
          
 

Հարգելի´ ընթերցող. 

 

ԵՊՀ հրատարակչությունը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, ԵՊՀ 
հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի համացանցային 
կայքերում ներկայացնում է իր հայագիտական հրատարակությունները: 
Գիրքը այլ համացանցային կայքերում տեղադրելու համար պետք է 
ստանալ հրատարակչության համապատասխան թույլտվությունը և նշել 
անհրաժեշտ տվյալները: 
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