
Գիտատեխնիկական գրադարանում նվիրատվությամբ ստացված գրքեր 

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ 

 

Պապիկյան Ստեփան Ռաֆիկի  

Արցախի էներգետիկայի պատմություն  / Ս. Ռ. Պապիկյան. - Երևան:  Ա. հ., 2016. - 22 էջ. 

- Գրականության ցանկ՝ էջ 21. - 100 դր. 

Аннотация: [Գրքույկում ներկայացվում է Արցախի էներգետիկայի համառոտ 

պատմությունը և նրա զարգացման հեռանկարները]: 

 

Папикян Степан Рафикович  

Газотурбинные установки: сегодня и завтра / С. Р. Папикян. - Ереван:  Б.и., 2015. - 22 с.:  

граф. - 100 др. 

Аннотация: [Рассматриваются вопросы эксплуатации газотурбинных установок в 

энергетике]. 

 

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Аналитика инноваций / ВИНИТИ РАН, Федеральное агентство по науке и инновациям 

РФ, ГОУ ДПО "ИПКИР" М-ва образования и науки РФ, Академия аналитики и 

информатики; ред. С. С.  Терещенко. - Москва:  ВИНИТИ РАН, 2009. - (Итоги науки и 

инноваций / Науч. ред. Р.С. Гиляревский). - ISBN 978-5-86355-07 0-1 

Т.1: Инновационная Россия. "Стратегия-2020", Информатика. Аналитика. Экспертиза. 

"Региональные аналитические службы-2020" / рец. С. М. Резер, М. Ф. Мизинцева, 2009. - 

288 с. - Библиогр. в конце глав. 

Аннотация: [Описываются результаты и перспективы модернизации и индустриализации 

России на основе инноваций, проблемы формирования инновационной инфраструктуры, 

зависящей от фундаментальной и прикладной науки, новаторства, научной организации 

труда. Интеллектуальноемкие процессы возникновения инновационных цепочек и 

циклов рассмотрены с учетом успехов и недостатков программ "информационного 

общества" и "Электронной России". Технологии подготовки антикризисных решений, 

концепций, стратегий информационно-аналитических служб, ситуационных центров, 

экспертных групп, центров компетентности. Классифицируются риски и угрозы 

механизмов реализации "Стратегии 2020", определяющей уровень национальной 

безопасности и качества жизни. Демонстрируются интеллектуальные ресурсы и 

возможности банка данных ВИНИТИ РАН в создании и развитии национальной системы 

управления инновациями. Отмечается особая роль ВИНИТИ РАН в оптимизации сетей 

аналитических служб в РФ. 

Книга предназначена ведущим аналитикам и экспертам федерального центра, субъектам 

РФ, университетам и бизнес-структурам]. 

 

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ 

 

Национальные стандарты 2017: указатель:  в трех томах:  (по состоянию на 1 января 2017 

г.). Издание официальное / Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. - Москва:  Стандартинформ, 2017. - ISSN 0134-8752 

Т. 1. - С. 3 – 828 

 



ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Սարգսյան Հողմիկ Հմայակի  

Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան ՀԵՀ: Հայաստանի երկրաբանական 

ակնարկ, շերտագրություն և շերտախմբեր: հայերեն-ռուսերեն, անգլերեն = 

Геологическая энциклопедия Армении ГЭА: Геологический очерк Армении, 

стратиграфия и свиты. Geological encyclopedia of Armenia GEA: Geological essay of Armenia, 

stratigraphy and suttes / Հ. Հ. Սարգսյան; գլխ. խմբ. Ա.  Կարապետյան, խմբ. Ա. Ի. 

Կարապետյան,  Ջ.  Չիլինգար; ՀՀ Ընդերքի պահպանության կենտրոն. - Երևան:  Գեոիդ, 

2013. - 442 էջ. - (Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան; 2). - ISBN 978-9939-

9057-4-7 

Аннотация: [Մենագրությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության 

երկրաբանության, շերտագրության և շերտախմբերի ամփոփ եռալեզու ակնարկ 

(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն):    

Եռալեզու ակնարկի հրատարակումը սերունդների համար կպահպանի մեր երկրի 

երկրաբանական ուսումնասիրվածության արդի մակարդակը և կհանդիսանա ուղեցույց 

Հայաստանի և օտարերկրյա մասնագետների լայն շրջանակների, ուսանողների, 

գիտաշխատողների, ձեռնարկատերերի և ներդնողների համար]: 

 

Խոջաբաղյան Գ. Ս.  

Սյունիքի հանքային նահանգ: երկրաբանական կաոուցվածքի, հանքաբերության, 

օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման, հայտնաբերման, հետախուզման, 

ուսումնասիրման և նրանց գնահատման համառոտ պատմությունը. Сюникский рудный 

район: Геологическое строение, металлогения, поиски, выявления и разведка 

месторождений полезных ископаемых, а также краткая история их изучения и оценки  / 

Գ. Ս. Խոջաբաղյան; Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Երկրաբանական 

Վարչություն, Մեղրիի երկրաբանա-որոնողա-հետախուզական արշավախումբ. - 

Երևան-Գորիս:  Փրինթինֆո, 2016. - 272 էջ. - Գրականության ցանկ՝ էջ. 252-267. - ISBN 

978-9939-831-90-9:  1190 դր. 

Аннотация: [Սույն մենագրությունը լուսաբանում է մարզի երկրաբանական 

կառուցվածքի, մագմայականության և հանքաբերության բազմաթիվ հարցեր: Տրվում են 

հայտնի հանքավայրերի և երևակումների հանքային դաշտերի երկրաբանական 

կաոուցվածքային դիրքերի մասին; Բնութագրվում են լիթոլոգիական և 

կաոուցվածքային ֆակտորների ազդեցությունը տարբեր գենետիկական ծագման 

հանքայնացումների տեղադրման վրա, նրանց օրինաչափությունները, նյութական 

միջոցների հեռանկարային գնահատականը, ռացիոնալ և կոմլեքսային օգտագործման 

հնարավորությունները]: 

  

ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Казарян Арташес Авакович  

Полковник и его время: [К семидесятилетию победы в Великой Отечественной войне] / А. 

А. Казарян; Авт-сост.: Э. А.  Казарян,  А. Э. Казарян. - Ереван:  Авторское издание, 2014. - 

360 c.:  портр., цв. ил. - ISBN 978-9939-0-1219-3 

Аннотация: [Книга полковника А.А. Казаряна является последовательным изложением 

воспоминаний человека, который жил в 20-ом веке, служил в армии и прошел путь от 

солдата до полковника. Бескорыстное и честное служение на благо Родине - это основной 

лейтмотив данной книги. Авторы-составители дополнили к тексту воспоминаний 



биографические сведения соратников и друзей А.А. Казаряна, которые так же, как и он, 

честно и преданно служили в армии на благо Отчизны. Содержание книги полковника 

А.А. Казаряна, который внес значительный вклад в дело повышения обороноспособности 

нашей страны, является хорошим примером бескорыстного служения Родине, а также 

способствует патриотическому воспитанию молодого поколения нашей страны]. 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մագիստրոսական ուսուցման արդյունավետության հոգեբանական գործոնները  / Ռ. Վ. 

Աղուզումցյան [et al.]; ՀՀ պետ. կառավարման ակադեմիա. - Երևան:  ՀՀ պետ. 

կառավարման ակադեմիա, 2015. - 108 էջ.:  նկ., աղ. - ISBN 978-99930-68-41-9 

Аннотация: [Ձեrնարկում մեկնաբանված են մագիստրանտների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները և ուսուցման արդյունավետության վրա ազդող 

հոգեբանական գործոնները: Ներկայացված է մագիստրոսական կրթությունը 

նախընտրող մարդկանց հոգեբանական դիմանկարը: Ձեռնարկը օգտակար կլինի 

կրթական համակարգի կառավարմամբ հետաքրքրված անձանց, ինչպես նաև 

հոգեբանների և կրթության ոլորտի կարզմակերպիչնեիր համար]: 

 

Higher education in Armenia, 2014-2015 academic year:  a guide for international students / ed. 

R.  Pluzyan, H.  Khurshudyan. - Yerevan:  Arax Publishing House, 2014. - 72 p.:  il.  

 

Higher education in Armenia, 2015-2016 academic year:  a guide for international students / ed. 

R.  Pluzyan, H.  Khurshudyan. - Yerevan:  Arax Publishing House, 2014. - 72 p.:  il.  

 

EU (European Union) Integration Issues - Visegrad Countries and the South Caucasus / T. 

Tordinova [et al.]; Caucasian Institute for economic and social research. - Tbilisi:  CIESR, 2013. 

- 255 p. - ISBN 9789941055355 

 

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ 

 

Проектирование электрических машин: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Электрические машины" / И. П. Копылов, Ф. А. Горяинов, Б. К. Клоков; ред. И. П.  

Копылов. - Москва:  Энергия, 1980. - 496 с.:  табл. - Библиогр.: с. 487.- Предм. указ.: с. 488-

492.  

  

Чиликин Михаил Григорьевич  

Общий курс электропривода: учебник для вузов / М. Г. Чиликин, А. С. Сандлер. - 6-е изд., 

доп. и перераб. - Москва:  Энергоиздат, 1981. - 576 с. - Список лит.:  с .568-569. - Пред. 

указ.:  с. 570-571.  

  

Иванов-Смоленский Алексей Владимирович  

Электрические машины: учебник для студентов электромех. и энергет. вузов / А. В. 

Иванов-Смоленский. - Москва:  Энергия, 1981. - 928 с.:  граф. - Библиогр.: с. 905-908. - 

Предм. указ.: с. 909-914.  

 

 

 

 



ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 

 

Математическая энциклопедия: в 5-ти т. / Гл. ред. И. М.  Виноградов, редкол. С. И. Адян,  

П. С. Александров и др. - Москва:  Советская энциклопедия.  

Т. 1: А - Г, 1977. - 1152 с. 

Т. 2: Д - Коо, 1979. - 1104 с. 

Т. 3: Коо - Од, 1982. - 1184 с. 

Т. 4: Ок - Сло, 1984. - 1215 с. 

Т. 5: Слу - Я, 1985. - 1248 с. 

 

Մոսեսյան Կառլեն Մնացականի  

Բացահայտիր գրաֆների գաղտնիքները: օժանդակ ուսումնական ձեռնարկ / Կ. Մ. 

Մոսեսյան. - Երևան:  Հեղ. հրատ., 2013. - 115 էջ:  նկ.աղս. - ISBN 978-9939-0-0768-7 

Аннотация: [Գրաֆների տեսությունը դիսկրետ մաթեմատիկայի ճյուղերից է: Այն ծնվել է 

գլուխկոտրուկներ լուծելիս և այժմ դարձել է խնդիրների լուծման պարզ, մատչելի և հզոր 

միջոց: Գիրքը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների, աշակերտների, 

ինչպես նաև քոլեջների ծրագրավորման մասնագիտության դասախոսների և 

ուսանողների համար: Այն օգտակար կլինի ինչպես մաթեմատիկական մոդելավորման 

տարրերի ուսուցման և տեղեկատվական պրոցեսների նկարագրման, այնպես էլ 

ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրով նախատեսված թեմաների 

խորացված ուսուցման համար]: 

 

Մոսեսյան Կառլեն Մնացականի  

Դասախոսություններ գրաֆների տեսությունից: ուսումնական ձեռնարկ / Կ. Մ. 

Մոսեսյան. - Երևան:  Հեղ. հրատ., 2012. - 176  էջ:  նկ., աղս. - ISBN 978-9939-53-543-2 

Аннотация: [Ձեռնարկում սահմանված են գրաֆների տեսության հիմնական 

գաղափարները, և Դիսկրետ մաթեմատիկա առարկայի բուհական ծրագրերում 

նախատեսված գրաֆների տեսությանը վերաբերող տասից ավելի թեորեմների 

ապացույցները շարադրված են այնպիսի պարզությամբ, որ միջին ունակությունների 

տեր ուսանողը կարողանա ուսումնասիրել այն և ինքնուրյուն պատրասվել քննության]: 

 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Աշխատանքային տետրեր.  Working notebooks.  Рабочие тетради. - Երևան:  Ա. հ., 2007- 

№ 1, 2007. - 131 էջ:  

№ 2, 2007. - 155 էջ:  

Հատուկ թողարկում, 2009. - 111 էջ:  

№ 3-4, 2014. - 240 էջ:  

№ 1-2: ՄԱԿ-ի սկզբունքների և ստանդարտների հիման վրա  ազգային և 

տարածաշրջանի խաղաղարարական ներուժների ինտեգրումը խաղաղ օպերացիաների 

համընդհանուր համակարգ: Միջազգային ռազմավարական քաղաքական ֆորումի 

նյութեր (2014թ. հուլիսի 1-2). Интеграция национальных и региональных миротворческих 

потенциалов в глобальную систему мирных операций на основе принципов и стандартов 

ООН:  Материалы Международного стратегического политического форума (1-2 июля 

2014 г.), 2015. - 240 էջ: 

№ 3, 2015. - 120 էջ:  

«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված.  



ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Կանաչ ճարտարապետություն: էներգաարդյունավետություն և վերականգնող էներգիա 

= Green Architecture:  Energy Efficiency & Renewable Energy / Ա. Ամիրխանյան [et al.]. - 

Երևան:  ՄԱԶԾ, 2015. - 410 էջ:  նկ., աղս. - ISBN 978-9939-1-0230-6 

Аннотация: [Դասագրքի նպատակն է ներկայացնել շինարարության բնագավառում 

կանաչ ճարտարապետության սկզբունքների կիրառման ընդլայնմանը նպաստող 

բազմաթիվ լուծումներ և մոտեցումներ: Դրանք ներառում են վերականգնվող 

էներգետիկան, պասիվ լուծումներ, էներգետիկ աուդիտ, շենքերի ինտեգրված 

նախագծման մոտեցում և այլն: Հեղինակները ցուցաբերում են միջգիտակարգային 

մոտեցում և անդրադառնում են ոլորտում ժամանակակից զարգացումներին, հիմնվելով 

գրական նորագույն աղբյուրների և առցանց ռեսուրսների վրա: Դասագիրքը 

նախատեսված է ճարտարապետության և ճարտարագիտության բնագավառներում 

դասախոսական կազմի և ուսանողների, ինչպես նաև հետաքրքրված այլ 

մասնագետների լայն շրջանակների համար]: 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 

  

Материалы Международной научной конференции, посвященной проблемам 

безопасности пищевых продуктов и продовольственной обеспеченности  / Национальный 

аграрный университет Армении; ред. М. А.  Саркисян, М. А. Хачатрян, редкол.: Д.П. 

Петросян и др. - Ереван:  НАУА, 2015. - 378 с.:  генеалогич. табл., ил. - Текст на рус., арм., 

англ. яз. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9939-54-841-8 

Аннотация: [В сборнике обобщены материалы, охватывающие такие важнейшие отрасли 

аграрной науки, как агрономия, ветеринария, механизация сельского хозяйства, 

технология переработки продуктов растительного и животного происхождения и т.д.] 

 

Материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию 

Национального аграрного университета Армении / Национальный аграрный университет 

Армении; ред. кол.  Д. П.  Петросян и др. - Ереван:  Изд-во НАУА, 2016. - 384 с.:  табл. - 

Текст также на арм., англ. яз. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9939-54-946-0 

 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան - 85 / Խմբ. խորհ. Ա. Պ. Թարվերդյան և 

ուրիշ. - Երևան:  ՀԱԱՀ, 2015. - 396 էջ:  լուսանկ. - ISBN 978-9939-54-856-2 

Аннотация: [Գրքում ներկայացված արխիվային նյութերը լուսաբանում են Հայաստանի 

ազգային ագրարային համալսարանի անցյալը, ներկան, նրա առջև ծառացած 

խնդիրները, դրանց լուծման ուղիներն ու զարգացման հեռանկարները]: 

 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 

գիտական աշխատություններ: Ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, 

շինարարություն. Научные труды национального университета архитектуры и 

строительства Армении:  Архитектура, градостроительство, строительство = Scientific 

Papers of National University of Architecture & Construction of Armenia:  Architecture, Urban 

Planning, Construction / ՀՀ Կրթույան և գիտության նախարարություն. - Երևան:  ՃՇՀԱՀ, 

2015. - ISSN 1829-4200675 դր. 

Հատ. I,II,III,IV, 2015 

 



Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 

գիտական աշխատություններ: Ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, 

շինարարություն. Научные труды национального университета архитектуры и 

строительства Армении:  Архитектура, градостроительство, строительство. Scientific 

Papers of National University of Architecture & Construction of Armenia:  Architecture, Urban 

Planning, Construction / ՀՀ Կրթույան և գիտության նախարարություն. - Երևան:  ՃՇՀԱՀ, 

2016. - ISSN 1829-4200675 դր. 

Հատ. I, II, 2016 

  

Proceedings of the International Youth conference "Science and Innovation 2015": (RA 

Armenia, Tsaghkadzor, September 25-27, 2015) / National Centre of Innovation and 

Entrepreneurship of Ministry of Economy RA. - Tsaghkadzor:  National Centre of Innovation 

and Entrepreneurship, 2015. - 286 p.:  il. - ISBN 978-9939-1-0250-4 

 Содержание и текст на англ.,арм., рус. яз. 

 

Contemporary problems in Architecture and Construction:  selected, blind peer reviewed 

papers from 7th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and 

Construction, November 19th-21st, 2015, Florence-Italy / ed. S Bertocci, ed. P.  Puma. - Napoli:  

Università degli Studi Firenze, 2015. - 757 p.:  il. - (Fabricca della Conoscenza; 58). - ISBN 978-

88-6542-431-5  

 

Contemporary problems in Architecture and Construction. Architecture and Urban Planning: 

selected, peer reviewed papers from the 8 th International Conference on Contemporary 

Problems of Architecture and Construction, 26-28 October 2016, Yerevan, Republic of Armenia 

/ ed. N.  Pirumyan. - Yerevan:  NUACA, 2016. - 102 p.:  il. - ISBN 978-9939-63-271-1 

  

Contemporary problems in Architecture and Construction. Civil Engineering, Sustainable 

Construction, Materials, Structural Mechanics and Technologies, Environmental Engineering, 

Transport Problems: selected, peer reviewed papers from the 8 th International Conference on 

Contemporary Problems of Architecture and Construction, 26-28 October 2016, Yerevan, 

Republic of Armenia / ed. N.  Pirumyan. - Yerevan:  NUACA, 2016. - 346 p.:  il. - ISBN 978-1-

78561-340-1  

 

Հայաստանի շինարարների միության տեղեկագիր: Գիտական աշխատությունների 

ժողովածու, № 1. Известия Союза строителей Армении:  Сборник научных трудов. Bulletin 

of Builders' Union of Armenia:  Proceedings of scientifie works / խմբ. Յ Սաֆարյան. - Երևան:  

"Մեդիա-Շար" ՍՊԸ, 2015. - 132 էջ. - ISSN 1829-4693570 դր. 

 

Каталог информационных ресурсов Республики Таджикистан  / М-во эконом. развития и 

торговли Республики Таджикистан, Гос. учреждение "Нац. патентно-информ. центр"; под 

общей ред. Дж. Дж.  Курбанова, сост. Н. Х. Имомѐрова, С. К. Шарифов. - Душанбе:  

НПИЦентр, 2014 

  

Каталог малотиражной литературы Республики Таджикистан  / М-во эконом. развития и 

торговли Республики Таджикистан, Гос. учреждение "Нац. патентно-информ. центр"; под 

общей ред. Дж. Дж.  Курбанова, сост. Н. Х. Имомѐрова, С. К. Шарифов. - Душанбе:  

НПИЦентр, 2013 

Вып. 2, 2013. - 174 с. 



 Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2013 году :  вып. 9:  

(аналитический сборник) / М-во экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, Нац. патентно-информ. центр Республики Таджикистан; ред. Дж. Дж.  

Курбанов. - Душанбе:  ГУ НПИЦентр, 2015. - 183 с. 

Аннотация: [В сборнике дан краткий анализ количественных и качественных показателей 

научно-технического потенциала Таджикистана в 2013 г. на основании отчетов научных 

организации и вузов республики]. 

  

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԱՅԼՆ 

 

Հիշարժան տարեթվեր 2016 / ՀՀ մշակույթի նախարարություն, Հայաստանի Ազգային 

գրադարան; կազմ. Գ.  Կարապետյան, խմբ. Մ.  Գրիգորյան. - Երևան:  ՀԱԳ, 2015. - 120  

էջ. - ISBN 978-9939-70-147-9 

  

Հայաստանի գրադարանները 2014 թվականին:  Աշխատանքների վիճակագրական 

վերլուծություն / ՀՀ մշակույթի նախարարություն, Հայաստանի ազգային գրադարան; 

կազմ. Ա.  Բաղդասարյան. - Երևան:  Գիրք, 2015. - 96 էջ:  աղս.: 

 

Հարությունյան Ալեքսանդր  

Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտների և իշխանության զարգացումը ըստ 

2005-2015 թվականների սահմանադրական փոփոխությունների  / Ա. Հարությունյան; 

Գիտ. խմբ. Ա. Ա.  Հարությունյան. - Երևան:  Հեղ. հրատ., 2016. - 84 էջ. - 

Մատենագիտություն էջ՝ 82-84. - ISBN 978-9939-0-2001-3 

Аннотация: [Աշխատանքում փորձ է արվում վերլուծել Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության 2005 և 2015 թթ.փոփոխությունների արդյունքում Ազգային ժողովի, 

ՀՀ նախագահի, Կառավարության և դատական իշխանության ինստիտուտների և դրա 

արդյունքում ՀՀ իշխանության զարգացումները: Օրենսդիր, գործադիր և դատական 

իշխանության մարմինների աշխատակիցների, ինչպես նաև իրավաբանական և 

քաղաքագիտական  ԲՈՒՀ-երի և ֆակուլտետների գիտաշխատողների, դասախոսների և 

ուսանողների համար]: 

 

Արսենյան Լիլիթ Արսենի  

Հովհաննես Զարդարյան. Oганес Зардарян. Hovhannes Zardaryan / Լ. Ա. Արսենյան; 

Գիտական խմբագիր՝ Ա.  Ավագյան; Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարան. - Երևան:  Էդիթ Պրինտ, 2016. - 208 էջ: գունավոր 

նկարներ. - Տողատակաում՝ մատենագիտակական ծանոթագրություններ; 

Գրականության ցանկ՝ էջ 75-79: Պատկերացանկ՝ էջ 195-204. - ISBN 978-9939-750-95-8 

 Նվիրում եմ դստերս՝ Արսինե Մանվելի Ղալաչյանին 

Аннотация: [Սույն աշխատությունը նվիրված է խորհրդահայ կերպարվեստի 

ականավոր ներկայացուցիչ Հովհաննես Զարդարյանի ստեղծագործությանը: Գրքում 

գիտական շրջանառության մեջ են դրվել նկարչի վրձնին պատկանող մի շարք նոր 

աշխատանքներ, փաստեր, աղբյուրներ որոնք հնարավորություն են տալիս առավել 

ամբողջական և հանգամանորեն ներկայացնելու վարպետի գեղարվեստական 

ժառանգությունը: Գիրքը նախատեսված է ինչպես մասնագետների, այնպես էլ 

արվեստասեր ընթերցողի համար]: 

 

 

 



Բորնսթայն Դեյվիդ  

Ինչպես փոխել աշխարհը: սոցիալ-ձեռներեցներ և նոր գաղափարների ուժը / Դ. 

Բորնսթայն; Անգլ. թարգմ. Հ.  Մովսիսյանը, Խմբ. Զ.  Բոյաջյան. - Երեւան:  Անտարես, 

2014. - 374 էջ. - ISBN 978-9939-51-694-3 

Аннотация: [Լույս տեսնելով ավելի քան քսան երկրներում` Դեյվիդ Բորնսթայնի Ինչպես 

փոխել աշխարհը գիրքը դարձել է սոցիալ-ձեռներեցության ուղեցույց, որում մարդիկ 

գտնում են բազմաթիվ սոցիալական ու տնտեսական խնդիրների նորարարական 

լուծումներ աշխարհով մեկ. արևային էներգիայի մատակարարումը բրազիլացի 

գյուղացիներին, հաշմանդամների համար աշխատատեղերի ստեղծումը 

Հնդկաստանում, տնային խնամք տրամադրող գործակալությունների ցանցի հիմնումը 

Հարավային Աֆրիկայում ՁԻԱՀ-ով հիվանդ աղքատ մարդկանց սպասարկելու համար, 

կամ բուհերի հասանելիության բացի լրացումը ԱՄՆ-ում... Սոցիալ-ձեռներեցները առաջ 

են մղում խնդիրներ լուծելու նոր մոդելներ, որ կվերաձևեն 21-րդ դարը]: 

 

Խուրշուդյան Էդմոն  

Արիական իմաստություն / Է. Խուրշուդյան. - Երևան:  Արաց գործակալություն, 2010. - 

ISBN 978-9939-9022-0-3 

Գիրք Գ, Մ. 1, 2010. - 180 էջ: 

Аннотация: [Հեղինակը շարադրելով տիեզերքի ու մարդու առաջացման մասին 

հնագույն ավանդույթների, ժամանակակից գիտության կողմից ձևավորված 

պատկերացումների և տարատեսակ վարկածների մասին իր ունեցած տվյալները` 

հարցերի և դատողությունների միջոցով փորձում է գտնել այն երևույթների 

պատասխանները, որոնք հնարավոր չէ ստանալ մարդկային բանականության 

ներկայիս մակարդակի պայմաններում: Գրքի բովանդակությունը կառուցված է 

հեղինակի և ոգեղեն ոլորտի պատվիրակի միջև երազում տեղի ունեցած զրույցի տեսքով: 

Գրքում վերլուծելով նաև տարբեր խորհրդապաշտական երևույթներ, հեղինակը 

օրինակների և տրամաբանական դատողությունների միջոցով փորձել է բացահայտել 

մարդկային քաղաքակրթության զարգացման գործում Արարչի կողմից հայ ազգին 

վերապահված առաքելությունը]: 

 

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Зильфян Арташес Артоевич  

Факоэмульсификация: учебное пособие для врачей-офтальмологов, клин. ординат. и 

студент. мед. ВУЗ-ов / А. А. Зильфян. - Ереван:  ЕрГМУ, Амикус, 2016. - 92 с.:  рис. - 

Библиогр.: с. 86-89. - ISBN 978-9939-65-136-1:  405 др. 

Аннотация: [В настоящем учебном пособии освещены клинические аспекты катаракт, 

связанные с внедрением в современную офтальмологию наиболее распространенной 

методики удаления катаракт-факоэмульсификации. Приведены основные научно-

методологические и клинические аспекты заболевания, основанные на результатах 

исследований современных ведущих специалистов-офтальмологов и самого автора. Книга 

предназначена для врачей-офтальмологов, клинических ординаторов и студентов 

медицинских ВУЗ-ов - с целью ознакомления их с основами факоэмульсификации]. 

 

 

 

 

 



ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Айрапетян Ю. В.  

Актуальные проблемы доступности правосудия в гражданском процессе Армении: учеб. 

пособие / Ю. В. Айрапетян. - Ереван:  Воскан Ереванци, 2017. - 112 с. - Библиогр.: с. 99-

112. - ISBN 978-99930-0-256-7 

Аннотация: [В учебном пособии обозначены актуальные проблемы доступности 

правосудия в гражданском процессе, исследованные на основе действующего 

законодательства РА, судебной практики последних лет, судебных актов и судебных 

прецедентов. При их освещении автором было уделено также особое внимание 

современному опыту развития основ доступности правосудия в науке гражданского 

процессуального права зарубежных стран, в связи с чем книга может быть полезной 

студентам, аспирантам, ученым, практикующим юристам, а также лицам, 

интересующимися вопросами гражданского процесса]. 

 

Հարությունյան Ավետիք Համլետի  

Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության Սահմանադրության 

արժեբանական առանձնահատկությունները և սահմանադրականության հետագա 

զարգացման հիմնախնդիրները, Երևան. Аксиологические особенности конституции 

Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) и проблемы дальнейшего развития 

конституционализма / Ա. Հ. Հարությունյան. - Երևան:  Անտարես, 2016. - 240  էջ. - ISBN 

978-9939-51-957-9:  1040 դր. 

Аннотация: [Մենագրությունը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) 

Հանրապետության Սահմանադրության արժեբանական ընկալումների և 

առանձնահատկությունների բացահայտման, ԼՂՀ սահմանադրական լուծումներում 

սահմանադրական հիմնարար արժեքների ու սկզբունքների իրացման, ինչպես նաև 

սահմանադրականության հետագա զարգացման հիմնախնդրիներին: Աշխատության 

մեջ ուսումնասիրելով քննարկվող հիմնահարցերը՝ Հեղինակի կողմից արվում են ոչ 

միայն տեսական ընդհանրացումներ, այլ ներկացվում են մի շարք գործնական 

առաջարկություններ Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության 

Սահմանադրության, օրենսդրության և իրավակիրառական պրակտիկայի 

կատարելագործման ուղղությամբ:  Նախատեսված է սահմանադրական իրավունքի, 

իրավունքի տեսության և փիլիսոփայության, քաղաքագիուտության հարցերով 

հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար]: 

 

 

 

 

 


