
Հարգելի գործընկերներ 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը ԳԱԱ Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտի հետ համատեղ 2021թ. սեպտեմբերի 24-25-ին հրավիրում են 

Երևանում մասնակցելու ականավոր հնագետ Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյանի 100-

ամյա հոբելյանին նվիրված «Գիտությունը սկսվում է նախնադարում» խորագրով միջազ-

գային գիտաժողովի աշխատանքներին (մասնակցության ձևը՝ առկա կամ հեռակա) 

 

 

Զեկուցումներ կլսվեն հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Հնագիտություն, 

2. Ազգաբանություն (ազգագրություն, արվեստ, ճարտարապետություն)  

3. Պատմություն (պատմագիտություն, ժողովրդագրություն, վիմագրություն): 

Կազմկոմիտեի կողմից երաշխավորված մասնակիցների զեկուցումները նյութերի 

առանձին ժողովածուով կհարատարակվեն գիտաժողովի նախօրեին: 

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար խնդրում ենք մինչև 30.05.2021 

թ. ՇՀՀ կենտրոնի էլ. հասցեին (hkentron@mail.ru) ուղարկել անձնական տվյալներով մաս-

նակցության հայտ /տես՝ www.shirakcenter.sci.am կայքէջի «Հայտի ձևեր» բաժնում/ և զե-

կուցման տեքստը՝ մինչև 8 էջ: 

Կազմկոմիտեի կողմից ընտրված մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև հունիսի 30-ը: 

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը: 

Կազմկոմիտեն հոգում է հյուրերի սննդի, հանգստի և գիշերակացի ծախսերը: 

 

ՀՈԴՎԱԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Զեկուցման վերնագիրը-(կենտրոնում՝ 14 տառաչափով, մեծատառ, bold, sylfaen) 

Վերնագրի տակ հեղինակի անուն, ազգանուն, գիտական աստիճան, կազմակերպություն 

(աջ կողմից, տառաչափը՝ 12) 

Անոտացիա (հոդվածի կարճ բնութագիրը 5-7 տող, տառաչափը՝ 12) 

Հոդվածի առավելագույն ծավալը 8 էջ (ներառյալ ½-ական էջ ամփոփումները երկու լեզու-

ներով) 

Տառատեսակ-հայերեն՝ sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman 

Տառաչափ-տեքստում՝12, տողատակում՝ 9 

Միջտողային-1,5 

Լուսանցքներ-2սմ՝ բոլոր կողմերից 

Նշված պահանջներին չհամապատասխանող հոդվածները կվերադարձվեն հեղի-

նակներին և սահմանված ժամկետում չլրամշակվելու դեպքում չեն հրատարակվի։ 

 

 

 

 

http://www.shirakcenter.sci.am/


Dear Colleagues, 

On September 24-25, 2021 Shirak Center for Armenian Studies of NAS RA together with the 

Institute of Archeology and Ethnography NAS RA invites you to participate the  

international conference  entitled "Science Comes from  Prehistoric Times" dedicated  

to the 100th anniversary of prominent archaeologist Harutyun Artashes Martirosyan  

(participation form: face to face or online). 

 

Reports  will be heard in the following areas: 

 Archeology, 

 Ethnology (Ethnography, Art, Architecture), 

 History (Historiology, Demography, Lithography)  

The reports of the participants, guaranteed by the orgcommittee, will be published on the 

eve of the conference. 

To apply for the conference, please submit a personal application (see: 

www.shirakcenter.sci.am  webpage ''Application form'') form to e-mail: hkentron@mail.ru and 

report text up to 8 pages by 30.05.2021. 

Will the participants selected by the Organizing Committee be notified by June 30. The 

working languages of the conference are Armenian, Russian and English. The Organizing 

Committee covers meals, rest and overnight expenses for guests. 

GUIDELINES FOR SUBMITTING PAPERS 

Title of the paper (in the centre-14pt, with capital letters, bold, Sylfaen,) 

Below the title mention the author’s name, surname, scientific degree, organization (text 12pt from 

the right side) 

Annotation (short description of the article about 5-7 lines, text 12 pt) 

The maximum size of the article should be 8 p. (including the ½ summaries written with two 

languages) 

Use sylfaen for Armenian, Times New Roman for Russian and English 

Text pt-12, the footnotes-9pt. 

Interlinear-1,5 

Margines-2sm from all sides 

 

 

 

 

 

http://www.shirakcenter.sci.am/


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА совместно с Институтом 

археологии и этнографии НАН РА приглашает 24-25 сентября 2021г. в Ереван принять 

участие в работах международной конференции “Наука начинается с первобытности”, 

посвященной 100-летию выдающегося археолога Мартиросяна Арутюна Арташесовича. 

(Форма участия: очно или заочно) 

 
Направления докладов: 

 Археология  

 Генеология (этнография, искусство, архитектура) 

 История (история, историография, демография, литография) 

Рекомендованные оргкомитетом доклады участников будут опубликованы в отдельном 

сборнике материалов накануне конференции.  

Для участия в конференции просим до 30.05.2021 г. на электронный адрес Ширакского 

центра (hkentron@mail.ru) отправить заявку на участие с личными данными (см. в разделе 
«Ваша заявка» на сайте www.shirakcenter.sci.am) и текст доклада до 8-и страниц. 

Выбранные оргкомитетом участники будут проинформированы до 30-го июня.  

Рабочие языки конференции-армянский, русский, английский. 

Оргкомитет обязывается обеспечить все затраты проживания (питание, ночевка). 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 

 

 Заглавие доклада – в центре, размер шрифта- 14, с прописными буквами, bold, sylfaen. 

 Под заглавием имя, фамилия автора, ученая степень, организация (с правой стороны, 

размер шрифта - 12) 

 Аннотация (краткое описание доклада 5-7 строк, размер шрифта - 12) 

 Максимальный обьeм доклада 8 страниц (включая по полстраницы резюме на двух 

языках) 

 Шрифт – армянский sylfaen, русский и английский - Times New Roman 

 Размер шрифта – в тексте 12, в примечании – 9 

 Межстрочный – 1,5 

 Поля – 2см со всех сторон 

 

Доклады не соответствующие этим требованиям будут возвращены авторам и при 

неотредактировании в указанный срок не будут опубликованы 

 

http://www.shirakcenter.sci.am/

