ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՈՑ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը և
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը 2016 թ. մայիսի 11-12-ին հրավիրում են
միջազգային գիտաժողով «Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց» թեմայով, որը տեղի
կունենա Երևանում` ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում:
Գիտաժողովը նվիրված է Հայոց պատմության առանցքային նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերից մեկին` Հայաստանում Առաքելական քարոզչությունից մինչև Հայոց Մեծ
Դարձը` Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելը:
Գիտաժողովի

նպատակն

ձեռքբերումների,
պատմության

նոր

եւ

է

բացահայտումների

ավանդույթների

պատմականության

հայագիտության

շրջանակը,

բնագավառում

արձանագված

քննությամբ

անդրադառնալ

հիմնավոր

ակունքներին,

ճշտել

ներկայացնել

առասպելաբանության

Հայաստանի

ու

քրիստոնեացման

նախադրյալները, հիմնահարցի պատմական նշանակությունը:
Գիտաժողովն անց է կացվում Տեր եւ Տիկին Եդուարդ եւ Վերժին Մսըրլյանների
հովանավորությամբ:
Ակնկալվում

է

ինչպես

Հայաստանի,

այնպես

էլ

արտերկրի

մասնագետների

մասնակցությունը:
Զեկուցման հայտերը եւ հիմնադրույթները (մինչեւ 3 էջ ծավալով` տպագիր եւ
խտասկավառակով,

օտար

լեզուներով

Times

New

Roman,

հայերենով`

Unicode

տարբերակով, տառաչափը 12, տողային հեռավորությունը 1.5) ներկայացնել մինչև 2016 թ.
մարտի 31-ը հետևյալ հասցեով` ՀՀ 0019, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24/4, ՀՀ
ԳԱԱ

պատմության

ինստիտուտի

muradyanhakob@yahoo.com/:

գիտքարտուղար

Հ.

Մուրադյանին

/էլ.

փոստ`

Գիտաժողովի կազմկոմիտեն իրավասու է ընտրություն կատարելու ներկայացվող
զեկուցումների հարցում:
Մանրամասն

տեղեկությունների

համար

դիմել

վերը

զանգահարել 58-19-31 հեռախոսահամարով:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

նշված

հասցեով

կամ

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
YEREVAN STATE UNIVERSITY
MATENADARAN after MESROP MASHTOTS
INTERNATIONAL CONFERENCE

AT THE DAWN OF ARMENIAN CHRISTIANITY
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan State University and
Matenadaran after Mesrop Mashtots convene an international conference «At the dawn of
Armenian Christianity», which will take place in Yerevan, on 11-12 May 2016 in the
Session Hall of the Presidium of NAS RA.
The conference covers the issues of one of the major periods of the Armenian history - the
period of the apostolic preaching up to the proclamation of Christianity as the state religion
of Armenia.
The aim of the conference is to appeal to the origins of the history and traditions of
Armenia of that period, to specify the limits and borders of mythology and historicism, to
present the background of Armenia’s Christianization as well as the historic significance of
the issue applying the achievements and new discoveries in the field of armenology.
The conference is organized with the assistance of Mr. and Mrs. Edward and Vergine
Msrlyan.
Participation of both Armenian and foreign specialists is expected.
The time-limit of the reports is 15 minutes. Applications for reports and abstracts ( up to
three pages, in print and on a CD, foreign languages – in Times New Roman, Armenian – in
Unicode, font size – 12, line spacing – 1,5) should be submitted at the following address: 24/4
Marshal Baghramyan Avenue,Yerevan 0019, RA, to H.Muradyan - scientific secretary of the
Institute of History of NAS RA (e-mail: muradyanhakob@yahoo.com). The deadline for
applications is 31 March 2016.

The organizing committee is competent in the selection of the reports.
For detailed information refer to the above mentioned address or phone 58-19-31.
ORGANIZING COMMITEE OF THE CONFERENCE

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РА
ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕНАДАРАН имени МЕСРОПА МАШТОЦА
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ЗАРЕ АРМЯНСКОГО ХРИСТИАНСТВА

Национальная академия наук РА, Ереванский государственный университет и
Матенадаран имени Месропа Маштоца 11-12 мая 2016 г. созывают международную
конференцию “На заре армянского христианства ”, которая состоится в Ереване в зале
заседаний Президиума НАН РА.
Конференция посвящена одному из судьбоносных периодов истории Армении –
периоду

апостольского

проповедничества

до

провозглашения

христианства

государственной религией в Армении.
Целью конференции является на основании уже имеющихся достижений и новых
открытий в области арменоведения обратиться к истокам истории и традиций
Армении этого периода, уточнить рамки и границы мифологии и историзма,
представить предпосылки христианизации Армении, а также историческую значимость
проблемы.
Конференция проводится при поддержке господина и госпожи Эдуарда и Вержине
Мсрлянов.
Ожидается участие как армянских, так и зарубежных специалистов.
Заявки на доклады и тезисы (до трех страниц, в печатном виде и на компакт-диске, на
иностранных языкaх в Times New Roman, на армянском языке – Unicode, размер
шрифта - 12, интервал - 1,5 ) принимаются до 31 марта 2016 г. по следующему адресу:
РА 0019 Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24/4, ученому секретарю Института истории
НАН РА А.Мурадяну /электронная почта – muradyanhakob@yahoo.com /.

Организационный комитет конференции провомочен

в выборе представляемых

докладов.
Для подробной информации обращаться по вышеуказанному адресу или звонить по
телефону 58-19-31.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

