ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ

Ցեղասպանագիտական հանդեսում հրատարակման համար կարող են ներկայացվել
գիտական հոդվածներ, գրախոսություններ, ինչպես նաև, առանձին դեպքերում
խմբագրության որոշմամբ, մշակված անտիպ հուշագրություններ:
Ցեղասպանագիտական հանդեսում հրատարակման ներկայացվող հոդվածները լինելու են
հիմնականում հայերենով (արևելահայերեն, արևմտահայերեն), իսկ առանձին դեպքերում`
խմբագրության համաձայնությամբ` նաև օտար լեզուներով:
Ներկայացվող հոդվածները նախ դիտարկվում և հավանության են արժանանում
խմբագրակազմի կողմից, ապա՝ թեմատիկ, որակական և տեխնիկական պահանջների
բավարարման դեպքում միայն՝ ուղարկվում գրախոսության:
Ցեղասպանագիտական հանդեսին ներկայացված հոդվածները գրախոսվում են առնվազն մեկ
գրախոսի կողմից, գործընթացը կազմակերպվում է երկկողմանի գաղտնիության սկզբունքով:
Գրախոսությունների արդյունքների հիման վրա խմբագրությունը որոշում է կայացնում
նյութը հրատարակելու կամ մերժելու վերաբերյալֈ Խմբագրությունն իրավունք ունի
անմիջապես մերժել ներկայացված նյութը`Ցեղասպանագիտական հանդեսի տեխնիկական և
գիտական պահանջներին չբավարարելու դեպքում:
Ցեղասպանագիտական հանդեսում հոդվածների տպագրությունը կատարվում է անվճար
հիմունքով:

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
1. Ծավալը՝ մինչև 30 էջ (ավելի մեծ ծավալի դեպքում՝ խմբագրության որոշմամբ)ֈ
2. Հայերեն տեքստը կազմել «Sylfaen» տառատեսակով, լատինատառ և սլավոնատառ
տեքստերը՝ «Times New Roman» տառատեսակով, 12 տառաչափով, իսկ հղումները` 10
տառաչափովֈ
3. Առաջին էջում գրել հոդվածի հեղինակ(ներ)ի անունը, հայրանվան սկզբնատառը,
ազգանունը, գիտական աստիճանը, պաշտոնը և աշխատավայրը, էլ. փոստի հասցեն:
4. Հոդվածի վերնագիրը գրել ՄԵԾԱՏԱՌԵՐՈՎ, թավատառ, հավասարեցնել կենտրոնումֈ
5. Հաջորդ տողում գրել «Բանալի բառեր — » արտահայտությունը և կցել նվազագույնը 5
հանգուցային բառ կամ արտահայտություն՝ 10 տառաչափովֈ

6. Հոդվածի բնագրի լեզվով գրել կարճ ներածական հատված (Abstract)` 150-200 բառ:
7. Անհրաժեշտության պարագայում բուն տեքստից անմիջապես հետո հասցեագրել
երախտագիտություն անհատներին և/կամ կազմակերպություններին (acknowledgment):
8. Հոդվածի բուն տեքստից հետո գրել նախ անգլերեն, ապա՝ ռուսերեն ամփոփումը: Անգլերեն
հոդվածի դեպքում գրել նախ հայերեն, ապա՝ ռուսերեն ամփոփում, իսկ ռուսերեն հոդվածի
դեպքում՝ նախ հայերեն, ապա՝ անգլերեն ամփոփում:
Յուրաքանչյուր լեզվով ամփոփման վերնագրից հետո կցել համապատասխան լեզվով բանալի
բառեր (բանալի բառերը բոլոր լեզուներով տրվող ամփոփումներում պետք է լինեն նույնը)ֈ
9. Ամփոփումներից հետո ներկայացնել ոչ լատինատառ գրականության ցանկն այբբենական
կարգով՝ նշելով նյութի վերնագիրը բնագրով, իսկ [] փակագծերում տալ համարժեք անգլերեն
թարգմանությունը: Հղման այլ մանրամասները (հեղինակի անուն, ազգանուն,
հրատարակչության անունը, վայրը, ամսագրի վերնագիրը և այլն) տալ լատինատառ՝
ներկայացված տառադարձմամբ, օրինակ՝
Marut‘yan, Harut‘yun. Հայ ինքնության պատկերագրությունըֈ Հատոր 1. Ցեղասպանության
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: The
Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut‘yun, 2009;
Սուրիական տարեցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe‘rpe‘rean, 1924;
Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին
նվիրված կոթողներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: Ministry of
Diaspora, 2010;
Sahakyan, Vera. «Հատուկ կազմակերպության (Թեշքիլաթ-ը Մախսուսե) ձևավորման
նախադրյալները», Հայոց ցեղասպանություն – 100. Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների
ժողովածու [―Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı Mahsusa)‖ in
Armenian Genocide -100. Collection of Papers of the International Conference]. Yerevan: Gitut‘yun,
2016, 198-212.
Marutyan, Harutyun. «Ինքնութեան «ամրացման» երկու հնարաւորութիւններ ՀայաստանՍփիւռք յարաբերութիւնների համատեքստում», Սփիւռք եւ ինքնութիւն (խմբ.՝ Շահան
Գանտահարեան) [―Two ‗possibilities‘ of strengthening Identity in the Context of Armenia-Diaspora
Relations,‖ in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-Lebanon: Printing House of
the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233.
Margaryan, Narine. «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության
պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian Children in the Ottoman
Empire‘s State Orphanages (1915-1918)]. Ts‘eghaspanagitakan handes 4 no. 1 (2016): 25-43;

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալթունյան» [Dr. Alt‘unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, no. 12.

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
10. Ցեղասպանագիտական հանդեսի հղումները ձևավորել համաձայն The Chicago Manual of
Style Online 17th Edition-ի:
Հղումները պետք է համարակալվեն սկզբից մինչև վերջ: Անկախ լեզվից յուրաքանչյուր
աղբյուր, եթե շարունակաբար հղվում է մեկից ավելի անգամ, ապա սկսած երկրորդ հղումից
պետք է օգտագործվի`
Նույն տեղում: (եթե էջը նույնն է)
Նույն տեղում, ...: (եթե էջը փոխվում է)

Ա. Գրքեր (մենագրություններ կամ համահեղինակությամբ աշխատություններ)
1) Հղումները պետք է պարունակեն հրատարակության ամբողջական տվյալները. հեղինակի
անունը (ամբողջությամբ), հեղինակի ազգանունը, վերնագիրը, հրատարակության
քաղաք(ներ)ը, հրատարակիչը, տարեթիվը: Բոլոր գրքերի վերնագրերը գրել շեղատառ:
Անգլերեն վերնագրերի բոլոր բառերը (բացառությամբ նախդիրների, հոդերի կամ
շաղկապների) գրել մեծատառ: Օր.`
1. Սարգիս Թորոսյան, Դարդանելից մինչև Պաղեստին (Երևան, Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ, 2013), 55:
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян,
1998), 55.
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to
Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55.

2) Եթե նույն հոդվածում գիրքը հղվում է մեկից ավելի անգամ, ապա սկսած երկրորդ հղումից
և անկախ լեզվից պետք է նշվի կրճատ տարբերակը` հեղինակի ազգանունը, գրքի շեղատառ
վերնագիրը (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ վերնագրի առաջին մի քանի բառը (երկար
վերնագրի դեպքում): Օր.՝

Թորոսյան, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, 55:
Тунян, Россия и Армянский вопрос,55.
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55.

4) Մեկից ավելի հեղինակների դեպքում, գրել առաջին երկու հեղինակների անունները և
ազգանուններն ամբողջությամբ, ապա` «և ուրիշներ», «и др.», ―et. al.‖, որից հետո շարունակել
վերը նշված սկզբունքներով:

Բ. Թարգմանված գրքեր
Հղումները պետք է պարունակեն հրատարակության ամբողջական տվյալները. հեղինակի
անունը, ազգանունը, գրքի վերնագիրը, թարգմանողի ամբողջական անունը և ազգանունը,
հրատարակության քաղաք(ներ)ը, հրատարակիչը, տարեթիվը: Գրքի վերնագիրը պետք է գրել
շեղատառ:
1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 146.
Բազմակի ոչ շարունակական հղման դեպքում պետք է գրել հեղինակի ազգանունը և գրքի
վերնագիրը ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ ձևով (երկար
վերնագրերի դեպքում), շեղատառ, էջը: Օր.`
1. Lahiri, In Other Words, 184.

Գ. Թվային գրքերի (ebook)

Թվային գրքերի օգտագործման դեպքում գրել գրքի տվյալները վերոնշյալ սկզբունքներով,
ավելացնել գրքի URL կամ շտեմարանի անունը: Եթե գրքի էջերը առկա չեն, ապա պետք է նշել
բաժնի կամ գլխի համարը և դիտման ժամանակը: Օր.`

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627,
http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտվել է 17.07.2019:

2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders‘ Constitution (Chicago: University of
Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտվել է
17.07.2019:
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 2016),
92, ProQuest Ebrary.
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle.
Բազմակի ոչ շարունակական հղումների դեպքում պետք է գրել հեղինակի ազգանունը և գրքի
վերնագիրը ամբողջական (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ կրճատ ձևով (երկար
վերնագրերի դեպքում) շեղատառ, էջը կամ բաժնի կամ գլխի համարը: Օր.`
1. Melville, Moby-Dick, 722–723.
2. Kurland and Lerner, Founders‘ Constitution, chap. 4, doc. 29.
3. Borel, Fact-Checking, 104–105.
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14.

Դ. Ժողովածուներ
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Ե. Հոդվածներ
1) Հոդվածներ հղելիս նշել հեղինակի ամբողջական անունը, ազգանունը, հոդվածի
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ամբողջությամբ, թեզի կամ ատենախոսության վերնագիրը չակերտների մեջ,
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օգտվելու ամսաթիվը: Օր.`

1. ―The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,‖
http://www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտվել է՝ 17.07.2019:

2. Նարինե Մարգարյան, «Օսմանյան Կայսրության Պետական Որբանոցներում Կիրառվող
Թրքացման Մեթոդները», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019MargaryanNarine.php, դիտվել է՝ 17.07.2019:
3. Katie Bouman, ―How to Take a Picture of a Black Hole,‖ filmed November 2016 at
TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51,
https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like, դիտվել է՝
17.07.2019:

Բազմակի ոչ շարունակական հղման դեպքում պետք նշել հեղինակի ազգանունը և/կամ
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12. Տառադարձություն
Հայերեն
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Բբ-Bb
Գգ-Gg
Դդ-Dd
Եե-Ee
Զզ-Zz
Է է - E՛ e՛
Ըը-Ëë
Թ թ - T‘ t‘
Ժ ժ - Zh zh
Իի-Ii
Լլ-Ll
Խ խ - Kh kh
Ծ ծ - Ts ts
Կկ-Kk
Հհ-Hh
Ձ ձ - Dz dz
Ղ ղ - Gh gh
Ճ ճ - Ch ch
Մմ-Mm
Յյ-Yy
Նն-Nn
Շ շ - Sh sh
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Ռ ռ - R‘ r‘
Սս-Ss
Վվ-Vv
Տտ-Tt
Րր-Rr
Ց ց - Ts‘ ts‘
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Օ օ - O՛ o՛
Ֆֆ-Ff

Ռուսերեն
Аа-Aa
Бб-Bb
Вв-Vv
Гг-Gg
Дд-Dd
Ее-Ee
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Лл-Ll
Мм-Mm
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Оо-Oo
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Тт-Tt
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Х х - Kh kh
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Ч ч - Ch ch
Ш ш - Sh sh
Щ щ - Shch shch
Ъъ-―
Ыы-Yy
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