Հարգարժա՛ն գործընկերներ,
Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու 2015 թ. հոկտեմբերի 7-ից 9-ը Երևանում
կայանալիք
Հայերենագիտական
միջազգային
տասներորդ
գիտաժողովին,
որը
կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի
Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը:
Զեկուցումների տեքստերը կհրատարակվեն:
Հայտնում ենք նաև, որ
մասնակցության վերաբերյալ հայտը և զեկուցումների
խորագրերն ուղարկելու վերջին ժամկետը 2015թ. հունիսի 30-ն է, իսկ հիմնադրույթներն
ուղարկելու վերջին ժամկետը` 2015 թ. հուլիսի 30-ը:
Սույն շրջաբերականին կցվում է հայտի ձևը, որ պետք է ուղարկել instlingv@sci.am էլ.
փոստին: Հիմնադրույթները (1-2 էջ) ուղարկել էլեկտրոնային փոստին File Attachment-ով.
համակարգը՝ Microsoft Word, տառաչափը` 12, տողերի միջև հեռավորությունը` 1,5:
Գիտաժողովի կազմկոմիտեն
մասնակիցների ծախսերը:

հայտնում

է,

որ

չի

կարող

հոգալ

գիտաժողովի

Հայտնում ենք նաև, որ հետագա տեղեկություններին կարելի է ծանոթանալ ինստիտուտի
կայքէջում` http://language.sci.am:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՅՏ
Ազգանուն
Անուն
Հայրանուն
Գիտական աստիճան
Գիտական կոչում
Պաշտոնը
Աշխատավայրը
էլ.փոստ
Զեկուցման խորագիրը
(հայերեն և անգլերեն)
Զեկուցման լեզուն

□

հայերեն

□

ռուսերեն

□ անգլերեն

Дорогие коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в X Международной конференции по армянскому
языкознанию, организуемой Институтом языка НАН РА им. Р. Ачаряна 7-9 октября
2015г. в Ереване.
Тексты докладов будут опубликованы.
Сроки отправления заявки об участии и заглавия доклада:
30 июня 2015г., тезисов – 30 июля 2015г.
Заявку следует посылать по адресу: instlingv@sci.am, тезисы (1-2 страницы) – в виде
приложения Word файла (размер шрифта – 12, интервал – 1,5).
Оргкомитет Конференции сообщает, что не может финансировать затраты участников.
Дальнейшая информация может быть получена на сайте Института: http://language.sci.am.
Оргкомитет Конференции
Форма заявки:
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Место работы
Адрес эл. почты:
Заглавие доклада (на
армянском и английском
языках)
Язык доклада

□

армянский

□

русский

□ английский

Dear Colleagues,
We invite you to take part in the X International Conference on Armenian Linguistics, organized by the
Institute of Language of NAS RA after. R.Acharyan on 7-9 October 2015 in Yerevan.

Proceedings will be published.
Deadlines:
applications for participation and the titles of the report - 30 June 2015,
abstracts - 30 July 2015.
Applications and abstracts should be sent to: instlingv@sci.am, abstracts (1-2 pages) - in the form of
Word file (font size - 12, interval - 1,5).
The costs of participants can not be covered.
Further information see on the website of the Institute: http://language.sci.am.
Organizing Committee
Application Form:

Full name
Scientific degree
Academic title
Position
Place of employment
E-mail adress:
Title of the report (in Armenian
and English)
Language of the report

□

Armenian

□

Russian

□ English

