
 

Ալբերտ Արմենակի Խառատյան, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ.    
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, Կանադայի միջազգային ինֆորմա-     
տիզացիա ակադեմիայի գործող անդամ 
Ծնվել է 24.08.1939 
 

 

                                       Կրթություն 

1959-1964 ԵՊՀ   բանասիրության ֆակ., որակավորումը՝ հայոց լեզու և գրականություն 
1969-1972 ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտիտուտ, հայցող 
1972-թեկնածուական ատենախոսություն՝ <<Զմյուռնիայի հայ մամուլը (1860-ական թթ.)>> 
1986-դոկտորական ատենախոսություն՝<<Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ 
մամուլում (1840-1900)>> 
  
                                      Աշխատանքային փորձ 
 
1964-1966 –հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, Ապարանի շրջան, գյուղ Ծաղկահովիտ, 
Էջմիածնի շրջան, գյուղ Լենուղի 
1967-1972 – Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, սրբագրիչ, ապա խմբագիր 
1973-1985 – ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունների գիտական տեղեկատվության 
կենտրոն, խմբագիր, ապա բաժնի վարիչ 
1985-ց՛օրս – ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ,ավագ գիտաշխատող, ապա բաժնի վարիչ 
1988-2017 – ՀՀ ԳԱԱ <<Լրաբեր հադ. գիտ.>> հանդեսի գլխավոր խմբագիր 
2017-ց՛օրս – ՀՀ ԳԱԱ <<Բանբեր հայագիտության>> հանդեսի գլխավոր խմբագիր 
 
                                        Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Հայ մամուլի պատմություն, հասարակական-քաղաքական մտքի պատմություն, հայ 
գաղթօջախների պատմություն, Օսմանյան Թուրքիայի գրաքննության պատմություն 
 
                                       Լեզուների իմացություն 
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն (վերջին երկուսը՝ բառարանի օգտագործմամբ) 
 
                                      Համակարգչային իմացություններ 
Windows XP, VISTA 
 
                                       Այլ 
1986-2012- ԵՊՀ բանասիրության ֆակ. գիտխորհրդի անդամ 
2004- 2018-ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ 
1974-ց՛օրս դասախոսական աշխատանք՝ ԵՊՀ, ԵՊՄՀ, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոն 
2009-պրոֆեսոր 
2010-ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  



 
                                   Գիտական աշխատություններ (մենագրություններ, գրքեր) 
 

1. <<Արևելյան մամուլ>> հանդեսի մատենագիտություն (1871-1909), Ե., 1976 
2. Արևմտահայ հասարակական մտքի և հրապարակախոսության պատմությունից, Ե., 

1980 
3. Oսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը. վավերագրական նյութեր և 

ծանոթագրություններ, Ե., 1984 
4. Արևմտահայ մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857-1908), Ե.,1989 
5. Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ մամուլում (1840-1900), Ե., 1995 
6. <<Մեղու>> հանդեսի մատենագիտություն (1856-1865) 
7. Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XV-XVII դդ.), Ե., 2007 
8. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922) 

 
Համահեղինակ է ՀՀ ԳԱԱ հրատ. <<Հայ գաղթաշխարհի պատմություն>> (Կ. Պոլիս, 
XV-XVII դդ. և Զմյուռնիա, XIV-XX դդ.), Ե., 2003, Հայոց պատմություն, հ. II, գիրք II, Ե., 
2014, հ. III, գիրք I, Ե., 2010, հ. III, գիրք II, Ե., 2015 կոլեկտիվ աշխատությունների: 
Համահեղինակ և խմբագիր <<Հայ պարբերական մամուլի պատմություն, XVIII-XIX 
դարեր>>>, հ. 1, Կահիրե, 2007, <<Հայ պարբերական մամուլի պատմություն, հ. 2, Ե., 
2017 հրատարակությունների: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


