
Հայոց Ցեղասպանություն, 1915-2015
Մեկ Դարյա «Մեծ Եղեռնը»

      Միջազգային Գիտաժողով 
                                        Պադովա, Իտալիա, Մարտ 11-12, 2015

Շոայի  և  Զանգվածային  Սպանությունների  Գիտության  Կենտրոնը, 
Պադովա  Համալսարանի  Քաղաքագիտության,  Իրավաբանական  և 
Միջազգային  հարաբերությունների  ֆակուլտետների  աջակցությամբ, 
կազմակերպում  է  երկօրյա  գիտաժողով  նվիրված  Հայոց 
Ցեղասպանության  1915-2015,   Մեկ  Դարյա  «Մեծ  Եղեռնը»  թեմայով:  Այն 
տեղի կունենա 11-12 մարտ 2015 թ. Պադովա քաղաքում: 
Գիտաժողովի  նպատակն  այն  է,  որ  բազմակողմանի  ձևով  լուսաբանի 
մեկ  դար  առաջ  կատարված  Հայոց  Ցեղասպանության 
իրադարձությունները՝ միլյոնից ավելի հայ ազգի կոտորումը Օսմանյան 
Կայսրությունում, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ: 
Հայկական Մեծ Եղեռնը միակը չէր:  20-րդ և 21-րդ դարի սկզբում տեղի են 
ունեցել մեծ ոճրագործություններ Եվրոպայում, Աֆրիկայում և Ասիայում, 
որոնք իրենց հետքերն թողել են աշխարհի վրա: Օրենքի սահմաններում 
ցեղասպանությունը անարտահայտելի «ոճիրների ոճիր» է: Գիտաժողովի 
նպատակն  է  ներկայացնել,  թե  ինչպես  է  ցեղասպանությունը  դարձել 
այսօրվա  կարևոր  հասկացություն  իրավաբանական  և  քաղաքական 
ասպարեզում՝  լուսաբանելով  հայերի  սպանությունների  ու 
հանցանքների  պատմական,  գաղափարական  և  քաղաքական 
ծագումները Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի համատեքստում: 
Գիտաժողովը կկենտրոնանա 3 թեմայի շուրջ: 
Առաջինը, որ շոշափվելու է, «Հայոց Ցեղասպանությունը պատմության և 
քաղաքականության  մեջ»  թեման  է:  Դա  վերաբերվում  է  1915  թ. 
պատմական  և  քաղաքական  վերլուծությանը  և  նրա  հետևանքներին 
Թուրքիայում,  Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում: 
Երկրորդ  թեման  է.  «Ցեղասպանություն  բառի  ծագումը,  Հայկական 
Ջարդը  և  միջազգային  օրենքը»:  Այն  վերաբերվում  է  միջազգային 
քրեական  օրենքի  զարգացմանը,  որը  հիմնված  է  Իստանբուլյան, 
Նյուրեմբերգյան և  Տոկիոի  դատավարությունների,  հայերի  և 
Գերմանիայի  մասին  Լեմկինի  ուսումնասիրությունների,  ՄԱԿ-ի 
քրեական և Միջազգային Քրեական Դատարանների ստեղծման վրա: 
Երրորդ թեման է` «Հայոց Ցեղասպանությունը որպես քաղաքական սյուն. 
հիշողություն,  հաշտություն,  ժխտում  և  ճշմարտության  իրավունք»:  Այն 
վերաբերվում  է  հասարակական,  քաղաքական,  բարոյական  և 
իրավական  գործընթացներին՝  կապված  հասարակական  մեծ 
արհավիրքի ապաքինման հետ: Ելույթները կներկայցնեն զոհվածների և 
ոճրագործների,  ինչպես  նաև  այլ  քաղաքական  գործիչների 
տեսակետները և դիրքորոշումները:
Գիտաժողովին  կմասնակցեն  հրավիրված  խոսնակներ  և 
անդամակիցներ:  Ապագա  մասնակիցները  կարող  են  ուղարկել  վերը 
նշված  թեմաներով  ելույթները,  որոնք  կունենան  ինքնատիպ  և 



նորարարական  ոճ:  Գիտաժողովի  նպատակն  է  ոչ  միայն  նշել  1915 թ.-ի 
դեպքերը, այլ զարգացնել գիտական միտքը: 
Ելույթները  և  մասնակիցները  կընտրվեն  գիտաժողովի  գիտական 
հանձնաժողովի  կողմից:  Ընտրությունը  կկատարվի,  հիմնվելով  500 
բառից  կազմված  ելույթի  ամփոփման,  ինչպես  նաև  հեղինակի 
ինքնակենսագրության  (CV) վրա,  որը  պետք  է  ուղարկվի  Հոկտեմբեր  30 
2014 ոչ  ուշ:  Ընտրված  մասնակիցները  պետք  է  ուղարկեն  ամբողջական 
ելույթը  մինչև  2015  թ.  Հունվար   30:  Այն  պետք  է  բաղկացած  լինի 
մոտավորապես 12,000 բառից: 
Խնդրում ենք ամփոփումը ուղարկել կազմակերպող հանձնախմբին: 

Նյութի ամփոփման ձև

Անուն, ազգանուն
Պաշտոն
Ժամադրություն 
Հաստատություն 
Հեռախոսի համար
Էլեկտրոնային 
փոստի հասցե 
Հասցե 
Վերնագիր 
Ամփոփում 
(առավելագույնը 
500 բառ)



Վայր, ամսաթիվ 
Ստորագրություն 
ինքնակենսագրութ
յուն (CV)


