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ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտը 2016 թ.
հոկտեմբերի 26-27-ին հրավիրում է միջազգային գիտաժողով «Օտարազգի
հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության
ուսումնասիրության բնագավառում» թեմայով, որը տեղի կունենա Երևանում` ՀՀ
ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում:
Գիտաժողովը նվիրված է այլազգի հայագետների կողմից Հայոց հին և
միջնադարյան պատմության հիմնահարցերի հետազոտության ասպարեզում
ունեցած ավանդի արժևորմանը:
Գիտաժողովի նպատակն է կարևորել օտարազգի հայագետների ներդրումը
հայագիտական ուսումնասիրությունների զարգացման բնագավառում, ներկայացնել
նրանց կողմից հին և միջնադարյան պատմության, պատմական աշխարհագրության,
գրականության, մշակույթի, քաղաքակրթական և հոգևոր ոլորտների հիմնահարցերի
ուսումնասիրությունները, որոնք ներկայումս պահպանում են իրենց որոշակի
նշանակությունը:
Ակնկալվում է ՀՀ, ԼՂՀ (Արցախ) ու Ջավախքի, ինչպես նաև Հայկական Սփյուռքի և
այլ երկրների մասնագետների մասնակցությունը:
Զեկուցման հայտերը և հիմնադրույթները (մինչև 2 էջ ծավալով` տպագիր և
էլեկտրոնային շարվածքով, օտար լեզուներով Times New Roman, հայերենով` Unicode
տարբերակով, տառաչափը 12, տողային հեռավորությունըª 1.5) ներկայացնել մինչև
2016 թ. հուլիսի 31-ը հետևյալ հասցեով` ՀՀ 0019, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան
պող. 24/4, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտքարտուղար Հ. Մուրադյանին /էլ.
փոստ` Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու
համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript /:
Գիտաժողովի կազմկոմիտեն իրավասու է ընտրություն կատարելու ներկայացվող
զեկուցումների հարցում:
Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել
զանգահարել 58-19-31 հեռախոսահամարով:
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նշված

հասցեով
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВКЛАД ИНОСТРАННЫХ АРМЕНОВЕДОВ В ИЗУЧЕНИИ
ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ АРМЕНИИ»

Институт истории Национальной академии наук РА 26-27 октября 2016 г. созывает
Международную научную конференцию «Вклад иностранных арменоведов в изучении
древней и средневековой истории Армении», которая состоится в Ереване, в зале заседаний
Института Истории НАН РА.
Конференция посвящена оценке вклада иностранных арменоведов в сфере изучения
проблем древней и средневековой истории Армении.
Целью конференции является выявить значимость вклада иностранных арменоведов в
деле развития арменоведческих исследований, представить их исследования по древней и
средневековой истории, исторической географии, литературе, культуре, цивилизационной и
духовной сфер. Эти исследования по настоящее время сохраняют свое определенное
значение в деле изучения упомянутых проблем.
Ожидается участие специалистов из Республики Армения, НКР (Арцах) и Джавахка, а
также Армянской Диаспоры и других стран. Заявки на доклады и тезисы (до двух страниц, в
печатном и электронном виде, на иностранных языкaх в Times New Roman, на армянском
языке – Unicode, размер шрифта – 12, интервал – 1,5) принимаются до 31 июля 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 правомочен в выборе представляемых
докладов.
Для подробной информации обращаться по вышеуказанному адресу или звонить по
телефону 58-19-31.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
INSTITUTE OF HISTORY
INTERNATIONAL CONFERENCE

“THE CONTRIBUTION OF FOREIGN ARMENOLOGISTS IN THE STUDY
OF ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY OF ARMENIA”

The Institute of History of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
organizes an International scientific conference "The Contribution of Foreign Armenologists
in the Study of Ancient and Medieval History of Armenia", which will take place in Yerevan,
on 26-27 October 2016, in the session hall of the Institute of History of NAS RA.
The Conference is devoted to assessing the contribution of foreign Armenologists in studying
the problems of ancient and medieval history of Armenia.
The aim of the conference is to reveal the importance of the role of foreign Armenologists in
the development of Armenian Studies, to represent their research on the ancient and
medieval history, historical geography, literature, culture, civilizational and spiritual spheres.
These studies retain their specific value in the study of the mentioned problems up to the
present time.
Participation of the specialists from the Republic of Armenia, NKR (Artsakh) and Javakhk, as
well as the Armenian Diaspora and other countries is expected.
The time-limit of the reports is 15 minutes. Applications for reports and abstracts (up to two
pages, in print and electronic form, 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 July 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

