Հարգարժա՛ն գործընկեր,
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը
2016 թ. հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին Երևանում կազմակերպում է «Լեզվաքաղաքականության և լեզվի կանոնարկման արդիական խնդիրներ» խորագրով միջազգային
գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին:
Զեկուցումների խորագրերն ուղարկելու վերջնաժամկետը 2016 թ. սեպտեմբերի
15-ն է:
Խնդրում ենք Ձեր մասնակցության վերաբերյալ հայտը, ինչպես նաև զեկուցման
խորագրերը (նաև հոդվածների տեքստերը) ուղարկել lgamoyan@mail.ru էլ. հասցեով:
Հետագա տեղեկությունները կտեղադրվեն ինստիտուտի կայքում`
http://language.sci.am/:
Խմբագրական խորհրդի հավանությանն արժանացած զեկուցումները կտպագրվեն:
Ներկայացվող հոդվածները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին.
● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափի 2 էջից ոչ ավելի, լուսանցքը՝ 3 սմ բոլոր
կողմերից, պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1,25 սմ:
● Տեքստի տառատեսակը`Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն,
ռուսերեն):
● Հերթականությունը` ա/ հեղինակի ազգանունը, անունը, փակագծում` աշխատավայրը, բ/ խորագիրը, գ/ տեքստը (վերջում գրականության ցանկ չկցել):
● Հղումները` տողատակում՝ հերթական համարակալմամբ:
● Տեքստի տողերի միջև հեռավորությունը` Single:
ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՅՏ

Ազգանուն
Անուն
Հայրանուն
Երկիր /քաղաք/
Գիտական աստիճան
Գիտական կոչում
Պաշտոն
Աշխատավայր
Հեռախոս /քաղ. և բջջ./
էլ.փոստ
Զեկուցման խորագիր
(հայերեն, անգլերեն,
ռուսերեն)

Уважаемые коллеги,
С радостью сообщаем, что 12 и 13 октября 2016 года в Ереване институт языка
имени Р. Ачаряна НАН РА организует Международную научную конференцию
«Актуальные задачи языковой политики и нормализации языка", посвященную 140летию со дня рождения Рачия Ачаряна.
Крайний срок высылки названий докладов - 15 сентября 2016.
Просим выслать заявку, заглавие доклада и текст по электронному адресу
lgamoyan@mail.ru . Дополнительная информация будет размещена на веб-сайте
института: http://language.sci.am/.
Доклады, одобренные редакционным советом, будут опубликованы.
Представленные статьи должны соответствовать следующим требованиям:
● Система: Microsoft Word, не более 2 страниц A4 размера, - 3 см. со всех сторон,
глубина первой строки абзаца - 1,25 см.
● шрифт текста - Sylfaen (армянский), Times New Roman (английский, русский):
● Последовательность: а/ фамилия, имя автора, в скобках – место работы, б/
заглавие, г/ текст (без библиографии).
● Ссылки - под строчные с последовательной нумерацией.
● Интервал - Single:
ОРГКОМИТЕТ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия
Имя
Отчество
Страна /город
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Место работы
Телефон /гор. и сот./
Адрес электронной почты
Заглавие доклада
(на армянском, английском,
русском языках)

Dear colleagues,
It is pleasure to inform, that on the 12th and 13th of October, 2016 the Language Institute
after H. Acharyan of NAS RA is organizing an international conference under the headline
“Modern Problems of Linguistic Policy and Language Regulations” devoted to Hrachya
Acharyan’s 140th birthday anniversary.
The deadline for sending headlines of reports is the 15th of September 2016.
Please send your Application Form as well as the headlines of reports (the full texts of the
articles as well) to the e-mail lgamoyan@mail.ru.
Further information will be posted on the Institute website http://language.sci.am/.
The reports approved by the editorial council will be published.
The presented articles must meet the following requirements:
● Format – Microsoft Word, no more than 2 A4 pages, margins – 3cm from all sides, first line
indent – 1,25cm.
● Font – Sylfaen (Armenian), Times New Roman
(English, Russian).
● Order – a) the author’s surname, name, workplace in brackets; b) the headline; c) text (do
not attach bibliography in the end).
●References – footnotes with sequential numbering.
●Line spacing – Single.
Organizing Committee.
Application Form
Surname
Name
Middle name
Country (City)
Scientific degree
Scientific title
Position
Workplace
Phone number (mobile, home)
e-mail
Headline of report (Armenian, English,
Russian)

