ՀՀ ԳԱԱ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
2019թ. սեպտեմբերի 27-29-ին
Գյումրիում գումարում է
«ՇԻՐԱԿԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

10-րդ միջազգային գիտաժողովը

Զեկուցումները պետք է նվիրված լինեն Հայաստանի պատմության, հնագիտության,
ազգաբանության, բանագիտության, հայ մշակույթի հարցերին:
Գիտաժողովին մասնակցելու հայտը /տես՝ կից/ և զեկուցման հիմնադրույթները /1-2
էջի սահմաններում, շարվածքը՝ հայերեն-sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն-Times New Roman,
տառաչափը՝ 12, միջտողայինը՝ 1,5/ խնդրում ենք ուղարկել կենտրոնի էլ. փոստին, մինչև
մարտի 30-ը: Կազմհանձնաժողովի կողմից ընտրված մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև
ապրիլի 20-ը, նրանց զեկուցումների հիմնադրույթները առանձին ժողովածուով
կտպագրվեն նախքան գիտաժողովը:
Գիտաժողովում արված զեկուցումները /մինչև 10 էջ, շարվածքը՝ հայերեն-sylfaen, ռուսերեն կամ անգլերեն-Times New Roman, տառաչափը՝ 12, միջտողայինը՝ 1,5/ հոդվածների
տեսքով կհրատարակվեն գիտաժողովից հետո կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»
պարբերական ժողովածուի հատորներում:
Գիտաժողովը կունենա նաև հարուստ մշակութային ծրագիր:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:
Կազմկոմիտեն հոգում է բոլոր հյուրերի սննդի, հանգստի և գիշերակացի ծախսերը:

Կապվեք մեզ հետ՝
Հեռ.՝ /+374 312/ 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228
E-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

ՀԱՅՏ
«ՇԻՐԱԿԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

10-րդ միջազգային գիտաժողով
Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի, 2019թ.

(անուն ազգանուն հայրանուն)

երկիր, կազմակերպություն, հաստատություն

գիտական աստիճան, կոչում
տն. հեռախոս __________

աշխ. հեռախոս___________

ֆաքս

էլ.փոստ________________
զեկուցման թեման

կազմկոմիտեի հասցեն՝ ՀՀ, 3103, ք. Գյումրի, Վազգեն Սարգսյանի 5ա
E-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am
հեռախոսներ /+374 312/ 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228

Shirak Center for Armenological Studies of NAS RA
On the 27-29th of September, 2019 in Gyumri
summits 10th international conference under the headline
“SHIRAK HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE.
MODERN ISSUES OF ARMENOLOGY”
The reports must be devoted to the study of the Armenian history, Archaeology,
Ethnology, Folklore Studies, Armenian Culture.
Please send the application /see the attachment/and the abstract /1-2pp, for Armenian sylfaen, for Russian or English- Times New Roma, font-12, interval 1,5/ to the email address of the
Center until March 30. Till April 20 we shall give additional information for those participants
whose reports have deserved approval, before the conference the abstracts of the reports will be
published.
The reports/till 10-p., for Armenian - sylfaen, for Russian end English- Times New Roma,
font-12, interval 1,5/ made during the conference will be published in the periodical collection of
Center’s “Scientific Works”.
The conference will have rich cultural programs.
Working languages of the conference are Armenian, Russian and English.
The orgcommittee cares for the expenses of the participants’ food, rest and night stay.

Contact us.
Tel.: /+374 312/ 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228
E-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

APPLICATION
Shirak Center for Armenological Studies of NAS RA
On the 27-29th of September, 2019 in Gyumri
summits 10th international conference under the headline
“SHIRAK HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE.
MODERN ISSUES OF ARMENOLOGY”

(name, surname, patr.name)
Country, Organization, Establishment

Scientific degree, title
H. tel.

work.tel.

fax

E-mail
The theme of the report

Address of the Orgcommitte: 3103, 5a Vazgen Sargsyan, Gyumri, RA.
E-mail: hkentron@mail.ru, http://shirakcenter.sci.am

Tel.: +374 (312) 6 94 77, 6 13 53, 094 411 228

ШИРАКСКИЙ ЦЕНТР АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН РА
с 27 по 29 сентября 2016 г.

проводит в Гюмри
10-ую международную научную конференцию

“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ШИРАКА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРМЕНОВЕДЕНИЯ ”

Доклады должны посвящаться вопросам истории, археологии, этнологии, фольклористики и
культуры Армении.
Заявка на участие в работе международной научной конференции (форма прелaгается) и
тезисы докладов (в объеме 1-2 страниц, набор: на армянском-Sylfaen, на русском и английскомTimes New Roman, размер шрифта-12, междустрочный инт.-1.5) просим прислать на эл. почту
Ширакского центра арменоведческих исследований НАН РА до 30 марта. Утвержденные
оргкомитетом участники будут осведомлены до 20 апреля, тезисы их докладов опубликуются в
отдельном сборнике до начала конференции.
Доклады, сделанные на конференции (до 10 страниц, набор: на армянском-Sylfaen, на русском или английском-Times New Roman, размер шрифта-12, междустрочный инт.-1.5) будут
опубликованы после конференции, в периодическом сборнике Центра «Научные труды».
Конференция будет насыщена культурной программой.
Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский.
Оргкомитет берет на себя расходы питания, отдыха и проживания всех гостей.

Свяжитесь с нами.
Контактные телефоны: (+ 374 312) 6 94 77; 6 13 53; 094 411 228
e-mail: hkentron@mail.ru
http://shirakcenter.sci.am

ЗАЯВКА
на участие в работе 10-ой международной научной конференции
“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ШИРАКА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРМЕНОВЕДЕНИЯ ”
(27-29 сентября 2019г., г.Гюмри, Республика Армения)

(ф.и.о.)

страна, организация, учреждение
ученая степень, звание
дом. телефон_______________

рабочий телефон ______________ факс

E-mail________________
тема доклада

aдрес оргкомитета: РА. 3103, г. Гюмри, Вазген Саргсяна-5а,
E-mail:hkentron@mail.ru,
http://shirakcenter.sci.am),
тел: (+ 374 312) 6 94 77; 094 411 228

