ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքը, Երևանի
պետական համալսարանը ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ 2018 թ.
մայիսի 25-26-ին հրավիրում են միջազգային գիտաժողով “Հայաստանի
Հանրապետություն – 100” խորագրով՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության
հռչակման և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-րդ տարեդարձին:
Գիտաժողովի բաժանմունքներ
Բաժանմունք
ա.
Հայաստանի
Հանրապետության
հռչակման
պատմաքաղաքական նախադրյալները: Մայիսյան հերոսամարտերը:
Բաժանմունք բ. Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետաիրավական
կառուցվածքը և ներքին դրությունը:
Բաժանմունք գ. ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը: Սևրի դաշնագիրը:
Բաժանմունք դ. 1920 թ. թուրք - հայկական պատերազմը և Հայաստանի առաջին
Հանրապետության անկման հանգամանքները:
Բաժանմունք ե. Կրթամշակութային գործունեությունը Հայաստանի առաջին
Հանրապետությում: Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը գեղարվեստական
գրականության մեջ և արվեստի ստեղծագործություններում:
Զեկուցումների ներկայացման չափորոշիչները՝
•
Զեկուցումների պատրաստման և ներկայացման լեզուն հայերենն է:
•
Զեկուցումները պետք է ունենան ամփոփում (անգլերեն, շուրջ 300 բառ):
Տառատեսակը հայերեն` Sylfaen, անգլերեն` Times New Roman:
•
Տառաչափը` 12, միջտողային բացատը` 1.5:
•
Զեկուցման
սկզբում
դրվում
են
հեղինակի
անունը,
ազգանունը
(գլխատառերով), վերնագիրը (գլխատառերով), զեկուցման վերջում նշվում են
հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը,
էլեկտրոնային հասցեն:
•
Հղումները տրվում են տողատակում` աճման կարգով, տառաչափը` 10, նշվում
են աղբյուրի հեղինակը, վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը
(մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը:
Հայտերի ներկայացման վերջին ժամկետը` մինչև 2018 թ. ապրիլի 15-ը։
ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

Отделение арменоведения и общественных наук НАН РА, Ереванский государственный
университет при поддержке Министерства диаспоры РА 25-26 мая 2018 года организует
международную конференцию «Республика Армения – 100», посвященную 100-летию
провозглашения независимости Республики Армения и Майских героических сражений.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Историко-политические предпосылки провозглашения Республики Армения. Майские
героические сражения.
2. Внутреннее положение и государственно-правовой строй Первой Республики Армения.
3. Внешняя политика Республики Армения. Севрский договор.
4. Турецко-армянская война 1920 г. и причины падения Первой Республики Армения.
5. Культурно-образовательная деятельность в годы Первой Республики Армения: Первая
Республика Армения в художественной литературе и произведениях искусства.
Прием заявок до 15 апреля 2018 г.
ОРГКОМИТЕТ

On May 25-26, 2018, RA NAS Division of Armenology and Social Sciences, Yerevan State
University, the Historians Association of Armenia, with the support of the Ministry of Diaspora
are arranging an international conference entitled “Republic of Armenia-100” dedicated to the
Centennial of the proclamation of independence of the Republic of Armenia and the May Heroic
Battles.

1.
2.
3.
4.
5.

CONFERENCE SECTIONS
The historical-political prerequisites of the proclamation of the Republic of Armenia. The
May Heroic Battles.
The state-legal structure and internal situation of the First Republic of Armenia.
The foreign policy of the Republic of Armenia. The Treaty of Sèvres.
The 1920 Turkish-Armenian war and the circumstances of the collapse of the First
Republic of Armenia.
The educational-cultural activities in the First Republic of Armenia: The First Republic
of Armenia in belles-lettres and artworks.

REQUIREMENTS
 The reports shall be prepared and presented in Armenian.
 The reports shall have a summary (in English, around 300 words). The font for the
Armenian shall be Sylfaen, for the English one-Times New Roman.
 The font size -12, line spacing-1,5.
 The report shall start with the name and surname of the author (in upper-case letters), title
(in upper-case letters), and in the end of the report-the scientific degree and title, the
workplace, position, email shall be mentioned.
 The references shall be as footnotes with growing order, the font size-10, the author, title,
volume, place of publication, date (in case of press the issue included) and page number
shall be mentioned.
ORGANIZING COMMITTEE

