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ARM: Կրաֆիքա տառատեսակներու ընտանիքը ներշնչուած 
էր 20-րդ դարու բոլոր տարբերակներէն: Ընտանիքին հաստ 
տարբերակը ստեղծուած էր Փոլ Ռենըրզի Փլաք տառատեսակին 
հիման վրայ, որ համեմատաբար պատրաստուած էր 
մեծատառ վերնագիրներու համար՝ կտրուած տախտակէ մեծ 
չափերով, ինչ որ Ֆիւթուրային հաստ տարբերակն էր, բայց 
ունէր աւելի կլոր, աւելի մատչելի, աւելի հաստ մասեր: Աւելի 
բարակ տառատեսակներուն համար, Շուարթզ ներշնչուած 
էր եւրոպական տառերու ձուլարաններու Սան Սերիֆ-ի քիչ 
ճանչցուած տարբերակներէն, որոնք ստեղծուած էին մրցելու 
Ֆիւթուրային, Հելվեթիքային եւ Իւնիվերսին հետ՝ 20-րդ դարու 
Սան Սերիֆ-ի տարբերակները(Նոյզէթ Կրոթեսքը, Ֆոլիօ, 
Րեքթա եւ Մաքսիմա) քանդողները: Այս ընտանիքներէն ոչ մէկը 
նորարական էր, բայց անոնց մեծ մասը որոշակի հմայք ունէր: 
Տառատեսակի հայկական պատշաճեցումը տեսողական 
չափի փոփոխութիւն կրեց, որպէսզի հայերէն տարբերակը 
տեսողականօրէն հաւասարակշռուած ըլլայ լատիներէնի 
կողքին: Փոքրատառերու յատակագիծին եւ միջնագիծին 
միջեւ հեռաւորութիւնը (X-height) կրճատուեցաւ եւ տառերու 
որոշ մասեր վերատեսութեան ենթարկուեցան: Կրաֆիքայի 
հայեցակարգը հայերէն գիրերուն վրայ կիրարկելու համար, 
աւելի պարզ դարձան եւ/կամ երբեմն ամբողջութեամբ 
ջնջուեցան տառերու որոշ աւարտներ կամ լրացումներ, 
որոնք դասականօրէն համարուած էին տառերու ձեւաւորման 
հիմնական մասերը:

ENG: Graphik was inspired by the appealing plainness seen in many 
of the less common 20th century European sans serifs and in the 
hand-lettering of classic Swiss Modern posters. The lighter weights 
were influenced by the less popular sans serifs that many European 
foundries released to compete with Futura, Helvetica and Univers, 
the juggernauts of 20th century sans serifs. These influences 
included Neuzeit Grotesk, Folio, Recta, and Maxima. The heavy end 
of the family is inspired in part by Paul Renner’s Plak, a relatively 
obscure display typeface cut only in large sizes.
First drawn as the house style for Schwartzco Inc., it was further 
developed for Condé Nast Portfolio and later for Wallpaper* and 
T, the New York Times Style Magazine. The low contrast and large 
x-height give the typeface great versatility. It is suitable for display 
purposes as well as for text sizes, captions and for such specific 
tasks as navigation systems and map-making. By the way, the web-
site of type.today is set in Graphik. The typeface is available in nine 
weights, with italics, each with five sets of figures.
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Graphik Armenian Thin
Graphik Armenian Thin Italic
Graphik Armenian Extralight Italic
Graphik Armenian Light 
Graphik Armenian Light Italic
Graphik Armenian Regular
Graphik Armenian Regular Italic
Graphik Armenian Medium
Graphik Armenian Medium Italic
Graphik Armenian Semibold
Graphik Armenian Semibold Italic
Graphik Armenian Bold
Graphik Armenian Bold Italic
Graphik Armenian Black
Graphik Armenian Black Italic
Graphik Armenian Super
Graphik Armenian Super Italic
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Ezberdinak
Բազմություն
Ծաղկաբաց
føroyskum við
Սարսափելի թշնամի 
Ատենաբանութեան

Հիշողություն
ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ

Graphik Armenian Regular. 101 pt. 

Graphik Armenian Thin Italic. 86 pt.

Graphik Armenian Semibold. 88 pt.

Graphik Armenian Regular. 81 pt. 

Graphik Armenian Typewritter Light Italic. 76 pt.

Graphik Armenian Super Italic. 50 pt.

Graphik Armenian Thin. 86 pt.

Graphik Armenian Super. 31 pt.
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Graphik Armenian Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, 
որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող 
ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 

Graphik Armenian Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 
respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ 
շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 
նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի շրջանին մէջ անգլիական, սպանական 

Graphik Armenian Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք 
նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց 
ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 
Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
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Graphik Armenian Thin Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող 
ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած 
կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն 
ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 

Graphik Armenian Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The 
island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 
respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ 
շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 
նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի շրջանին մէջ անգլիական, սպանական 

Graphik Armenian Thin Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն 
բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 
Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած 
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Graphik Armenian Extralight, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն 
բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 

Graphik Armenian Extralight,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած 
կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
անոնց նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ-
ին նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի շրջանին մէջ անգլիական, սպանական 

Graphik Armenian Extralight, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Extralight, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ 
դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 
Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
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Graphik Armenian Extralight Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն 
բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 

Graphik Armenian Extralight Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ 
շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 
նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի շրջանին մէջ անգլիական, սպանական 

Graphik Armenian Extralight Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Extralight Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ 
դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 
Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
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Graphik Armenian Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն 
բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 

Graphik Armenian Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 
Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, London, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած 
կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
անոնց նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ-
ին նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի շրջանին մէջ անգլիական, սպանական 

Graphik Armenian Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք 
նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց 
ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 
Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
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Graphik Armenian Light Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն 
բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 

Graphik Armenian Light Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and 
Wales are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ 
կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած 
կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
անոնց նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ-
ին նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի շրջանին մէջ անգլիական, սպանական 

Graphik Armenian Light Italic,  
8/10,5 pt 
 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք 
նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց 
ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 
Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
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Graphik Armenian Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 

Graphik Armenian Regular,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային 
Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան-
դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի 

Graphik Armenian Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
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Graphik Armenian Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 

Graphik Armenian Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most 
of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային 
Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան-
դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի 

Graphik Armenian Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
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Graphik Armenian Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 

Graphik Armenian Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 
Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած «խաղա-
վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած էին Ամերիկան: 

Graphik Armenian Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն-
ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը 
կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը 
գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 

Graphik Armenian Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ire-
land to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
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Graphik Armenian Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 

Graphik Armenian Medium Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 
Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած «խաղա-
վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած էին 

Graphik Armenian Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն-
ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը 
կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը 
գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 

Graphik Armenian Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 
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Graphik Armenian Semibold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 

Graphik Armenian Semibold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ 
Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած «խաղա-
վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած էին 

Graphik Armenian Semibold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն-
ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը 
կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը 
գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 

Graphik Armenian Semibold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 
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Graphik Armenian Semibold Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-
րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 

Graphik Armenian Semibold Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի 
եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած 
«խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած 

Graphik Armenian Semibold Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն-
ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը 
կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը 
գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ 
ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 

Graphik Armenian Semibold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 
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Graphik Armenian Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 

Graphik Armenian Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի 
եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած 
«խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած 

Graphik Armenian Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն 
ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք 
կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 

Graphik Armenian Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 
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Graphik Armenian Bold Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 

Graphik Armenian Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի 
եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած 
«խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած 

Graphik Armenian Bold Italic,  
8/10,5 pt 
 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն 
ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք 
կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 

Graphik Armenian Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 
բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու 
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Graphik Armenian Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 

Graphik Armenian Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, 
որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի 
բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը 
վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 

Graphik Armenian Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն 
ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք 
կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 

Graphik Armenian Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: 
Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: 
Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն 
ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
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Graphik Armenian Black Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ 
եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 

Graphik Armenian Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, 
որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի 
բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը 
վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 

Graphik Armenian Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն 
ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք 
կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 

Graphik Armenian Black Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: 
Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: 
Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն 
ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
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Graphik Armenian Super, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 

Graphik Armenian Super, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, 
որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի 
բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը 
վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 

Graphik Armenian Super, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն 
ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք 
կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 

Graphik Armenian Super, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: 
Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: 
Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն 
ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
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Graphik Armenian Super Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, includ-

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: 
Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի 
մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն 

Graphik Armenian Super Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն 
նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, 
որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի 
բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը 
վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց 
նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին 

Graphik Armenian Super Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն 
ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք 
կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 
թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 

Graphik Armenian Super Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: 
Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն 
թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան 
հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: 
Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի 
Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս զայն բանտարկուած կը 
պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն 
ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
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Combinations samples

Graphik Armenian Regular, Italic, Bold, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի կէէն դէպի 
Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, անոնք նոյն-
իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-
րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: 

Graphik Armenian Regular, Italic, Bold, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is 
part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most 
of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, Միջերկրական ծովը 
ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ ծովա-
հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային 
Ափրի կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 
զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-րդ եւ 17-րդ դարերը 
ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու 
կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) անոնց նախասիրած «խաղա վայրը» կը հան-
դիսանար: Եւրոպացիները տա կաւ ին նոր գտած էին Ամերիկան: Քրայիպի 

Graphik Armenian Regular, Italic, Bold, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա-
շրջանին, Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով 
լեցուն էր: Ապրանքներով լեցուն նաւերը յաճախ 
ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: Օրինակի 
համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 
75 թուականին, անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն 
պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք վեց ամիս 

Graphik Armenian Regular, Italic, Bold, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 

Հին յոյներուն եւ հռոմէացիներուն ժամանակա շրջանին, 
Միջերկրական ծովը ծովահէն ներով լեցուն էր: Ապրանքներով 
լեցուն նաւերը յաճախ ծովա հէններուն թիրախը կ՛ըլլային: 
Օրինակի համար, որոնք կը գողնան հիւսիսային Ափրի-
կէէն դէպի Հռոմ ուղղուող ցորենի բերքը: Ք. Ա. 75 թուականին, 
անոնք նոյն իսկ կ՛առեւանգեն պատանի Յուլիոս կայսրը: Անոնք 
վեց ամիս զայն բանտարկուած կը պահեն կղզիի մը վրայ: 16-
րդ եւ 17-րդ դարերը ծովահէններուն ամէնէն բարգաւաճ շրջանն 
էին: Քարայիպի եւ Անթիյներու կղզիներու շրջանը (Ամերիկա) 
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente 
nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen 
de padres ladrones, críanse con ladrones, 
estudian para ladrones y, finalmente, salen 
con ser ladrones corrientes y molientes a todo 
ruedo; y la gana del hurtar y el hurtar son en 
ellos como acidentes inseparables, que no se 
quitan sino con la muerte. Una, pues, desta 
nación, gitana vieja, que podía ser jubilada 
en la ciencia de Caco, crió una muchacha en 
nombre de nieta suya, a quien puso nombre 
Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías 
y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió 
la tal Preciosa la más única bailadora que se 
hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière 
au fond même de ce que nous avons à raconter, 
il n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour 
être exact en tout, d’indiquer ici les bruits et 
les propos qui avaient couru sur son compte au 
moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai 
ou faux, ce qu’on dit des hommes tient souvent 
autant de place dans leur vie et surtout dans leur 
destinée que ce qu’ils font. M. Myriel était fils 
d’un conseiller au parlement d’Aix; noblesse de 
robe. On contait de lui que son père, le réservant 
pour hériter de sa charge, l’avait marié de fort 
bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un 
usage assez répandu dans les familles parlemen-
taires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein Bestes zu tun 
für den schriftstellerischen Kollegen. Etwas 
verwunderlich wollt es ihm nun wohl bedün-
ken, als sein Freund ihm gestand, daß das 
Manuskript von einem Kater, Murr geheißen, 
herrühre und dessen Lebensansichten enthal-
te; das Wort war jedoch gegeben, und da der 
Eingang der Historie ihm ziemlich gut stilisiert 
schien, so lief er sofort, mit dem Manuskript in 
der Tasche, zu dem Herrn Dümmler Unter den 
Linden und proponierte ihm den Verlag des Ka-
terbuchs. Herr Dümmler meinte, bis jetzt habe 
er zwar nicht unter seinen Autoren einen Kater 
gehabt, wisse auch nicht, daß irgendeiner 
seiner werten Kollegen mit einem Mann des 

Armenian

ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ Այսօր մենք 
պիտի ուղղուինք դէպի Լուսնթագ մոլորակը: 
Հռոմէացիներուն համար Լուսնթագը 
աստուածներու թագաւորն էր: Մեզի համար 
անիկա գաղտնիքներով շրջապատուած 
մոլորակ մըն է: Լուսն թագը բնաւ 
հանդարտ մոլորակ մը չէ: Հռոմէացիներուն 
չաստուածին նման, ան իր կամքը կը 
պարտադրէ: Ան շատ հզօր մոլորակ մըն է, ուր 
ապրիլը դիւրին չէ: Հոն անդադար բնական 
բուռն երեւոյթներ տեղի կ՛ունենան: Անոնցմէ 
ամէնէն ծանօթը եւ նոյն ատեն ամէնէն 
խորհրդաւորը, կարմիր բիծն է: Լաւորակ 
հեռադիտակով մը, եւ երբ Լուսնթագ լաւ 
ուղղութեամբ կը գտնուի, կարելի է զայն 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade 
sig till något, utan i stället voro de ganska bedrö-
vade. De voro ett fattigt husmansfolk, och deras 
ställe var inte mycket större än en trädgårdstäp-
pa. Då de först flyttade dit, kunde där inte födas 
mer än en gris och ett par höns, men de voro 
ovanligt strävsamma och duktiga människor, och 
nu hade de både kor och gäss. Det hade gått 
ofantligt framåt för dem, och de skulle ha vandrat 
nöjda och glada till kyrkan den vackra morgonen, 
om de inte hade haft sonen att tänka på. Far kla-
gade över att han var trög och lat: ingenting hade 
han velat lära i skolan, och han var så oduglig, 
att man nätt och jämnt kunde sätta honom till att 
valla gäss. Och mor nekade inte till att detta var 

Italiano

Bologna,è un comune italiano di 390 052 
abitanti, capoluogo dell'omonima città 
metropolitana, a sua volta capoluogo 
dell'Emilia-Romagna, posta al centro di un'area 
metropolitana di circa un milione di abitanti. 
Sede della più antica università del mondo 
occidentale, ospita numerosi studenti che 
ne animano la vita culturale e sociale. Nota 
per le sue torri, i suoi lunghi portici, e un ben 
conservato centro storico, fra i più estesi d'Italia.
La città, i cui primi insediamenti risalirebbero 
almeno al I millennio a.C., fu un importante 
centro urbano dapprima sotto gli Etruschi e i 
Celti, poi sotto i Romani e, nel Medioevo, come 
libero comune. Capitale settentrionale dello 
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 Deactivated Activated

Case Sensetive forms H-H–H—H(H)H«H» H-H–H—H(H)H«H»
Ligatures fi fl fi fl
Tabular Figures and Punctuation $23 €56 $23 €56
Superscript & Subscript H123H123 H123H123
Numenator & Denumenator H123H123 H123H123
Fractions 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4
Contextual Alternates վն վն

Discretionary Ligatures ՄՆ ՄՆ 
Ordinals Hao Hao
Stylistic Sets   Set 1

 a a
    Set 2

 t  t
   Set 3

 ß ß 
    Set 5

 , ,

Supported languages: Afrikaans, Albanian, Armenian, Asturian, Basque, 
Bosnian, Breton, Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, 
Esperanto, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, German, Greenlandic, 
Guarani, Hawaiian, Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish, Gaelic, Italian, 
Kurdish, Latin, Latvian, Lithuanian, Livonian, Malagasy, Maltese, Maori, Molda-
vian, Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, Romansch, Saami, 
Samoan, Scots, Scottish Gaelic, Serbian (Latin), Slovak, Slovenian, Spanish 
(Castillian), Swahili, Swedish, Tagalog, Turkish, Walloon, Welsh, Wolof

Designers: Christian Schwartz (Commercial Type) and Khajag Apelian

Authors:  
Commercial Type
Based in New York and London, Commercial Type is a joint venture between 
Paul Barnes and Christian Schwartz, who have collaborated since 2004 on 
various typeface projects, most notably the award winning Guardian Egyp-
tian. The company publishes retail fonts developed by Barnes and Schwartz, 
their staff, and outside collaborators, and also represents the two and their 
team when they work together on type design projects. Following the rede-
sign of The Guardian, the team headed by Mark Porter, including Barnes and 
Schwartz, was awarded the coveted Black Pencil by the D&AD. The team was 
also nominated for the Design Museum’s “Designer of the Year” prize. In Sep-
tember 2006, Barnes and Schwartz were named two of the 40 most influential 
designers under 40 in Wallpaper*.

Christian Schwartz, a type designer and one of the founders of the type 
foundry Commercial Type, lives and works in New York. A graduate of Carn-
egie Mellon University in Pittsburgh, Pa., he worked for a time at MetaDesign 
in Berlin. After returning to the United States, he worked at type studio Font 
Bureau, going independent in 2001. In 2007, he and London designer Paul 

Barnes founded Commercial Type. The studio’s projects include typefaces for 
The Guardian, Esquire, T (The New York Times Style Magazine), the Empire 
State Building and Sprint. Also in 2007 Schwartz was awarded the prestigious 
Prix Charles Peignot, given to designers under 35 years of age for “outstand-
ing contributions to type design.” He has been on the short list of the Museum 
of Design, in London, as Designer of the Year and was rated among the top 40 
most influential designers under 40 years of age by Wallpaper* and on Time’s 
list of top 100 designers.
Typefaces by Christian Schwartz: FF Bau, Farnham, Graphik, Guardian, Neue 
Haas Grotesk, Kommissar, Neutraface, Produkt, Stag

Khajag Apelian (born 1986) is a lettering, type and graphic designer. Having 
grown up between Dubai and Beirut, and being raised in an Armenian fami-
ly, Khajag has an affinity for different languages and writing systems, which 
he has applied to the development of typefaces in many scripts, including 
Arabic, Armenian, and Latin. He designed Arek, a typeface that was awarded 
the Grand Prize at Granshan 2010 Eastern Type Design Competition, and was 
among the winners of Letter.2, the second international type design competi-
tion organized by the Association Typographique Internationale. He currently 
operates under the name debakir, Armenian for printed type, and teaches 
design courses at the American University of Beirut.
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