Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
Հոդվածները ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով (տեքստը` Word, նկարները` TIFF կամ
բարձրորակ JPG): Հիմնական լեզուն հայերենն է, ընդունվում են նաև ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն,
գերմաներեն հոդվածներ, որոնք պետք է ունենան ամփոփում (հայերեն տեքստի դեպքում` անգլերեն և
ռուսերեն, այլ լեզուների դեպքում` հայերեն և ռուսերեն, շուրջ 300 բառ):
Չափանիշներն են`
1. Տառատեսակը հայերեն` Sylfaen, այլ լեզուներինը` Times New Roman:
2. Տառաչափը` 12, միջտողային բացատը` 1.5:
3. Հոդվածի սկզբում դրվում է հեղինակի անուն, ազգանունը (գլխատառերով), վերնագիրը
(գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում է հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և
էլփոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ):
4. Հղումները տրվում են տողատակում` աճման կարգով, տառաչափը` 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը, վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և
էջը:
5. Տալ բանալի բառեր:
Հոդվածները ներկայացնել`
ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ, 511 սենյակ, «Հայագիտության հարցեր» հանդեսի խմբագրություն (handes@armin.am), հեռ.՝
+374 60 710092

NOTICE FOR THE AUTHORS
The articles should be represented in USB flash drive (text should be in Microsoft Word Document, pictures –
TIFF or JPG). The main language of the article is Armenian (with summary in English and in Russian, about 300
words), if the articles are in Russian, English, French, German there should be a summary in Armenian and in Russian
(about 300 word).
The criteria are the following:
1. Theme font – Sylfaen (in Armenian), Times New Roman (in other languages)
2. Font Size – 12, Line Space – 1.5
3. At the beginning of the article there should be the name and surname of the author (uppercase), the title
(uppercase), at the end of the article there should be the academic degree of the author, workplace, position, telephone
number and E-mail (telephone number and e-mail are published according the author’s agreement)
4. The references should be footnoted; font size- 10, the author, the title, volume, place and date of publication
(also the number, if the article was published in magazine) and the page should be mentioned.
5. To write key words.
The articles are accepted in the Institute for Armenian studies of YSU, Alex Manoogian 1, YSU 2 nd annex, 5th
loor, room N 511, the editorial o ice o the bulletin “Armenological Issues” (handes@armin.am), tel.: +374 60
710092
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Статьи необходимо представлять на электронном флеш-накопителе (текст – Word, фотографии – TIFF
или JPG в высоком качестве). Основной язык – армянский, принимаются также статьи на русском, английском,
французском и немецком языках, которые должны иметь резюме (в случае армянского текста – на английском
и русском языках, в случае других языков – на армянском и русском, около 300 слов).
Параметры
1. Шрифт армянского языка - Sylfaen, других языков - Times New Roman.
2. Размер шрифта – 12, межстрочный пробел - 1.5.
3. В начале статьи дается имя и фамилия автора (заглавными буквами), заголовок (заглавными
буквами), в конце статьи отмечается ученая степень автора, место работы, должность, номер телефона и адрес
электронной почты (номер телефона и адрес электронной почты печатается с согласия автора).
4. Ссылки даются под строкой в порядке возрастания, размер шрифта - 10, дается автор источника,
заголовок, том, место и год издательства (в случае прессы также и номер) и страница.
5. Дать ключевые слова.
Статьи принимаются в
Институте арменоведческих исследований ЕГУ,
Алека Манукяна 1, 2 корпус ЕГУ, 5-й этаж, комната 511, редакция журнала «Вопросы арменоведения»
(handes@armin.am), тел.: +374 60 710092

249

