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9-րդ միջազգային գիտաժողովը՝
նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին

Գիտաժողովի աշխատանքները կկազմակերպվեն հետեւյալ ուղղություններով.
 ավանդական ազգագրություն եւ ազգահոգեբանություն,
 արվեստ եւ գրականություն,
 պատմություն,
 հնագիտություն եւ մարդաբանություն,
 բանահյուսություն եւ բանագիտություն:
Միջազգային

գիտաժողովի

շրջանակներում

անցկացվելու

են՝

<<Հացի

տոն>>

ազգագրական 4-րդ փառատոնը՝ Շիրակի եւ ՀՀ այլ մարզերի մասնակցությամբ, Շիրակի
ժողովրդական երաժշտության համերգ՝ բանասացների
հնավայրերի պեղածո նյութերի ցուցադրություն:

մասնակցությամբ,

Շիրակի

Միջազգային գիտաժողովին մասնակցելու հայտը /տես՝ կից/ եւ զեկուցման հիմնադրույթները /1-2 էջի սահմաններում/ խնդրում ենք ուղարկել ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի էլ.փոստին, մինչեւ հուլիսի 10-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 հետո:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն:
Կազմկոմիտեն հոգում է բոլոր հյուրերի սննդի, հանգստի եւ գիշերակացի ծախսերը:

Կապվեք մեզ հետ՝
Հեռ.՝ /0312/ 6-94-77; 6-13-53; 094.411.228
E-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am
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9-րդ միջազգային գիտաժողովի՝
նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին
Գյումրի, 23-25 սեպտեմբերի, 2016թ.
ա. ա. h.____________________________________________________________
Երկիր, կազմակերպություն, հաստատություն
___________________________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում ________________________________________
տն. հեռախոս__________ աշխ. հեռախոս___________ֆաքս____________
E-mail________________
զեկուցման թեման_______________________________________________
կազմկոմիտեի հասցեն. ՀՀ, 3103, ք. Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան-5
E-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
հեռախոսներ +374 (312) 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228

Уважаемыe коллеги
ШИРАКСКИЙ ЦЕНТР АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН РА
с 23 по 25 сентября 2016 г.
проводит в Гюмри
9-ую международную научную конференцию
“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ШИРАКА”
Посвященную 25-летию Независимости РА
Работы конференции организуются по следующим направлениям:
 традиционная этнография и этнопсихология;
 искусство и литература;
 история;
 археология и антропология;
 фольклор и фольклористика.
В рамках международной конференции будут организованы: четвертый этнографический
фестиваль «Праздник хлеба» с участием марзов РА, концерт фольклорной музыки Ширака с
участием народных исполнитилей, экспозиция раскопанных материалов археологических
памятников Ширака.
Заявка на участие в работе международной научной конференции (форма прелогается) и
тезисы докладов (в объеме 1-2 страницы) просим прислать на эл. почту Ширакского центра
арменоведческих исследований НАН РА до 10 июля.
Доклады, сделанные на конференции (до 10 страниц; набор текстов: на армянском (Sylfaen)
на русском и английском (Times New Roman), размер шрифта- 12, междустрочный инт.-1.5) будут
опубликованы отдельным сборником после конференции.
Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский.
Оргкомитет берет на себя расходы питания, отдыха и проживания всех участников.

Свяжитесь с нами.
Контактные телефоны: (0312) 6 94 77; 6 13 53; 094.411.228
e-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

ЗАЯВКА
на участие в работе международной научной конференции
“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ШИРАКА”
посвященной 25-летию Независимости РА
(23-25 сентября 2016г., 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. 3103, г. Гюмри, Вазген Саргсян-5, E-mail:hkentron@mail.ru,
http://shirakcenter.sci.am), тел: (+ 374 0312) 6-94-77; 094.411.228

Dear colleagues,
Shirak’s Center for Armenian Studies, NAS RA
Summits 9th International Conference
In Gyumri, September 23-25, 2016
Entitled “Shirak's Historical and Cultural Heritage”
Devoted to the 25th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia
The works of the conference will be organized in the following directions:
 traditional ethnography and ethnopsychology;
 art and literature;
 history;
 archaeology and anthropology;
 folklore and folkloristics.
In the scope of the international conference, the following events will take place: 4th ethnographical
event called 'Bread festival' with the participation of Shirak and other regions of RA, Shirak's folk
music event with the particaipation of story-tellers and the exhibition of of archaeological monuments.
Please, send the order for the participation of the international conference and the thesis of the
report (within the limits of 1-2 pages) to the e-mail of Shirak’s Center of Armenian Studies until July
10 (see adjacent: the forms of orders).
After the conference the given reports presented during the conference will be published in the
form of scientific articles (until 10 pages, the composition of the Armenian text must be Sylfaen and in
case of Russian or English ones- Times 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, as well the lodging for the night.
Contact us:
Tel: (0312) 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228
e-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

Application
“Shirak's Historical and Cultural Heritage”
9th International Conference
Devoted to the 25th Anniversary of Independence of the Republic of Armenia
Gyumri, September 23-25, 2016
s. n. p __________________________________________________________________________
Country, organization, establishment___________________
____________________________________________________________
Scientific degree, title ____________________________________
Home phone______________ ___________ work. phone________fax ___________
e-mail________________
subject of the report _____________________________________________
Address of the orgcommittee. RA, 3104 Gyumri, 5 Vazgen Sargsyan,
e-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
telephones: +374 (312) 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228

