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Character set availableInformation This typeface began as a research project which investigated the possibilities 
for the creation of revival typefaces for the Armenian alphabet, based on the 
best traditions and cra� skills exemplified in rare Armenian books and 
manuscripts. Examples of fine printing from library collections were photo-
graphed and examined in order to design a text type for present day computer 
keyboarding which is based on the best of Armenian classical traditions and 
which will contribute to the resources available to Armenian graphic design-
ers and, with the inclusion of Latin characters, aid Armenian-Western 
communication across the diaspora.

Since the Unicode standard was published in 1990, and recognized by ISO 
(International Standardisation Organization) it has become the most widely-
used  character encoding system – being the native character set for 
Windows 2000 and Mac OSX. It is also the default character set for the world 
wide web (www). This typeface is largely made possible because of this 
standard and because of OpenType® –  the cross-platform font file format 
developed jointly by Adobe and Microso� in the late 1990s and which uses the 
Unicode® system for encoding characters (‘glyphs’ ). The two main benefits of 
the OpenType format are its cross-platform compatibility (the same font file 
works on Macintosh and Windows computers), and its ability to support 
expanded character sets and layout features – essential for different 
languages/scripts. When using up-to-date and appropriate so�ware, the font 
itself contains the information for the manipulation of the glyphs to create 
the correct ligatures, special characters etc. which may be needed, using the 
‘glyph substitution’ or the ‘glyph positioning’ features of the font.

The type selected as the model for this revival was one used in Venice in 1810 
and created at the monastery of the Mechitarist monks in Venice, who have 
been specialists in Armenian printing for hundreds of years. The book studied 
was ‘Liakatar vark ew vkayabanut'win srboc'’ – (Complete lives of saints) by 
M. Awgerian – which would have been printed with the hand set metal type 
created on the island of San Lazzaro in the Venetian Lagoon – hence the new 
type’s name. It aims to capture the spirit of the letterforms whilst making 
modifications in line with modern type users’ expectations. 

O�en, Armenian digital types are designed to match the forms of Latin type 
characters and ‘Latinized ’, by uprighting the forms; truncating ascenders and 
descenders and raising the x-height – but in this case the Latin characters in 
the OpenType font have been designed to blend in with the traditional 
Armenian proportions which are based on cursive forms – also incorporating 
some of the quirky shapes from the original model. Faithfully following the 
original created difficulties of ‘clashing’ characters, particularly those with 
long descenders, so the font contains over 100 alternative characters in the 
Armenian part, which will normally substitute automatically where
necessary.

The sloping lower case characters and upright capitals are traditional in 
Armenian – capitals are used less in the Armenian language. Later issues of 
the type will incorporate alternative, sloping capitals which can be used as a 
more conventional, (in Latin) alternative choice. The standard word space 
used in the font is something of a compromise between the normal narrow 
space in Latin keyboarding and the wider space used in Armenian setting.

Three new unicode characters for the Armenian unicode range were added 
recently: the Armenian dram (currency) symbol; the eternity symbol; the 
index number symbol. These were added to the font which will be one of the 
first OpenType fonts to incorporate these newly unicoded characters.
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Specimen text settings in Armenian. Specimen text settings in Latin
(English language).

He when resumed, with his co-workers, his usual prayerful labors, his tearful 
pleadings, his life of austerity, and his anxieties, remembering the word of the 
prophet: “In retiring and rest shalt thou live”.
Thus he experienced many tribulations in order to serve his nation. And God the 
All-Bountiful finally granted him that good fortune; for with his holy hand he became 
the father of new and wonderful offsprings—letters of the Armenian language, and 
then and there quickly designed, named, determined, their order and devised the 
syllabication.
Then taking leave of the holy Bishop, he went, along with his pupils, to the city of 
Samosata, where he was accorded great honors by the Bishop and the Church. He 
found there in the same city, a Hellenic scribe, named Ropanos, by whose hands all 
the variations of the letters as well as the diphthongs were devised, a�er which he 
proceeded with translations, with the help Hovsep from the House of Baghan. And 
thus began the translation of the Bible, first, the Proverbs of Solomon, which begins 
with the exhortation to seek wisdom: “To know wisdom and instruction, to perceive 
the words of understanding”, which was written also by the same scribe. At once they 
began to teach the youth, [training] scribes for the same task.

Koryun, THE LIFE OF MASHTOTS, fragment

He when resumed, with his co-workers, his usual prayerful labors, his tearful 
pleadings, his life of austerity, and his anxieties, remembering the word of 
the prophet: “In retiring and rest shalt thou live”.
Thus he experienced many tribulations in order to serve his nation. And God 
the All-Bountiful finally granted him that good fortune; for with his holy hand 
he became the father of new and wonderful offsprings—letters of the 
Armenian language, and then and there quickly designed, named, determined, 
their order and devised the syllabication.
Then taking leave of the holy Bishop, he went, along with his pupils, to the 
city of Samosata, where he was accorded great honors by the Bishop and the 
Church. He found there in the same city, a Hellenic scribe, named Ropanos, 
by whose hands all the variations of the letters as well as the diphthongs 
were devised, a�er which he proceeded with translations, with the help 
Hovsep from the House of Baghan. And thus began the translation of the 
Bible, first, the Proverbs of Solomon, which begins with the exhortation to 
seek wisdom: “To know wisdom and instruction, to perceive the words of 
understanding”, which was written also by the same scribe. At once they 
began to teach the youth, [training] scribes for the same task.

Koryun, THE LIFE OF MASHTOTS, fragment

Set in 9/11pt.

Set in 10/12pt.

Set in 9/11pt.

Set in 10/12pt.

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական աղոթքներն  տքնթյնները և 
արտասվաց պաղատանքները, խստամբերթյնները, արարհահեծ 
հոգսերը, հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ 
կապրես»:
Եվ այսպես նա շատ նեղթյններ քաշեց իր ազին մի բարի օգնթյն 
գտնել համար: Ամեն բան շնորհող Աստծց իսկապես պարգևվեց նրան [այդ] 
բախտը. Նա իր սրբ աջով հայրաբար ծնեց նոր և սքանչե ծննդներ–
հայերեն լեզ նշանագրեր: Եվ այնտեղ շտով նշանակեց, անվանեց  
դասավորեց, հորինեց սիղոբաներով - կապերով:
Եվ ապա հրաժեշտ տալով սրբ եպիսկոպոսին, իր օգնականների հետ միասին 
իջավ Սամոսատ քաղաքը, ր մեծապատիվ կերպով մեծարվեց եպիսկոպոսից և 
եկեղեցց:
Եվ հենց այնտեղ, նյն քաղաքմ գտավ հեենական դպրթյան մի գրագիր, 
Հռոփանոս աննով, որի ձեռով նշանագրերի բոլոր զանազանթյնները՝ 
բարակն  հաստը, կարճ  երկայնը, առանձինն  կրկնավորը ամբոապես 
հորինելց և վերջացնելց հետո ձեռնարկեց թարգմանթյն անել երկ 
մարդ, իր աշակերտների հետ, որոնց առանի աննը Հովհան էր, Եկեղ աց 
գավառից, և երկրորդինը՝ Հովսեփ, Պաղանական տնից: Եվ սկսեց թարգմանել
[սրբ] գիրքը՝ նախ Սողոմոնի Առակներից, որ սկմ հենց հանձնարարմ է 
ծանոթ նել իմաստթյան, ասելով, թե՝ «Ճանաչել մաստթիւն և րատ, 
իմանալ անս հանճարոյ», որ և գրվեց այն գրագրի ձեռով. միաժամանակ և 
սովորեցնմ էին մանկներին՝ գրագիրներ [պատրաստելով ] նյն դպրթյան 
համար:

Կորյն «ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ», հատված

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական աղոթքներն  
տքնթյնները և արտասվաց պաղատանքները, 
խստամբերթյնները, արարհահեծ հոգսերը, հիշելով մարգարեի 
ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ կապրես»:
Եվ այսպես նա շատ նեղթյններ քաշեց իր ազին մի բարի 
օգնթյն գտնել համար: Ամեն բան շնորհող Աստծց իսկապես 
պարգևվեց նրան [այդ] բախտը. Նա իր սրբ աջով հայրաբար ծնեց նոր 
և սքանչե ծննդներ–հայերեն լեզ նշանագրեր: Եվ այնտեղ շտով 
նշանակեց, անվանեց  դասավորեց, հորինեց սիղոբաներով - կապերով:
Եվ ապա հրաժեշտ տալով սրբ եպիսկոպոսին, իր օգնականների հետ 
միասին իջավ Սամոսատ քաղաքը, ր մեծապատիվ կերպով մեծարվեց 
եպիսկոպոսից և եկեղեցց:
Եվ հենց այնտեղ, նյն քաղաքմ գտավ հեենական դպրթյան մի 
գրագիր, Հռոփանոս աննով, որի ձեռով նշանագրերի բոլոր 
զանազանթյնները՝ բարակն  հաստը, կարճ  երկայնը, առանձինն 
 կրկնավորը ամբոապես հորինելց և վերջացնելց հետո 
ձեռնարկեց թարգմանթյն անել երկ մարդ, իր աշակերտների 
հետ, որոնց առանի աննը Հովհան էր, Եկեղ աց գավառից, և 
երկրորդինը՝ Հովսեփ, Պաղանական տնից: Եվ սկսեց թարգմանել 
[սրբ] գիրքը՝ նախ Սողոմոնի Առակներից, որ սկմ հենց 
հանձնարարմ է ծանոթ նել իմաստթյան, ասելով, թե՝ «Ճանաչել 
մաստթիւն և րատ, իմանալ անս հանճարոյ», որ և գրվեց այն 
գրագրի ձեռով. միաժամանակ և սովորեցնմ էին մանկներին՝ 
գրագիրներ
[պատրաստելով ] նյն դպրթյան համար:

Կորյն «ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ», հատված
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Specimen text settings in Armenian. Specimen text settings in Latin
(English language).

He when resumed, with his co-workers, his usual prayerful 
labors, his tearful pleadings, his life of austerity, and his anxiet-
ies, remembering the word of the prophet: “In retiring and rest 
shalt thou live”.
Thus he experienced many tribulations in order to serve his 
nation. And God the All-Bountiful finally granted him that good 
fortune; for with his holy hand he became the father of new and 
wonderful offsprings—letters of the Armenian language, and 
then and there quickly designed, named, determined, their order 
and devised the syllabication.
Then taking leave of the holy Bishop, he went, along with his 
pupils, to the city of Samosata, where he was accorded great 
honors by the Bishop and the Church. He found there in the 
same city, a Hellenic scribe, named Ropanos, by whose hands all 
the variations of the letters as well as the diphthongs were 
devised, a�er which he proceeded with translations, with the 
help Hovsep from the House of Baghan. And thus began the 
translation of the Bible, first, the Proverbs of Solomon, which 
begins with the exhortation to seek wisdom: “To know wisdom 
and instruction, to perceive the words of understanding”, which 
was written also by the same scribe. At once they began to 
teach the youth, [training] scribes for the same task.

Koryun, THE LIFE OF MASHTOTS, fragment

He when resumed, with his co-workers, his 
usual prayerful labors, his tearful pleadings, his 
life of austerity, and his anxieties, remembering 
the word of the prophet: “In retiring and rest 
shalt thou live”.
Thus he experienced many tribulations in order 
to serve his nation. And God the All-Bountiful 
finally granted him that good fortune; for with 
his holy hand he became the father of new and 
wonderful offsprings—letters of the Armenian 
language, and then and there quickly designed, 
named, determined, their order and devised the 
syllabication.

Koryun, THE LIFE OF MASHTOTS, fragmentSet in 16/18pt.

Set in 12/14pt.Set in 12/14pt.

Set in 16/18pt.

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական աղոթքներն  
տքնթյնները և արտասվաց պաղատանքները, 
խստամբերթյնները, արարհահեծ հոգսերը, հիշելով 
մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ 
կապրես»:
Եվ այսպես նա շատ նեղթյններ քաշեց իր ազին մի 
բարի օգնթյն գտնել համար: Ամեն բան շնորհող 
Աստծց իսկապես պարգևվեց նրան [այդ] բախտը. Նա իր 
սրբ աջով հայրաբար ծնեց նոր և սքանչե ծննդներ–
հայերեն լեզ նշանագրեր: Եվ այնտեղ շտով նշանակեց, 
անվանեց  դասավորեց, հորինեց սիղոբաներով - կապերով:
Եվ ապա հրաժեշտ տալով սրբ եպիսկոպոսին, իր 
օգնականների հետ միասին իջավ Սամոսատ քաղաքը, ր 
մեծապատիվ կերպով մեծարվեց եպիսկոպոսից և եկեղեցց:
Եվ հենց այնտեղ, նյն քաղաքմ գտավ հեենական 
դպրթյան մի գրագիր, Հռոփանոս աննով, որի ձեռով 
նշանագրերի բոլոր զանազանթյնները՝ բարակն  
հաստը, կարճ  երկայնը, առանձինն  կրկնավորը 
ամբոապես հորինելց և վերջացնելց հետո ձեռնարկեց 
թարգմանթյն անել երկ մարդ, իր աշակերտների 
հետ, որոնց առանի աննը Հովհան էր, Եկեղ աց 
գավառից, և երկրորդինը՝ Հովսեփ, Պաղանական տնից:

Կորյն «ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ», հատված

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական 
աղոթքներն  տքնթյնները և 
արտասվաց պաղատանքները, 
խստամբերթյնները, արարհահեծ 
հոգսերը, հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «
Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ կապրես»:
Եվ այսպես նա շատ նեղթյններ քաշեց իր 
ազին մի բարի օգնթյն գտնել համար: 
Ամեն բան շնորհող Աստծց իսկապես 
պարգևվեց նրան [այդ] բախտը. Նա իր սրբ 
աջով հայրաբար ծնեց նոր և սքանչե 
ծննդներ–հայերեն լեզ նշանագրեր: Եվ 
այնտեղ շտով նշանակեց, անվանեց  
դասավորեց, հորինեց սիղոբաներով - 
կապերով:

Կորյն «ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ», հատված
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Original index page at actual size.

This facsimile of the original 1810
book’s index page is not intended to
be an exact replica but a similar
version created using today’s
technology to show the similarity of
the new type.

Վ Ա Ր Ո Բ Ց  Ս Ր Բ Ո Ց

որ  ’ի  Հատորն  Ապաից : 

639
Ց Ա Ն Կ

      ովհանն կարապետի կամ     
����րտ  ·    ·     ·     ·     ·     ·     ·               
Պետրոսի հարապետի , և աբի֊����             
սողոմայ սարկաւագի      ·    ·    ·               
Անտոնի անապատաիանի  ·    ·     
Թէոդոսի գ՟րի մեծի    ·    ·     ·         
Եօթն ննջողաց՝ Մանկանցն ե֊
����փեսոսի       ·     ·     ·     ·     ·     ·     
Կիրակոսի , և յտայ     ·     ·        
Վահանայ գոնացւոյ     ·     ·    
Աանասի հայրապ՛՛ աղեքս՛՛        
Կիւր աղեքսանդրացւոյ ·     ·     
Գրիգորի ածաբանի     ·     ·     ·         
Տրիփոնի վկայի ·     ·     ·     ·     ·        
Բարսմայ ճգնօղ հայըապե֊
    տի ե դեսացւոց     ·     ·     ·     ·            
Վ լասայ ե պ՟սին սեբաստիոյ    ·        
Ոնեսիմեայ աշակերտին  պօղո֊    
����սի    ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·             
(��  Երկրորդմն�տօնի�սեղ�֊
    բեստրոսի�,�և�կոստ՛՛�·�)    ·    ·          

ժե՟.

Յ
 11

  
37

 57
103

143
170
188
217
271
289
343

371
386

411

 420

ա՟ .

բ՟ .

գ՟ .
դ՟ .
ե՟ .

զ՟ .
է՟ .
ը՟ .
՟·
ժ՟·
ժա՟ .
ժբ՟ .

ժգ՟ .
ժդ՟ .

The book studied was
Liakatar vark ew vkayabanut'win 
srboc' – (Complete lives of saints)
by M. Awgerian – which would have 
been printed with the hand set 
metal type created on the island of 
San Lazzaro in the Venetian Lagoon.

Digital recreation of historical page.


