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«Ամբերդ» գիտահանրամատչելի տեղեկագրի խմբա գրու թյուն ներ-
կայացվող նյութերը պետք է բավարա րեն հետևյալ պահանջները.

• շարվածքի տառատեսակ` GHEA Grapalat,
• տառաչափ` 12,
• տողամեջ` 1,5,
• հեղինակի անուն, ազգանուն, աշխատավայր, 
   պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում (հայերեն, 
   ռուսերեն, անգլերեն), հեռախոսահամար,
• հակիրճ ինքնակենսագրություն,
• տողատակում՝ հղումներ. 
   աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության
   վայր, տարեթիվ, մամուլի դեպքում՝ համար, էջ,
• համառոտագիր, հիմնաբառեր (հայերեն, 
   ռուսերեն, անգլերեն), 
• գրականության ցանկ:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

Материалы, поступающие в редакцию научно-популярного бюл ле-
теня «Амберд», должны соответствовать следующим требованиям:

• шрифт текста - GHEA Grapalat,
• размер шрифта - 12,
• интервал - 1,5,
• имя, фамилия, место работы автора,
• должность, ученая степень, звание (на русском, армянском,
   английском), номер телефона,
• краткая автобиография,
• сноски: автор источника, название, место публикации, год, 
   в случае журналов - номер, страница,
• аннотация, ключевые слова (на русском, армянском, английском),
• список литературы.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРАМ

Materials submitted to the editorial office of the popular science  
bulletin «Amberd» must meet the following requirements:

• text font - GHEA Grapalat,
• font size - 12,
• interval - 1.5,
• name, surname, place of work of the author,
• position, academic degree, title (in Russian, Armenian, English),
   phone number,
• short autobiography,
• footnotes: source author, title, place of publication, year, 

       in the case of magazines - number, page,
• annotation, keywords (in Russian, Armenian, English),
• bibliography.

NOTICE TO THE AUTHORS


