
«Աշխատություններ Հայաստանի պատմության թանգարանի» պարբերականում 

հոդվածների ներկայացման ձևաչափը 

 

 Պարբերականի մասին  

«Աշխատություններ Հայաստանի պատմության թանգարանի»-ն գրախոսվող 

պարբերական է, որը սկսել է հրատարակվել 1941 թվականից: Պարբերականի 

նպատակը ոչ միայն հայ, այլև արտասահմանցի հետազոտողների 

ուսումնասիրությունները ներկայացնելն է, որոնք վերաբերում են Հայաստանի 

տարբեր թանգարանների նյութերին և արխիվային փաստաթղթերին:  

 

 

1․ Հոդվածի բովանդակությունը  

 Հոդվածի հիմնական բովանդակությունը և տեքստը պետք է պարունակի 

գիտական նորույթ, վերաբերի Հայաստանի թանգարաններում կամ 

արխիվներում պահվող նյութերին և համապատասխանի հետևյալ թեմաներից 

որևէ մեկին․ 

- Հնագիտություն 

- Ազգագրություն 

- Պատմություն 

- Թանգարանագիտություն 

2․ Հոդվածի կառուցվածքը 

 Հոդվածի սկզբում հարկավոր է ներկայացնել տեքստը հետևյալ 

սկզբունքով․   

- Սկզբում` գլխագրերով հոդվածի վերնագիրը, 

- մեկ տող ներքև՝ հեղինակի անուն ազգանունը և գիտական կոչումը 

(առկայության դեպքում), 

- հաջորդ տողում՝ ներկայացվող գիտական հաստատությունը՝ առանց 

հապավումների,  

- մեկ տող ներքև՝ անձնական էլեկտրոնային փոստի հասցեն,  

- մեկ տող ներքև՝ մինչև 7 հիմնաբառ, 

- մեկ տող ներքև՝ հոդվածի տեքստը, 

- տեքստից հետո հարկավոր է ներկայացնել օգտագործված 

Սկզբնաղբյուրները (ներկայացնել սկզբնաղբյուրներ, արխիվային 

աղբյուրներ, բառարաններ) և Ուսումնասիրությունները (ներկայացնել 

հոդվածներ և մենագրություններ), 



- Հաջորդիվ` անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով համառոտագրեր՝ հետևյալ 

սկզբունքով․ գլխագրերով հոդվածի վերնագիրը, մեկ տող ներքևից հեղինակի 

անուն ազգանուն, մեկ տող ներքև ներկայացվող հաստատությունը, մեկ տող 

ներքև էլեկտրոնային փոստի հասցեն, մեկ տող ներքև հիմնաբառերը և ապա 

տեքստը։ Ամփոփագրերի համար յուրաքանչյուր լեզվով տեքստի 

առավելագույն ծավալը 300 բառ։ 

 Հոդվածի տեքստը (ներառյալ գրականության ցանկը, անգլերեն և 

ռուսերեն ամփոփումները) պետք է կազմի 10-30 էջ։ 

 Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն 

լեզուներով։ 

 Բուն տեքստից զատ կարելի է ներկայացնել 1 էջ աղյուսակ և մինչև 10 

լուսանկար՝ առնվազն 300 dpi որակի։ 

 Աղյուսակները ներկայացնել տեքստի վերջում և եզրագծերը 

համապատասխանեցնել էջի սահմաններին։ 

 Լուսանկարների ցանկը ներկայացնել տեքստի վերջում, 

համարակալելով նկ․1, նկ․2․․․, նկարներն ուղարկել առանձին ֆայլով, ցուցակի 

համապատասխան անունով։ 

 Հղումները հարկավոր է կատարել տեքստի մեջ՝ հետևյալ սկզբունքով․ 

շրջանաձև փակագծի մեջ հեղինակի միայն ազգանունը կամ երկու 

համահեղինակների (ավելի հեղինակների դեպքում՝ միայն առաջին հեղինակի 

ազգանունը, այնուհետև՝  և այլք), աշխատության հրատարակման տարեթիվը, 

ապա ստորակետ և  օգտագործված էջերը։ Օրինակ՝ (Սահակյան 2021, 15-17)։  

Նույն հեղինակի, նույն տարեթվով երկրորդ կամ ավելի հոդվածները կամ 

գրքերը համարակալել այբուբենի տառերով, օրինակ՝  (Սահակյան 2020ա, 162; 

Սահակյան 2020բ, 38): Եթե նույն ազգանունով երկու տարբեր հեղինակ 

հրապարակումներ ունեն նույն թվականին տպված, ապա համառոտ հղման մեջ 

ազգանունից հետո նշել նրանց անվան առաջին տառը (Սահակյան Ա. 2021, 76; 

Սահակյան Գ. 2021, 10): Նույն հղման մեջ իրար հաջորդող հղումները միմյանցից 

բաժանել կետ-ստորակետով։ Օրինակ՝ (Սահակյան 2014, 12; Գրիգորյան 2010, 

25): 

 

 

 

 



 Սկզբնաղբյուրների և ուսումնասիրությունների ցանկը հարկավոր է 

ձևավորել հետևյալ կերպ․ սկզբում հայերեն, այնուհետև` ռուսերեն և այլ 

լեզուներով աղբյուրները։ 

 

- Գրքերի դեպքում՝ սկզբում գլխատառերով նշել հեղինակ(ներ)ի ազգանունը և 

հրատարակման տարեթիվը, ապա գծից հետո ազգանունը, անվան և 

հայրանվան առաջին տառերը, Վերնագիրը (շեղատառերով), Վայրը, 

Տարեթիվը․ օրինակ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 1978 – Հովհաննիսյան Կ․, 

Ճարտարապետական հուշարձանների վերանորոգումը Սովետական 

Հայաստանում, Երևան։ 

- Գրքերի գլուխների դեպքում՝ Հեղինակ(ներ)ի ազգանունը և տարեթիվը ապա 

գիծ, որից հետո Հեղինակ(ներ)ի ազգանունը և անվան առաջին տառը, Գլխի 

վերնագիրը, Գրքի վերնագիրը (շեղատառերով), Հատորը, Խմբագիրը(ները), 

Հրատարակման վայրը, Տարեթիվը, Էջերը (առանց «էջ» բառը նշելու):  

Օրինակ՝  ԵՐԵՄՅԱՆ 1971 – Երեմյան Ս., Մեծ Հայքի պայքարը անկախության 

համար Արտաշեսյան դինաստիայի անկումից հետո։ Հայ ժողովրդի 

պատմություն, հ I,  Երևան, 703-734։ 

- Հոդվածների դեպքում՝ սկզբում գլխատառերով նշել հեղինակի ազգանունը և 

հրատարակման տարեթիվը, ապա գծից հետո ազգանունը, անվան և 

հայրանվան առաջին տառերը, Հոդվածի վերնագիրը, Պարբերականի 

(ժողովածուի) ամբողջական անվանումը (շեղատառերով), Տարեթիվը, 

Հատորը, Համարը, էջերը (առանց «էջ»բառ նշելու)․ օրինակ՝ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ 

1959 – Խանզադյան Է․, Հայկական հին երաժշտական գործիքները, 

Աշխատություններ Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի, 1959, 

5, 63-93։ 

- Էլեկտրոնային նյութերի դեպքում՝ Հեղինակը (եթե հայտնի է), Վերնագիրը 

այնուհետև գիծ, որից հետո Հեղինակը (եթե հայտնի է), Վերնագիրը, 

Ամսագրի/օրաթերթի անունը, վայրը (եթե հայտնի է), համացանցային 

հղումը, (վերջին մուտքի ամսաթիվը)․ օրինակ՝ ԱՐՑԱԽԻ ԳԱՆՁԵՐԸ -

Արցախի գանձերը. ՄԻՊ-ը հրապարակել է զեկույց հայկական մշակութային 

ժառանգությանը սպառնացող վտանգի վերաբերյալ, 
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- Գիտաժողովների զեկուցումներ կամ զեկուցման թեզերի դեպքում՝ 

Հեղինակ(ներ)ի ազգանունը և տարեթիվը, այնուհետև գիծ, որից հետո 

Հեղինակ(ներ)ի ազգանունը և անվան առաջին տառը, Զեկուցման 



վերնագիրը, Գիտաժողովի ժողովածուի վերնագիրը, Վայրը, Տարեթիվը, 

Էջերը:  

- Արխիվային նյութերի դեպքում՝ Հեղինակը(ները), Տարեթիվը (նշելով 

չհրատարակված), Վերնագիրը, Վայրը, Հաստատությունը որտեղ պահվում 

են, Համարը:  

- Դաշտային աշխատանքների նյութերի դեպքում՝ Հեղինակը(ները), Տարեթիվը 

(նշելով չհրատարակված), Վերնագիրը, Վայրը, Համարը (եթե առկա է)  

 

 Հոդվածի վերջում ներկայացնել հապավումների ցանկ (եթե կան): 

Օրինակ՝  

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  

ՀՊԹ – Հայաստանի պատմության թանգարան 

 

 

 

3․ Էջի տեխնիկական չափանիշները 

 Հոդվածի տեքստը պետք է շարադրված լինի A4 չափի էջում, լուսանցքները՝ ձախ 

կողմից 3 սմ, աջից՝ 1,5 սմ, վերևից և ներքևից 2 սմ։ Տողամիջյան տարածությունը 

1,5 սմ, տառաչափը 12, տառատեսակը՝ Sylfaen, աջ և ձախ կողմերից 

հավասարեցված։ Տեքստում հարկավոր չէ որևէ բառի տողադարձ կատարել։ 

Ուղարկել Word 2007 տարբերակով պահպանված ֆայլով։ 

 Տեքստում թվերն ու դարերը գրել արաբական թվանշաններով (1, 2, 3…), դարերի 

դեպքում՝ մ․թ․ա․ կամ մ․թ․ (եթե տեքստում բոլոր թվականները վերաբերում են 

մեր թվարկությանը, ապա կարիք չկա)։ 

 

 

Հոդվածները հարկավոր է ուղարկել hmaconference@gmail.com էլեկտրոնային փոստին։  

 

 

Հրատարակման գործընթացը  

Եթե հոդվածը համապատասխանում է բոլոր տեխնիկական և բովանդակային 

չափանիշներին, ուղարկվում է գրախոսին, ներկայացված առաջարկներն ուղարկվում 

են հեղինակին՝ փոփոխությունների համար։ Փոփոխության առաջարկները 

ներկայացնելուց և դրական կարծիքից հետո հոդվածն ընդգրկվում է պարբերականի 

հերթական համարի մեջ: 

mailto:hmaconference@gmail.com

