ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ ՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ
Երևանի պետական համալսարանի
նախաձեռնությամբ , Հոկտեմբերի
50-ամյակի
նախօրյակին մեր հանրապետության
մայրաքաղաքում
տեղի ունեցավ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրր*բեջանի համալսարանների
միացյալ
գիտական
նստաշրջանըւ Նստաշրջանի երեք օր տևող աշխատանքներին
(հոկտեմբերի 4—6-ը) մասնակցեցին համալսարանի ուսանողության և պրո ֆե֊
սորա-դասախոս ական կազմի
ներկայացուցիչները, ինչպես նաև եղբայրական
հանրապետություններից ժամանած մեծաթիվ
հյուրերւ
Րր բացման խոսքում Երևանի համ ա լսարանք,
ռեկտոր, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Մ. Ներսիսյանը
ասաց, որ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը
դըրեց մարդկության
պատմության նոր դարաշըրջանի սկիզբը, բացեց կապիտալիզմից
սոցիալիզմին անցնելու դարաշրջանը,
սոցիալիստական հասարակարգի
հաստատման
ու հաղթանակի դարաշրջանը։ Նա նշեց, որ մեր կյանքի
կեսդարյա հերոսական ժամանակաշրջանում
Սովետական Միությունում իրականացվեց
քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի ան-

նախադեպ վերելք, ծնվեցին
ինտերնացիոնալիս՛տական ոգով դաստիարակված
սերունդներ, ո՛րոնց շարքերից էլ աճեցին գիտության և մշակույթի ականավոր շատ գործիչներ։
Ակադեմիկոս Մա Ներսիսյանը իր խոսքի վերջում շեշաեց
որ մեր կյանքի այդ մեծ վերածննգի
արտահայտություններից
մեկն էլ եղբայրական
համալսարանների սույն գիտական նստաշրջանն է:
ՀԿԿ Կենտկոմի անունից ողջունելով նստաշըր ջանի մասնակիցներին,
Կենտկոմի
քարտուղարէհ• Խաչատրյանը նշեց, որ Հոկտեմբերյան
հեղափոխության
ամ ենա ցայտուն
նվաճումներից
մեկը մեր երկրի բոլոր ժողովուրդներ ի և, մասնավորապես,
անդր կովկասյան
ժողովուրգնեբիբարեկամությունն
Է։ Նա նստաշրջանը
բնութագրեց որպես Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրրեջանի միջև գոյություն ունեցող սերտ կապերի՛
ու համագործակցության
ջերմ
դրսևորումներից՛
մեկը։ Մեծ նշանակություն ունի գիտնականների
մշակույթի և արվեստի գործիչների
աշխատանքների
կոորդինացումը։
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Նստաշրջանի
մասնակիցներին
ջերմորեն
ողՀ շունեցին Թբիլիսիի հա՛մալսարանի
ռեկտոր,
ա• կադեմիկոս
Ի, Վեքուան և Աղրրեքանի
պետական Համալսարանի
ոեկտոր Մ, Ալիևր։
Նստաշրջանի Հիմնադիր
նիստում լսվելյ երեք
• զեկուցում ։ «Հոկտեմբերյան
ոպյիալիստակւսն
• մեծ Հեղափոխությունը
ե նրա միջազգային
նշանակությունրտ
ղեկոլցմ ան մեջ ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից ֊անդամ Ծ, Աղա յ անն ասաց, որ պատ մ ու՛
(ունր Հարուստ ՚ Է նշանավոր
շատ
իրադարձուէ
լ թյուններով,
բայց աշխար Հի րոչոր
Կողովուրդների ճակատՀսդրերի
վրա գործած մեծ նշանսյկութ յամբ Հո կտե մրեր յան Հեղափոխությունն
իր
նման/1 չունի։ Այսօր ևս մարդկության
հասարակական
ու քաղաքական
կյանքի ամբողջ
ընթացքը կրում Է մեծ Հոկտեմբերի
կնիքը։ Մ արք֊
. սիղմ ֊չ
ենինիզմ ի կենսական
ուժի առավ ել վառ
ու Համոզիչ
ապացույցն
այն Է, որ
աշխարհի
տարրեր
մայրցամաքների
նորանոր
երկրներ
բռնում են սոցիալիզմի
ու դեմոկրատիզմի
ուղին։
Սոցիալիզմը
թուռն կերպով մտնում Է բոլոր Կողովուրդների
կյանքը, որպես կենսական
անՀրաԺ-Լշտոձթյուն:

<г Լեզվաբանական
գիտությունների
զարգացա*
մր Վրաստանում
սովետական
իշխանության
տարիներին»
զեկուցման
մեջ Թբիլիսիի
պետական
Համ ալսարանի
պրոֆեսոր
Շ, Ջիձիգուրին
Հանգամանորեն
խոսեց
այն նվաճումների
մալ՛ին,
որ ձեռք Է բերել լեզվաբանական
գիտությանը
Վրաստանում
1918 թ. Հետո։
Պրոֆեսոր Ս՛իր Հալալ Փաշաևը իր
զեկուցման
մեջ վեր Հանեց ադրբեջանական
Համալսարանի
գերը ադրբեջանական
բանասիրության
զարգացման
գործումլ
ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ
Է, Աղայանր
նրստա շրջան ում Հանդես եկավ (С Լեզվաբանությունը
Սովետական
Հայաստանումյ»
Հանրագումարային
զեկուցմամբւ
Նա ցույց տվեց ինչպես ռղջ սովետական
լեզվաբանության
բուռն
զարգացումը,
այնպես Էլ Հայ լեզվաբանության
նվաճումներըւ
Պրոֆ, Հ. Գարրիեչյանլ։
իր զեկուցումով
ներկայացրեց
Երե անի Համալսարանի
փիլիսոփայական ամբիոնի կատարած
գերը Սովետական
Հայաստանում
փիլիսոփայական
մտքի
զարգացման գործում լ

Բն ական գիտությունների
տարբեր
բնագավառներում երեք Հանրապետություններում
կայացած
Г ՒIՒ " Ւ Ի պետական
Համալսարանի
պրոռեկնվաճումները
Հանրագոլմարի
բերվեցին
այդ
գիտոր Ա. Սարզալաձեն
€Հոկտեմբերյան
Հեղափոտությունների
գծով գումարված
նիստերում ։
խության Հաղթանակը
Անդրկովկասում*
զեկուցԱկադեմիկոս
Ա, ՇաՀինյանիք
^՝բՒւՒսՒՒ
ման մեջ Հանգամանորեն
վերլուծեց
Ագրբեք ա֊
մ ալսարանի պրոռեկտոր
г. Խվեղելիձեի և Ադըր՛
նում, Հայաստանում
և Վրաստանում
սովետաբեջանի ԳԱ թղթակից-անդամ
Մ, Հաֆարովի
զեկան իշխանության
Հաստատման
և
լենինյան
կուցումները
նվիրված
Էին մաթեմատիկայի
բըգաղափարների
Հաղթանակի
Համար
Անդրկովկանագավառում
ձեռք
բերված
նվաճումներինг
սի աշխատավորական
զանգվածների
մղած Հա• մա տեղ Հեղափոխական
պայքփսրի
պատմություՖիզիկական
գիտությունների
բաժանմունքում
իրենց կարդացած
զեկուցումներում
վրացական
՚Կ՚
ակադեմիայի
ակադ, Վ. Մամասախլիսովը,
ադըրԱնդրկովկասի
ժողովուրդներ ի լենինյան
եղբե ջան ակ ան Համալսարանի
պրոֆ, Ա, и ուխբայրական
բարեկամությանն
Էր նվիրված
Աղըր֊
տարովը,
ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ
Մ. Տերբեջանի պետական Համ ալ սս^բան ի պրոֆ. Մ. Կա֊
Միքայելյանը
և ֆիզիկա-մաթեմատիկական
գիա»
զիէի-զեկուցումըI
Հայերի, վրացիների
ու ադըրթեկնածու
(. Միրզոյանը
խոսեցին
ֆիզիկայի
բեջանացիների
բազմադարյան
պատմությունը
լի
զանազան
ճյուղերի
ասպարեզում
կատարված
Է ՚ տնտեսական,
մշակութային
սերտ կապերի ու
Հետազոտությունների
արժեքավոր
արդյունքների
՝ ռազմական
դաշինքի
վ։ աստերով։
Սակայն
այդ
մասին։
• ավանդականին
միանգամայն
նոր
բովանդակուԵղբայրական
Հանրապետություններում
քիթյուն Հաղորդեցին
Հոկտեմբերը
և լենինյան
աղ֊
միական
գիտությունների
զարգացման
ե այդ
պային
քաղաքականությունը։
ասպարեզում
ձեռք բերված նվաճումների
մասին
Լ ստաշրջանի
ճյուղային
բամաՆմունքներում
խոսեցին
պրոֆ. Դ. Տէուլֆոլլգա բլին, ՀՍՍՀ ԳԱ
յսվեցին երկու տասնյակի
Հասնող
զեկուցումներ
թղթակից-անդամ
Ա, Р արա յան լ։ և պրոֆ. Վ, 4ոմաթեմատիկայի,
ֆիզիկայի,
քիմիայի,
երկրակաշվիլի ն։ Պրոֆ, Ս• Սուլեյմանովը,
ակադ. Հ*
բանության,
կենսաբանության
ե
Հասարակական
Մաղաքյանը,
պրոֆ, Ն, Սի խիր տլա ձեն
ներկագիտությունների
գծով։
յացրին
երկրաբանական
գիտությունների
բնա• - ասարակական
գիտությունների
բաժանմանգավառում
երեք Հանրապետութ յուններամ
ունեցած նվաճումները»
Սովետական
իշխանությւ-ւն
Грու՛մՀովեցին երեք զեկուցում
նվիրված
լեզվատարիներին
կենսաբանական
գիտությունների
բանության
ե բանասիրության
զարգացմանը
բնագավառում
անդրկովկասյան
Հանրապետու՛Վրաստանում է Հայաստանում
և
Ադրրեջանում,
թյուններում
ձեռք բերված արդյունքների
մասին
յ>սկ 1ՈՐՐ"ՐԴՐ մեր հանրապետությունում
փիլի՛
Հաղորդեցին
Հ. Р ատիկյանը,
պրոֆ, Ն, Տիձիշվիէսոփայության
մտքի զարգացման
բնագավառում
Դէրեանի

Համալսարանի

ունեցած

ղերին ։

Լրատու
լին և պրոֆ. Մ. Ախ ունդովը, Նստաշրջանի Աղ֊
րափակիչ նիստում* հոկտեմբերի Ց՛ին, լսվեցին
պրոֆ. Կ. Սոզթանովի,
պրոֆ. Մ, Ծիր ի ան՛ս չ֊
վիլու, Երևանի պետական համալսարանի
պրոռեկտոր Կ, Խաչատրյանի զեկուցումները՝ նվիրված անդրկովկասյան
համալսարաններում
կադրերի պատրաստման
ու
գիտահետազոտական
աշխատանքների
կազմակերպման
գրվածքին և
այգ խնդիրների
հետ կապված
հեռանկարներին/
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Նստաշրջանի աշխատանքներն
ամփոփելով,
Ադրբեջանի համալսարանի ռեկտոր Մ. Ալիևն
ասաց, որ ի մի բերելով եղբայրական հանրապետություններում
կատարված գիտական աշխատանքները, նստաշրջանը միաժամանակ գարձավ հոբելյանական տարվա լավագույն միջոցառումներից մեկը Անդրկովկասում՚ կրկին հավաստելով հարևան երեք ժողովուրդներէ ինտերնացիոնալիստական անխղելի դաշինքն ու փախադաբձ բարեկամությունս։
հյ. 4ԱՐԴԱՆՅՍ.ե

