
ԼԻԱՆԱ ՍԱՄՎԵԼՒ ՕՀԱՆՅԱՆ 
Հայերեն բաժնի խմբագիր 

 
Ծնվել է 1983 թ. սեպտեմբերի 19-ին ՀՀ 

Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում: 
1990 թ. ընդունվել և 1997 թ. ավարտել է 

Սիսիանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը, 1997–
2000 թթ.՝  Սիսիանի Վարժարանը, 1991–1998 
թթ.՝ Սիսիանի երաժշտական դպրոցը: 

2000 թ. ընդունվել և 2005 թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան 
հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հայոց 
լեզու և գրականության ֆակուլտետը: Եղել է ֆակուլտետի գի-
տական խորհրդի քարտուղար: Գերազանց առաջադիմության 
համար ստացել է «Գրիգոր Նարեկացու» անվան կրթաթոշակ: 

2005–2009 թթ. եղել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հայ գրակա-
նության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպի-
րանտ: Ատենախոսական թեզը ժամանակակից հայ կին արձակա-
գիրների մասին է: 

2006 թ. աշխատել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում 
որպես տնօրենի գործավար: 

2017թ. փետրվարից աշխատում է «Պատմաբանասիրական 
հանդես»-ում: 

Հեղինակ է մեկ մենագրության («Կարինե Խոդիկյանի ստեղծա-
գործական աշխարհը») և վեց գիտական հոդվածի: 

Ամուսնացած է, ունի երկու որդի:  
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В 1997 г. поступила и в 2000 г. окончила Си-
сианское училище. В 1991 г. поступила и в 1998 
г. окончила музыкальную школу Сисиана.  

В 2000 г. поступила и в 2005 г. окончила факультет армянского языка 
и литературы Армянского государственного педагогического универ-
ситета им. Х. Абовяна. Была секретарем ученого совета факультета. За 
отличную учебу получала именную стипендию им. «Григора Нарекаци». 

В 2005–2009 гг. была аспирантом кафедры армянской литератуты и 
методики ее преподавания АГПУ им. Х. Абовяна. Тема диссертации 
касается современных армянских женщин-прозаиков. 

В 2006 г. работала в Национальной картинной галерее Армении 
делопроизводителем директора. 
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L. Ohanyan was born in Syunik region, 

Sisian town, on September 19, 1983.  
In 1990-1998 she attended Secondary School 

N 3 of Sisian. 
From 1998 to 2000 L. Ohanyan studied in 

Sisian college. 
In 1991-1998 she attended Sisian Musical 

School.  
In 2000-2005 L. Ohanyan studied at the Faculty of Armenian 

Language and Literature of the State Pedagogical University after 
Khachatur Abovyan. 

L. Ohanyan was the secretary of the Faculty’s Scientific Council. 
For academic excellence she was rewarded with “Grigor Narekatsi” 

scholarship.  
From 2005 to 2009 she was a postgraduate student at the Chair of 

Armenian Literature and its Teaching Methods of the ASPU after Kh. 
Abovyan.  

Her dissertation thesis is dedicated to the modern Armenian women 
prose writers. 

In 2006 L. Ohanyan worked at the Armenian National Gallery as an 
executive assistant. 

Since February 2017 up present L. Ohanyan has been working at the 
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L. Ohanyan is an author of the monograph entitled “Karine 
Khodikyan’s Creative World” and 6 scientific articles. 
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