Հարգելի գործընկերներ

ՀՀ ԳԱԱ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
«Գյումրին՝ ԱՊՀ 2013թ. մշակութային մայրաքաղաք»
միջպետական ծրագրի շրջանակներում
2013թ. հոկտեմբերի 4-6ը
Գյումրիում հրավիրում է միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս

«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
խորագրով
Կոնֆերանսի աշխատանքները կկազմակերպվեն հետեւյալ ուղղություններով.
. ավանդական ազգագրություն եւ ազգահոգեբանություն,
. արվեստ եւ ճարտարապետություն,
. պատմություն,
. հնագիտություն եւ մարդաբանություն,
. բանահյուսություն եւ բանագիտություն:
Միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում

հոկտեմբերի 1-7-ը կգործի նաեւ

յոթօրյա «Երիտասարդ պատմաբանի եւ հնագետի դպրոց», որին հրավիրվում են
երիտասարդ գիտնականներ, մագիստրոսներ, ասպիրանտներ, կամ հայցորդներ ԱՊՀ
երկրներից: Նախատեսվում են՝ մասնակցություն Շիրակի հնագիտական հուշարձանների պեղումներին, ծանոթացում Գյումրի քաղաքի հարուստ պատմամշակութային
ժառանգությանը, դասախոսությունների ունկնդրում, կլոր սեղանի անցկացում, փորձի փոխանակում եւ այլն:
Միջազգային գիտաժողովին մասնակցելու հայտը եւ զեկուցման հիմնադրույթները (1-2 էջի սահմաններում), ինչպես նաեւ «ԵՊՀ դպրոցի» ունկնդրի հայտը խնդրում
ենք ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (տես կից՝
հայտերի ձեւերը) ներկայացնել մինչեւ հուլիսի 15-ը:
Գիտաժողովին արված զեկուցումները (մինչեւ 10 էջ, շարվածքը՝ հայերեն-Sylfaen,
ռուսերեն կամ անգլերեն-Times New Roman, տառաչափը՝ 12, միջտողայինը՝ 1.5) գիտական հոդվածների տեսքով կհրատարակվեն գիտաժողովից անմիջապես հետո
առանձին ժողովածուով:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն:
Կազմկոմիտեն հոգում է բոլոր հյուրերի սննդի, հանգստի ու ժամանցի եւ գիշերակացի ծախսերը:

Կապվեք մեզ հետ՝
Հեռ.՝ (0312) 6-94-77; 094.411.228
e-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

ՀԱՅՏ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
միջազգային գիտաժողովի մասնակցության
/4-6 հոկտեմբերի, 2013թ., ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն/
³.³.Ñ.______________________________________________________
Երկիր, կազմակերպություն, հաստատություն___________________
____________________________________________________________
·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý, ÏáãáõÙ_____________________________________
ïÝ. Ñ»é³Ëáë__________ ³ßË. Ñ»é³Ëáë___________ý³ùë___________
e-mail________________
½»ÏáõóÙ³Ý Ã»Ù³Ý_____________________________________________
Ï³½ÙÏáÙÇï»Ç Ñ³ëó»Ý. ÐÐ, 3104, ù. ¶ÛáõÙñÇ, Խաղաղության օղակ 8/31,
e-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
Ñ»é³ËáëÝ»ñ +374 (312) 6-94-77; 094.411.228

ՀԱՅՏ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում
«ԱՊՀ երկրների երիտասարդ պատմաբանների եւ հնագետների դպրոցի»
մասնակցության
/1-7 հոկտեմբերի, 2013թ., ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն/
³.³.Ñ.______________________________________________________
Երկիր, կազմակերպություն, հաստատություն___________________
____________________________________________________________
Պատմաբան, հնագետ /ընդգծել/_____________________________________
Մագիստրոս, ասպիրանտ, հայցորդ, գիտ. թեկնածու /ընդգծել/
ïÝ. Ñ»é³Ëáë__________ ³ßË. Ñ»é³Ëáë___________ý³ùë___________
e-mail________________
½»ÏáõóÙ³Ý Ã»Ù³Ý_____________________________________________
Ï³½ÙÏáÙÇï»Ç Ñ³ëó»Ý. ÐÐ, 3104, ù. ¶ÛáõÙñÇ, Խաղաղության օղակ 8/31,
e-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
Ñ»é³ËáëÝ»ñ +374 (312) 6-94-77; 094.411.228

Многоуважаемыe коллеги
ШИРАКСКИЙ ЦЕНТР АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

в рамках межгосударственной программы
“Гюмри – культурная столица СНГ 2013 г.”
с 4-го по 6-ое октября 2013г.
проводит в Гюмри
международную научно-практическую конференцию
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Работы конференции будут организованы по следующим направлениям:
 традиционная этнография и этносоциология;
 искусство и архитектура;
 история;
 археология и антропология;
 фольклор и фольклористика.
В рамках международной конференции с 1-7 октября организуется также семидневная
“Школа молодого историка и археолога”, в которой из Вашей страны приглашаются молодые ученые, магистры, аспиранты или соискатели. Намечаются: участие в раскопках архeологических памятников Ширака; ознакомление с многовековым историко-культурным наследием города Гюмри; проведение лекций, круглых столов и обмен опытом.
Заявки на участие в работе международной научной конференции и тезисы докладов
участников (в объеме 1-2 страниц), a также заявки на участие в работе школы МИА просим
представить до 15 июля 2013г. в Ширакский центр арменоведческих исследований НАН
РА (формы заявок предoставляются).
Доклады, оформленные в виде научных статей, обьемом до 10 страниц, будут опубликованы отдельным сборником после конференции. Набор текстов: на русском и английском (Times New Roman), размер шрифта 12, междустрочный интервал 1.5.
Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский.
Оргкомитет берет на себя расходы, связанные с питанием и проживанием всех иногородних участников международной конференции и школы МИА.

Оргкомитет
Контактные телефоны: (0312) 6-94-77; 094.411.228
e-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

ЗАЯВКА
на участие в работе международной научной конференции
“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ ”
(4-6 октября 2013г., г.Гюмри, Республика Армения)
ф.и.о.________________________________________________________________
страна, организация, учреждение________________________________________________
ученая степень, звание__________________________________________________
дом. телефон_______________ рабочий телефон______________факс_________
e-mail________________
тема доклада__________________________________________________________
______________________________________________________________________
адрес оргкомитета: РА. 3004, г. Гюмри, Кольцо Мира 8/31, e-mail:hkentron@mail.ru,
http://shirakcenter.sci.am), тел: (+ 374 0312) 6-94-77; 094.411.228

ЗАЯВКА
на участие в работах Школы молодых историков и археологов стран СНГ
в рамках международной научной конференции
“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ ”
(1-7 октября 2013г., г.Гюмри, Республика Армения)
ф.и.о._______________________________________________________________
страна, организация, учреждение_____________________________________
___________________________________________________________________
историк, археолог (подчеркнуть)
магистр, аспирант, соискатель. канд. наук (подчеркнуть)
дом. телефон_______________ рабочий телефон______________факс______
e-mail________________

адрес оргкомитета: РА. 3004, г. Гюмри, Кольцо Мира 8/31, e-mail:hkentron@mail.ru,
http://shirakcenter.sci.am), тел: (+ 374 0312) 6-94-77; 094.411.228

Dear colleagues

Shirak’s Center of Armenian Studies, NAS RA
In the scope of intergovernmental project
“Gyumri as the cultural capital of CIS 2013”
In 2013 October 4-6
Invites for an international academic-practical conference in Gyumri
Headed under the title
“Historical and cultural heritage and contemporaneity”
The works of the conference will be organized in the following directions:
 traditional ethnography and ethnopsychology;
 art and architecture;
 history;
 archeology and anthropology;
 folklore and folkloristics.
In the scope of the international conference in October 1-7 within seven days there will be
also “School proposed for the young historian and archeologist”, for which young scholars,
magisters, post-graduates, or research students are invited from CIS countries.
Provisions are made for taking part in the excavations of Shirak’s archeological monuments,
for the introduction of the rich historical and cultural heritage of Gyumri town, for
attending lectures, holding round-table talks, sharing of experience and so on .
Please, place the order for taking part in the international conference and the lines of the
report (within the limits of 1-2 pages), as well the order of “YSU school” audience to
Shirak’s Center of Armenian Studies, NAS RA until July 15 (see adjacent: the forms of
orders).
After the conference the given talks presented for the conference (until 10 pages, the
composition of the Armenian text must be Sylfaen and in case of Russian or English onesTimes New Roman, font size with 12, the interval of the interline is 1.5) in form of scientific
articles will be published in a special collection.
The working languages for the conference are: Armenian, Russian and English.
The orgcommittee cares for the expenses of the guests’ food, rest and entertainment, as well
the lodging for the night.
Contact us:
Tel: (0312) 6-94-77; 094.411.228
e-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

Application
“Historical and cultural heritage and contemporaneity”
for participation of the conference
/4-6 October, 2013, t. Gyumri, Republic of Armenia/

n. s. p ______________________________________________________
Country, organization, establishment___________________
____________________________________________________________
Scientific degree, title ____________________________________
Home phone______________ ___________ work.phone________fax ___________
e-mail________________
subject of the report _____________________________________________
Address of the orgcommittee. RA, 3104 t. Gyumri, Khakhaghutyun Oghak 8/31,
e-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
telephones: +374 (312) 6-94-77; 094.411.228

Application
“Historical and cultural heritage and contemporaneity”
In the scope of the international conference
For the participation of “CIS countries’ school for young historians and archeologists”
/1-7 October, 2013, t. Gyumri, Republic of Armenia/

n. s. p ______________________________________________________
Country, organization, establishment___________________
____________________________________________________________
Historian, archeologist /underline/_____
Magistrate, post-graduate,research student, cand. of sciences
/underline/______________________________
Home phone ___________ work. phone………… fax ___________
e-mail________________
subject of the report _____________________________________________
Address of the orgcommittee. RA, 3104, t. Gyumri Khakhaghutyun Oghak 8/31,
e-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
telephones: +374 (312) 6-94-77; 094.411.228

