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Տեղեկատվական նամակ №1 (25 հունիսի 2014թ.)
Ռուսաստանի

Գիտությունների

Ակադեմիայի

Սոցիալ-քաղաքական

հետազոտությունների ինստիտուտը, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների
Ազգային Ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտը և
Ժամանակակից սոցիալական գիտությունների բարձրագույն դպրոցը (Մ.Վ. Լոմոնոսովի
անվան ՄՊՀ-ի ֆակուլտետ) 2014թ. նոյեմբերի 5-ին Մոսկվայում (Ռուսաստանի
Դաշնություն) և 2014թ. նոյեմբերի 6-7-ը Երևանում (Հայաստանի Հանրապետություն)
«Միգրացիոն կամուրջներ Եվրասիայում» ծրագրի շրջանակներում, անցկացնելու են VI
միջազագային գործնական գիտաժողով`«Միգրացիայի դերը Եվրասիայի ուղարկող և

ընդունող

երկրների

սոցիալ-տնտեսական

և

ժողովրդագրական

զարգացման

գործընթացում. Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջաններ»
խորագրով:

Գիտաժողովը հանդիսանում է ավանդական գիտա-գործնական միջոցառում,
որտեղ քննարկվում են արդիական հարցեր Եվրասիայում միգրացիայի վերաբերյալ,
նախ և առաջ, Ռուսաստանի Դաշնությունում
Գիտաժողովը բաց է

և նրան սահմանակից երկրներում:

նաև միգրացիայի կարգավորման արտասահմանյան փորձի

համար, որը կարող է կիրառվել ԱՊՀ երկրներում: Գիտաժողովը կազմակերպվում է
Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի (ՌԳԱ), Հայաստանի Հանրապետության
Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի (ՀՀ ԳԱԱ), Հիմնարար հետազոտությունների
ռուսաստանյան
(UNFPA),

հիմնադրամի

Միգրացիայի

հարաբերությունների

(ՀՀՌՀ),

միջազգային

Մոսկվայի

ՄԱԿ-ի

Ազգաբնակչության

կազմակերպության

պետական

ինստիտուտի

հիմնադրամի
Միջազգային

(ՄՄԿ),

(Ռուսաստանի

ԱԳՆ

համալսարան) աջակցությամբ:
Գիտաժողովի նպատակներն են.
1)

աշխատանքային

միգրացիայի

հարցերի

հետազոտմամբ

և

գործնական

կարգավորմամբ զբաղվող գիտնականների, փորձագետների գործնական աշխատողների
միավորումը,
2) փորձագիտական գնահատումը և
գործնական

կարգավորման

աշխատանքային միգրացիայի արդյունավետ

մեխանիզմների

ինտեգրումը

միգրացիոն

քաղաքականության մեջ,
3) աշխատանքային միգրացիայի հետազոտման բնագավառում միջազգային ցանցի
զարգացումը:
Գիտաժողովի շրջանակներում նախատեսվում են ինը կլոր սեղաններ` հետևյալ
թեմաներով.
 «Միգրացիան

Արևելյան

Եվրոպայում

և

Կենտրոնական

Ասիայում,

աշխարհաքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական վերափոխումների
համատեքստում. նոր միտումներ և զարգացման հետևանքներ»:
 «Աշխատանքային

միգրացիան

Արևելյան

Եվրոպայում

և

Կենտրոնական

Ասիայում տնտեսական ինտեգրման համատեքստում. բարդություններ ուղարկող և
ընդունող երկրների համար, չիրագործված հնարավորություններ և նոր հեռանկարներ»:

 «Սփյուռքի դերը Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում»:
 «Հայ աշխատանքային միգրանտները Ռուսաստանի Դաշնությունում. իրավական
դրության և ադապտացիայի արդիական հարցերը»:
 «Միգրատների

շահագործումն ու թրաֆիկինգը

Արևելյան

Եվրոպայում

և

Կենտրոնական Ասիայում. հակազդեցության մասշտաբները, ձևերն ու միջոցները»:
 «Կրթական միգրացիան Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում.
սոցիալ-տնտեսական զարգացման նոր դերն ու վեկտորները»:
 «Միգրացիայի ազդեցությունը Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի
տարածաշրջանի ուղարկող և ընդունող երկրների ժողովրդագրական զարգացման ու
բնակչության վերարտադրողական առողջության վրա»:
 «Ընդունող երկրում միգրանտների ադապտացիան և ինտեգրումը. արդյունավետ
փորձն ու խնդրահարույց գոտիները»:
 «Հարկադրված և էկոլոգիական միգրացիան Եվրասիայում. նոր ձևերն ու
միտումները»:
Յուրաքանչյուր

կլոր սեղանի

ժամանակ կներկայացվեն 4-5

առանցքային

զեկույցներ, ինչպես նաև նախատեսվում է քննարկում տվյալ ոլորտում խնդրահարույց
հարցերի շուրջ համաժողովի մասնակիցների միջև` բաց բանավեճի ձևով: Զեկույցների
ընտրությունը կիրականացվի համաժողովի կազմկոմիտեի կողմից, ուղարկած թեզերի
հիման վրա:
Գիտաժողովին հրավիրվում են մասնակցելու մասնագետներ, որոնք աշխատում
են միգրացիոն ոլորտում` ժողովրդագրության, տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի,
աշխարհագրության,

մարդաբանության,

իրավունքի,

պետական

կառավարման

բնագավառներում:
Գիտաժողովի առաջին օրը (2014թ. նոյեմբերի 5) տեղի կունենա Մոսկվայում, ՌԳԱ
Սոցիալ-քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի շենքում, հետևյալ հասցեով.
улица Фотиевой, дом 6, корпус 1, этаж 2, конференц-зал. Проезд до станции метро

“Ленинский проспект”, далее маршрутным такси или троллейбусом до остановки “Улица
Ляпунова”.
Գիտաժողովի երկրորդ և երրորդ օրերը (2014 թ. նոյեմբերի 6-7) անց են կացվելու
Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ակադեմիայի Նախագահության
շենքում, հետևյալ հասցեով. Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, շ.24:
Գիտաժողովի գործնական լեզուներն են` ռուսերեն, հայերեն և անգլերեն:
Ներկայացումը (Power Point) հնարավոր է նաև ռուսերեն, հայերեն կամ անգլերեն
լեզուներով:
Կազմկոմիտեի համանախագահներն են` տնտ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՌԳԱ
թղթակից անդամ, ՌԳԱ Սոցիալ-քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի
Սոցիալական ժողովրդագրության և տնտեսական սոցիոլոգիայի կենտրոնի ղեկավար
Սերգեյ Վասիլիի Ռյազանցեվն ու ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, սոց.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ Գևորգ Արամի Պողոսյանը:
Հրատարակվելու

է

գիտաժողովի

գիտական

հոդվածների

ժողովածու:

Հեղինակների համար տպագրությունը անվճար է: Հոդվածը անհրաժեշտ է ուղարկել
մինչև 2014թ. սեպտեմբերի 1-ը հետևյալ էլ.հասցեով

riazan@mail.ru, Սերգեյ Վասիլիի

Ռյազանցեվի անունով:

ՀՈԴՎԱԾԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
1. Հոդվածը կարող է լինել ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:
2. Ժողովածուի համար հոդվածի առավելագույն ծավալը կազմում է 12.000 նիշ՝
ներառյալ բացատները (մոտավորապես մինչև 5 մեքենագիր էջ, 1 ինտերվալով):
Հոդվածները պետք է ներկայացվեն Times New Roman տառատեսակով:
Հոդվածները, որոնք կգերազանցեն նշված ծավալը կամ չեն համապատասխանի
պահանջներին, չեն դիտարկվի կազմկոմիտեի կողմից:
3. Հեղինակի մասին տեղեկությունը պետք է ձևակերպվի ռուսերեն և անգլերեն
լեզուներով՝ հետևյալ ձևաչափով՝
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4. Հոդվածի վերնագիրը

պետք է ներկայացվի ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

Անհրաժեշտության դեպքում`
դրամաշնորհին: Օրինակ`

հղում

է

կատարվում

համապատասխան

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ
(Ուսումնասիրությունն

իրականացվել

է

Ռուսաստանի

հիմնարար

հետազոտությունների հիմնադրամի № 08-90-2890 աջակցությամբ):
5. Տեքստում կարող են օգտագործվել հապավումներ. «թիվ» և «թվականներ»
որպես՝«թ.» և «թթ.», «հազար» որպես՝ «հազ.», միլլիոն որպես՝ «մլն.»: Մնացած
բառերի հապավումները անթույլատրելի են:
6. Տեքստում ցանկալի չէ օգտագործել նկարներ և աղյուսակներ:
7. Գիտական գրականության հղումները հնարավոր են հետևյալ ձևաչափով:
Տեքստում (Իվանով, 2013, էջ 12): Հոդվածի վերջում գրականության ցանկը բերվում
է ըստ այբբենական կարգի:
Գրականության ցանկ և աղբյուրներ.
1. Иванов В.И. Миграционные процессы в Москве// Вопросы экономики. - № 4, 2010.
2. Демографическое развитие России на рубеже веков: Информационно-аналитические
материалы. – М.: Росстат, 2010.
3. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) [Дата обращения: 1 июля
2014 г.]
Գիտաժողովին նվիրված լույս կտեսնի նաև երկու ամսագրերի հատուկ թողարկում
«Գիտական ակնարկ: Շարք 2: Հումանիտար գիտություններ» (մտնում է ԳՀՌԻ-ի և ԲՈՀ-ի
ցուցակի մեջ) և «Զբաղվածության ծառայություն»:
Հոդվածների ընտրությունը իրականացվելու է մրցութային կարգով՝ կազմկոմիտեի
փորձագետների անկախ գրախոսությունների արդյունքների հիման վրա: Ընտրված
հոդվածների հեղինակները կտեղեկացվեն մինչև 2014թ. սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ:
Ամսագրում հոդվածը հրատարակելու համար անհրաժեշտ է այն ներկայացնել մինչև

2014թ. հոկտեմբերի 10-ը: Ամսագրի հոդվածի առավելագույն ծավալը կազմում է 20.000
նիշ՝ ներառյալ բացատները: Հեղինակների համար հոդվածների տպագրությունն
անվճար է:

Հարգանքով և համագործակցության հույսով
Կազմկոմիտեի համանախագահներ՝
ՌԴ ԳԱԱ թղթակից-անդամ

Ս.Վ.Ռյազանցեվ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ

Գ.Ա.Պողոսյան

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
FEDERAL STATE BUDGET
ESTABLISHMENT OF SCIENCE
INSTITUTE OF SOCIAL AND POLITICAL
RESEARCH (ISPR RAS)

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
REPUBLIC OF ARMENIA
INSTITUTE OF PHILOSOPHY, SOCIOLOGY AND LAW

CALL FOR CONFERENCE
LETTER N 1 ON JUNE 30, 2014

Institute of Social and Political Studies, Russian Academy of Sciences, and the Higher School of Modern
Social Sciences (Faculty) Lomonosov State University, and Institute of Philosophy, Sociology and Law of
the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and on November 5, 2014 in Moscow
(Russian Federation) and 6-7 November 2014 in Yerevan (Armenia) VI international scientific-practical
conference on the theme “The role of migration in the socio-economic and demographic development of
the sending and receiving countries of Eurasia: Regions of Eastern Europe and Central Asia” in a
project “Migration bridges in Eurasia”.
The Conference is a traditional scientific and practical activities, to discuss critical issues of migration in
Eurasia, especially in Russia and neighboring countries. A conference is open to foreign experience in
regulating migration, which can be applied under the CIS. The conference is organized with the support of
the Russian Academy of Sciences (RAS), the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
(NAS RA), the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), the United Nations Fund for Population
Activities (UNFPA), the International Organization for Migration (IOM), the Moscow State Institute of
International Relations (University) of the MFA of Russia.
Conference Objectives: 1) to bring together researchers, experts and practitioners involved in research
and practical regulation of labor migration; 2) expert evaluation and integration of the migration policy of

effective practices to regulate labor migration; 3) the development of an international network in the field of
migration studies.
The conference will be held nine roundtables:
• “Migration in Eastern Europe and Central Asia geopolitical context, socio-economic and demographic
transformations: New Trends and Implications for Development”;
• “Labour migration in the context of economic integration in East and Central Europe: Effects on the
sending and receiving countries, untapped opportunities and new perspectives”;
• “The role of diasporas in the socio-economic development of the countries of Eastern Europe and
Central Asia”;
• “Armenian labor migrants in the Russian Federation: Current issues of adaptation and legal status”;
• “Traffic and exploitation of migrants in Eastern Europe and Central Asia: The scale, form and
Countermeasures”;
• “Educational Migration in Eastern Europe and Central Asia: new vectors and their role in socioeconomic development”;
• “Impact of migration on demographic development and reproductive health sending and receiving
countries in Eastern Europe and Central Asia”;
• “Adaptation and integration of migrants in host countries: Effective practices and problem areas”;
• “Forced and climat migration in Eurasia: New forms and trends”.
At each round table will be presented 4-5 key report and planned to discuss problematic issues in this
area in the mode of open discussion between participants. The selection of papers will be made by the
Organizing Committee of the conference on the basis of submitted abstracts.
To participate in the conference invited experts working in the area of migration in demography,
economics, sociology, geography, anthropology, law, public administration.
The first day of the conference (November 5, 2014) will be held in Moscow, at the Institute for SocioPolitical Studies at Fotiyeva Street, Building 6, Corpus 1, 2nd floor, Conference room. Metro station is
“Leninsky Prospekt”, then shuttle-bus or bus stop is “Ulitsa Lyapunova”.
The second and third day of the conference (November 6-7, 2014) will be held in Yerevan, the Presidium
of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia at Baghramian Avenue, Building 24.
Working languages: Russian, Armenian and English. Possible presentation on the Russian, Armenian and
English languages.
Co-chairs of the organizing committee: Corresponding member of RAS, Doctor of Economics, Professor,
Head of the Center for Social Demography and Economic Sociology, Institute for Socio-Political Studies
Sergey V. Ryazantsev and Corresponding member of NAS RA, Doctor of Sociology, Professor, Director of
the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA Gevorg A. Pogosyan.
To the conference will be published articles. Publication in journal is free. Articles should be sent to the
e-mail address: riazan@mail.ru before September 1st, 2014 in the name of Sergei V. Ryazantsev.
REQUIREMENTS FOR PAPERS
1. Article may be in Russian or English.
2. Maximum amount of articles for the collection of 12 thousand characters with spaces (up to 5 pages of
typescript 1 interval). Required to submit articles in the font Times New Roman. Articles exceeding the scope
or are not designed according to the rules will not be considered by the Organizing Committee.

2. Information about the author executed in Russian and English languages in the following format.
Иванов Иван Иванович, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра
экономической социологии Института социальных проблем РАН, Москва (Россия), e-mail:
riazan@mail.ru
Ivan I. Ivanov, Dr. (Sociology), Prof., Director of the Center Economic Sociology, Institute of Social
Problems of the RAS, Moscow (Russia), e-mail: riazan@mail.ru
3. Titles of articles are in Russian and English languages. If you want to link to the grant is made.
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 08-90-2890)
MIGRATION PROCESES IN RUSSIA
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 08-90-2890)
4. Advisable not to use the text figures and tables.
5. References to scientific literature are available in the following format. The text (Smith, 2013, p. 12).
The article provides a list of references in alphabetical order of the authors:
References and sources:
1. Ivanov I., Migration processes in Moscow, Problems of Economics, № 4, 2010.
2. Demographic development of Russia at the turn of the century: Information and analytical materials. Moscow: Rosstat, 2010.
3. Federal State Statistics Service (www.gks.ru) [Date of application: July 1, 2014]
Also, the conference will be published a special issue of journal “Scientific Review. Series 2.
Humanities” (included in the list of RINZ and VAK) and the “Service of Employment”. Selection of articles
will be made on a competitive basis based on an independent review by experts of the Organizing
Committee. Authors of selected papers will be notified by September 10, 2014 article for publication in the
journal will be submitted to the October 10, 2014 The maximum amount of articles - up to 20 thousand
characters with spaces. Publish articles for free authors.

With respect and hope for cooperation,
Co-chairs of the organizing committee
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Sergey V. Ryazantsev
Corresponding Member of National Academy of Sciences of Republic of Armenia Cevorg A. Pogosyan

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПИ РАН)

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 от 25 июня 2014 г.

Институт социально-политических исследований Российской академии наук, Институт
философии, социологии и права Национальной академии наук Республики Армения и Высшая школа
современных социальных наук (факультетом) МГУ имени М.В. Ломоносова поводят 5 ноября 2014
года в Москве (Российская Федерация) и 6-7 ноября 2014 года в Ереване (Республика Армения)
VI международную научно-практическую конференцию по теме “Роль миграции в социальноэкономическом и демографическом развитии посылающих и принимающих стран Евразии:
регионы Восточной Европы и Центральной Азии” в рамках проекта “Миграционные мосты в
Евразии”.
Конференция является традиционным научно-практическим мероприятием, на котором
обсуждаются актуальные вопросы миграции в Евразии, прежде всего, в Российской Федерации и
сопредельных странах. Также конференция открыта для зарубежного опыта регулирования миграции,
который может быть применен в условиях стран СНГ. Конференция организуется при поддержке
Российской академией наук (РАН), Национальной академии наук Республики Армения (НАН РА),
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА), Международной организации по миграции (МОМ), Московского государственного
института международных отношений (Университета) МИД России.

Цели конференции: 1) объединение ученых, экспертов и практических работников,
занимающихся вопросами исследования и практического регулирования трудовой миграции; 2)
экспертная оценка и интеграция в миграционную политику эффективных практик регулирования
трудовой миграции; 3) развитие международной сети в области исследований трудовой миграции.
В рамках конференции планируется проведение девяти круглых столов:
 “Миграция в Восточной Европе и Центральной Азии контексте геополитических,
социально-экономических и демографических трансформаций: новые тренды и последствия
для развития”;
 “Трудовая миграция в контексте экономической интеграции в Восточной Европе и
Центральной: эффекты для посылающих и принимающих стран, неиспользованные
возможности и новые перспективы”;
 “Роль диаспор в социально-экономическом развитии стран Восточной Европы и
Центральной Азии”;
 “Армянские трудовые мигранты в Российской Федерации: актуальные вопросы
адаптации и правового положения”;
 “Траффик и эксплуатация мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии:
масштабы, формы и меры противодействия”;
 “Образовательная миграция в Восточной Европе и Центральной Азии: новые векторы
и роль в социально-экономическом развитии”;
 “Влияние миграции на демографическое развитие и репродуктивное здоровье
населения посылающих и принимающих стран в регионе Восточной Европы и Центральной
Азии”;
 “Адаптация и интеграция мигрантов в принимающих странах: эффективные практики
и проблемные зоны”;
 “Вынужденные и экологические миграции в Евразии: новые формы и тренды”.
На каждом круглом столе будет представлено 4-5 ключевых доклада, а также планируется
обсуждение проблемных вопросов в данной сфере в режиме открытой дискуссии между участниками
конференции. Отбор докладов будет произведен Организационным комитетом конференции на
основе присланных тезисов.
К участию в конференции приглашаются специалисты, работающие в миграционной сфере в
области демографии, экономики, социологии, географии, антропологии, права, государственного
управления.
Первый день конференции (5 ноября 2014 года) будет проходить в Москве, в здании Института
социально-политических исследований РАН по адресу: улица Фотиевой, дом 6, корпус 1, этаж 2,
конференц-зал. Проезд до станции метро “Ленинский проспект”, далее маршрутным такси или
троллейбусом до остановки “Улица Ляпунова”.
Второй и третий день конференции (6-7 ноября 2014 года) будут проходить в Ереване, в здании
Президиума Национальной академии наук Республики Армения по адресу: проспект Маршала
Баграмяна, дом 24.
Рабочие языки симпозиума: русский, армянский и английский. Возможна презентация на русском,
армянском или английском языках.
Со-председатели организационного комитета: член-корреспондент РАН, доктор экономических
наук, профессор, руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии
Института социально-политических исследований РАН Рязанцев Сергей Васильевич и членкорреспондент НАН РА, доктор социологических наук, профессор, директор Института философии,
социологии и права НАН РА Погосян Геворг Арамович.

К конференции будет издан сборник статей. Публикация для авторов бесплатна. Статьи
необходимо направлять на электронный адрес: riazan@mail.ru до 1 сентября 2014 года на имя
Рязанцева Сергея Васильевича.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

1. Статья может быть на русском или английском языках.

2. Максимальный объем статьи для сборника составляет 12 тыс. знаков с пробелами (примерно
до 5 страниц машинописного текста через 1 интервал). Статьи требуется представить в шрифте Times
New Roman. Статьи превышающие объем или оформленные не по правилам Оргкомитетом
рассматриваться не будут.

2. Сведения об авторе оформляются на русском и английском языках в следующем формате.

Иванов Иван Иванович, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра
экономической социологии Института социальных проблем РАН, Москва (Россия), e-mail:
riazan@mail.ru

Ivan I. Ivanov, Dr. (Sociology), Prof., Director of the Center Economic Sociology, Institute of Social
Problems of the RAS, Moscow (Russia), e-mail: riazan@mail.ru

3. Название статьи приводится на русском и английском языках. Если необходимо оформляется
ссылка на грант.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 08-90-2890)

MIGRATION PROCESES IN RUSSIA
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 08-90-2890)

4. В тексте используются сокращения: «год» и «годы» как «г.» и «гг.», «тысячи» как «тыс.»,
миллионы как «млн.». Сокращения остальных слов не допускаются.

5. Желательно не использовать в тексте рисунки и таблицы.

6. Ссылки на научную литературу возможны в следующем формате. В тексте (Иванов, 2013, с.
12). В конце статьи приводится список литературы по алфавиту авторов:
Список литературы и источников:
1. Иванов В.И. Миграционные процессы в Москве// Вопросы экономики. - № 4, 2010.
2. Демографическое развитие России на рубеже веков: Информационно-аналитические
материалы. – М.: Росстат, 2010.
3. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) [Дата обращения: 1 июля 2014
г.]

Также к конференции будет издан специальный выпуск журналов «Научное обозрение. Серия 2.
Гуманитарные науки» (входит в РИНЦ и список ВАК) и «Служба занятости». Отбор статей будет
производиться на конкурсной основе по результатам независимого рецензирования экспертами из
Оргкомитета. Авторы отобранных статей будут уведомлены к 10 сентября 2014 г. Статью для
публикации в журнале будет необходимо представить к 10 октября 2014 г. Максимальный объем
статьи - до 20 тыс. знаков с пробелами. Публикация статьи для авторов бесплатна.

С уважением и надеждой на сотрудничество,

Со-председатели организационного комитета

Член-корреспондент
Рязанцев С.В.

Член-корреспондент НАН РА
Г.А.

РАН

Погосян

