Աշոտ Մելքոնյան Աղասու, պ.գ.դ., ակադեմիկոս
Ծնվել է 16.02.1961թ., ք. Ախալքալաք
E-mail: patminst@sci.am

Կրթություն
1977-1982 - ԵՊՀ, պատմության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1982-1989 - ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոն, ասպիրանտ,
Թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Արևմտյան Հայաստանի Էրզրումի նահանգի հայ ազգաբնակչությունը 19-րդ դարի առաջին երեսնամյակին» (պաշտպանվել է 1989թ. )
Դոկտորական ատենախոսության թեմա՝ «Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին
քառորդին» (պաշտպանվել է 2002թ.)
Աշխատանքային փորձ
2002- առ այսօր - ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
1986-2002թթ. - ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի լաբորանտ, գիտաշխատող, գիտքարտուղար և գիտական հարցերի գծով փոխտնօրեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Արևմտյան Հայաստանի, Հայկական հարցի, Հայոց ցեղասպանության, Ջավախքի
պատմության, ժողովրդագրության հիմնահարցեր

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն, գերմաներեն
Պարգևատրումներ
Պարգևատրվել է «Մովսես Խորենացի», «Գարեգին Նժդեհ», «Անդրանիկ Օզանյան», «Ֆրիտյոֆ
Նանսեն» և տարբեր համալսարանների ոսկե մեդալներով:
Համակարգչային իմացություններ
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Այլ

Ավելի քան 350 գիտական հոդվածների հեղինակ է: «Էրզրում» մենագրությունը (Ե., 1994
թ.) և մոտ 30 հոդվածներ արժանացել են «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի, իսկ
«Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդին» աշխատությունը (Ե., 2003 թ.)՝
Թեքեյան մշակութային միության մրցանակին: Մելքոնյանի աշխատությունները լույս են տեսել ավելի քան 10 լեզուներով: Շուրջ 20 երկրներում մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային
գիտաժողովների:
Բազմիցս ուխտագնացության է մեկնել Արևմտյան Հայաստան: Հեղինակ է «Կարոտի էրգիր», «Արարատ. Հայոց անմահության խորհուրդը» և այլ ֆիլմերի: 2007 թ. օգոստոսի 10-ին
բարձրացել է Արարատի գագաթը: 2009 թ. դարձել է Ախալքալաքի պատվավոր քաղաքացի:
2004 թ. ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում: 2006 թ. դեկտեմբերի 15-ին ընտրվել է ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ, 2014 թ. դեկտեմբերի 27-ին՝ ակադեմիկոս:

Ашот Агасиевич Мелконян, доктор исторических наук, профессор,
академик
Дата рождения: 16.02.1961, г. Ахалкалаки
E-mail: patminst@sci.am

Образование
1977-1982 - ЕГУ, исторический факультет, диплом с отличием
1982-1985 - ЕГУ, кафедра истории Армении, аспирант,
Кандидатская диссертация - «Армянское население области Эрзрум Западной Армении в
первое тридцатилетие 19-го века» (1989 г.)
Докторская диссертация – «Джавахк в XIX веке и в первой четверти XIX века» (2002 г.)

Профессиональная деятельность
2002- по сей день – Директор Института истории НАН РА
1989-2002 – Институт истории НАН РА, лаборант, научный сотрудник, ученый секретарь,
замдиректора по науке

Область Научных Интересов
Западная Армения, Армянский вопрос и геноцид, история Джавахка, вопросы демографии

Знание языков
Армянский, русский, грузинский, немецкий

Награды и премии:
Награды «Мовсес Хоренаци», «Гарегин Нжде», «Андраник Озанян», «Фритеф Нансен» и золотые
медали разных университетов

Компьютерные навыки
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Дополнительная информация

Автор более 370 научных статей. Монография «Эрзрум» (Ер. 1994) и около 30 статей
удостоены премии «Обшеармянского фонда Армения». Исследование «Джавахк в XIX веке и в
первой четверти XIX века» (Ер. 2003) получило премию культирного союза «Текеян». Работы
Мелконяна опубликованы на более 10 языках.
Мелконян принял участие

во многих международных конференциях в более 20

странах. Неоднократно совершил паломничество в Западную Армению. Автор фильмов
«Кароти Эргир» («Страна тоски»), «Арарат- символ бессмертия армян» и т.д. 10 августа 2007 года
достиг вершине горы Арарат. С 2009 года является почетным гражданином Ахалкалаки.
В 2004 г. ему было присвоено научное звание профессора. 15 декабря 2006 г. избран
членом-корреспондентом НАН РА, а 27 декабря 2014 г. – академиком.

Ashot Aghasi Melkonyan, Doctor of historical science, academician
Date of Birth : 16.02.1961, city Akhalkalak
E-mail: patminst@sci.am

Education
1977-1982 – YSU, Faculty of History, Diploma of Honour
1982-1989 – YSU, Chair of History of Armenia, PhD student
Candidate thesis – “The Population of the Erzurum Province of the Western Armenia in the first
thirty years of the 19th century” (defended in 1989)
Doctoral thesis – “Javakhk in 19th Century and the First Quarter of the 20th Centruy” (defended in
2002)

Professional Experience
Since 2002 till today - Director of Institute of History, NAS RA
1986–2002 - NAS RA, senior clerk, research associate, scientific secretary and deputy director for
scientific affairs

Scientific interests
The issues of history of the Western Armenia, the Armenian question and Armenian Genocide,
Javakhk’s history and demographical questions

Knowledge of languages
Armenian, Russian, Georgian, German

Honours and Awards
He has been awarded with gold medals of Movses Khorenatsi Garegin Nzdeh, Andranik Ozanyan,
Frityof Nansen, as well as medals of YSU and other universities.

Computer knowledge
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Additional information
А. Melkonyan is the author of 15 books and more than 350 scientific reports. The field of
research includes the issues of history of the Western Armenia, the Armenian question and
Armenian Genocide, Javakhk’s history and demographical questions. His works have been published
in more than 10 languages. The monograph “Erzurum” (Yerevan, 1994) and app. 30 reports have been
awarded by “Hayastan” All Armenian Fund and the book “Javakhk in 19th Century and the First

Quarter of the 20th Centruy” (Yerevan, 2003) by "Tekeyan" Cultural Union. Melkonyan attended
numerous international conferences in more than 20 countries.
Melkonyan has made pilgrimages to the Western Armenia several times, moreover on
September 10, 2007 he climbed Mount Ararat.
Melkonyan received the title of professor in 2004, was elected as a Correspondent-member of
NAS RA on December 15, 2006 and Academician on December 27, 2014.

