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վերաբերյալ:
Կարևոր նյութ է նաև հուշարձանների թվագրության համար:
Հայաստանում կղմինդրը հայտնի է դեռևս հելլենիստական
շրջանից, որի օգտագործումը հանդիսանում է շինարարական բարձր
տեխնիկայի և քաղաքային մշակույթի վկայություն: Մեզ հայտնի
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պեղումներից: Դրանց զանգվածային բնույթը և պատրաստման
որակը վկայում են, որ կղմինդրի արտադրությունն անտիկ շրջանում
գտնվել է զարգացման բարձր մակարդակի վրա: Հավանական է, որ
կղմինդրի արտադրությունը Հայաստան և հարևան երկրներ անցել է
Փոքր Ասիայից: Այդ մասին կարող է վկայել նաև անվանումը`
«կղմինդր», որը փոխ առնված է հունարեն «կերամիս» բառից:
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փոփոխությունների և էականորեն տարբերվում անտիկ շրջանի
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