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Երևանի պետական համալսարան 
 

ոդվածը նվիրված է դիվանագիտական բառապաշարի առանձնահատ-

կություններին: Այն ներկայացնում է պատմության ընթացքում լատիներենից փո-

խառված բառերը դիվանագիտության լեզվում, այդ բառերի ինտեգրումը դիվա-

նագիտության բառապաշարին և տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բառի-

մաստի հնարավոր փոփոխությունները: Հոդվածում նաև ներկայացվում է դիվա-

նագիտության ենթալեզվի տերմինաբանական համակարգի կարևորությունը բա-

ռապաշարի քանակական և որակական հարստացման առումով:  

 

Բանալի բառեր. դիվանագիտության լեզու, փոխառություն, դիվանագիտական 
բառապաշար, տերմինաբանական համակարգ: 

 
Ներածություն 

Դիվանագիտությունը պետությունների միջև պաշտոնական հաղորդակցման 

ձև է: Միջպետական հաղորդակցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ընդհանուր 

ենթալեզու թյուրընմբռնումից խուսափելու համար: Դիվանագիտական նպա-

տակներով օգտագործվող այս ընդհանուր լեզուն հաճախ կոչվում է դիվանագի-
տության լեզու: Տարբեր լեզուներով խոսող ժողովուրդների միջև հաղորդակցման 

միջոց է հանդիսանում այն լեզուն, որը լայնորեն օգտագործվում է այլ լեզուներով 

հաղորդակցվող մարդկանց համար որպես հաղորդակցման միջոց (lingva franca): 

Լատիներենը դասական կայսրությունների լեզուներից էր և հանդիսանում էր ե-

կեղեցու և պաշտոնական գրագրության լեզու Հռոմում և Բյուզանդիայում: Միջ-

նադարում լատիներենի` դիվանագիտության ընդհանուր ենթալեզու լինելը և դ-

րա համատարած օգտագործումը նպաստեց նրան, որ այն ունենա իր նշանակա-

լի դերը դիվանագիտական մշակույթի մեջ: Սա է պատճառը, որ անգլերեն դիվա-

նագիտության լեզվում կան բազմաթիվ լատիներեն բառեր (ինչպես ժամանակի 

ընթացքում անգլիականացված, այնպես էլ լեզվում իրենց գործածությամբ անփո-

փոխ), որոնց իմացությունը և ճիշտ կիրառումը չափազանց կարևոր են դիվանա-

գետի համար:  

 

 

 

 

 

Հ 
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Լատիներեն փոխառությունները և դրանց գործածման  

յուրահատկությունները դիվանագիտության լեզվում 

Ազգերի միջև հաղորդակցումն անհնար է առանց դիվանագիտության: Դիվա-

նագիտության հաղորդակցումն ունի երկար պատմություն և միշտ կարևոր է եղել 

միջազգային հարաբերությունների կառուցման և պահպանման գործում: Դիվա-

նագիտության լեզուն այդ երկար պատմության հստակ արտացոլումն է: Այն բնո-

րոշվում է բառերի և արտահայտությունների, շարահյուսական կառույցների 

ճշգրիտ ընտրությամբ: Դարերի ընթացքում ժողովուրդների միջև հարաբերութ-

յունների ամրապնդման գործընթացում զարգացել է հատուկ կրկնվող կառույց-

ների օգնությամբ լեզվի համակարգված գործածումը: 

Դիվանագիտական լեզու արտահայտությունն օգտագործվում է երեք տարբեր 

իմաստներով: Նախ և առաջ, դա հենց այն լեզուն է (լինի դա անգլերեն, ֆրանսե-

րեն կամ իսպաներեն), որն օգտագործվում է դիվանագետի կողմից բանակցութ-

յունների կամ նամակագրության ժամանակ: Երկրորդ իմաստով այն վերաբերում 

է քարացած արտահայտություններին, որոնք դարերի ընթացքում դարձել են դի-

վանագիտական բառապաշարի անբաժան մասը: Երրորդ իմաստով այն օգտա-

գործվում է նկարագրելու լեզվական մի ոճ, որը դիվանագետին հնարավորութ-

յուն է տալիս քաղաքավարի կերպով արտահայտելու բարդ կամ վիճահարույց 

գաղափարները: 

Դիվանագիտական բառապաշարի հարստացումը կարելի է դիտարկել երկու 

տեսանկյունից. 1. բառերի և տերմինների կլանում միևնույն լեզվի այլ ենթալեզու-

ների տերմինաբանական համակարգից, և 2. բառերի և տերմինների կլանում այլ 

լեզուներից (պատմական տեսանկյուն): 

Կարևոր է նշել այն փաստը, որ դիվանագիտական բառապաշարը տարբեր 

տերմինաբանությունների ամբողջություն է, որտեղ գերակշռող մասը կազմում 

են իրավաբանական և տնտեսագիտական տերմինները: Լեզվաբանական մի-

տում է այն, որ բառապաշարի համակարգի զարգացման և նորացման ընթաց-

քում, գիտության տարբեր ոլորտների տերմինները միախառնվում են ինտեգր-

ման գործընթացի շնորհիվ: Տերմինաբանական համակարգում տարածված եր-

ևույթ է, որ գիտության մի ենթալեզուն այլ ենթալեզուներից տերմիններ է կլա-

նում: Այս դինամիկ երևույթը հանգեցնում է բառապաշարի հարստացմանը և' 

քանակական, և' որակական առումներով: Տնտեսագիտական, իրվաբանական, 

հասարակական և քաղաքական տերմինաբանությունները հանդիսանում են դի-

վանագիտական ենթալեզվի աղբյուր: Դիվանագիտության լեզվի ձևավորման 

գործընթացը շարունակվում է առ այսօր, քանի որ միջազգային մակարդակով 

քննարկվող շատ խնդիրներ տնտեսական և իրավական բնույթի են: Այս կերպով 

դիվանագիտական տեքստերում առկա տնտեսական, իրավական և այլ տերմի-

նաբանությոններ ձեռք են բերում որոշակի դիվանագիտական տերմինների 

հատկանիշներ: Այսպիսի միաձուլումը հանգեցնում է տարբեր ոճերի միավորմա-

նը` ստեղծելով հաղորդակցման հատուկ տեսակ, որը հայտնի է  որպես դիվանա-

գիտական ենթալեզու: 

Պատմության տեսանկյունից դիվանագիտության լեզուն մի ենթալեզու է, որն 

ընդգրկում է փոխառված բառեր տարբեր լեզուներից: Հարկ է նշել, որ այլ լեզունե-
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րից բառերի փոխառման գործընթացը ազգերի միմյանց հետ ուղղակի շփման 

արդյունք է: Դիվանագիտության լեզվի պատմության ուսումնասիրության ժամա-

նակ ակնհայտ է դառնում, որ բազմաթիվ դիվանագիտական բառեր փոխառվել 

են այլ լեզուներից, որոնց շարքում հատուկ ուշադրության է արժանի լատիներե-

նը, որից փոխառված բառերը կազմում են դիվանագիտության լեզվի բառապա-

շարի զգալի մասը: Լինելով կիրթ և զարգացած քաղաքակրթության լեզու, լատի-

ներենը նաև այն լեզուներից մեկն էր, որի միջոցով շատ հունարեն բառեր են ներ-

թափանցել դիվանագիտական բառապաշարի մեջ: Դիվանագիտական լեզվի 

պատմության մեջ կարևոր իրադարձություն էր քրիստոնեության ընդունումը, 

քանի որ այն նպաստեց գրավոր լատիներենի զարգացմանը: Կարճ ժամանակա-

հատվածում լատիներենի ազդեցությունը տարածվեց նաև դիվանագիտության ո-

լորտում, քանի որ եկեղեցին ներգրավված էր միջազգային գործերում: Այն փաս-

տը, որ երկար ժամանակ միջազգային փաստաթղթերը լատիներենով էին գրվում 

բացատրում է, թե ինչու նույնիսկ այսօր դիվանագիտության լեզվում այդքան մեծ 

քանակով լատիներեն բառեր են գործածվում:  

Խոսելով դիվանագիտության լեզվում լատիներենի ազդեցության մասին հարկ 

է նշել երկու տեսակի փոխառություններ. 1. փոխառություններ, որոնք ձուլվել են 

անգլերեն լեզվին պատմության ընթացքում և ունեն անգլերեն լեզվին բնորոշ ձև և 

արտասանություն, և 2. անփոփոխ փոխառություններ (Latinisms), որոնք արժանի 

են ուշադրության և' իրենց յուրացման, և' ճիշտ գործածման առումով: 

Առաջին տեսակի փոխառությունները ներթափանցել են դիվանագիտության 

լեզու և դարձել են անգլերեն բառեր իրենց ձևով և արտասանությամբ, ինչպես օ-

րինակ` accreditation, convention, protocol, pact, consul, consensus, credentials, 
denunciation, legation, nuncio, plenipotentiary, sanction, signatory, ultimatum, agenda 

և բազմաթիվ այլ բառեր: Լատինական ծագում ունեցող բառերն այսօր օգտա-

գործվում են նշելու դիվանագիտության վերացական հասկացությունները, դի-

վանագիտական պաշտոնները և դիվանագիտական գործունեության հիմնական 

տեսակները: Այս բառերը գործածելիս կարևոր է իմանալ, թե երբ և ինչու է փո-

խառվել տվյալ լատիներեն բառը, ինչ էր այն նշանակում լատիներենում, ինչպես 

է նրա իմաստը փոխվել ժամանակի ընթացքում և ինչ է այն նշանակում ներկայիս 

դիվանագիտության լեզվում: Ներկայացնենք մի քանի օրինակ իրենց լատիներեն 

և անգլերեն սահմանումներով: 

 

Consul   
 

Latin (consul) – magistrate in ancient Rome 

Modern usage in English – an agent appointed by a 

government or ruler to represent the interests of its subjects and 

traders in a foreign place 

Credentials Latin (credentia, credentialis) – letters entitling the bearer to 

certain credit of confidence 

Modern usage in English – a letter or certificate giving 

evidence of the bearer’s identity or competence 

Legation Latin (legatio) – the office of an ambassador 

Modern usage in English – 1. a diplomatic mission headed by a 
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minister, 2. the official residence and office of a diplomatic 

minister, 3. the mission or business of a diplomatic envoy 

Nuncio Latin (nuntius) – messenger, envoy 

Modern usage in English – a Vatican representative accredited 

as an ambassador to a civil government that maintains official 

diplomatic relations with the Holy See 

Plenipotentiary Latin (plenipotens, plenipotentianus) – having full power 

Modern usage in English – (esp of a diplomatic envoy) 

invested with or possessing full power or authority 

Pact  Latin (pactum) – agreement, contract 

Modern usage in English – a formal agreement between two 

countries, groups or people, especially to help each other or to 

stop fighting 

Sanction Latin (sanctio) – decree, ordinance 

Modern usage in English – 1. approval or encouragement 

given to an action, 2. (usually in plural) a penalty for disobeying a 

law or rule 

 

Փոխառված տերմինների և հասկացությունների ուսումնասիրման ընթաց-

քում կարող ենք հանդիպել նաև բառերի, որոնք ներթափանցել են անգլերեն լե-

զու մեկից ավելի լեզուների միջոցով, ինչպես օրինակ`  

 

Diplomacy  Greek diploma – license, chart, paper folded in two 

Latin diploma/diplomaticos – official document conferring a 

privilege 

French diplomatie – the conduct of the relations of one state with 

another by peaceful means 

English diplomacy – 1. the profession, activity, or skill managing 

international relations, 2. the conduct of the relations of one state 

with another by peaceful means, 3. skill and tact in dealing with 

people 

Protocol  Greek protokollon – first sheet glued onto a manuscript 

Latin protocollum – draft, official account, diplomatic document 

French protocol – formula of diplomatic etiquette 

English protocol – 1. the formal etiquette and code of behavior, 

precedence and procedure for state and diplomatic ceremonies, 2. a 

memorandum or record of an agreement, esp one reached in 

international negotiations, 3. an amendment to a treaty or 

convention, 4. a formal international agreement or understanding on 

some matter.  

 

Դիվանագիտության լեզվում մեկ այլ մաս են կազմում անփոփոխ փոխառութ-

յունները (Latinisms կամ non-assimilated borrowings): Հարկ է նշել նրանց կարևո-
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րությունը դիվանագիտության լեզվի մեջ որպես պատրաստի արտահայտութ-

յուններ, որոնք հեշտացնում են հաղորդակցումը: Անժխտելի է անփոփոխ փոխա-

ռություններին ծանոթ լինելու կարևորությունը, քանի որ նրանք դիվանագիտութ-

յան լեզվի բառապաշարի մեջ հատուկ շերտ են կազմում: Անգլերեն լեզվում ան-

փոփոխ փոխառություններն իրենցից ներկայացնում են որոշակի դժվարություն, 

ուստի պետք է հաշվի առնել որոշ ասպեկտներ: Ինչ վերաբերում է այդ բառերի 

արտասանությանը, ապա պետք է նշել, որ կան տերմիններ, որոնք արտասան-

վում են ըստ լատիներեն լեզվի կանոնների, սակայն կան նաև բառեր, որոնք ու-

նեն և' լատիներեն, և' իրենց համապատասխան անգլերեն արտասանության 

տարբերակը: Լատիներեն բառերը նաև ունեն հոգնակի թիվ կազմելու տարբեր 

կանոններ, ավելին, կան բառեր, որոնց հոգնակի թիվը կազմվում է անգլերեն լեզ-

վի կանոնների համաձայն: Կարևոր է ուսումնասիրել նաև տվյալ բառի միջավայ-

րը, այսինքն` նախադասության մեջ ինչ բառակապակցություններում է գործած-

վում տվյալ տերմինը: Հարկ է նշել, որ լատիներեն անփոփոխ փոխառություննե-

րը հիմնականում անգլերեն բառերի հետ կազմում են բառակապակցություններ:  

Ստորև ներկայացնում ենք դիվանագիտության լեզվում գործածվող անփոփոխ 

փոխառությունների օրինակներ.  

 

Ad hoc Latin – for this, for a particular purpose only 

ad hoc committee, ad hoc diplomacy, ad hoc decisions 
Ad interim Latin – in the meantime, for the intervening time, abbr. ad int 

to serve ad interim, ad interim measures 
De facto Latin – in practice but not necessarily ordained by law 

de facto recognition, de facto freedom, to declare de facto 
De jure  Latin – in practice, in law, by right, legally 

de jure recognition, de jure government 
Persona non grata Latin – unacceptable or unwelcome person 

plural – personae non gratae 

to declare persona non grata 
Modus vivendi Latin – agree to disagree; (in diplomacy – a temporary peace 

treaty) 

plural – modi vivendi 

to establish a modus vivendi, to reach a modus vivendi 
Bona fide Latin – with good faith 

a bona fide agreement  
Casus belli Latin – occasion of war 

to be seen as the casus belli 
Decorum  Latin – etiquette and manners, a requirement for correct 

behavior in polite society 

Mutatis mutandis  Latin – with the necessary changes having been made or 

carried out 

abbr. m.m. 

to apply mutatis mutandis  
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Ne varietur  Latin – not changed; (in diplomacy – no amendments are 

allowed in the document. 

 

Լատիներեն անփոփոխ փոխառությունները դիվանագիտական լեզվի բառա-

պաշարի հատուկ ենթախումբ են կազմում` օգնելով պահպանել դիվանագիտա-

կան հաղորդակցման հատուկ ոճը: Սակայն պետք է նշել, որ դրանք հիմնակա-

նում գործածվում են վերբալ նոտաներում, նստաշրջանների աշխատանքային 

փաստաթղթերում, պայմանագրերում և համաձայնագրերում: Որոշ դեպքերում 

փոխառությունների գործածումը չի սահմանափակվում միայն դիվանագիտա-

կան հաղորդակցմամբ: Դրանք կարող են օգտագործվել պաշտոնական լեզվում՝ 

մասնավորապես իրավաբանական փաստաթղթերում, լրատվամիջոցներում: 

 

Եզրակացություն 

Դիվանագիտության լեզվում լատիներեն փոխառությունների գործածումը 

արժանի է հատուկ ուշադրության: Լատիներեն փոխառությունները հարստաց-

րել են անգլերենի բառապաշարը և դարձել են դիվանագիտության լեզվի անբա-

ժանելի մասը: Փոխառությունների իմացությունը և ճիշտ գործածումը համապա-

տասխան համատեքստում չափազանց կարևոր է դիվանագիտական հաղորդակ-

ցումն արդյունավետ դարձնելու համար: Նաև շատ կարևոր է փոխառությունների 

ճիշտ կիրառումը, քանի որ դրանց սխալ օգտագործումը կարող է հանգեցնել ան-

ցանկալի հետևանքների: Լեզվական հմտությունների առումով, դիվանագետը 

պետք է ունակ լինի արդյունավետ կերպով դրանք կիրառի արագ զարգացող աշ-

խարհում և ունենա իր ազդեցիկ խոսքը համաշխարհային հարթակներում: 
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Peculiarities of the Use of Latin  

Loan Words in the Language of Diplomacy 

The article touches upon some peculiarities of the use of Latin loan words in the 

language of diplomacy. As any other language, the language of diplomacy has its 

peculiarities, specific vocabulary, set phrases, which diplomats use in their diplomatic 

activity. Latin loan words have enriched the English diplomatic vocabulary and become 

an inseparable part of the language of diplomacy. To make diplomatic communication 

effective it is crucial to get acquainted with loan words of Latin origin as they prevail in 

the language of diplomacy. The use of loan words is highly specific and exacting as 

wrong variations may have significant and undesirable consequences. 

 

 

Особенности употребления 

латинских заимствований в языке дипломатии 

Данная статья посвящена некоторым особенностям употребления латинских 

заимствований в языке дипломатии. Как и любой язык, язык дипломатии имеет 

свои особенности, характерный словарный состав, который используют 

дипломаты в своей профессиональной деятельности. Латинские заимствования 

обогатили английскую дипломатическую лексику, став неотъемлемой частью 

языка дипломатии. Знание заимствований и их правильное употребление в 

дипломатическом общении чрезвычайно важны, так как любые отклонения от 

общепринятых норм могут иметь нежелательные последствия.  
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Մեր հեղինակները 
 

Ալինա Պետրոսյան – ԵՊԲՀ օտար լեզու-

ների ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ. 

էլ․ հասցե՝ alina.petrosyan@yahoo.com 

 

Անահիտ Հակոբյան – ԵՊՀ արտասահ-

մանյան գրականության ամբիոնի ասպի-

րանտ 

էլ․ հասցե՝ 

anahit.hakobyan1988@yandex.ru   

 

Անի Տեր-Պետրոսյան – ԵՊՀ անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի դասախոս  

էլ․ հասցե՝ aniterpetrosyan@ysu.am 

 

Աննա Կնյազյան – ԵՊՀ անգլիական բա-

նասիրության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.դ.  

էլ․ հասցե՝ annaknyazyan@ysu.am 

 

Աստղիկ Մխիթարյան – Վաղարշապա-

տի Մ.Գորկու անվան հ.5 ավագ դպրոցի   

ուսուցչուհի 

էլ․ հասցե՝ asto7@rambler.ru 

   

Արեգա Համբարձումյան – ԵՊՀ արտա-

սահմանյան գրականության ամբիոնի 

ասպիրանտ 

էլ․ հասցե՝ orbisenglish@gmail.com   

 

Արմենուհի  Մարտիրոսյան – ԵՊՀ  

դիվանագիտական ծառայութան և մաս-

նագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 

ասիստենտ 

էլ․ հասցե՝ arm.martirosyan@ysu.am 

 

Գայանե Մուրադյան – ԵՊՀ անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի դոցենտ,  

բ.գ.դ.  

էլ․ հասցե՝ g.murad@ysu.am 

 

Գոհար Հարությունյան – ԵՊՀ անգլիա-

կան բանասիրության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ goharharutyunyan@ysu.am 

 

Համլետ Առաքելյան – ԵՊՀ անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի ասպիրանտ 

էլ․ հասցե՝ hamlet.araqelyan@gmail.com 
   
Հասմիկ Ղաջոյան – ՀԱՊՀ օտար 

լեզուների ամբիոնի դասախոս   

էլ․ հասցե՝ hasmikghajoyan@mail.ru   
 

Հասմիկ Մկրտչյան – ԵՊՀ անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի դասախոս 

էլ․ հասցե՝ hasmikmkrtchyan@ysu.am   
 

Մարիամ Առաքելյան –  ՀՊՄՀ օտար 

լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի հայցորդ 

էլ․ հասցե՝ mariamarakelyan89@mail.ru    
 

Մարիամ Գևորգյան – ԵՊԼՀ ընդհանուր 

լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտ    

էլ․ հասցե՝ miriamgevorgian@gmail.com   
 

Մարիանա Սարգսյան – ԵՊՀ անգլիա-

կան բանասիրության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ marianasargsyan@ysu.am 
 

Մարիկա Տոնյան – ԵՊՀ անգլիական բա-

նասիրության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ marikatonyan@ysu.am 
 

Մարինե Մկրտչյան – ԵՊՀ    դիվանա-

գիտական ծառայութան և մասնագի-

տական հաղորդակցման ամբիոնի 

դասախոս 

Էլ․ հասցե՝ m.mkrtchyan@ysu.am 
 

Նաիրա Մկրյան – ԵՊՀ անգլիական բա-

նասիրության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ nairamkryan@ysu.am 
 

Նատալյա Գոնչար-Խանջյան – ԵՊՀ ար-

տասահմանյան գրականության ամբիո-

նի դոցենտ, բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ 

 natalie.goncharkhanjyan@ysu.am 
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Նարե Հակոբյան – ԵՊՀ անգլիական բա-

նասիրության ամբիոնի ասպիրանտ    

էլ․ հասցե՝ narekaytser@gmail.com 

 

Նարե Մկրտչյան – Հայ-Ռուսական (Սլա-

վոնական) համալսարանի արտասահմա-

նյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ 

էլ․ հասցե՝ mkrtchyan.nare@gmail.com 

 

Նարե Չոբանյան – ԵՊՀ թարգմանության 

տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի աս-

պիրանտ 

էլ․ հասցե՝ nare.chobanyan@gmail.com  

 

Ջեմմա Միլիտոնյան – ԵՊՀ Իջևանի 

մասնաճյուղի անգլերեն լեզվի և 

գականության ամբիոնի դասախոս    

էլ․ հասցե՝ jemmamilitonyan@yandex.com  

 

Ռուզաննա Առաքելյան – ԵՊՀ անգլիա-

կան բանասիրության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ ruzanna.arakelyan@ysu.am 

 

Սիրարփի Կարապետյան – ԵՊՀ թարգ-

մանության տեսության և պրակտիկայի 

ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ.  

էլ․ հասցե՝ sirarpikarapetyan@ysu.am

Նարե Ջաբաղյան – ԵՊՀ թարգմանու-

թյան տեսության և պրակտիկայի ամ-

բիոնի դասախոս  

էլ․ հասցե՝ narejabaghyan@ysu.am 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» 

գիտական հանդեսը լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ։ Հանդեսում տպագրվելու համար 

կարող են ներկայացվել հոդվածներ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով Sylfaen 

տառատեսակով, լուսանցքները` 2 սմ, վերնագիրը՝ 14 տառաչափով (աջ կողմում, 

գլխատառերով, թավատառ), հիմնական տեքստը և ենթավերնագրերը (ձախ կողմում, 

թավատառ), հեղինակի անուն, ազգանունը (աջ կողմում, թավատառ), աշխատավայրը (աջ 

կողմում, շեղատառ)` 12 տառաչափով,  բոլոր տողերի միջև տարածությունը՝ 1.5։ 

Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն ամփոփագրեր՝ 60-80 բառի 

սահմաններում, 7-10 բանալի բառեր (հիմնական տեքստի լեզվով), հեղինակի մասին 

համառոտ տեղեկություն՝ աշխատավայր, կոչում, պաշտոն, էլ. հասցե, հեռախոսահամար 

(հայերեն)։  
• Տեքստը բաժանել հետևյալ մասերի՝ ներածություն, ենթաբաժիններ և 

եզրակացություն: 

• Այլ հեղինակների մեջբերումները` չակերտների մեջ, որպես տեքստի 

շարունակություն /եթե կարճ է/ կամ նոր տողից /եթե երկար է/: 

• Այլ հեղինակների աշխատությունների վերնագրերը` չակերտների մեջ: 

• Փաստացի օրինակները`շեղատառ, առանց չակերտների: Եթե օրինակները 

ներկայանում են մեկից ավելի նախադասություններով, առանձնացնել 

տեքստից` վերևում և ներքևում թողնելով մեկական տարածություն: Օրինակի 

մեջ ուշադրության արժանի բառերը կամ բառախմբերը ներկայացնել 

թավատառ: 

• Տեքստում աղբյուրը ներկայացնել հետևյալ ձևով` փակագծերում տալ 

հեղինակի ազգանունը և հրատարակչության տարեթիվը: Եթե մատնանշվում 

է էջը` տարեթվից հետո դնել հայկական վերջակետ, նշել էջը: Օրինակ` 

(Svartvik 2005) կամ (Bronfen 1992:330): 

• Ծանոթագրությունները` հոդվածի վերջում, գրականության ցանկից առաջ: 

• Գրականության ցանկը ներկայացնել այբբենական կարգով` խստիվ 

հետևելով ներքոնշյալ կանոններին` 

hեղինակի ազգանունը, անվանատառերը, (հրատարակման թվականը), 

աշխատանքի վերնագիրը (շեղատառերով, առանց չակերտների), 

հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, հայկական վերջակետ: 
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