (ՆՈՒՆԵ ԿՈՐԳԱՆՈՎԱ, ԴԱՐԻԱԼԻ) (18521895), օպերային երգչուհի (մեցցո-սոպրանո), մանկավարժ –
170-ամյակ
ՊԱՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1957), հնագետ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2014 թ.), ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն (2006-ից) – 65-ամյակ
ՋՈԶԵՖ ՌԱԲԻՆԵՏՏՈ ՋՈ ԲԱՅԴԵՆ (1942), ամերիկացի քաղաքական գործիչ, Դեմոկրատական կուսակցության անդամ,
ԱՄՆ 46-րդ նախագահ (2020 թ.) – 80-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1927-2019), պատմաբան, ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ – 95-ամյակ
21.11
ԱԼԼԱ (ԱԼԻՆԱ) ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1947), դերասանուհի, ՀՀ
վաստակավոր արտիստ (2005 թ.) – 75-ամյակ
ԱՐՏՅՈՄ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1927-2003), քանդակագործ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1964 թ.) – 95-ամյակ
ԺԻՐԱՅՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (1932-2001), գրող, դրամատուրգ,
թարգմանիչ, լրագրող, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1962
թ.) – 90-ամյակ
ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (1932-2016), այգեգործ, ֆիզիոլոգ, Իտալիայի խաղողի և գինու, միջազգային խաղողագործության և գի162

նեգործության ակադեմիաների անդամ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
(1996 թ.) – 90-ամյակ
ՖԻԶԱՀԻ (ԳԵՎՈՐԳ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ) (1847-1918), աշուղ – 175ամյակ

22.11
ԱՍՏՂԻԿ ԵՐԱՄՅԱՆ (22.11 (05.12) 1897-1979), դերասանուհի,
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1961 թ.) – 125-ամյակ
ԼԵՈՆԻԴ ԱԶԳԱԼԴՅԱՆ (1942-1992), ռազմական գործիչ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Արցախի հերոս (2019 թ.,
հետմատու) – 80-ամյակ
ԿԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1952), գորգագործ, Երևանի նախագծային ինստիտուտի փորձարարական բաժնի գլխավոր նկարչուհի (1973-1977թթ.), Երևանի Գեղագիտական դաստիարակության ազգային կենտրոնի նկարչական ստուդիայի կարպետի և գորգի բաժնի վարիչ (1981 թ.) – 70-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՉԱԼԹԻԿՅԱՆ (1902-1972), քիմիկոս, ֆիզիկոս,
ՀԽՍՀ ֆիզքիմիայի դպրոցի հիմնադիր, ՀԽՍՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ (1965 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
(1961 թ.) –120-ամյակ
ՆՈՐԱՅՐ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ (1927-2006), գեղանկարիչ, մանկավարժ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ – 95-ամյակ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԶԱՏՅԱՆ (1947), դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարչուհի, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1988 թ.) –
75-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ, Հայաստանի
նկարիչների միության անդամ (1982 թ.) – 70-ամյակ
ՖՐԻԴԱ ՋՈՐԴԱՆ (1952), կենսաքիմիկոս, աշխարհում ոսկրածուծի փոխպատվաստման առաջին ռեգիստրի՝ Լոնդոնի “Antony Nolan” հետազոտական կենտրոնի լաբորատորիայի ղեկավար (1987-1998 թթ.), «Ցեդար Սինայի» բժշկական կենտրոնի
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իմունոգենետիկ լաբորատորիայի գործադիր տնօրեն (19982000 թթ.), Հայաստանում ոսկրածուծի փոխպաստվաստման
ռեգիստրի հիմնադիր-նախագահ (1999-ից ցայսօր) – 70-ամյակ

23.11
ԱԲՐԱՀԱՄ ՂՈՒԿԱՍՈՎ (ԱՐՇԱԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆՑ) (1872-1969),
հրատարակիչ, գործարար, Եվրոպայում «Կասպիական ընկերության» նախագահ (1899 թ.), Ռուսական ազգային միավորման վարչության նախագահ (1926 թ.) – 150-ամյակ
ԳԱՐԵԳԻՆ ՊԱՊՈՅԱՆ (1967), նկարիչ-գրաֆիկ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1998 թ.) – 55-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՀՈՒԲ (ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ) (1857-1935), աշուղ – 165ամյակ
ՆԱԳՈՒՇ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1912-1993), մեխանիկ, ճարտարագետ, պետական-քաղաքական գործիչ, ԵՊՀ ռեկտոր (19611963 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1950 թ.), տեխնիկական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (19501955 թթ.), փոխնախագահ, նախագահության անդամ (19601961 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1961 թ.) –
110-ամյակ

24.11
ԲԵՆԵԴԻԿՏ ՍՊԻՆՈԶԱ (ԲԱՐՈՒԽ ՍՊԻՆՈԶԱ) (1632-1677),
հոլանդացի փիլիսոփա, աթեիստ – 390-ամյակ
ԳԱՅԱՆԵ ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ (1947),գրաֆիկ, նկարիչ-ձևավորող,
Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1982 թ.), «Սովետական գրող» (1980-1987 թթ.), «Արևիկ» (1987-1991 թթ.),
«Լույս» (1991-2011 թթ.) հրատարակչությունների գեղարվեստական խմբագիր, Կերպարվեստի միջազգային ասոցիացիայի
(UNESCO) անդամ – 75-ամյակ
ԳՈՒՍԱՆ ԱԹԱ (ՍԱՅԻԼՅԱՆ) (1852-1942), աշուղ, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1939 թ.) – 170-ամյակ
ՄԱԳԴԱԼԻՆԱ ՋԱՆՓՈԼԱԴՅԱՆ (1942), գրականագետ, բանա164

սեր, մանկավարժ, Հայաստանի գրողների միության անդամ
(1984 թ.) – 80-ամյակ
ՅԱՆ ԿԼԵՄԵՆՍ ՄԻՆԱՍՈՎԻՉ (1797-1854), գեղանկարիչ, արվեստաբան – 225-ամյակ

25.11
ԹԱՄԱՐ ԴԵՄՈՒՐՅԱՆ (1912-2000), դերասանուհի, ասմունքող,
ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1965 թ.) – 110-ամյակ
ԼՈՊԵ ԴԵ ՎԵԳԱ (1562-1635), իսպանացի դրամատուրգ, բանաստեղծ, արձակագիր – 460-ամյակ
ՄՈՆԹԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (1957-1993), ռազմական գործիչ, փոխգնդապետ, Արցախի հերոս (1993 թ. հետմահու), ՀՀ ազգային
հերոս (1996 թ., հետմահու) – 65-ամյակ
ՆՈՐԱՅՐ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ (1937), ախտաբան-անատոմ, ՌԴ
Բժշկատեխնիկական ԳԱ անդամ (2001 թ.), Բջջի կենսաբանական գիտության ամերիկյան ընկերակցության անդամ (1977 թ.)
– 85-ամյակ

27.11
ԱԼԲԵՐՏ ՍՈԽԻԿՅԱՆ (1947-2017), ճարտարապետ, դիզայներ,
մանկավարժ, Երևան քաղաքի գլխավոր նկարիչ (1993-1997
թթ.), ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ (2016 թ.) – 75-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ԱԲՈՎ (ԳԵՎՈՐԳ ԱԲՈՎՅԱՆ) (1897-1965), բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ, գրականագետ, ՀԽՍՀ ԳԱ
«Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների» (1961-1964
թթ.), «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» (1965 թ.) ամսագրերի խմբագիր, Մատենադարանի տնօրեն (1940-1952
թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1945 թ.), ԽՍՀՄ
Գրողների միության անդամ (1934 թ.) – 125-ամյակ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԱԲԱՋՅԱՆ (1927-2013), դերասան, ասմունքի վարպետ, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1984 թ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1972 թ.) – 95-ամյակ
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28.11
ԺԱՆ ԲԱՏԻՍՏ ԼՅՈՒԼԼԻ (1632-1687), ֆրանսիացի երգահան,
ջութակահար, պարող, դիրիժոր և մանկավարժ, ֆրանսիական
օպերայի հիմնադիր – 390-ամյակ
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏՅԱՆ (1962), հասարակական, քաղաքական գործիչ, քաղաքագետ, լեզվաբան, խմբագիր, թարգմանիչ, հրապարակախոս, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Հայաստանի գրասենյակի նախագահ (1999 թ.), ՀՀ Գրողների միության անդամ (2002 թ.), ՀՀ չորրորդ գումարման ԱԺ
պատգամավոր (2007 թ.) – 60-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՊՈՒՉԻՆՅԱՆ (1927-2018), կինոռեժիսոր, դերասան,
սցենարիստ, Մ. Գորկու անվան կինոստուդիայի տնօրեն (19501964 թթ.), ռեժիսոր (1964 թ.), ՌԽՖՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1991 թ.), ՌԴ ժողովրդական արտիստ (1997 թ.) – 95ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ (1927-2003), ռեժիսոր, մանկավարժ,
խմբագիր, ԽՍՀՄ Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ,
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1980 թ.) – 95-ամյակ

29.11
ԱՌՆՈԼԴ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (1902-1976), դերասան, ռեժիսոր,
բեմադրիչ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1961 թ.) –
120-ամյակ
ԳԱԵՏԱՆՈ ԴՈՆԻՑԵՏԻ (1797-1848), իտալացի կոմպոզիտոր,
19-րդ դարի առաջին կեսի «բելկանտո» օպերային ոճի ներկայացուցիչ – 225-ամյակ
ԺԱԿ ՇԻՐԱԿ (1932-2019), ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ,
Ֆրանսիայի նախագահ (1995-2007 թթ.) – 90-ամյակ
ՀԵՐՄԻՆԵ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ (1967), բանաստեղծուհի, թարգմանիչ, ՀՀ Գրողների միության անդամ (2007 թ.) – 55-ամյակ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԳՈՒՇԱԳՃՅԱՆ (1927-1999), բանաստեղծ, խմբագիր, բառարանագիր, թարգմանիչ, «Դէպի էրգիր» (1949 թ.),
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«Յուշարձան Մուսա լեռան» (1955 թ.), «Երկիր» (1956-1957 թթ.)
պարբերականների խմբագիր – 95-ամյակ

30.11
ՄԱՆՎԵԼ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ (1922-2002), դիրիժոր, կոմպոզիտոր,
մանկավարժ, Ա. Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր (1974-1995 թթ.), ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
(1982 թ.) – 100-ամյակ
ՇԱՀԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՎ (1917-2007), հայազգի ճարտարապետ,
ՌՍՖՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ (1975 թ.) – 105-ամյակ
ՋՈՆԱԹԱՆ ՍՎԻՖԹ (1667-1745), անգլիացի գրող, երգիծաբան
– 355-ամյակ
ՌՈՄԱՆՈՍ ՍԵՏԵՖՃՅԱՆ (1837-1905),դերասան, դրամատուրգ
– 185-ամյակ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
1.12
ԱԼԻՍ ԿԱՊԼԱՆՋՅԱՆ (1952), դերասանուհի – 70-ամյակ
ԻԳԻԹ ՂԱՐԻԲՅԱՆ (1937-2020), պատմաբան, հնագետ, ազգագրագետ, Բնության և հասարակության մասին գիտությունների
միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ – 85-ամյակ
ՀՈՎՆԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ (1957), հոգևոր գործիչ, Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ (2000 թ.), Եկեղեցիների Միջին Արևելյան խորհրդի, Եկեղեցիների Կանադայի
խորհրդի գործադիր անդամ (1984 թ.), Կանադայի Հայոց թեմի
առաջնորդ (1990 թ.) – 65-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ (ԲԵԿԼԱՐՅԱՆ) (1927-2002), կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, Կալիֆորնիայի համալսարանի հայ
երաժշտության ամբիոնի հիմնադիր, Ֆլորիդայի երաժշտության
և արվեստների ինստիտուտի տնօրեն (1983 թ.) – 95-ամյակ
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ՇԱՌԼ ԺԵՐԱՐ (ՆՈՒԲԱՐ ԱՃԵՄՅԱՆ) (1922-2019), դերասան, կինոռեժիսոր – 100-ամյակ
ՍԻՐՎԱՐԴ ԿԱԼՊԱԿՅԱՆ ԿԱՐԱՄԱՆՈՒԿ (1912-2008), կոմպոզիտոր, դաշնակահար, մանկավարժ – 110-ամյակ
ՎԻԼԻԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ (1952), գեղանկարիչ-գրաֆիկ, մանկավարժ, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1984 թ.), Նկարիչների
միջազգային միության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) անդամ (1996 թ.) – 70ամյակ

2.12
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ (1897-1982), ռազմական, հասարակական, պետական գործիչ, Խորհրդային Միության զորահրամանատար, մարշալ (1955 թ.), ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս (1944
թ., 1977 թ.), Պաշտպանության փոխմինիստր (1954 թ.), ԽՍՀՄ
(1946-1982 թթ.), ՀԽՍՀ (1955-1982 թթ.) ԳԽ պատգամավոր –
125-ամյակ

3.12
ՄԵՍՐՈՊ ՆՈՒՊԱՐՅԱՆ (1842-1929), թարգմանիչ, բառարանագիր, լրագրող, հրապարակախոս, ֆրանսիական ակադեմիայի
պաշտոնակալ (1913 թ.) – 180-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ (03.12 (15.12) 1882-1916), հասարակական, քաղաքական, հեղափոխական, պետական գործիչ,
լրագրող, խմբագիր, գրաքննադատ –140-ամյակ

4.12
ԳԱՐԵԳԻՆ ԶԱՐԲՀԱՆԱԼՅԱՆ (1827-1901), պատմաբան, բանասեր, մատենագետ, թարգմանիչ, տպարանապետ (18561872 թթ.), մանկավարժ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1848 թ.) – 195-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴՈ ԷՌՆԵԿՅԱՆ (1932), արգենտինահայ գործարար,
“America Corporation” ընկերության հիմնադիր, ՀՀ ազգային հերոս (2017 թ.) – 90-ամյակ
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ՀԱՍՄԻԿ ՍԵՎՈՅԱՆ (1957), նկարչուհի, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1985 թ.) – 65-ամյակ

5.12
ԲԱՐԴՈՒՂ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1897-1987), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ
վաստակավոր նկարիչ (1965թ.) – 125-ամյակ
ՄԱՂՎԱԼԱ ԳԵՈՒՐԿՈՎԱ (ՍԱՀԱԿՅԱՆ) (1942-2019), հայազգի
թարգմանիչ, Հայաստանի, Վրաստանի գրողների միությունների
պատվավոր անդամ (1997 թ.) – 80-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ՊԱԼԱՍԱՆՅԱՆ (1837-1889), լեզվաբան, պատմաբան, գրականագետ, սոցիոլոգ, բանասեր, մանկավարժ, Թիֆլիսի Գայանյան օրիորդաց դպրոցի հիմնադիրներից (1869 թ.) –
185-ամյակ

6.12
ԱՐԱ ՊԱՐԹԵՎՅԱՆ (1902-1986), կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Փարիզի հայկական եկեղեցու երգեհոնահար – 120-ամյակ
ԲՈՐԻՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (ԲՈՐԻՍ ԱՐՄԵՆ) (1947), գեղանկարիչ,
Հայաստանի նկարիչների միության անդամ – 75-ամյակ
ԶՈՒԼՈՒՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1932-2018), գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1957թ. ), ՀՀ ժողովրդական
նկարիչ (2010 թ.) – 90-ամյակ

7.12
Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ (1937-2020), կինոռեժիսոր, օպերատոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1987 թ.) – 85ամյակ

8.12
ԱՐԹԻՆ ԱՐԹԻՆՅԱՆ (1907-2005), հայազգի ֆրանսիացի գրականագետ – 115-ամյակ
ԳԵՐԳԵՅ ՉԻԿԻ (ԳՐԻԳՈՐ ՉԻՔԻՅԱՆ) (1842-1891), հայազգի
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հունգարացի դրամատուրգ, բանաստեղծ, խմբագիր, Աստվածաբանության դոկտոր, Հունգարիայի ԳԱ թղթակից անդամ,
«Չանատ» թեմական պաշտոնաթերթի խմբագիր (1870-1873
թթ.) – 180-ամյակ

9.12
ՌԱՖԱՅԵԼ ՕՀԱՆՈՎ (1937), սրտաբան, ՌԴ ԲԳԱ իսկական
անդամ (2000 թ.), ՌԴ կանխարգելիչ բժշկության պետական
գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն (1988 թ.), ՌԴ գիտության վաստակավոր գործիչ (1998 թ.) – 85-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ՍԵՎԱՆ (ՎԱՀԱՆ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ) (1942-2020), բանաստեղծ, հրապարակախոս, լրագրող, ՀՀ Ժուռնալիստների, Գրողների միությունների անդամ (1988 թ.) – 80-ամյակ

10.12
ԱՄԱԼՅԱ ԱՐԱԶՅԱՆ (1912-2005), դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1962 թ.) – 110-ամյակ
ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (1947), քանդակագործ, ՀՀ Նկարիչների
միության քանդակագործության մասնաճյուղի նախագահ
(1992-1998 թթ.), վարչության քարտուղար (1998 թ.), Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1976 թ.) – 75-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (1957), բանաստեղծ, գրականագետ,
մամուլի պատմաբան, մանկավարժ – 65-ամյակ
ՍՈՒՔԻԱՍ ՊԱՐԶՅԱՆ (ՊԱՐԶՅԱՆՑ) (10.12 (22.12) 1837-1914),
բանասեր, մանկավարժ, հոգևոր, հասարակական գործիչ,
Երևանի թեմի հոգևոր առաջնորդ (1899-1903 թթ.), Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ (1895-1899 թթ.), «Արարատ» ամսագրի խմբագրապետ (1897-1899 թթ.) – 185-ամյակ
ՎԱԶԳԵՆ ՏԱԼՅԱՆ (1907-1995), բանաստեղծ, թարգմանիչ,
մանկավարժ, լրագրող, խմբագիր – 115-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ԱԿՈՒՆՑ (1937), ալերգաբան, Հանրապետական
մանկական ալերգաբանական կենտրոնի հիմնադիր-ղեկավար
(1969 թ.), «Առողջ սերունդ» թերթի հիմնադիր-խմբագիր (1993
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թ.), «էկոծիլ» բժշկաէկոլոգիական բարեգործական ընկերության հիմնադիր-նախագահ (1993 թ.), ՀՀ առողջապահության
նախարարության գլխավոր ալերգաբան, ՌԴ ԲԳԱ անդամ, ՌԴ
էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային ակադեմիայի անդամ – 85-ամյակ

11.12
ԱԴԱՄ ՄԱՇԻՆՅԱՆ (1922-2006), գեղանկարիչ, գրաֆիկ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1961 թ.) – 100ամյակ
ԱՐԱՐԱՏ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԳԱԼԹԱԳՃՅԱՆ (1962), հոգևոր գործիչ,
Ս. Էջմիածնի պատկան վանքերի տեսուչ (2006 թ.) – 60-ամյակ
ԱՐՄԱՆ ՔՈՒՉՈՒԿՅԱՆ (1932), հաշվողական տեխնիկայի բնագավառի և կառավարման համակարգերի ոլորտի բուլղարահայ
գիտնական, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1996 թ.), ՀԽՍՀ գիտության
և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ (1981 թ.) – 90-ամյակ
ԴԱՎԻԹ ՍԱՔՈՅԱՆ (1947), կոմպոզիտոր, մանկավարժ, ՀՀ
Կոմպոզիտորների միության անդամ – 75-ամյակ
ՄԱՔՍ ԲՈՌՆ (1882-1970), գերմանացի ֆիզիկոս, քվանտային
մեխանիկայի հիմնադիրներից – 140-ամյակ
ՏԻԳՐԱՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (1942), դերասան, Հ. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի հիմնադիրներից, տնօրեն
(1984-1989 թթ.), Երևանի մանկական երաժշտական թատրոնի
հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1986
թ.) – 80-ամյակ

12.12
ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԵՔՉՅԱՆ (1942), հոգևոր
գործիչ, Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ (1992 թ.) – 80ամյակ
ԳԵՐՄԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ (1962-2020), լուսանկարիչ, ֆոտոլրագրող – 60-ամյակ
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ԷՄԻԼ ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ (1922-1980), ռադիոֆիզիկոս, ՀԽՍՀ ԳԱ
ակադեմիկոս (1974 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի տնօրեն (1960-1980 թթ.), ՀԽՍՀ ԳԱ փոխնախագահ (1976-1980 թթ.), նախագահության անդամ (19741980 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության և տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ (1974 թ.) – 100-ամյակ
ԿԱՐԼՈՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ (1932-2019), արձակագիր, երգիծաբան, «Հորիզոն» թերթի գլխավոր խմբագիր, Հայաստանի գրողների և ժուռնալիստների միությունների անդամ (1974 թ.) – 90ամյակ
ՍԵՐԳԵՅ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ (1937-2000), գրականագետ, բանասեր, մանկավարժ – 85-ամյակ
13.12
ԱՐԵՎԻԿ ԱՎԴԱԼԲԵԳՅԱՆ (1922-2020), երաժիշտ, դաշնակահար, ռուսական դաշնամուրային դպրոցի հիմնադիր – 100ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1927-2008), բուսաբան, «Հայբուսակ» ինստիտուտի (համալսարան) հիմնադիր-ռեկտոր (1991
թ.), «Հարություն» գիտակրթական ասոցիացիայի նախագահ
(1994 թ.), Կրթության միջազգային ակադեմիայի նախագահ,
գիտական խորհրդի նախագահ (2006 թ.) – 95-ամյակ
ՀԱՅՆՐԻԽ ՀԱՅՆԵ (1797-1856),գերմանացի բանաստեղծ, հրապարակախոս, քննադատ – 225-ամյակ

14.12
ԱՆԱՀԻՏ (ԱՆՆԱ) ՍԵԿՈՅԱՆ (1922-1994), արձակագիր, մանկագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1951 թ.) – 100ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ԲԱՍՈՎ (1922-2001), ռուս ֆիզիկոս, քվանտային
էլեկտրոնիկայի հիմնադիրներից, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր (1964 թ.) – 100-ամյակ
ՎԱՀԱԳՆ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ (1937), երկրաբան, Էլեկտրոնային
միկրոսկոպիայի եվրոպական ընկերության անդամ, Հուշար172

ձանների պահպանության և կոնսերվացման միջազգային կոմիտեի (ICOMOS) անդամ – 85-ամյակ

15.12
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՈՒՍՏԱՎ ԷՅՖԵԼ (1832-1923), ֆրանսիացի ճարտարագետ, շինարար, ինժեներ, Էյֆելյան աշտարակի նախագծող – 190-ամյակ
ՍՈՒՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (1932-2015), արձակագիր, թարգմանիչ,
խմբագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ (1972 թ.) – 90ամյակ
ՎԱՐԴՈՒՇ (ՎԱՐԴՈՒՀԻ) ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ (1922-2006), դերասանուհի, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1954 թ.)–100-ամյակ
ՎԵՀՄԻՐ ԽԱՉԻԿՅԱՆ (1927-2003), դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1984 թ.) – 95-ամյակ

16.12
ԱԻԴԱ ԲՈՅԱՋՅԱՆ (1932-2019), նկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (1960 թ.) – 90-ամյակ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱԲԱՐՅԱՆ (16.12 (28.12) 1897-1967), բեմադրիչ,
դերասան, Թբիլիսիի Պատանի հանդիսատեսի հայկական թատրոնի (1930-1937 թթ.), Ս. Շահումյանի անվան Թբիլիսիի հայկական դրամատիկական թատրոնի (1937-1944 թթ., 1954-ից` ռեժիսոր) տնօրեն, գլխավոր ռեժիսոր, Լենինականի պետական
թատրոնի (այժմ` Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական
դրամատիկական թատրոն) գլխավոր ռեժիսոր (1947-1953 թթ.),
Վրաստանի (1948 թ.), Հայաստանի արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1964 թ.) – 125-ամյակ
ՀՐԱՉ ՉԻԼԻՆԿԻՐՅԱՆ (1962), քաղաքագետ, աստվածաբան,
հասարակական գործիչ, խմբագիր – 60-ամյակ
ՄԵԼԻՔՍԵԹ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (1932-1994), գրականագետ, բանասեր, քննադատ, հրապարակախոս – 90-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (16.12 (29.12) 1902-1984), կոմպոզի173

տոր, դիրիժոր, մանկավարժ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործիչ (1961 թ.) – 120-ամյակ

17.12
ԱՍԼԱՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (1947), ճարտարապետ, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ (1993-1996 թթ.), Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ (1977 թ.), ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ (2011 թ.) – 75-ամյակ
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՑ (1867-1952), հոգևոր, մշակութային, հասարակական գործիչ, մանկավարժ, հայագետ, ձեռագրագետ, հնագետ, պատմաբան, բանասեր, «Արարատ» ամսագրի խմբագիր (1907-1908 թթ.), Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ
(1905-1906 թթ.), Ռուսաստանի, Ղրիմի, Նոր Նախիջևանի (1925
թ.), Ամերիկայի (1938-1943 թթ.) թեմերի առաջնորդ, Մեծի Տանն
Կիլիկիո կաթողիկոս (1943-1952 թթ.) – 155-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՉԱԽԻՐՅԱՆ (1902-1971), կինոգետ, սցենարիստ, կինոքննադատ, «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի առաջին ղեկավար,
գլխավոր խմբագիր (1937-1940 թթ.), «Երևան» կինոստուդիայի
գլխավոր խմբագիր (1941-1944 թթ.) – 120-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1927-2011), փիլիսոփա, Գավառի պետական համալսարանի հիմնադիր-ռեկտոր (1993 թ.), ԳՊՀ
խորհրդի նախագահ (2006 թ.), Գավառի պատվավոր քաղաքացի, ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ (2010 թ.) – 95-ամյակ
ՀՐԱՆՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1962), կինոռեժիսոր, «Արև» ֆիլմ-ստուդիայի հիմնադիր-տնօրեն (2011 թ.) – 60-ամյակ
ՄԵԼԻՆԵ ՀԱՄԱՄՋՅԱՆ (1922-1999), դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1984 թ.) – 100-ամյակ
ՎԱԼԵՆՏԻՆ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ (1937-2017), երաժշտագետ, մանկավարժ, Հայաստանի ռադիոյի երաժշտական հաղորդումների
գլխավոր խմբագրության մեկնաբան (1977-2006 թթ.), ավագ
խմբագիր, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հրատարակչության բաժնի վարիչ, «Երաժիշտ» ամսաթերթի խմբագիր (2004 թ.) – 85-ամյակ
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18.12
ԱՐՇԱԿ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ (18.12 (30.12) 1872-1937), դերասան,
Երևանի Առաջին պետթատրոնի (1921-1923 թթ., այժմ` Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն) հիմնադիրներից, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր արտիստ (1928 թ.) –
150-ամյակ
ԵՂԻԱ ԹՈՎՄԱՃՅԱՆ (ԹՈՄԱՃԱՆ, ԹՈՎՄԱՃԱՆՅԱՆ) (17771848), բանաստեղծ, բանասեր, հայագետ, թարգմանիչ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1798 թ.) – 245ամյակ

19.12
ԱՇՈՏ ՄԱԴՈՅԱՆ (1932-2010), ջերմաէներգետիկ, Դոնի Ռոստովի էներգետիկայի էկոլոգիական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն (1990-1995
թթ.), Միջազգային ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ
(1990 թ.), ՌՃԱ անդամ (1992 թ.), Ռուսաստանի վաստակավոր
գյուտարար (2002 թ.) – 90-ամյակ
ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ԱԶԱՐՅԱՆ (1782-1855), բառարանագիր, հրատարակիչ, Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության երկրորդ աբբահայր (1926 թ.), Վիեննայի միաբանության վանքի դրամագիտության բաժնի հիմնադիր – 240-ամյակ
ՎԱՐՇԱՄ ԵՐԵՄՅԱՆ (1897-1963), բեմանկարիչ, գեղանկարիչ,
«Ուզբեկֆիլմ» կինոստուդիայի բեմադրող նկարիչ (1934 թ.)
Ուզբեկստանի ժողովրդական նկարիչ (1945 թ.) – 125-ամյակ
ՖԵԼԻՔՍ ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ (1937-1991), գեղանկարիչ, գրաֆիկ,
նկարիչ-ձևավորող, «Սովետական գրող» հրատարակչության
գեղարվեստական խմբագիր (1982-1990 թթ.) – 85-ամյակ

20.12
ԿԱՐԻԿ (ԿԱՐԱՊԵՏ) ՊԱՍՄԱՃՅԱՆ (1947-1989), բանաստեղծ,
խմբագիր, թարգմանիչ, կոլեկցիոներ, “Galerie Garig Basmadjan”
պատկերասրահի հիմնադիր – 75-ամյակ
175

ՌՈՒԲԵՆ ԱՂԱՄԻՐԶՅԱՆ (1922-1991), ռեժիսոր, մանկավարժ,
Լենինգրադի դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր
(1961-1966 թթ.), Կոմիսարժևսկայայի անվան թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր (1966 թ.), Վրացական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1972 թ.), ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1983 թ.)
– 100-ամյակ

21.12
ԳՈՀԱՐԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆ (1907-1967), կոմպոզիտոր, դաշնակահար – 115-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ԵՐԱՄՅԱՆ (1892-1938), դերասան, բեմադրիչ, Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստ (1938 թ.) – 130-ամյակ

22.12
ԱՐՍԵՆ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ (1882-1953), գրականագետ, բանասեր,
մանկավարժ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943 թ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1940 թ.) – 140-ամյակ
ԳԵՂԱՄ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ (1892-1969), գյուղատնտես, ՀԽՍՀ ԳԱ
ակադեմիկոս (1956 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ գյուղատնտեսական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար (1955-1956
թթ.), Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի պրոռեկտոր
(1942-1951 թթ.), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1940
թ.) – 130-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՆԱՖԻԼՅԱՆ (1877-1937), ճարտարապետ, պրոֆեսոր –
145-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1922-1998), գեղանկարիչ,
մանկավարժ – 100-ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ՏԵՐ-ՍԵՄՅՈՆՈՎ (ՏԵՐ-ՍԻՄՈՆՅԱՆ) (1897-1960),
դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1954 թ.)–125-ամյակ
ՇԱՐԹ (ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ) (1927-2011), նկարիչ – 95ամյակ

23.12
ՄԱՆԱՍԵ ՍԵՎԱԿ (ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ) (1897-1967), կենսաքիմի176

կոս, Փենսիլվանիայի (Ֆիլադելֆիա) համալսարանի բժշկական
դպրոցի մանրէաբանության բաժանմունքի պրոֆեսոր (19351945 թթ.), Ֆիլադելֆիայի հայկական պատմական հետազոտությունների ընկերության առաջին նախագահ (1963-1967 թթ.), ՀՀ
ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ (1960 թ.) – 125-ամյակ
ՎԻՈԼԵՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (1962), բանաստեղծ, «Ինքնագիր»
հանդեսի հիմնադիր-խմբագիր (2005 թ.) – 60-ամյակ

24.12
ԼԵՎՈՆ ԹՅՈՒԹՈՒՆՃՅԱՆ (1892-1977), գրող, հրապարակագիր,
նկարիչ, հասարակական, մշակութային գործիչ – 130-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԷԼՄԱՍ (1862-1937), դաշնակահար, կոմպոզիտոր –
160-ամյակ

25.12
ԳԵՂԱՄ ՍԱՐՅԱՆ (ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ) (1902-1976), բանաստեղծ, թարգմանիչ, լրագրող, մանկավարժ, ԽՍՀՄ Գրողների
միության անդամ (1934 թ.), ՀԽՍՀ (1967 թ.), Ուկրաինայի (1972
թ.) մշակույթի վաստակավոր գործիչ – 120-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1957), դերասան, հաղորդավար – 65ամյակ
ԵՂԻԱ-ՆՈԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1952), բժիշկ, Ֆրանսիայի Պատվավոր լեգեոնի ասպետ, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր – 70ամյակ
ՀԱՅԿԱՐԱՄ ՈՒԹՄԱԶՅԱՆ (1912-1970), պատմաբան, կուսակցական, պետական գործիչ, մանկավարժ, ԵՊՀ պրոռեկտոր
(1966 թ.), ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին կից մամուլի պետկոմի նախագահ, ՀԽՍՀ ԳԽ պատգամավոր (1966-1970 թթ.) –
110-ամյակ
ՅՈՒՐԱ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ (1947), ռեժիսոր, դերասան, մանկավարժ,
Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի տնօրեն, գեղարվեստական ղեկավար (1993-1998 թթ.), ՀՀ վաստակավոր արտիստ
(2007 թ.) – 75-ամյակ
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ՆԱԶԱՐԵԹ ՏԱՂԱՎԱՐՅԱՆ (ՉԱՏՐՃՅԱՆ) (1862-1915), գյուղատնտես, հասարակական գործիչ, բնագետ, բժիշկ, բանասեր,
մանկավարժ, խմբագիր, Օսմանյան խորհրդարանի անդամ,
հասարակական գործիչ, Մեծ եղեռնի զոհ – 160-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ (ԱՐՍԼԱՆՅԱՆ) (1822-1901), բժշկապետ,
վարժապետ, բանասեր, հասարակական, կրթական գործիչ,
Ազգային Կեդրոնական վարչության Քաղաքական ժողովի
ատենապետ – 200-ամյակ

26.12
ՀՈՎՍԵՓ ՊԱՊԻԿՅԱՆ (1947), քանդակագործ, մանկավարժ,
ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1983 թ.) – 75-ամյակ
ՄԱՐԳՈ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ (1927-2007), դերասանուհի, Ադրբեջանական ԽՍՀ (1973 թ.), ՀԽՍՀ (1978 թ.), Արցախի (2000 թ.) ժողովրդական արտիստ – 95-ամյակ
ՄԵՐԻ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ (1932-2021), դերասանուհի – 90-ամյակ
ՊԵՐՃ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ (1937-2013), գրահրատարակիչ, բանասեր, ԵՊՀ հրատարակչության տնօրեն (1998-2013 թթ.), Հայաստանի պետական հեռուստատեսության գլխավոր տնօրեն
(1996-1997 թթ.) – 85-ամյակ

27.12
ԼՈՒԻ ՊԱՍՏՅՈՐ (1822-1895), ֆրանսիացի մանրէաբան, քիմիկոս, ժամանակակից մանրէաբանության և իմունոլոգիայի հիմնադիր – 200-ամյակ
ՆԱՏԱԼՅԱ ԳՈՆՉԱՐ (ՆԱՏԱԼՅԱ ԽԱՆՋՅԱՆ) (1937), բանասեր,
թարգմանիչ, գրականագետ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, Հայաստանի գրողների միության անդամ (1967 թ.) – 85-ամյակ
ՆԱՐԻՆԵ ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ (1967), լրագրող, խմբագիր, ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար (2009 թ.),
«Ծիր կաթին» մասնավոր ստուդիայի հիմնադիր-տնօրեն (20052009 թթ.) – 55-ամյակ
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ՌԱՖԱՅԵԼ ԲԱԲԱՅԱՆ (1927-1994), նկարիչ-գրաֆիկ, ֆիլմերի
ձևավորող, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ (1967 թ.), ՀԽՍՀ
պետական մրցանակ՝ «Մենավոր ընկուզենի» ֆիլմի համար
(1983 թ.) - 95-ամյակ

28.12
ԴՈՆԱՐԱ ՄԽԻԿՅԱՆ (1952), նկարչուհի, ՀՀ Նկարիչների միության անդամ (1999 թ.) – 70-ամյակ
ԿԱՌԼԵՆ ՌՈՒԽԻԿՅԱՆ (1927-2004), գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ Նկարիչների միության անդամ (1960 թ.) – 95-ամյակ
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԱՎԳԵՐՅԱՆ (1832-1907), բանասեր, բանահավաք, հոգևոր գործիչ, մանկավարժ, Զմյուռնիայի (Իզմիր) Կաթողիկե հայոց առաջնորդական փոխանորդ (1894-1907 թթ.),
Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ (1854 թ.) – 190ամյակ
ՌԱՇԻԴ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (1937), բալետի արտիստ, Հայաստանի
թատերական գործիչների միության անդամ (1962 թ.), ՀԽՍՀ
վաստակավոր արտիստ (1964 թ.) – 85-ամյակ
ՔՍԵՆՅԱ ՏԵՐ-ՍՏԵՊԱՆՈՎԱ (1937-1997), պարուհի, բալետմայստեր, փորձավար, մանկավարժ, Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ (1976 թ.) – 85-ամյակ
30.12
ՀԱԲԵԹ ՄՍՐԼՅԱՆ (ՈՒԴԻ ՀԱԲԵԹ) (1847-1922), երաժիշտ,
ուդահար – 175-ամյակ
ՆԻԿՈԼԱՅ ՏՈԿԱՐՍԿԻ (1892-1977), ճարտարապետ, Հայաստանի ճարտարապետության պատմաբան, ՀԽՍՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ (1961 թ.) – 130-ամյակ

31.12
ԱԼԼԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ (1917-2003), դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1967 թ.) – 105-ամյակ
ԱՐՈՒՍ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ (1907-1983), թարգմանիչ, ՀԽՍՀ Գրող179

ների միության անդամ (1942 թ.), ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1972 թ.) – 115-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ԳՅՈՒԼՅԱՆ (ԿԻՒԼԵԱՆ, ԳՅՈՒԼԵՋՅԱՆ, ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆ) (1912-1974), բանաստեղծ, ԽՍՀՄ Գրողների միության
անդամ (1946 թ.) – 110-ամյակ
ԿԱՐԱՊԵՏ ԳԱԼՖԱՅԱՆ (1877-1945), դերասան – 145-ամյակ
ՊԵՏՐՈՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (1922-2009), այգեգործ, սելեկցիոներ,
Խաղողագործության և գինեգործության միջազգային ակադեմիայի անդամ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1980
թ.), ԽՍՀՄ վաստակավոր գյուտարար (1989 թ.) – 100-ամյակ
ՌԱՖԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (1947), լրագրող, հաղորդավար,
քաղաքական մեկնաբան, ՀՀ Ժուռնալիստների միության անդամ (1994 թ.), Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության
հիմնադիր-անդամ (1991 թ.), ՀՀ վաստակավոր լրագրող (2008
թ.) – 75-ամյակ
ՌՈՄԵՈ ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ (1937-2005), ճարտարապետ, Երևանի
գլխավոր ճարտարապետ (1990-1991 թթ.), ՀՀ ճարտարապետության պետական կոմիտեի նախագահ (1991-1993 թթ.),
Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի Մոսկվայի
մասնաճյուղի պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ
(1987 թ.) – 85-ամյակ
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ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԱՆՁԻՆՔ, ՈՐՈՆՑ ԾՆՆԴՅԱՆ
ԱՄԻՍԸ ԵՎ ՕՐԸ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՉԵՆ
ԱԲՐԱՀԱՄ Բ ԽՈՇԱԲԵՑԻ (ԲԱՂԻՇԵՑԻ, ՄՇԵՑԻ, ԿԵՂԵՑԻ)
(1677-1734), Ամենայն հայոց կաթողիկոս (1730-1734 թթ.) – 345ամյակ
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (612-անհայտ), VII դ. գիտնական, մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, տիեզերագետ – 1410-ամյակ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ (ԱՐԱՐԱՏ) ՆԱՃԱՐՅԱՆ (1922-1991), գրող, խմբագիր, հրատարակիչ, Հալեպի «Շիրազ» տպարանի հիմնադիր
(1951 թ.) – 100-ամյակ
ԱՇՈՏ ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ (1912-1977), խմբագիր, «Հայպետհրատ»ի (1950-1975 թթ.), «Պոլիգրաֆ» հանդեսի (1957-1961 թթ.) գլխավոր խմբագիր, ՀԽՍՀ առաջին հանրագիտարանային օրացույցների կազմող (1960-1977 թթ.) – 110-ամյակ
ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ԱԲԵՂԱ (1387-15-րդ դար), մանրանկարիչ –
635-ամյակ
ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ԼԱՍՏԻՎԵՐՑԻ (1002-1080), պատմիչ – 1020ամյակ
ԲԱԳՐԱՏ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ (1852-1934), հասարակական գործիչ, բժիշկ, Թիֆլիսում մասնավոր հիվանդանոցի (1881 թ.), Կարինի «Պաշտպան Հայրենեաց» ընկերության (1882 թ.) հիմնադիր – 170-ամյակ
ԲԵՆՍԵ (ՍԱՀԱԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ) (1867-1939), բանահավաք,
բանասեր, մանկավարժ – 155-ամյակ
ԳԵՎՈՐԳ ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ (1927-1996), մանկավարժ, խմբագիր, Հալեպի «Կարեն Եփփե» ազգային ճեմարանի տնօրեն
(1961-1967 թթ.), ՀՅԴ «Հայրենիք» շաբաթաթերթի վարիչ-խմբագիր (1979-1990 թթ., 1994-1996 թթ.) – 95-ամյակ
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ԳՐԻԳՈՐ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (1927-1979), հայազգի ռուս արձակագիր, ԽՍՀՄ Գրողների միության անդամ – 95-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ԲԱԽՉԻՍԱՐԱՅՑԵՎ (1852-1920), հայազգի ռուս
պետական, հասարակական գործիչ, դատավոր, «Այգեպան»
ռուսերեն ամսագրի խմբագիր – 170-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ԽԱԼԴԱՐՅԱՆ (1732-1787), հրատարակիչ, թարգմանիչ, բառարանագիր, տպարանատեր, Ռուսաստանում հայկական տպագրության հիմնադիրներից – 290-ամյակ
ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՐԶՎԱՆԵՑԻ (1662-1734), տպագրիչ, գրաձուլիչ,
Կ. Պոլսում հայկական տպարանի հիմնադիր – 360-ամյակ
ԵՂԻԱԶԱՐ Ա ԱՅՆԹԱՊՑԻ (ՀՌՈՄԿԼԱՅԵՑԻ) (1612-1691), Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս (1681-1691 թթ.) – 410-ամյակ
ԵՂԻՇԵ ԹՈՓՉՅԱՆ (1872-1909), հրապարակախոս, հասարակական, քաղաքական գործիչ, մանկավարժ, ՀՅԴ կուսակցության անդամ – 150-ամյակ
ԵՎԳԻՆԵ ԱՃԵՄՅԱՆ (1897-1925), դերասանուհի, երգչուհի,
մանկավարժ – 125-ամյակ
ԷԴՈՒԱՐԴ (ԺԱՆ-ՊՈԼ) ԴՅՈՒԼՈՐԻԵ (1807-1881), ֆրանսիացի
հայագետ – 215-ամյակ
ԷԼԻԶ (ԳՈՎԱՆ) ՊԻՆԵՄԵՃՅԱՆ (1887-1981), պոլսահայ դերասանուհի – 135-ամյակ
ԷԼԻԶԱԲԵԹ ԹԱՇՉՅԱՆ (1912-2007), նկարչուհի – 110-ամյակ
ԹՈՎՄԱՍ ՎԱՆԱՆԴԵՑԻ (ՆՈՒՐԻՋԱՆՅԱՆ) (1617-1708), եկեղեցական, մշակութային գործիչ, տպագրիչ, Օքսֆորդի համալսարանի դոկտոր (1707 թ.), Ամստերդամում տպարանի հիմնադիրներից (1695 թ.) – 405-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՇԱՂՈՅԱՆ (1887-1933), հայ ազգային-ազատագրական
շարժման գործիչ – 135-ամյակ
ԼԵՎՈՆ ՎԱՐԴԱՆՈՎ (ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ) (1907-1943), ճարտարապետ – 115-ամյակ
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԿԱՖԱՅԵՑԻ (ԽԱՉԳՌՈՒԶ) (1592-1658/1661), հոգևոր գործիչ, ժամանակագիր – 430-ամյակ
ԽԱՉԻԿ ՕՏՅԱՆ (1842-1908), թարգմանիչ, պետական, հասարակական գործիչ – 180-ամյակ
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (902-964), հոգևոր գործիչ, մատենագիր
– 1120-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ԲԼՐՑՅԱՆ (1912-1993), լրագրող, խմբագիր, «Սովետական Վրաստան» թերթի խմբագիր (1959-1986 թթ. ) – 110-ամյակ
ՀԱԿՈԲ ՊՈՅԱՃՅԱՆ (1837-1914), մշակութային գործիչ, արվեստագետ, տպագրիչ – 185-ամյակ
ՀԱՍՄԻԿ ԳՅՈԶԱԼՅԱՆ (1902-1973), դերասանուհի, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, Տիկնիկային թատրոնների համաշխարհային միության անդամ (1967 թ.) – 120-ամյակ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼԻՔՍԱՆՅԱՆ (1857-1918), դերասան – 165ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳՈՒՐԳԵՆԲԵԿՅԱՆ (1837-1913), դրամատուրգ –
185-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՅՐԱՎԱՆԵՑԻ (ՄԱՅՐԱԳՈՄԵՑԻ) (մոտ 572-650),
աստվածաբան, դավանաբան, մատենագիր – 1450-ամյակ
ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ (347/354-407), հոգևոր գործիչ, Կ. Պոլսի
Պատրիարք, քրիստոնյա ընդհանրական եկեղեցու սուրբ –1675ամյակ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ Բ ԿԱՐԲԵՑԻ (ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՒԹԵՐՈՐԴ) (17621842), հոգևոր գործիչ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս (1831-1842
թթ.) – 260-ամյակ
ՀՈՎՍԵՓ ՏԵՐ-ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (1862-1938), դաշնակահար, մանկավարժ, հասարակական գործիչ – 160-ամյակ
ՀՐԱՆԴ ԴԱՐՊԱՍՅԱՆ (1887-1915), բժիշկ, դեղագործ, ազգային
և հասարակական գործիչ – 135-ամյակ
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ՀՐԱՆՏ ԲԱՂԱԼՅԱՆ (1927), ճարտարապետ, ՀՀ Ճարտարապետների միության անդամ – 95-ամյակ
ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՑԻ (մոտ 442թ.-անհայտ), 5-րդ դարի հայ պատմիչ – 1580-ամյակ
ՄԱՏԹԵՈՍ Ա. ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ (ՉՈՒՀԱՃՅԱՆ, ՉՈՒԽԱՃՅԱՆ) (1802-1865), հոգևոր գործիչ, Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք (1844-1858 թթ.), Ամենայն հայոց կաթողիկոս (1858-1865
թթ.) – 220-ամյակ
ՄԱՐԳԱՐ ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ (1877-1905), ֆիդայի, վրիժառու, ռազմական գործիչ – 145-ամյակ
ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (1927-1971), գեղանկարիչ – 95ամյակ
ՄԻՆԱՍ ԳԱԲԱՄԱՃՅԱՆ (ԳԱՓԱՄԱՃՅԱՆ) (1842-1892), մանկավարժ, հրապարակախոս, «Զեփիւռ հայրենեաց» (1862-1867
թթ.), «Հայրենիք» (1870-1890 թթ.), «Ապագայ» (1877 թ.), «Լոյս»
(1874-1885 թթ.) պարբերականների հրատարակիչ-խմբագիր,
«Ծաղիկ» հանդեսի հրատարակիչ – 180-ամյակ
ՄԻՍԱԿ ԷՓՐԻԿՅԱՆ (1892-1938), խմբագիր-հրատարակիչ,
«Պատանի» ալմանախի հիմնադիր-հրատարակիչ (1910-1915
թթ.),«Հայպետհրատ»-ի տնօրեն (1921 թ.) – 130-ամյակ
ՆԱՏԱԼՅԱ ՓԱՐԵՄՈՒԶՈՎԱ (1907-1991), ճարտարապետ –
115-ամյակ
ՆԵՐՍԵՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (1892-1954), բժիշկ, հիգիենիստ, Բժշկական ինստիտուտի տնօրեն (1945-1946 թթ.) – 130-ամյակ
ՆՇԱՆ ՊԵՐՊԵՐՅԱՆ (1842-1907), տպարանատեր, հրատարակիչ, թարգմանիչ – 180-ամյակ
ՊԵՏՐՈՍ ԱՏՐՈՒՆԻ (1862-1922), խմբագիր, թարգմանիչ,
«Կրթարան» հանդեսի խմբագիր (1888-1889 թթ.) – 160-ամյակ
ՊՈՂՈՍ ԱԲԵԼՅԱՆ (1877-1943), հայ ազգային-ազատագրական
շարժման գործիչ, տնտեսագետ, իրավաբան, գրող –145-ամյակ
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ՌՈԶԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ (1902-1987), դերասանուհի, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ (1950 թ.) – 120-ամյակ
ՌՈՒԲԵՆ ԽԱՆԱԶԱՏ (ԽԱՆ-ԱԶԱՏ, ՆՇԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ)
(1862-1929), հասարակական, քաղաքական, ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, «Հնչակ» (1887 թ.), «Սպարտակ» (1940-1941 թթ.) թերթերի խմբագիր, Հնչակյան կուսակցության հիմնադիրներից (1887 թ.) –160-ամյակ
ՍԱՐԳԻՍ ԳՈՉՈՒՆՅԱՆ (1867-1926), խմբագիր, հրատարակիչ,
«Ժամանակ» օրաթերթի արտոնատեր (1913-1926 թթ.) – 155ամյակ
ՍԵԴՐԱԿ ԱՊԱՃՅԱՆ (1907-1968), հրապարակագիր, «Նոր ճանապարհ» խմորատիպ թերթի խմբագիր (1925 թ.), «Գրասիրաց
միութիւն» ընկերության հիմնադիրներից (1931 թ.), հասարակական գործիչ – 115-ամյակ
ՍԻՄԵՈՆ ԳՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ (1857-1899), խմբագիր, Սանկտ Պետերբուրգի «Արաքս» գրական հանդեսի խմբագիր-հրատարակիչ (1887-1898 թթ.) –165-ամյակ
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ (1702-1782), հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ – 320-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ԶԱՐԴԱՐՅԱՆ (1872-1945), գրավաճառ, հրատարակիչ, խմբագիր, «Զարդարեան» գրավաճառանոցի հիմնադիրներից (1901 թ.) – 150-ամյակ
ՎԱՀԱՆ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆ (1882-1959), հրատարակիչ, Կ. Պոլսի
Հնչակյան ուսանող միության «Կայծ» ամսաթերթի հիմնադիրխմբագիր (1911-1914 թթ.) – 140-ամյակ
ՎԱՉԵ ԿԱՐՄԵՆՅԱՆ (1912-1967), մատենագետ, ՀԽՍՀ ԳԱ
կենտրոնական գրադարանի տնօրեն (1944-1962 թթ. ), ՀԽՍՀ
վաստակավոր գրադարանավար (1965 թ.) – 110-ամյակ
ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (ՀԵՍՈՒ ՎԱՐԴԱՊԵՏ) (1862-1915), ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ, Մեծ Եղեռնի զոհ –
160-ամյակ
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ՎՐԹԱՆԵՍ ՍՌՆԿԵՑԻ (ԿԱՖԱՑԻ) (1507-1570), բանաստեղծ515-ամյակ
ՕԴՈ ՄԵՑՑԻ (742-814), հայազգի ճարտարապետ, Ախեն քաղաքի թագավորական պալատի, Ժերմինի եկեղեցու կառուցող
– 1280-ամյակ
ՕԼԳԱ ԱՍԼԱՆՈՎԱ (1882-1949), երգչուհի (դրամատիկական
սոպրանո), մանկավարժ – 140-ամյակ

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
10 տարի առաջ՝ 2012 թ. հունվարի 23-ին Ֆրանսիայի Սենատը
ընդունել է Ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող
օրենք (վերաբերում է նաև Հայոց Ցեղասպանությանը):
15 տարի առաջ՝ 2007 թ. հունվարի 19-ին սպանվել է «Ակօս»
թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքը:
25 տարի առաջ՝ 1997 թ. Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության
ցանկում:
30 տարի առաջ՝ 1992 թ. հունվարի 28-ին կազմավորվել է Հայոց
բանակը։
30 տարի առաջ՝ 1992 թ. մայիսի 8-9-ին «Հարսանիք լեռներում»
ռազմական գործողության արդյունքում ազատագրվել է Շուշին։
30 տարի առաջ՝ 1992 թ. հունիսի 21-ին կազմավորվել են ՆԳՆ
Ներքին զորքերը։
30 տարի առաջ՝ 1992 թ. ՀՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիան
վերանվանվել է ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա:
35 տարի առաջ՝ 1987 թ. Մն. Փիլոյանի ղեկավարությամբ
հիմնադրվել է Մարիոնետների (Խամաճիկների) թատրոնը:
35 տարի առաջ՝ 1987 թ. Նորայր Մեհրաբյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական անսամբլը:
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35 տարի առաջ՝ 1987 թ. հունվարի 19-ին հիմնադրվել է Հայկական թատերական ընկերությունը՝ ՀԹԸ, որը կազմակերպվել էր
1940 թ. Գուրգեն Ջանիբեկյանի նախաձեռնությամբ:
40 տարի առաջ՝ 1982 թ. ապրիլի 18-ը հայտարարվել է Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օր:
40 տարի առաջ՝ 1982 թ. հուլիսի 6-ին բացվել է Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանը։
40 տարի առաջ՝ 1982 թ. հուլիսի 21-ին Ջաջուռում բացվել է Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարանը:
40 տարի առաջ՝ 1982 թ. հոկտեմբերի 11-ին բացվել է Ալեք և
Մարի Մանուկյանների Գանձատուն-թանգարանը:
45 տարի առաջ՝ 1977 թ. հիմնադրվել է Հայաստանի փայտարվեստի թանգարանը։
50 տարի առաջ՝ 1972 թ. Հենրիկ Իգիթյանի նախաձեռնությամբ
հիմնադրվել է Ժամանակակից արվեստի թանգարանը:
50 տարի առաջ՝ 1972 թ. Երևանում տեղի է ունեցել Գ. Սունդուկյանի արձանի բացման արարողությունը (քանդակագործ՝ Արա
Հարությունյան)։
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. լույս է տեսել «Գարուն» ամսագիրը:
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. լույս է տեսել «Ծիծեռնակ» մանկական
պատկերազարդ եռամսյա հանդեսը:
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. Երևանում գործարկվել է Խորհրդային
Միության ամենախոշոր՝ «Արուս» էլեկտրոնային արագացուցիչը (ղեկավար՝ Արտեմ Ալիխանյան)։
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. նոյեմբերի 26-ին Երևանում բացվել է
Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանը։
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. նոյեմբերի 28-ին Երևանում բացվել է
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան-կոթողը։
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55 տարի առաջ՝ 1967 թ. Հրաչյա Ղափլանյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է Երևանի դրամատիկական թատրոնը:
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահությանն առընթեր
ստեղծվել է «Հայկական հանրագիտարան»-ի գլխավոր խմբագրությունը (ԳԱ նախագահ Վիկտոր Համբարձումյանի գլխավորությամբ: 2002-ից՝ «Հայկական հանրագիտարան» հրատարակչություն, գլխավոր խմբագիր՝ Հովհաննես Այվազյան):
55 տարի առաջ՝ 1967 թ. նոյեմբերի 25-ին, բացվել է Ալ. Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը՝ Հայաստանի առաջին երաժշտական հուշային թանգարանը (շենքի նախագծի հեղինակ՝ Երևանի
առաջին գլխավոր ճարտարապետ Նիկողայոս Բունիաթյան):
60 տարի առաջ՝ 1962 թ. Բեյրութում լույս է տեսել «Բագին» ամսագիրը:
60 տարի առաջ՝ 1962 թ. Զ. Սահակյանցի ջանքերով հիմնադրվել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը:
60 տարի առաջ՝ 1962 թ. օգոստոսի 21-ին տեղի է ունեցել
«Տժվժիկ» ֆիլմի պրեմիերան:
65 տարի առաջ՝ 1957 թ. Բեյրութում լույս է տեսել «Յառաջ» շաբաթաթերթը:
65 տարի առաջ՝ 1957 թ. Երևանում տեղադրվել է Հովհաննես
Թումանյանի հուշարձանը (քանդակագործ՝ Արա Սարգսյան):
70 տարի առաջ՝ 1952 թ. Երևանի թատերական և Գեղարվեստի
ինստիտուտների միավորումով ստեղծվել է Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը:
70 տարի առաջ՝ 1952 թ. Երևանում մեկնարկել է երկաթուղային
կայարանի նոր շենքի կառուցումը (ճարտարապետ՝ Էդմոնդ
Տիգրանյան):
70 տարի առաջ՝ 1952 թ. հիմնադրվել է Հայաստանի բնության
թանգարանը։
75 տարի առաջ՝ 1947 թ. լույս է տեսել Հայաստանի ազգային
գրադարանի «Հիշարժան տարեթվեր» օրացույցը:
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75 տարի առաջ՝ 1947 թ. Բեյրութում հիմնադրվել է Թեքեյան
մշակութային միությունը (ԹՄՄ):
75 տարի առաջ՝ 1947 թ. Ստեփանակերտում բացվել է Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանը:
75 տարի առաջ՝ 1947 թ. հիմնադրվել է Հալեպի «Քարեն Եփփե»
ազգային ճեմարանը։
80 տարի առաջ՝ 1942 թ. առաջին անգամ եթեր է հեռարձակվել
«Ամերիկայի ձայն» ռադիոկայանը:
80 տարի առաջ՝ 1942 թ. դեկտեմբերի 9-ին առաջին անգամ բեմադրվել է Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետը։
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. լույս է տեսել Ալ. Մյասնիկյանի անվան
պետական հանրային գրադարանի (այժմ՝ Հայաստանի ազգային գրադարան) առաջին գրքույկը:
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. Բեյրութում լույս է տեսել «Արարատ»
օրաթերթը:
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. Բեյրութում լույս է տեսել «Զարթօնք»
օրաթերթը:
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. Երևանում հիմնադրվել է Կ. Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը:
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. նոյեմբերի 7-ին պաշտոնապես բացվել
է Երևանի մանկական երկաթուղին (ճարտարապետ՝ Միքայել
Մազմանյան)։
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. ստեղծվել է Հայաստանի ազգային
ակադեմիական երգչախումբը։
85 տարի առաջ՝ 1937 թ. Երևանում հիմնադրվել է ՀՀ ԳԱԱ Հ.
Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանը։
90 տարի առաջ՝ 1932 թ. Անթիլիասում լույս է տեսել «Հասկ»
կրոնական, գրական և բանասիրական հանդեսը:
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90 տարի առաջ՝ 1932 թ. հիմնադրվել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական
թատրոնը (բացումը՝ 1933 թ. հունիսի 20-ին)։
90 տարի առաջ՝ 1932 թ. նոյեմբերի 10-ին ստեղծվել է Հայաստանի նկարիչների միությունը:
90 տարի առաջ՝ 1932 թ. ստեղծվել է Հայաստանի ճարտարապետների միությունը (Ալ. Թամանյանի անվան Հայաստանի
ճարտարապետի տուն):
90 տարի առաջ՝ 1932 թ. փետրվարի 23-ին լույս է տեսել «Գրական թերթ»-ի առաջին համարը:
95 տարի առաջ՝ 1927 թ. Բեյրութում լույս է տեսել «Ազդակ»
օրաթերթը:
95 տարի առաջ՝ 1927 թ. Երևանի պետական կոնսերվատորիայի տնօրեն Ա. Տեր-Ղևոնդյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է
օպերային ստուդիան, որի հիման վրա՝ Օպերային թատրոնը
(ՀԽՍՀ կառավարության որոշմամբ):
95 տարի առաջ՝ 1927 թ. տեղի է ունեցել «Չարի ոգի» գեղարվեստական կինոնկարի երևանյան պրեմիերան։
100 տարի առաջ՝ 1922 թ. հունվարի 25-ին ռեժիսոր Լևոն Քալանթարի «Պեպո» բեմադրությամբ բացվել է Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը՝ որպես առաջին պետական թատրոն:
100 տարի առաջ՝ 1922 թ. փետրվարի 3-ին ընդունվել է ՀԽՍՀ
առաջին Սահմանադրությունը:
100 տարի առաջ՝ 1922 թ. հուլիսի 21-ին «Նեմեսիս» գործողության շրջանակում Թիֆլիսում Պետրոս Տեր-Պողոսյանը, Արտաշես Գևորգյանը, Ստեփան Ծաղիկյանը, Զարեհ Մելիք-Շահնազարյանցը սպանել են Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի նախկին նախարար Ջեմալ փաշային։
100 տարի առաջ՝ 1922 թ. օգոստոսի 4-ին «Նեմեսիս» գործողության շրջանակում Հակոբ Մելքումյանը սպանել է Էնվեր փաշային։
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100 տարի առաջ՝ 1922 թ. նոյեմբերի 7-ին հիմնադրվել է հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը (1948-ից՝ Խ.
Աբովյանի անվան, ներկայումս՝ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան):
100 տարի առաջ՝ 1922 թ. նոյեմբերին Բոստոնում լույս է տեսել
«Հայրենիք» ամսագրի առաջին համարը։
105 տարի առաջ` 1917 թ. մայիսի 31-ին Թիֆլիսում հիմնադրվել
է «Հայկազեան ընկերութիւն»-ը։
105 տարի առաջ` 1917 թ. նոյեմբերի 7-ին Ռուսաստանում տեղի
է ունեցել Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը:
110 տարի առաջ՝ 1912 թ. օգոստոսի 4-ին Ալեքսանդրապոլում
(այժմ՝ Գյումրի) առաջին անգամ բեմադրվել է Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան:
110 տարի առաջ՝ 1912 թ. Հովհ. Թումանյանի նախագահությամբ
Թիֆլիսում ստեղծվել է Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը:
110 տարի առաջ՝ 1912 թ. Կ. Պոլսում սկսել է գործել «ԱրամեանՈւնճեան» վարժարանը։
115 տարի առաջ՝ 1907 թ. մայիսի 13-ին Երևանում գործարկվել
է առաջին հիդրոէլեկտրակայանը։
115 տարի առաջ՝ 1907 թ. դեկտեմբերի 1-ին Թիֆլիսում լույս է
տեսել «Անկախ մամուլ» անկուսակցական թերթը։
120 տարի առաջ՝ 1902 թ. Բեյրութում բացվել է առաջին հայկական դպրոցը։
120 տարի առաջ՝ 1902 թ. Ալեքսանդրիայում Ա. Հակոբյանի ջանքերով հիմնադրվել է «Արաքս» տպարանը։
125 տարի առաջ՝ 1897 թ. Նյու-Յորքում հիմնադրվել է «Հայկական դրամատիկ ընկերութիւն»-ը:
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130 տարի առաջ՝ 1892 թ. Երևանում գործարկվել է հանքային
ջրերի և օշարակի գործարանը։
130 տարի առաջ՝ 1892 թ. մայիսին կաթողիկոս է օծվել Տ.
Մկրտիչ Ա. Վանեցի Խրիմյանը:
130 տարի առաջ՝ 1892 թ. Աբրահամ Մ. Մալխասյանը Ալեքսանդրապոլում հիմնադրել է երկրորդ տպարանը:
130 տարի առաջ՝ 1892 թ. բացվել է Մոսկվայի Տրետյակովյան
պատկերասրահը:
135 տարի առաջ՝ 1887 թ. հունվարին Վիեննայում լույս է տեսել
«Հանդէս ամսօրեայ» ամսագիրը:
135 տարի առաջ՝ 1887 թ. Երևանում գործարկվել է Թաիրյանի
օղու, սպիրտի և գինու գործարանը (այժմ՝ Երևանի կոնյակի գործարան)։
135 տարի առաջ՝ 1887 թ. հունվարին Կ. Պոլսում տպագրվել է
«Լեզու» հայկական առաջին լեզվաբանական պարբերականը:
135 տարի առաջ՝ 1887 թ. նոյեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում
լույս է տեսել «Արաքս» հանդեսը:
135 տարի առաջ 1887 թ. Լոնդոնում լույս է տեսել «Հնչակ» հասարակական-քաղաքական թերթը:
135 տարի առաջ՝ 1887 թ. Ժնևում հիմնադրվել է Հնչակյան կուսակցությունը։
140 տարի առաջ՝ 1882 թ. փետրվարի 21-ին Թիֆլիսում լույս է
տեսել «Արձագանք» լրագիրը:
140 տարի առաջ՝ 1882 թ. մարտին Շուշիում լույս է տեսել
«Գործ» ամսագիրը:
140 տարի առաջ՝ 1882 թ. հուլիսի 1-ին Կ. Պոլսում լույս է տեսել
«Բիւրակն» հանդեսը:
145 տարի առաջ՝ 1877 թ. Երևանում հիմնադրվել է գինու կոմբինատը:
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150 տարի առաջ՝ 1872 թ. հունվարի 1-ին լույս է տեսել «Մշակ»
հասարակական-քաղաքական, գրական օրաթերթը:
150 տարի առաջ՝ 1872 թ. Նյու-Յորքում բացվել է «Մետրոպոլիտեն» թանգարանը:
160 տարի առաջ՝ 1862 թ. տեղի է ունեցել Զեյթունի ապստամբությունը:
165 տարի առաջ՝ 1857 թ. հունվարին Կ. Պոլսում լույս է տեսել
«Երեւակ» կրոնաբանասիրական հանդեսը:
170 տարի առաջ՝ 1852 թ. Կ. Պոլսում լույս է տեսել «Մասիս»
լրագիրը:
170 տարի առաջ՝ 1852 թ. Կ. Պոլսում լույս է տեսել «Նոյեան
աղաւնի» պարբերականը:
175 տարի առաջ՝ 1847 թ. Ռումինիայի Գալաց քաղաքում հիմնադրվել է «Անի» տպարանը:
175 տարի առաջ՝ 1847 թ. Ռումինիայում տպագրվել է առաջին
հայերեն գիրքը՝ «Այբբենարան»-ը։
185 տարի առաջ՝ 1837 թ. սեպտեմբերի 2-ին Երևանի թեմակալ
փոխանորդ արքեպիսկոպոս Ստեփանոս Արղությանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է Հայոց հոգևոր թեմական դպրոցը։
190 տարի առաջ՝ 1832 թ. հունվարի 14-ին հիմնադրվել է Երևանի գավառական դպրոցը։
190 տարի առաջ՝ 1832 թ. հիմնադրվել է Երևանի արական գիմնազիայի գրադարանը, որի 18 հազար միավոր հավաքածուի,
նաև այլ հավաքածուների հիման վրա հետագայում կազմավորվել է Հայաստանի ազգային գրադարանը:
190 տարի առաջ՝ 1832 թ. Պողոս Սրապյանը տպագրել է Կ. Պոլսի և Թուրքիայի առաջին հայերեն լրագիրը՝ «Լրոյ գիր Մեծի Տէրութեանն Օսմանեան»:
195 տարի առաջ՝ 1827 թ. Շուշիում բացվել է առաջին հայկական տպարանը։
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195 տարի առաջ՝ 1827 թ. Լազարյան ճեմարանը վերանվանվել
է Արևելյան լեզուների Լազարյան ինստիտուտ:
195 տարի առաջ՝ 1827 թ. Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում
հիմնադրվել է Անգլիական եպիսկոպոսական ճեմարանի տպարանը:
210 տարի առաջ՝ 1812 թ. մայիսի 28-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև կնքվել է Բուխարեստի հաշտության պայմանագիրը
(ուժի մեջ է մտել հուլիսի 5-ին):
210 տարի առաջ՝ 1812 թ. Կ. Պոլսում սկսել է գործել «Սահակեան-Նունեան» վարժարանը։
250 տարի առաջ`1772 թ. Էջմիածնում տպագրվել է Սիմեոն Ա
Երևանցի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի «Գիրք աղօթից, որ կոչի
Զբօսարան հոգեւոր» գիրքը։
250 տարի առաջ`1772 թ. Մադրասում հիմնադրվել է առաջին
հայկական տպարանը:
260 տարի առաջ՝ 1762 թ. Զմյուռնիայում տպագրվել է Եզնիկ
Կողբացու «Եղծ աղանդոց» գիրքը:
275 տարի առաջ՝ 1747 թ. կազմավորվել է Երևանի խանությունը:
295 տարի առաջ՝ 1727 թ. Վենետիկում տպագրվել է Մխիթար
Սեբաստացու «Դուռն քերականութեան աշխարհաբառ լեզուին
Հայոց, շարադրեցեալ տաճկականաւ լեզուաւ» գիրքը՝ սկզբնավորելով հայատառ թուրքերեն գրքերի տպագրությունը:
305 տարի առաջ՝ 1717 թ. կազմավորվել է Հայաստանեայց
Առաքելական եկեղեցու Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի
թեմը:
305 տարի առաջ՝ 1717 թ. Մխիթար Աբբահայրն ու իր միաբանները հաստատվել են Սուրբ Ղազար կղզում՝ հիմնադրելով Մխիթարյան միաբանությունը, իսկ Կղեմես XI Պապը հաստատել է
միաբանության կանոնադրությունը:
310 տարի առաջ՝ 1712 թ. Պետրոս Առաջին կայսեր հրամանով
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Ռուսաստանի մայրաքաղաքը Մոսկվայից տեղափոխվել է
Սանկտ-Պետերբուրգ:
390 տարի առաջ՝ 1632 թ. Հնդկաստանի Ագրա քաղաքում կառուցվել է Թաջ Մահալի դամբարանը՝ նվիրված թագուհի
Մումթազ Մահալին:
440 տարի առաջ՝ 1582 թ. Հռոմի Գրիգոր XII Պապը գործածության մեջ է մտցրել Գրիգորյան տոմարը:
455 տարի առաջ՝ 1567 թ. Աբգար Թոխաթեցին Կ. Պոլսում հիմնադրել է առաջին հայկական տպարանը՝ սկզբնավորելով Կոստանդնուպոլսի հայկական տպագրությունը։
510 տարի առաջ՝ 1512 թ. Հակոբ Մեղապարտը տպագրել է հայերեն առաջին տպագիր գիրքը՝ «Ուրբաթագիրքը»՝ սկզբնավորելով հայկական տպագրությունը:
715 տարի առաջ՝ 1307 թ. մարտի 23-ին Կոնստանդին Գ Կեսարացին օծվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս:
750 տարի առաջ՝ 1272 թ. Կեռան թագուհու պատվերով Սիսում
ընդօրինակվել է մի ավետարան, որը հայտնի է նրա անունով՝
«Կեռան թագուհու ավետարան»:
790 տարի առաջ՝ 1232 թ. Հոռոմոսի վանքում գրիչ Իգնատիոսը
գրել և նկարազարդել է «Բագնայրի աւետարան»-ը։
825 տարի առաջ՝ 1197 թ. մանրանկարիչ Գրիգոր Մլիճեցին
(Սկևռացի) նկարազարդել է ավետարան, որը հայտնի է «Սկևռայի ավետարան» անունով:
1030 տարի առաջ՝ 992 թ. հիմնադրվել է Անիի կաթողիկոսարանը՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության աթոռանիստը:
1045 տարի առաջ՝ 977 թ. կառուցվել է Հաղպատի ճարտարապետական վանական համալիրը:
1160 տարի առաջ՝ 862 թ. ընդօրինակվել է «Մլքե թագուհու
ավետարան»-ը։
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1305 տարի առաջ՝ 717 թ. Հովհաննես Գ Օձնեցին օծվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս:
1470 տարի առաջ՝ 552 թ. սկսվել է Հայոց մեծ թվականը:
1635 տարի առաջ՝ 387 թ. տեղի է ունեցել Հայաստանի առաջին
բաժանումը Հռոմի ու Պարսկաստանի միջև։
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ՕԳՈՍՏՈՍԻ 14
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 21
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 7

Ամանոր
Սուրբ Ծննդյան և
Աստվածահայտնության տոն
Բանակի օր
Կանանց միջազգային օր
Սուրբ Հարության տոն (Զատիկ)
Ցեղասպանության զոհերի
հիշատակի օր
Աշխատանքի և աշխատավորների
միջազգային օր
Հաղթանակի և խաղաղության տոն
Հանրապետության տոն
Երեխաների իրավունքների
պաշտպանության օր
ՀՀ Սահմանադրության օր
Քրիստոսի Պայծառակերպության
տոն (Վարդավառ)
Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման
տոն (Խաղողօրհնեք)
Գիտելիքի, գրի և դպրության օր
Տիրոջ կենդանարար խաչի
վերադարձի և փառաբանության
տոն (Խաչվերաց)
Անկախության տոն
Թարգմանչաց տոն
Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
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ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ՑԱՆԿ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Համաշխարհային ժառանգություն» ցանկ
(UNESCO World Heritage)
1996
2000
2000
2016

Հաղպատի և Սանահինի վանքերը
Էջմիածնի Մայր տաճարը, եկեղեցիները և
Զվարթնոց հնավայրը
Գեղարդի վանքը և Ազատ գետի վերին հովիտը
Անի մայրաքաղաքը

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդկության ոչ նյութական մշակութային
ժառանգության ցանկ (UNESCO Representative List of the
Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity)
2008
2010
2012
2014
2017

Հայկական դուդուկի երաժշտությունը
Խաչքարի մշակույթը
«Սասունցի Դավիթ» էպոսը
Լավաշի պատրաստումը, նշանակությունը և
մշակութային դրսևորումները Հայաստանում
«Քոչարի» ավանդական խմբապարը

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Աշխարհի հիշողություն» միջազգային
ռեգիստր (UNESCO Register Memory of the World (MOW)
1997
2011
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«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
հին ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտը
Բյուրականյան առաջին շրջահայությունը (ԲԱՇ

2013

կամ Մարգարյանի շրջահայություն)
Արամ Խաչատրյանի ձեռագիր նոտաները և
երաժշտությունը

Հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի օրացույց
2016-2017
2016-2017
2018-2019
2018-2019
2020-2021
2020-2021

Հայերեն Աստվածաշնչի առաջին
տպագրության (1666-1668 թթ.) 350-ամյակ
Հովհաննես Այվազովսկու (1817-1900 թթ.)
ծննդյան 200-ամյակ
Կոմիտաս վարդապետի (1869-1935 թթ.) ծննդյան
150-ամյակ
Հովհաննես Թումանյանի (1869-1923 թթ.)
ծննդյան 150-ամյակ
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի (1871-1928) ծննդյան
150-ամյակ
Անրի Վերնոյի (1920-2002) ծննդյան 100-ամյակ
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ՄԱԿ-Ի ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ
ՀՈՒՆՎԱՐ
27 հունվար

Հոլոքոստի զոհերի հիշատակի
միջազգային օր

4 փետրվար

Քաղցկեղի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր
Կանանց սեռական օրգանների
խեղման երևույթի նկատմամբ
անհանդուրժողականության
միջազգային օր
Ռադիոյի միջազգային օր
Սոցիալական արդարության
համաշխարհային օր
Մայրենի լեզվի միջազգային օր

ՓԵՏՐՎԱՐ
6 փետրվար

13 փետրվար
20 փետրվար
21 փետրվար

ՄԱՐՏ
8 մարտ
20 մարտ
20 մարտ
21 մարտ
21 մարտ
21 մարտ
21 մարտ
21 մարտ
22 մարտ
23 մարտ
24 մարտ
24 մարտ
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Կանանց միջազգային օր
ՄԱԿ-ում ֆրանսերենի օր
Երջանկության միջազգային օր
Ռասսայական խտրականության
վերացման միջազգային օր
Նովրուզի միջազգային օր
Պոեզիայի համաշխարհային օր
Դաունի համախտանիշով մարդկանց
համաշխարհային օր
Անտառների և ծառի միջազգային օր
Ջրի համաշխարհային օր
Օդերևութաբանության
համաշխարհային օր
Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր
Մարդու իրավունքների կոպիտ
խախտումների վերաբերյալ
ճշմարտության և զոհերի

25 մարտ
25 մարտ

արժանապատվության իրավունքի
միջազգային օր
ՄԱԿ-ի ձերբակալված և անհետ
կորած աշխատակիցների հետ
համերաշխության միջազգային օր
Ստրկության զոհերի հիշատակման և
տրանս-ատլանտյան ստրուկների
առևտրի միջազգային օր

ԱՊՐԻԼ
2 ապրիլ
4 ապրիլ
7 ապրիլ
7 ապրիլ
12 ապրիլ
20
22
23
23

ապրիլ
ապրիլ
ապրիլ
ապրիլ

25 ապրիլ
26 ապրիլ
28 ապրիլ
29 ապրիլ
30 ապրիլ

Աուտիզմի մասին իրազեկության
համաշխարհային օր
Ականների մասին իրազեկության և
ականազերծման գործընթացի
օժանդակության միջազգային օր
Առողջության համաշխարհային օր
Ռուանդայում կատարված
ցեղասպանության հիշատակի օր
Դեպի տիեզերք մարդու թռիչքի
միջազգային օր
ՄԱԿ-ում չինարենի օր
Երկիր մոլորակի միջազգային օր
ՄԱԿ-ում անգլերենի օր
Գրքի և հեղինակային իրավունքի
համաշխարհային օր
Մալարիայի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր
Մտավոր սեփականության
համաշխարհային օր
Աշխատավայրում անվտանգության և
առողջության համաշխարհային օր
Քիմիական պատերազմի զոհերի
հիշատակի օր
Ջազի միջազգային օր
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ՄԱՅԻՍ
3 մայիս
5 մայիս
8-9 մայիս
12-13 մայիս
15 մայիս
17 մայիս
21 մայիս
22 մայիս
29 մայիս
31 մայիս

Մամուլի ազատության
համաշխարհային օր
Վեսակի՝ Լիալուսնի
համաշխարհային օր
Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ զոհվածների
հիշատակման և հաշտեցման օր
Չվող թռչունների համաշխարհային օր
Ընտանիքների միջազգային օր
Հեռահաղորդակցության և
տեղեկատվական հասարակության
համաշխարհային օր
Հանուն երկխոսության և զարգացման
մշակութային բազմազանության
համաշխարհային օր
Կենսաբազմազանության
միջազգային օր
ՄԱԿ-ի խաղաղապահների
միջազգային օր
Ծխախոտի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր

ՀՈՒՆԻՍ
1 հունիս
4 հունիս
5 հունիս
6 հունիս
8 հունիս
12 հունիս
14 հունիս
15 հունիս
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Ծնողների համաշխարհային օր
Ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ
երեխաների միջազգային օր
Շրջակա միջավայրի
համաշխարհային օր
ՄԱԿ-ում ռուսերենի օր
Օվկիանոսների համաշխարհային օր
Երեխաների ծանր աշխատանքի դեմ
պայքարի համաշխարհային օր
Արյան դոնորների
համաշխարհային օր
Տարեց մարդկանց հանդեպ
չարաշահումների մասին իրազեկման

17 հունիս
20
23
23
25
26

հունիս
հունիս
հունիս
հունիս
հունիս

26 հունիս

համաշխարհային օր
Անապատացման և երաշտի դեմ
պայքարի համաշխարհային օր
Փախստականի համաշխարհային օր
Հանրային ծառայության ՄԱԿ-ի օր
Այրի կանանց միջազգային օր
Ծովագնացի օր
Թմրանյութերի չարաշահման և
ապօրինի շրջանառության դեմ
պայքարի միջազգային օր
Խոշտանգումների զոհերի
աջակցության ՄԱԿ-ի միջազգային օր

ՀՈՒԼԻՍ
Հուլիսի առաջին
կիրակի
11 հուլիս
18 հուլիս
28 հուլիս
30 հուլիս

Կոոպերատիվների
միջազգային օր
Բնակչության համաշխարհային օր
Նելսոն Մանդելայի միջազգային օր
Հեպատիտի միջազգային օր
Ընկերության միջազգային օր

9 օգոստոս

Աշխարհի տեղաբնիկ ժողովուրդների
միջազգային օր
Երիտասարդության միջազգային օր
Մարդասիրության
համաշխարհային օր
Ստրկավաճառության և դրա
վերացման հիշատակի միջազգային օր
Միջուկային փորձարկումների դեմ
պայքարի միջազգային օր
Բռնությամբ անհետացած անձանց
միջազգային օր

ՕԳՈՍՏՈՍ
12 օգոստոս
19 օգոստոս
23 օգոստոս
29 օգոստոս
30 օգոստոս

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
5 սեպտեմբեր
8 սեպտեմբեր

Բարեգործության միջազգային օր
Գրագիտության միջազգային օր
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10 սեպտեմբեր
12 սեպտեմբեր
15 սեպտեմբեր
16 սեպտեմբեր

Ինքնասպանության կանխարգելման
համաշխարհային օր
Զարգացող երկրների միջև
համագործակցության ՄԱԿ-ի օր
Ժողովրդավարության միջազգային օր
Օզոնային շերտի պահպանման
միջազգային օր
Խաղաղության միջազգային օր
Զբոսաշրջության համաշխարհային օր
Կատաղախտի համաշխարհային օր

21 սեպտեմբեր
27 սեպտեմբեր
28 սեպտեմբեր
սեպտեմբերի վերջին
շաբաթ
Սրտի համաշխարհային օր
սեպտեմբերի վերջին
շաբաթ
Ծովային հարցերի
համաշխարհային օր

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
1 հոկտեմբեր
2 հոկտեմբեր

Տարեցների միջազգային օր
Բռնության դեմ պայքարի
միջազգային օր
հոկտեմբերի առաջին
երկուշաբթի
Հաբիթաթի համաշխարհային օր
5 հոկտեմբեր
Ուսուցիչների համաշխարհային օր
9 հոկտեմբեր
Փոստի համաշխարհային օր
10 հոկտեմբեր
Հոգեկան առողջության
համաշխարհային օր
11 հոկտեմբեր
Աղջիկ երեխայի միջազգային օր
12 հոկտեմբեր
ՄԱԿ-ում իսպաներենի օր
հոկտեմբերի երկրորդ
հինգշաբթի
Տեսողության համաշխարհային օր
13 հոկտեմբեր
Աղետների նվազեցման միջազգային օր
15 հոկտեմբեր
Գյուղացի կանանց միջազգային օր
16 հոկտեմբեր
Պարենի համաշխարհային օր
17 հոկտեմբեր
Աղքատության վերացման
միջազգային օր
20 հոկտեմբեր
Վիճակագրության համաշխարհային օր
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24 հոկտեմբեր
24 հոկտեմբեր
27 հոկտեմբեր

ՄԱԿ-ի օր
Զարգացման տեղեկատվության
համաշխարհային օր
Տեսաձայնային ժառանգության
համաշխարհային օր

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
6 նոյեմբեր

10 նոյեմբեր
12 նոյեմբեր
14 նոյեմբեր
16 նոյեմբեր
16 նոյեմբեր
20 նոյեմբեր
21 նոյեմբեր
25 նոյեմբեր
29 նոյեմբեր
նոյեմբերի երրորդ
հինգշաբթի
նոյեմբերի երրորդ
կիրակի

Պատերազմի և զինված
հակամարտության ժամանակ շրջակա
միջավայրի չարաշահումը
կանխարգելելու միջազգային օր
Հանուն խաղաղության և զարգացման
գիտության համաշխարհային օր
Թոքաբորբի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր
Շաքարախտի համաշխարհային օր
Հանդուրժողականության
միջազգային օր
Թոքային խրոնիկ արգելակող
վարակի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր
Երեխաների համաշխարհային օր
Հեռուստատեսության
համաշխարհային օր
Կանանց հանդեպ բռնությունների
վերացման միջազգային օր
Պաղեստինի ժողովրդի հետ
համերաշխության միջազգային օր
Փիլիսոփայության համաշխարհային օր
Ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների զոհերի
հիշատակի համաշխարհային օր
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
1 դեկտեմբեր
2 դեկտեմբեր
3 դեկտեմբեր
5 դեկտեմբեր
7 դեկտեմբեր
9 դեկտեմբեր
10 դեկտեմբեր
11 դեկտեմբեր
18 դեկտեմբեր
18 դեկտեմբեր
20 դեկտեմբեր
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ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր
Ստրկության վերացման
միջազգային օր
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
միջազգային օր
Տնտեսական և սոցիալական
զարգացման կամավորների
միջազգային օր
Քաղաքացիական ավիացիայի
միջազգային օր
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի
միջազգային օր
Մարդու իրավունքների օր
Լեռների միջազգային օր
Միգրանտների միջազգային օր
ՄԱԿ-ում Արաբերենի օր
Մարդկային համերաշխության
միջազգային օր

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
Աբալյան Էդուարդ – 144
Աբաջյան Ավետիք – 124
Աբաջյան Վլադիմիր – 165
Աբարյան Ալեքսանդր – 173
Աբգարիոս Յուհաննա – 10
Աբգարյան Կորյուն – 100
Աբգարյան Սիմոն – 36
Աբել Լայթա – 135
Աբելյան Արտաշես – 67
Աբելյան Պողոս – 184
Աբով Գևորգ – 165
Աբով Յուրի – 157
Աբովյան Անուշավան – 148
Աբովյան Գևորգ – 153
Աբովյան Կառլոս – 147
Աբովյան Քնարիկ – 142
Աբրահամ Բ Խոշաբեցի – 181
Աբրահամյան Աբրահամ – 39
Աբրահամյան Արա – 58
Աբրահամյան Գրիգոր
(արձակագիր) – 182
Աբրահամյան Գրիգոր
(դերասան) – 13
Աբրահամյան Դավիթ – 85
Աբրահամյան Ելենա – 159
Աբրահամյան Լևոն – 19
Աբրահամյան Խաչատուր – 87
Աբրահամյան Հենրիկ – 103
Աբրահամյան Մեդեա – 39
Աբրահամյան Սեդա – 81
Աբրահամյան Սուրեն – 163
Աբրահամյան Վրթանես – 46
Ադամյան Կառլեն – 13
Ադամյան Շառլ – 134
Ա-Դո – 11

Ազատյան Լևոն – 57
Ազատյան Հակոբ – 31
Ազատյան Սուսաննա – 163
Ազարյան Արիստակես – 175
Ազարյան Դավիթ – 40
Ազգալդյան Լեոնիդ – 163
Ազիզյան Գրիգոր – 89
Ազիզյան Ռաֆայել – 34
Ազիզյան Սուրեն – 72
Ազիզյան Ցոլակ – 68
Ազնավորյան Զարեհ – 65
Ազնավուր Սեդա – 77
Աթա գուսան – 164
Աթաբեկյան Լևոն – 132
Աթաբեկյան Մարգարիտ – 120
Աթաբեկյան Սերգեյ – 172
Աթայան Արմեն – 77
Աթայան Արշակ – 91
Աթայան Էդուարդ – 23
Աթայան Ռաֆայել – 153
Աթաջանյան Վալերի – 109
Աժբե Անտոն – 82
Ալաջալով Մանուկ – 86
Ալաջանով Սիմոն – 106
Ալավերդյան Իսահակ – 13
Ալավերդյան Լևոն – 44
Ալավերդյան Կարինե – 51
Ալեգրովա Իրինա – 14
Ալեմշահ Գուրգեն – 78
Ալեքսանյան Արարատ – 155
Ալեքսանյան Արտո – 124
Ալեքսանյան Նարինե – 79
Ալեքսանյան Նելսոն – 4
Ալեքսանյան Վառլեն – 9
Ալեքսեևսկի Վադիմ – 140
Ալթունյան Էդուարդ – 122
Ալիքսանյան Հարություն – 181
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Ալմուխյան Ժան – 143
Ալյոխին Ալեքսանդր – 153
Ալոյան Պետրոս – 124
Ախիկյան Վրթանես – 138
Ակիմովա Սոֆյա – 42
Ակունց Վարդան – 170
Ահարոնյան Ռուբեն – 79
Ահարոնյան Ֆելիքս – 79
Աղաբաբյան Սուրեն – 15
Աղաբաբյան Վլադիսլավ – 157
Աղաբալյան Նարինե – 178
Աղազարյան Միհրան – 128
Աղախանյանց Օկմիր – 7
Աղամիրզյան Ռուբեն – 176
Աղայան Ծատուր – 10
Աղայան Հենրի – 94
Աղայանց Վահրամ – 101
Աղանբեգյան Աբել – 144
Աղաջանյան Գարուն – 41
Աղաջանյան Գեղամ – 176
Աղաջանյան Նորայր – 163
Աղասյան Լավրենտի – 42
Աղբալյան Գարեգին – 70
Աճեմյան Գևորգ – 78
Աճեմյան Եվգինե – 182
Աճեմյան Տիրան – 105
Աճեմօղլու Տարոն – 127
Ամատունի Վահան – 128
Ամերիկյան Ցոլակ – 137
Ամիրխանյան Միքայել – 155
Ամիրխանյան Նաթան – 42
Ամիրխանյան Ֆրունզե – 13
Ամիրյան Արմեն – 108
Ամիրջանյան Ժորա – 94
Ամունդսեն Ռուալ – 103
Այվազյան Արգամ – 104
Այվազյան Արտեմի – 94
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Այվազյան Բագրատ – 92
Այվազյան Գագիկ – 47
Այվազյան Էդման – 113
Այվազյան Հովհաննես – 157
Այվազյան Պետրոս – 180
Այվազյան Սուսաննա – 111
Այվազովսկի Գաբրիել – 72
Այվազովսկի Հովհաննես – 108
Անայիս – 28
Անանյան Պողոս – 65
Անասյան Հենրիկ – 56
Անգալադյան Ռուբեն – 87
Անդրանիկյան Ստեփան – 119
Անդրեասյան Ալլա – 179
Անդրեասյան Արկադի – 113
Անտաշյան Վլադիմիր – 140
Անտոնյան Լիլիթ – 11
Անտոնյան Հակոբ – 14
Անտոնյան Հովիկ – 51
Անտոնյան Սոնա – 42
Աշըգյան Խորեն – 155
Աշոտ գուսան – 64
Աշուղյան Կարինե – 44
Ապաճյան Սեդրակ – 185
Առանձար – 129
Առաքել Գևորգ– 4
Առաքելյան Առաքել
(բանասեր) – 11
Առաքելյան Առաքել
(գեղանկարիչ) – 161
Առաքելյան Բաբկեն – 18
Առաքելյան Հենրիկ – 84
Առաքելյան Սուրեն – 166
Առնոլդ Ալոիս Շվարցենեգեր –
109
Ասատրյան Համլետ – 32
Ասատրյան Հրաչյա – 57

Ասատուր Հրանտ – 113
Ասատուրյան Աշոտ – 29
Ասիլվա – 141
Ասլամազյան Մարիա – 10
Ասլամազյան Մարիամ – 149
Ասլամազյան Սերգեյ – 19
Ասլանյան Ստեփան – 178
Ասլանովա Օլգա – 186
Ասլյան Ալբերտ – 142
Աստղիկ – 96
Աստվածատուր աբեղա – 181
Աստվածատուր Լեկապե – 56
Ավագյան Արծրուն – 40
Ավագյան Գերման – 171
Ավագյան Էդուարդ – 118
Ավագյան Հենրիկ – 23
Ավագյան Հովհաննես – 148
Ավագյան Սմբատ – 147
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Ավթանդիլով Գեորգի – 135
Ավնիկյան Ռաֆայել – 139
Ատարով Նիկոլայ – 121
Ատրյան Գևորգ – 96
Ատրունի Պետրոս – 184
Արագոն Լուի – 141
Արազյան Ամալյա – 170
Արամ Ա Քեշիշյան – 38
Արապյան Պողոս – 81
Արասխանյան Ավետիք – 25
Արարատյան Արտաշես – 15
Արաքսյան Պողոս – 59
Արզումանյան Լիլիթ – 36
Արզումանյան Մարկոս – 132
Արթինյան Արթին – 169
Արթյան Արա – 5
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Էլբակյան Էդգար – 37
Էլմաս Ստեփան – 177
Էլոյան Ժան – 28
Էկո Ումբերտո – 7
Էմե Մարսել – 50
Էյրամջյան Անատոլի – 6
Էյրամջյան Ռուդոլֆ – 39
Էյֆել Ալեքսանդր Գուստավ –
173
Էռնեկյան Էդուարդո – 168
Էվալդ Լիդեն – 141
Էվերեկլյան Դավիթ – 66
Էփրիկյան Միսակ – 184
Թադևոսյան Աշոտ – 9
Թադևոսյան Արուս – 179
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Թադևոսյան Էդուարդ – 68
Թաթուլ Վահրամ – 58
Թալալյան Հենրիխ – 60
Թամազյան Համլետ – 67
Թամամշյան Ալեքսանդր – 62
Թամանյան Յուրի – 82
Թամարյան Վահան – 137
Թամրազյան Մարուսյա – 27
Թամրազյան Վարդուշ – 173
Թանկյան Սերժ – 119
Թաշչյան Էլիզաբեթ – 182
Թառայան Սեդրակ – 74
Թասլակյան Վրեժ – 125
Թավրիզյան Ալեքսանդր – 105
Թավրիզյան Միքայել – 75
Թարխանյան Արթուր – 30
Թարյան Անահիտ – 23
Թեյլոր Էլիզաբեթ – 32
Թերզյան Անդրանիկ – 69
Թերզյան Էդուարդ – 21
Թերզյան Հարություն – 95
Թյութունճյան Լևոն – 177
Թյուրգո Անն Ռոբեր Ժակ – 72
Թյուրինգ Ալան Մաթիսոն – 93
Թոնունց Գուրգեն – 126
Թովմաճյան Եղիա – 175
Թովմաս Վանանդեցի – 182
Թովմասյան Ժաննա – 76
Թովմասյան Վալենտին – 174
Թորոսյան Ավիկ – 96
Թորոսյան Մհեր – 61
Թոփալյան Բյուզանդ – 72
Թոփչյան Անահիտ – 119
Թոփչյան Արամ – 131
Թոփչյան Եղիշե – 182
Թոփչյան Ստեփան – 92
Թոքմաջյան Լևոն – 90

Թրագոշյան Հարություն – 57
Թումանյան Բենիկ – 66
Թումանյան Թամար – 72
Թումանյան Նվարդ – 141
Թունյան Յուրի – 126
Թունջբոյաջյան Արտո – 111
Թուտելյան Վիկտոր – 22
Թևեքելյան Վարդգես – 13
Ժամհարյան Մարգար – 184
Ժաննա դ’Արկ – 7
Ժերար Շառլ – 168
Իգիթյան Հենրիկ – 36
Իզմայիլյան(ց) Ալեքսանդրյան
Պողոս – 157
Իզմայլովա Տատյանա – 130
Իխմալյան Ժակ – 96
Իշխանյան Ռաֆայել – 39
Իշտոյան Լևոն – 126
Իսաբեկյան Արամ – 138
Իսաջանյան Ալբերտ – 154
Իսրայելյան Սերգեյ – 24
Իսրայելյան Վահագն – 172
Լագարդ Պոլ դը – 154
Լազարև Յակով – 33
Լազարև Վիկտոր – 120
Լալայան Մուշեղ – 44
Լայստ Արթուր – 99
Լեգրան Միշել – 30
Լեյլի (բանաստեղծ) – 6
Լեոնարդո դա Վինչի – 58
Լեոնկավալլո Ռուջերո – 63
Լի Քրիստոֆեր – 81
Լիանոսյան Ստեփան – 112
Լիլոյան Հենրիկ – 123
Լիննեյ Կառլ – 78

Լինչ Հենրի – 60
Լիսենկո Նիկոլայ – 46
Լիսիցյան Լևոն – 10
Լյուբիմով Յուրի – 133
Լյուլլի Ժան Բատիստ – 166
Լոբոս Էյտոր Վիլա – 35
Լոնգֆելլո Հենրի – 32
Լոպե դե Վեգա – 165
Լուկաչ Ավետիք – 148
Լուկաչ Մորիկ – 128
Լևոնյան Գարեգին – 156
Լևոնյան Նորիկ – 143
Խաթլամաջյան Սեյրան – 61
Խաժակ Գարեգին – 143
Խալաթյան Հենրիկ – 52
Խալդարյան Գրիգոր – 182
Խալիլի Սիմին – 105
Խալփախչյան Հովհաննես –
110
Խանազատ Ռուբեն – 185
Խանամիրյան Վանուշ – 156
Խանզադյան Էմմա – 123
Խանոյան Սարգիս – 48
Խաչատուր Կաֆայեցի – 183
Խաչատուրով Կարեն – 77
Խաչատրյան Ալեքսանդր –
156
Խաչատրյան Աշոտ – 130
Խաչատրյան Աստվածատուր
– 130
Խաչատրյան Ավագ – 111
Խաչատրյան Գայանե (1942) –
71
Խաչատրյան Գայանե (1952) –
27
Խաչատրյան Գուրգեն – 34
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Խաչատրյան Գրիգոր – 156
Խաչատրյան Լալիկ – 7
Խաչատրյան Ջուլիետա – 51
Խաչատրյան Ռաֆիկ – 144
Խաչատրյան Ռուդոլֆ – 35
Խաչատրյան Սուսաննա – 115
Խաչատրյան Սուրեն – 173
Խաչատրյան Վահրամ – 158
Խաչատրյան Վարդան – 76
Խաչատրյան Վարդուհի – 127
Խաչատրյան Տելեմաք – 65
Խաչիկյան Էդուարդ – 142
Խաչիկյան Սպարտակ – 88
Խաչիկյան Վեհմիր – 173
Խառատյան Ներսես – 150
Խառատյան Ռուդոլֆ – 52
Խոդիկյան Կարինե – 93
Խոսրով Անձևացի – 183
Խորասանճյան Ավետիս – 56
Խտշյան Վարուժան – 54
Խրիստաֆորյան Լևոն – 142
Խուբյան Գևորգ (ազգային
գործիչ) – 35
Խուբով Գեորգի
(երաժշտագետ) – 64
Խուդանյան Արուս – 10
Խուդինյան Բելլա – 69
Խուդյակով Սերգեյ – 8
Խուրշուդյան Լենդրուշ – 67
Ծատուրյան Արկադի – 21
Ծերեթելի Գեորգի – 80
Ծերենց – 132
Կալպակյան Կարամանուկ
Սիրվարդ – 168
Կամո – 81
Կամսարական Դարիա – 63
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Կանոյան Սահակ – 116
Կապլանջյան Ալիս – 167
Կապրա Ֆրենկ – 76
Կառվարենց Գևորգ
(բանաստեղծ) – 76
Կառվարենց Ժորժ
(կոմպոզիտոր) – 52
Կարալյան Հովսեփ – 19
Կարախանյան Հրանտ – 84
Կարախանով Էդուարդ – 138
Կարապետյան Ալեքսանդր –
160
Կարապետյան Եղիա-Նոել –
177
Կարապետյան Հովնան – 137
Կարապետյան Ռաշիդ – 179
Կարապետյան Ռուբեն – 151
Կարապետյան Սամվել
(նկարիչ) – 19
Կարապետյան Սամվել
(ռազմական գործիչ) – 130
Կարապետյան Սուսաննա –
149
Կարապետյան Տիրան – 97
Կարաջիչ Վուկ – 152
Կարդյան Նադեժդա – 58
Կարմենյան Վաչե – 185
Կարումյան Իրինա – 60
Կարսյան Էդուարդ – 53
Կացյան Արտեմ – 74
Կիրակոսյան Ալբերտ – 93
Կիրակոսյան Հասմիկ – 152
Կլդիաշվիլի Դավիթ – 136
Կծոյան Արծրուն – 147
Կճոյան Նավասարդ – 133
Կնյազյան Արման – 73
Կոելիո Պաուլո – 121

Կոնչալովսկի Անդրեյ – 119
Կոսյան Սամվել – 16
Կոստանյան Արտակ – 56
Կոստանյան Մուրադ – 121
Կոստանյան Յուրա – 177
Կորբուզիե Շառլ Էդուար լը –
143
Կորգանյան Միքայել – 68
Կորկոտյան Քնարիկ – 57
Կորոլյով Սերգեյ – 11
Կուպալա Յանկա – 99
Կրամսկոյ Իվան – 86
Կրանախ Լուկաս Ավագ – 142
Կրիկորյան Երվանդ – 8
Կուրազյան Սեթ – 28
Հալաբյան Կարո – 106
Հալաջյան Դավիթ – 21
Հալաջյան Սամվել – 119
Հախվերդյան Էդուարդ – 53
Հակոբ Մովսես – 126
Հակոբյան Արարատ – 31
Հակոբյան Բորիս – 168
Հակոբյան Գևորգ – 131
Հակոբյան Գուրգեն – 26
Հակոբյան Գրիգոր
(գրականագետ) – 99
Հակոբյան Գրիգոր (դերասան)
– 177
Հակոբյան Դավիթ – 131
Հակոբյան Թադևոս – 89
Հակոբյան Ժորժ – 22
Հակոբյան Հակոբ
(բանաստեղծ) – 115
Հակոբյան Հակոբ
(պատմաբան) – 24
Հակոբյան Հարություն – 152

Հակոբյան Հրանտ – 174
Հակոբյան Ներսես – 184
Հակոբյան Նորա – 59
Հակոբյան Սիմոն – 64
Հակոբյան Սուրեն – 5
Հակոբյան Վահրամ – 34
Հակոբյան Վարդան – 185
Հակոբյանց Ռաֆայել – 114
Համամջյան Մելինե – 174
Համբարձումյան Գոհար – 95
Համբարձումյան Հենրիկ – 139
Համբարձումյան Սերգեյ – 43
Համբարձումյան Վազգեն – 92
Համբարյան Ռաֆայել – 45
Հայդն Յոզեֆ – 51
Հայկազյան Վիլյամ – 30
Հայկազունի Լևոն – 148
Հայկունի Սարգիս – 154
Հայնե Հայնրիխ – 172
Հայրապետյան Աշոտ – 150
Հայրապետյան Կարո – 29
Հայրապետով Շահեն – 167
Հայր-Բաբամյան Յան – 39
Հայրյան Արտաշես – 28
Հաուպտման Գերհարդ – 160
Հասրաթյան Մորուս – 130
Հարյանց Գարուշ – 71
Հարությունյան Գրիգորի – 28
Հարությունյան Զավեն – 139
Հարությունյան Լևոն
(բուսաբան) – 172
Հարությունյան Լևոն
(դերասան) – 13
Հարությունյան Համազասպ –
147
Հարությունյան Հասմիկ – 123
Հարությունյան Հարություն –
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101
Հարությունյան Մերուժան –
184
Հարությունյան Մհեր – 100
Հարությունյան Նագուշ – 164
Հարությունյան Նշան – 117
Հարությունյան Ռոբերտ – 79
Հարությունյան Սեթ – 126
Հարությունյան Վիլմագ – 77
Հարությունյան Վլադիմիր – 77
Հարությունով Սերգեյ – 97
Հացագործյան Հասմիկ – 103
Հերթևցյան Շանթ – 78
Հերց Հենրիխ – 29
Հեփբըրն Քեթրին – 74
Հեքիմյան Ալեքսեյ – 72
Հեքիմյան Սրապիոն – 117
Հիլբերտ Դեյվիդ – 15
Հիսարյան Հովհաննես – 94
Հյուգո Վիկտոր – 32
Հյուրմուզյան Գևորգ – 159
Հոգարթ Ուիլյամ – 159
Հոլոշի Շիմոն – 19
Հովակիմյան Աբգար – 106
Հովհան Մայրավանեցի – 183
Հովհան Ոսկեբերան – 183
Հովհաննես Բ Կարբեցի – 183
Հովհաննես Վանանդեցի – 144
Հովհաննիսյան Աիդա – 160
Հովհաննիսյան Ալլա – 162
Հովհաննիսյան Աշոտ – 90
Հովհաննիսյան Արիստակես –
143
Հովհաննիսյան Արմեն – 73
Հովհաննիսյան Բեատրիս – 41
Հովհաննիսյան Գագիկ – 61
Հովհաննիսյան Գայանե – 115
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Հովհաննիսյան Գևորգ – 138
Հովհաննիսյան Լևոն – 124
Հովհաննիսյան Լիլիթ – 17
Հովհաննիսյան Հարություն –
176
Հովհաննիսյան Հովհաննես –
148
Հովհաննիսյան Նիկողայոս –
108
Հովհաննիսյան Ռաֆիկ – 180
Հովհաննիսյան Ռիչարդ – 158
Հովհաննիսյան Ռուբինա – 60
Հովհաննիսյան Ռուսեթ – 116
Հովհաննիսյան Սամվել – 14
Հովհաննիսյան Սուսաննա –
122
Հովհաննիսյան Տանյա – 77
Հովնաթան Հարություն – 133
Հովնաթանյան Կարո – 149
Հովնաթանյան Հակոբ – 91
Հովնանյան Ղևոնդ – 152
Հովնանյան Պողոս – 131
Հովնանյան Վահագն – 27
Հովսեփյան Ալբերտ – 18
Հովսեփյան Բաղիշ – 148
Հովսեփյան Գարուշ – 120
Հովսեփյան Մարկ – 70
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