Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան 2013 թ.
հոկտեմբերի 17-ից 19-ը Երևանում կազմակերպում է Հայագիտական միջազգային
երկրորդ համաժողովը` “Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները” խորագրով:
Համաժողովում կգործեն հետևյալ բաժանմունքները՝
● Պատմություն
● Լեզվաբանություն
● Գրականագիտություն
● Արվեստ և ճարտարապետություն
● Հայոց եկեղեցին և հայագիտությունը
● Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը. ձեռքբերումները և զարգացման արդի
հիմնախնդիրները:
Զեկուցումների հիմնադրույթները և տեքստերը կհրատարակվեն:
Զեկուցման խորագրերի ուղարկման վերջին ժամկետը 2013 թ. մայիսի 30-ն է, իսկ
հիմնադրույթների ուղարկման վերջին ժամկետը` 2013 թ. օգոստոսի 1-ը:
Համաժողովին մասնակցելու պայմանները
1. Լրացնել հայտը և ուղարկել Կազմկոմիտեի հասցեով*:
Ներկայացնելու վերջին ժամկետը՝ 2013 թ. մայիսի 20-ը:
* Հայտը կարելի է լրացնել համաժողովի էլ. կայքէջում` http://armenology2.sci.am/
2. Զեկուցման հիմնադրույթները ուղարկել Կազմկոմիտեի հասցեով:*:
Ներկայացնելու վերջին ժամկետը՝ 2013 թ. օգոստոսի 1-ը:
* Հիմնադրույթները պետք է ուղարկել էլեկտրոնային տեսքով՝ կրիչով կամ կազմկոմիտեի
էլեկտրոնային փոստով (File Attachment)` humdep@sci.am.
• Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափսի 2 էջից ոչ ավելի, լուսանցքը՝ 3 սմ բոլոր
կողմերից, պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1,25 սմ
• Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ ռուսերեն և անգլերեն), ռուսերեն (ամփոփում՝ հայերեն
և անգլերեն)
• Տառատեսակը՝ Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (ռուսերեն և անգլերեն)
• Տառերի չափսը՝ 14 մուգ, գլխատառ (խորագիրը), 12 մուգ, թեք (հեղինակի անունը,
ազգանունը), 12 թեք (կազմակերպության լրիվ անվանումը), 12 մուգ (ենթախորագրերը),
12 (հիմնադրույթների տեքստը)
• Հեռավորությունը՝ 1,5 (խորագրի, հեղինակի անվան և կազմակերպության անվանման
տողերի միջև), Single (տեքստի տողերի միջև)
• Նկարները՝ յուրաքանչյուրը առանձին ֆայլով (jpg):
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ
Մեր հասցեն՝
Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պող., 24, ՀՀԳԱԱ նախագահություն,
հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք
Հեռ.՝ (+37410) 527722, (+37410) 521362
Fax: (+37410) 569281
Էլ. փոստ` humdep@sci.am
URL: http://armenology2.sci.am/

Национальная академия наук Республики Армения организует в Ереване 17–19 октября
2013 г. II международный арменоведческий конгресс “Арменоведение и вызовы современности”.
Тематика конгресса:
• История
• Лингвистика
• Литературоведение
• Искусство и архитектура
• Армянская церковь и арменоведение
• Армянская общественно-политическая мысль: достижения и актуальные проблемы
развития.
Тезисы и тексты докладов будут опубликованы.
Крайний срок высылки тем докладов – 30 мая 2013 г., а тезисов – 1 августа 2013 г.

Условия для участия
Заполнить заявку и отправить в адрес Оргкомитета*.
Последнй срок представления 30 мая 2013 г.
* Заявку можно отправить через вебсайт Конгресса: http://armenology2.sci.am/.
Тезисы доклада отправить в адрес Оргкомитета*.
Последнй срок представления 1 августа 2013 г.
* Тезисы следует отправить в электронном виде - на дискетке или по электронной почте (File
Attachment): humdep@sci.am.
• Система Microsoft Word, формат A4, не более 2 стр., 3 см со всех сторон, первая строка абзаца 1,25 см.
• На армянском языке (резюме на русском и английском), на русском языке (резюме на
английском)
• Шрифт Sylfaen (на армянском), Times New Roman (на русском и английском)
• Размер шрифта: заглавие - 14 (жирными, заглавными буквами), имя, фамилия автора - 12
(жирными, курсивом), полное наименование организации - 12 (курсивом), подзаголовок -12
(жирными), текст тезисов - 12
• Интервал - 1,5 (между заглавием, именем автора и наименованием организации), Single (между
строками текста )
• Фотографии - каждая отдельным файлом (jpg).
ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Наш адрес:
Ереван 0019,
Пр. Маршала Баграмяна, 24, Президиум НАН РА, Оргкомитет конгресса
Тел.: (+37410) 521362, (+37410) 527722
Факс: (+37410) 569281
URL: http://armenology2.sci.am/
E-mail: humdep@sci.am (для представления тезисов)

On 17-19 October 2013, the Second International Congress on Armenian Studies under the
title “Armenian Studies and the Challenges of Modern Times” will be held in Yerevan, organized
by the National Academy of Republic of Armenia.
The conference will focus on the following topics:
● History
● Linguistics
● Literature
● Art and Architecture
● Armenian Church and Armenian Studies
● Armenian socio-political thought: Achievements and modern problems of development.

The papers and abstracts will be published.
The title should be submitted until May 30th, 2013, the abstract until August 1st, 2013.
Terms of Participation
1. Fill in the registration form and send to the Organizing Committee*.
Deadline for registration May 30th , 2013.
* Registration form can be sent by Congress website: http://armenology2.sci.am/
2. Abstracts should be submitted to the Organizing Committee*.
Deadline for submission August 1st, 2013.
* should be send by e-mail (File Attachment) humdep@sci.am
Abstracts, style sheet
• abstracts should not exceed 2 pages, Microsoft Word, A4 format, margins - 3cm (all), first line
- 1,25 cm
• in Armenian (resume in English and in Russian), in Russian (resume in English), in English
(resume in English for translation)
• Fonts - Sylfaen (for Armenian), Times New Roman (for Russian and English)
• Abstract is to be typed 14pt bold, uppercase size (Title), 12pt bold, italic (authors name) , 12pt
italic (Organization complete name), 12pt bold (subtitles), 12pt (abstract text)
• Space 1,5 (title, authors name, organization), Single (text)
• Figures, pictures should be sent in separate files each (jpg):
Contact
Yerevan 0019,
Marshal Baghramian ave., 24
Presidium of NAS RA
Department of Armenian Studies and Humanities
Organizing Committee
Phone: (+37410) 521362, (+37410) 527722
Fax: (+37410) 569281
URL: http://armenology2.sci.am/ (for registration).
E-mail: humdep@sci.am

