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Ներածություն 

Երբ ընդունվեցի Երևանի հ. 103 ավագ դպրոց՝ որպես գրադարանավարուհի, կար այն 

կարծիքը, որ գրադարանավարը միայն գիրք տվող և ընդունող է: Այդ կարծրատիպը 

կոտրելու համար որոշեցի համագործակցել Խնկո Ապոր գրադարանի հետ՝ 

աշխատանքային փորձ, նորարարություն ձեռք բերելու ակնկալիքով: Գրադարանի 

փոխտնօրեն տիկին Շուշանիկի օգնությամբ դպրոց հրավիրեցի մանկագիրներ՝ Սուրեն 

Մուրադյանին և Լիպարիտ Սարգսյանին, որով սկիզբ դրվեց ինքնուրյուն միջոցառումներ 

և հանդիպումներ կազմակերպելու հմտությանը: 

Գրադարանը դարձավ աշակերտների համար սիրելի վայր: Երևանի 103 ավագ դպրոցը 

«Վորդ Վիժն» կազմակերպության կողմից համալրվեց նոր և հետաքրքիր գրքերով: 

Ավելացավ ընթերցողների թիվը: 

Ժամանակակից դպրոցական գրադարանի հմտություններ ձեռք բերելու համար 

մասնակցեցի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Տիգրան Հայրապետյան» 

գրադարանի կողմից կազմակերպված եռօրյա վերապատրաստումանը: 

Դեռ 10 տարի առաջ նույն կրթահամալիրում մասնակցել էի դպրոցի 

գրադարանավարների վերապատրաստմանը և այդ առիթով արդեն ծանոթ էի տիկին 

Մարիին և տիկին Նոնային, ինչպես նաև նրանց հարուստ աշխատանքային փորձին: 

Երբ տիկին Մարին կրթահամալիրի քոլեջում սովորելու առաջարկություն արեց, սիրով 

ընդունեցի: 

Սովորելն ինձ տվեց՝ 

1. Ինքնավստահություն ՝ստացած գիտելիքների շնորհիվ

2. Նեղ մասնագիտական աշխատանքային հմտություն
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3. Բլոգավարություն, արդեն ունեմ անձնական բլոգ 

4. Անգլերեն առարկան հնարավորություն տվեց զբաղվել ինքնակրթությամբ 

5. Բանահյուսություն առարկան հնարավորություն տվեց իրականացնելու հեղինակային 

նախագիծ՝ «Հայկազունիներ»: 

6. Պրակտիկայի շաբաթը տվեց գրադարանների և հրատարակչությունների հետ 

համագործակցելու լայն հնարավորություններ: 

7. Ինձ գրավեց կրթահամալիրի «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի ապակե պատերը, 

աշխատակազմի թափանցիկ աշխատանքը և շարունակական ինքնակրթությունը: 

8. Տիկին Մարիի նախաձեռնությամբ մասնակցեցի գրադարանում արդի հայ 

արձակագիր Գրիգի հանդիպմանը, որն ինձ հնարավորություն տվեց մոտիկից ճանաչել 

գրողին, ձեռք բերել փորձ և հրավիրել դպրոց: 

Եթե առաջին գրադարանների նպատակը եղել է գրքերի պահպանումը, ապա 

ժամանակակից գրադարանը կրթական, մշակույթային, միջոցառումների, նախագծերի 

կազմակերպման, տեղեկատվական միջավայր է: 

Ժամանակը, իր հետ նորանոր տեխնոլոգիաներ բերելով, գրադարանային գործի 

արդիականացումը մեր օրերում անհրաժեշտություն է դարձրել: 

Համեմատության մեջ դնելով ավանդական և էլեկտրոնային գրադարանները՝ հանգել եմ 

այն եզրակացության, որ երկուսն էլ ունեն առավելություններ և թերություններ: Իհարկե, 

էլեկտրոնային գրադարանները համարվում են առավել արդիական և ունեն մեծ 

պահանջարկ: 

Ավանդական գրադարանում գիրքը գտնվում է հստակ վայրում, սահմանափակ թվով: 

Գրադարանային ֆոնդը զբաղեցնում է մեծ տարածք, իսկ աշխատանքային ժամերը 
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նույնպես սահմանափակ են: Այնինչ էլեկտրոնային գրադարանը աշխատում է 

անսահմանափակ գրքերով ցանկացած վայրում, ցանկացած պահին: 

Էլեկտրոնային գրադարանի համար անհրաժեշտ է գրքերի թվայնացում, որը կապված է 

մեծ ծախսերի հետ և պահանջվում է մեծ աշխատանք ու ժամանակ: Այդ ամենով 

հանդերձ՝ պետք է պահպանել նաև հեղինակային իրավունքը: 

Իմ դիպլոմային աշխատանքի մեջ ներկայացնում եմ՝ 

Գրի և գրքի ծագումն ու զարգացման փուլերը 

Գրքի և գրադարանների ծագումն ու զարգացումը: 

Ժամանակակից գրադարանները: 
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Մաս 1 Գրի և գրքի ծագումն ու զարգացման փուլերը 

Հնագույն ժամանակներից ի վեր գիրն ու գիրքը ուղեկցել են մարդուն՝ ձևավորելով նրա 

հոգեմտավոր աշխարհն ու անհատականությունը: 

Գիրքն ինքնին պատմագիտական աղբյուր է: 

«Գիրք» բառի հիմնական իմաստը, այսպես թե այնպես, առնչվում է գիտելիքներին՝ 

կրթությանը, գիտությանը, մշակույթին, տեղեկատվությանը: 

Հունարեն «բիբլիո», լատիներեն «լիբեր», արաբերեն «կիտաբ», սեմական տարբեր 

լեզուներում հանդիպող «սեֆեր», սլավոնական լեզվախմբում օգտագործվող «կնիգա», 

եզրերն միևնույն իմաստն ունեն 〈ստեղծագործություն, շարադրանքի մաս են〉: 

Հայերենում «գիրքը» «գիր» բառի հոգնակի ձևն է, որի հոմանիշն է «մատյանը» 〈այստեղից 

էլ՝ մատենադարան, մատենագիր, մատենագետ և այլն:〉 

Միայն գրի շնորհիվ են ապագայի համար պահպանվում մարդկային մտքի 

նվաճումները: 

Հայ ժողովուրդը, դարեր շարունակ ժայռերի վրա պատկերներ գծելով, պատմել է իր 

կենսագրությունը: Ժայռապատկերները պետրոգլիֆ կոչվող գրություններ են: 

Ժողովուրդն այդ գրություններն անվանել է «այծագրություն»… Մի՞թե հնագույն մեր 

նախնիները մեղավոր են, որ իրենց նորագույն ժառանգները, գուշակելով հանդերձ, 

մինչև վերջ չեն կարողանում ընթերցել ժայռագիր իրենց պատմությունը, էպոսը, 

առասպելները և այլն: (Պետրոսյան Աննա, «Բոլոր ժամանակների Հայաստանը», Ա, Եր.: 

«Դար» հիմնադրամ. 2008, էջ549) 

Մ.թ.ա. 9-6 -րդ դարերից մեզ հասել է ավելի քան 500 սեպագիր: Հատկապես հիշարժան է 

Վանի ուրարտահայկական թագավորության գահակալ Արգիշտի Ա-ի՝ մ.թ.ա. 782 

թվականին արված արձանագրությունը Երևանի 〈Էրեբունիի〉 հիմնադրման 
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կապակցությամբ: Երևանի ծննդյան այդ «այցեքարտը» հայտնաբերվել է 1950թ. 

սեպտեմբերի 25-ին, մեր մայրաքաղաքի արևելյան կողմում՝ Արին - Բերդի տարածքում: 

(Գիրք գրքի մասին,- Եր. «Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիա», 2006, էջ 47) 

Գրքի սկզբնավորումը կապված է գրի ստեղծման հետ, որը մի քանի հազար տարեկան է 

և այդ ընթացքում տարբեր կերպարանք է հագել: Ամենահին ու առաջին կրիչը կամ 

նյութը եղել է կավը: 

Շումերները կավե թաց սալիկների վրա եղեգնի եռակողմ սրած ձողիկներով փորագրում 

էին սեպիկներ հիշեցնող առաջին գրերը: Այնուհետև, սալիկ-գրքերը, ըստ 

բովանդակության ու հերթականության, դարսում էին ուռենու ճյուղերից հյուսված 

զամբյուղների կամ արկղիկների մեջ և դրանց վրա հակիրճ նշումներ էին անում 

բովանդակության մասին՝ գրքի վերնագիրը, հեղինակի, գրքի սեփականատիրոջ, 

հովանավոր աստվածների անունները: Պատրաստում էին նաև սեպագիր տեղեկատու 

սալիկներ: Հետո էլ նույնիսկ ստեղծում ամբողջ գրադարաններ: 

Պահպանվել է 〈մ. թ. ա. 7-րդ դար〉 սալիկների վրա գրված գեղարվեստական հնագույն՝ 

ասուրաբաբելական 〈Գիլգամեշ〉 դյուցազներգությունը։ Այդ եղանակով կազմված 

գրքերից են ստեղծվել առաջին գրադարանները: 

Չինաստանում գրել են հնդկեղեգից (բամբուկ) պատրաստված շերտիկների վրա և շարել 

ամուր թելի վրա։ Ավելի ուշ չինացիները գրել են մետաքսի, իսկ մ. թ. 2-րդ դարից՝ թղթի 

վրա։ Հին Եգիպտոսում նախ գրել են կավե սալիկների, այնուհետև՝ պապիրուսի վրա, 

որը եղեգի մամլած շերտիկներն իրար սոսնձած մի քանի տասնյակ մետր երկարությամբ 

ժապավեն էր և պահվում էր գլանաձև փաթաթված: 

Մ.թ.ա. 2-րդ դարում Փոքր Ասիայի Պերգամոն պետության թագավոր Եվմենես Բ-ն (Ք․ ա

․ 197-159 թթ․) որոշեց կառուցել մի մեծ գրադարան: Նա մեծ քանակության եգիպտական 

պապիրուսի կարիք ուներ, ուստի այն գնելու նպատակով Ալեքսանդրիա գործուղեց իր 

մարդկանց: Որպեսզի չգերազանցվի Ալեքսանդրիայի հռչակավոր գրադարանի փառքը, 
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փարավոնն արգելեց նրանց պապիրուս վաճառել։ Շուտով, Պերգամոնում գտան 

լուծումը. տեղի վարպետները, հորթի ու գառան կաշիները հատուկ մշակման 

ենթարկելով, ստացան նոր գրանյութ՝ պերգամենտը, որ հայերեն կոչվում է մագաղաթ: 

Վաղ շրջանում, Հայաստանում որպես գրելանյութ օգտագործվում էր մագաղաթը 

〈ասորեն - magaleta` գալարված մատյան〉, որը թանկ գրելանյութ էր համարվում: Երբեմն 

մագաղաթը լվանում էին ու վրան նորից գրում: 

Մագաղաթը պապիրուսի համեմատությամբ թանկ էր, սակայն՝ դիմացկուն, ավելի ճկուն 

ու ամուր էր, հեշտությամբ ծալվում էր, իսկ ծալվածքի մասում թերթերը կարվում ու 

միացվում էին իրար։ Միջնադարում մագաղաթե թերթերն ամփոփվում էին կաշեպատ 

կամ լաթապատ փայտե կազմի մեջ: Գրվում էր երկու երեսին և փաթեթի փոխարեն իրար 

վրա դնելով ստացվում էր այժմյան գրքի ձևը։ 

Մագաղաթի համար օգտագործվել է մանր և խոշոր եղջերավոր մատղաշ անասունների 

մորթին։ Այն ունեցել է մշակման տարբեր եղանակներ, որոնց դեղատոմսերը 

պահպանվել են հայերեն բազմաթիվ ձեռագրերում։ Հայերը մինչև 9-րդ դար օգտագործել 

են մագաղաթ, այնուհետ նաև թուղթ: 

Միջնադարում ձեռագիր գիրք ստեղծելը բարդ ու դժվարին գործ էր, որը ներառում էր 

գիր, դպրություն, արվեստներ և արհեստներ: Գրիչի (ձեռագիրը արտագրողի) և էջերը 

ծաղկողի (մանրանկարչի) երկարատև համագործակցության արդյունքում ավարտվում 

էր աշխատանքի միայն մի փուլը: Գիրքը կարելուց ու կազմելուց հետո գրվել է ձեռագրի 

գլխավոր հիշատակարանը: 

Մանրանկարչությունը լրացնելու էր գալիս նաև հայկական ձեռագրական արվեստը, որը 

նույնպես, մինչև տպագրության գյուտը, գրքի ստեղծման, բազմացման ու տարածման 

միակ միջոցն էր: Մանրանկարչությունը Հայաստանում կիրառվել է 5-րդ դարից սկսած, 

այն առավել հարազատ ու բնորոշ է Ավետարաններին, Աստվածաշնչին և կրոնական 

գրքերին: 
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Գրերի գյուտից հետո թարգմանված առաջին գիրքն Աստվածաշունչն է, իսկ առաջին 

մեսրոպատառ նախադասությունն Առակաց գրքից է. «Ճանաչել զիմաստութիւն և 

զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»: 

Հայերեն առաջին գրքերը՝ ձեռագիր մատյանները, ստեղծվել են V դարում՝ հայոց գրերի 

գյուտից հետո։ Պահպանված հնագույն ձեռագիր մատյանը VII դարում ստեղծված 

Վեհամոր Ավետարանն է։ 
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1.1. Ձեռագիր մատյան «Մշո ճառընտիրը» 

«Մշո ճառընտիրը» հսկայածավալ մատյանը գրվել է 1200-1202 թվականին՝ Բարբերդի 

Աստվածատուր տանուտերի պատվերով: 

Գրիչը՝ Վարդան Կարնեցին է, ծաղկողը՝ Ստեփանոսը: Մատյանը գտնվում է 

Մատենադարանում 7729 համարի տակ: 

«Մշո ճառընտիրը» 660 թերթ է ունեցել: Նա հանգրվանել է Մատենադարանում առանց 

կազմի, երկու մասի բաժանված: Առանց կազմի նրա քաշը 28կգ է: Մատյանի 

յուրաքանչյուր թերթը մի երինջի կամ արջառի կաշի է: Ձեռագիրը զարդարված է ճոխ 

լուսնազարդերով, գլխազարդերով, զարդագրերով: Պահպանվել են տերունական երկու 

նկարներ: 

Մատյանն այժմ 601 թերթ ունի: Նրա 17 թերթերը պահվում են Վենետիկում, մեկ թերթը՝ 

Վիեննայում, իսկ 1977թ. Մոսկվայի Լենինի անվան գրադարանից ստացվեց երկու թերթ, 

որոնք նրանից անջատվել էին 1918 թվականին: 

«Մշո ճառընտիրը» առաջին անգամ հափշտակել է Բարբերդի մի սելջուկ դատավոր: 

Երկու տարի թաքցնելուց հետո սելջուկը այն վաճառում է Մշո Առաքելոց վանքին 4000 

արծաթ դրամով, որը հավաքել էին վանքի միաբաններն ու բնակիչները: Մինչև 1915 

թվականը Մատյանը Մշո Առաքելոց վանքում էր: Հսկայածավալ գիրքն, որն անհնար էր 

տանել մենակ, երկու կին կիսելով առնում են իրենց շալակներին և իրենց զավակների 

հետ Մուշի Առաքելոց վանքից հասցնում Թիֆլիս, Հայոց Ազգագրական ընկերություն, 

որտեղից էլ մատյանի երկու կեսերը եկան ու հանգրվանեցին Երևանի Մեսրոպ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանում: (Պետրոսյան Աննա, «Բոլոր ժամանակների 

Հայաստանը», Գ, Եր. «Դար հիմնադրամ. 2010», էջ 162) 

18-րդ դարի կեսերին Կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին Էջմիածնում կառուցեց թղթի 

գործարան: Ստացված թուղթը նախ մշակում էին՝ կոկում էին: Կոկողները հատուկ 
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մասնագետներ էին, նրանք կոկիչներով հարթեցնում էին մագաղաթն,  կտրատում, 

թերթերի էին վերածում դրանք, դարձնում էին մամուլներ ու սկսում էին գրել: 

Գրիչները հմուտ մասնագետներ էին, գրում էին երկաթյա, եղեգնյա ու սագի 

փետուրներից պատրաստված գրչածայր - գրիչներով, որոնք շատ շուտ մաշվում էին: 

«Գրչատաշ» կոչվող գործիքով նրանք նորից սրում էին գրիչները: Որակյալ գրչածայրով 

հնարավոր էր մինչև մեկ էջ գրել՝ մեկ անգամ թանաքամանի մեջ թաթախելով: 

Թանաքը լինում էր մի քանի գույնի և բարձր որակի: Թանաք պատրաստելու համար 

օգտագործում էին ջուր, ձու, բուսական յուղեր, կենդանական ճարպ, մեղրամոմ, 

խեժանյութ, սոսինձներ: Որդան կարմիրը միջատի անունն է, որ հավաքում էին բույսերի 

վրայից, չորացնում էին, փոշու վերածում, ապա հատուկ լուծիչով բացում էին ու 

ստանում կարմրի ցանկացած երանգը: 

Մինչև 19-րդ դար թուղթը եփում էին քուրջ ու փալասից, իսկ 19-րդ դարից այն սկսեցին 

պատրաստել փայտից: 

15-րդ դարակեսին, հազարամյակներ անց, կավե սալիկների, սեպագրերի, մագաղաթյա 

գլանափաթեթների, պապիրուսից, հնդկեղեգից ու թղթից պատրաստված մատյանների 

կողքին հայտնվել էր տպագիր գիրքը, որն ավետում էր գրատպության նոր դարաշրջանը: 
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1.2. Տպագիր գրքի պատմությունը 

Գրքի զարգացման և ժողովրդականացման խոշոր ազդակ էր 1447 թ-ին Յոհան 

Գուտենբերգի տպագրության գյուտը, որով դրվեց գրքի տպագրության հիմքը։ 

Տպագրությունը XV դարում զգալիորեն խթանել է գրքի զարգացումն ու տարածումը։ 

Տպագրությունը գրքերի, թերթերի և ամսագրերի արտադրությունն է: Առաջին տպագիր 

գրքերը եղել են փայտափորագիր և պատրաստվել են Չինաստանում: Փայտե տախտակի 

հարթ մակերևույթին փորագրում էին բնագրի հայելային պատկերը, ապա վարպետը 

սուր դանակով փորում, հանում էր տառագծերի միջև եղած փայտը, և ստացվում էր 

բնագրի ցցուն, ուռուցիկ պատկերը: 

Դրա վրա ներկ էին քսում, վրան դնում մագաղաթ կամ թուղթ ու սեղմում: Ներկը փայտից 

փոխանցվում էր թերթերի վրա: Նույն կերպ էին վարվում նաև պատկերափորագրության 

ժամանակ: Մեզ հասած հնագույն տպագիր գիրքը՝ բուդդայական քարոզների 

ժողովածուն, տպագրվել է 868թ.-ին Չինաստանում: 

Յուրաքանչյուր նշանի համար առանձին տառամարմիններով հավաքովի տառաշարն 

ստեղծել է Պի Շենը Չինաստանում 1044-48թթ.-ին: Եվրոպայում տպագրությունը 

նույնպես կատարվում էր փայտե փորագիր տախտակներից: 

Մարդիկ ձգտում էին ստեղծել այնպիսի տպաձև, որը կազմված լիներ առանձին 

տառերից: Դա հաջողվեց գերմանացի գյուտարար Գուտենբերգին: 1450թ.-ին նա 

սովորական ձիթհան մամլիչը վերածեց տպագրական հաստոցի և հարմարեցրեց 

տպագրության համար: 

Գլխավորն այն էր, որ նա հայտնագործեց այնպիսի տպաձև, որը հնարավորություն էր 

տալիս ստանալ բնագրի՝ ցանկացած քանակության տպագրված օրինակներ 

(տպածոներ): Այդ տպաձևերը բաղկացած էին առանձին-առանձին տառամարմիններից, 

որոնք հեշտությամբ կարելի էր փոխարինել ուրիշներով: 
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Տառամարմինը մետաղե փոքրիկ չորսու է, որի մի ծայրին տառի ուռուցիկ, 

ցցունպատկերն է: Տպագրության ընթացքում տառի պատկերը ներկվում էր և 

արտատպվում թղթին: Գյուտն արագորեն տարածվեց աշխարհում: XV դարի վերջին 

արդեն գրքեր էին տպագրվում Եվրոպայի տասնյակ քաղաքներում: 

Գյուտից ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց հայերն սկսեցին Գուտենբերգի 

եղանակով գրքեր տպագրել: Հայկական տպագրության հիմնադիրը Հակոբ Մեղապարտն 

է, որը 1512թ.-ին լույս ընծայեց հայերեն առաջին տպագիր գիրքը՝ «Ուրբաթագիրքը»: 

Լեզուն գրաբար է, թեման՝ քրիստոնեությունը: 

Երկրորդ հայ տպագրիչն Աբգար Թոխաթեցին է: Նա 1560-ական թվականներին նախ` 

Վենետիկում, ապա` Կոստանդնուպոլսում տպագրեց մի շարք գրքեր, այդ թվում՝ «Փոքր 

քերականություն կամ Այբբենարան» խորագիրը կրող հայերեն առաջին տպագիր 

այբբենարանը: 

XVII դարում հայկական տպագրություն հիմնվեց նաև այլ քաղաքներում՝ Լվովում 

(Ուկրաինա), Նոր Ջուղայում (Իրան), Ամստերդամում (Նիդեռլանդներ): Նոր Ջուղայում 

գիտնական Խաչատուր Կեսարացին և նրա օգնականներն ինքնուրույն պատրաստեցին 

հայկական տառամայր ու մեքենա և 1638թ.-ից սկսեցին հրատարակել մեսրոպատառ 

գրքեր: 

Հատկապես կարևոր էր Ամստերդամի հայկական տպագրությունը: Այստեղ հայ 

տպագրիչների մի ամբողջ խումբ էր գործում Ոսկան Երևանցու ղեկավարությամբ: Հետո 

նրանք փոխադրվեցին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքը: 26 տարվա ընթացքում՝ 1660-86թթ.-

ին, նրանք տպագրեցին այբբենարաններ, Վարդան Այգեկցու «Աղվեսագիրքը», «Արհեստ 

համարողության» առաջին աշխարհաբար գիրքը, առաջին տպագիր Աստվածաշունչը, 

որը 1222 էջանոց հսկա, պատկերազարդ գիրք է: 



14 
 

Ոսկան Երևանցին առաջինն էր, որ տպագրեց բարձրորակ ու բազմաթիվ հայերեն գրքեր: 

260 տարի հայկական տպագրությունը մնաց օտարության մեջ, որովհետև Հայաստանում 

նրա արմատավորման համար պայմաններ չկային: 

Եվ միայն 1771թ.-ին տպարան հիմնվեց Էջմիածնում և տպագրվեց առաջին գիրքը 

Հայաստանում: 1820-ական թվականների կեսերին հիմնվեց Շուշիի տպարանը: 1876թ.-

ին հայկական տպագրությունը մուտք գործեց Երևան և Ալեքսանդրապոլ (այժմ՝ Գյումրի): 

1920-ական թվականներից հայկական տպագրության կենտրոնն աստիճանաբար 

դարձավ Երևանը: Ներկայումս տպարաններ են գործում մեր երկրի բոլոր մեծ ու փոքր 

քաղաքներում: Հայերեն գրքեր ու պարբերականներ են տպագրվում նաև հայկական 

սփյուռքում: 

Գիրքը կազմված է բնագրից, տիտղոսաթերթից և կազմից. վերջինս երբեմն ունենում է 

նաև կազմաշապիկ։ Տիտղոսաթերթի վրա գրվում են հեղինակի անունը, գրքի 

վերնագիրը, հրատարակության վայրը և տեսակը, հրատարակչությունը, տպագրության 

տարեթիվը։ 

Մագաղաթե ամենահին ձեռագիրը Հոմերոսի «Իլիական» պոեմի՝ III դարում գրված մի 

հատված է։ 
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1.3. Աշխարհի հին գրադարաններ 

Աշշուրբանիպալի գրադարանը հին աշխարհից պահպանված խոշորագույն, հնագույն 

գրադարանն է: Ձևավորվել է 25 տարվա ընթացքում Ասորեստանի Նինվե 

մայրաքաղաքում Աշշուրբանիպալ արքայի հրամանով (մ.թ.ա. 7-րդ դար): Նա որոշեց 

հավաքել իր ժամանակի բոլոր «գրքերը» ( կավե սալիկների մի խումբ): 

«Ես հրամայեցի գրել սալերի վրա փառավոր գրերը, որոնք չի ուսումնասիրել ոչ ոք իմ 

նախորդներից, ես հավաքեցի գրերն իմ պալատում, ես տեսակավորեցի դրանք, և ես՝ 

մարդկանց թագավորն ու աստվածների սիրելին, նույնիսկ կարող եմ կարդալ դրանք»: 

Գրադարանը հիմնականում բաղկացած էր կրոնական, ծիսական, բժշկական, 

փիլիսոփայական, աստղագիտական, բանասիրական տրակտատներից: Գրադարանում 

տեղ էին գտել նաև արքայական հրամաններ, պալատական գրառումներ, առասպելներ, 

երգեր և այլն: 

Աշշուրբանիպալի հրամանով գրիչները պատճենահանում էին կավե «գրքերը»: 

Այնուհետև «գրքերը» ստուգվում էին, և եթե ամեն ինչ ճիշտ էր պատճենված, քրմերն այն 

կնքում էին «արտագրված և ստուգված է ըստ հին բնագրի» մակագրությամբ: 

Այնուհետև կավե սալիկները տեղափոխում էին պալատ: Գրադարանում «գրքերը» 

տեսակավորվում էին ըստ ոլորտի, ավելացնում անվանումը «կատալոգի» մեջ, տողերի 

քանակը, սենյակի և դարակի համարները: Վերջում «գրքերը» կնքում էին 

«Աշշուրբանիպալի, տիեզերքի թագավորի, Ասորեստանի թագավորի պալատ» 

մակագրությամբ: Գրադարանն ըստ երևույթին հասարակական էր, քանի որ 

Աշշուրբանիպալը գրում է. «Ես տեղադրեցի դրանք՝ իմ պալատում իմ հպատակներին 

խրատելու համար»: Գրադարանի 25000 կավե սեպագիր աղյուսները հայտնաբերվել են 

19-րդ դարում պատմական Նինվեի տարածքում հնագետների կողմից և պահպանության 

են փոխանցվել Բրիտանական թանգարանին: Կատարված պեղումներն ու 

հայտնագործությունները մարդկության համար բացեցին Առաջավոր Ասիայի մի 
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հնագույն մշակույթ ևս: Ցնցող տպավորություն թողեց այն հանգամանքը, որ «Գիլգամեշ» 

էպոսում համաշխարհային ջրհեղեղի պատմությունը գրեթե համընկնում էր 

Աստվածաշնչում ներկայացվող տարբերակին: 

Ալեքսանդրիայի գրադարանը՝ անտիկ ժամանակաշրջանի մեծագույն գրադարաններից 

մեկը, գործել է Ալեքսանդրիայի մուսեյոնին՝ հելլենիստական գիտության կենտրոնին 

կից, Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում: Հիմնադրվել է մ.թ.ա. 3-րդ դարում Պտղոմեոս 

Լագոսի իշխանության տարիներին: Նա Ալեքսանդր Մակեդոնացուն հաջորդողն էր: 

Գրադարանը հարստացնելու համար Պտղոմեոսը հազարավոր պապիրուսներ ձեռք էր 

բերել Հնդկաստանից, Եվրոպայից և աֆրիկյան շատ երկրներից: 

Մ.թ.ա. 50-40-ական թվականներին Ալեքսանդրիայի գրադարանն ունեցել է շուրջ 800 000 

անուն գիրք, մագաղաթ, պապիրուս, ձեռագիր: Գրադարանում ապրում և աշխատում էին 

գիտնականներ: Սակայն գրադարանին վիճակված չէր երկար գոյատևել: 

Մ.թ.ա. 48 թվականին Հուլիոս Կեսարի կողմից շրջափակվում է Ալեքսանդրիա քաղաքը, 

Անտոնիոս – Կլեոպատրա զույգը դիմադրում էր և փորձում զավթել Կեսարի նավերը ու 

այդ կերպ զրկել նրան ծովի հետ ունեցող կապից: Այս հասկանալով՝ հենց իր՝ Կեսարի 

հրամանով հրկիզվում են նավերը: Բայց ով կարող էր կանխատեսել, որ այդ պահին 

ուժեղ քամի կբարձրանար, և նավերի հրդեհը, անցնելով ցամաք, կհասնի բուն քաղաքին, 

և մի ակնթարթում գրադարանը կհայտնվի բոցերի մեջ: Գրադարանը այրվում է մինչև 

վերջին մագաղաթը: 

Ներկայումս Ալեքսանդրիայի գրադարանի հստակ տեղը հայտնի չէ: Ենթադրվում է, որ 

այն այնքան էլ հեռու չի եղել նավահանգստից: 2002 թվականին վերականգնվել է 

Ալեքսանդրիայի գրադարանը, ավելի ճիշտ կառուցվել, ստեղծվել է նոր 

ուլտրաժամանակակից գրադարան: 
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Մաս 2 Հայաստանյան ժամանակակից գրադարաններ 

Գրադարանների տիպերը և տեսակները 

● Համայնքային 

● Տեխնիկական 

● Երաժշտական 

● Ազգային 

● Մանկական 

● Դպրոցական 

● Մասայական 

● Մշակույթի նախարարության գրադարան 

Ժամանակակից գրադարանները էականորեն տարբերվում են շատերիս պատկերացրած 

գրադարաններից: Գրադարանները դադարել են կատարել միայն «գիրք տալ – վերցնել» 

ֆունկցիան: Գրադարաններն ընթերցողներին գրավելու նորանոր ուղիներ են որոնում: 

Ժամանակակից գրադարաններում սկսվել է գրքերի թվայնացում, որի շնորհիվ 

ընդլայնվում են սպասարկման շրջանակները: Թվային գրադարանը ժամանակի ու 

տարածքի սահմանափակում չունի, ապահովում է գրքի երկարաժամկետ 

պահպանությունը: Թվայնացված գրքերը դրվում են կայքում, որի միջոցով պահպանվում 

է գրականությունը, և բոլորը կարող են դրանից օգտվել: 

Գրադարանները՝ որպես գրավոր հուշարձանների պահոցներ, գոյություն են ունեցել 

հազարամյակներ ի վեր: 
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Հայաստանում գրադարանները եղել են վանքերին ու մենաստաններին կից. 

տեղակայվել են առանձին շինություններում կամ վանքամերձ քարայրներում և կոչվել են 

գրատուն, գրանոց, գանձարան, մատենադարան, դիվան, երբեմն էլ՝ նշխարանոց, 

նշխարախուց: 

Մատենադարան 

Մատենադարանը հին ձեռագրերի և փաստաթղթերի պահպանման աշխարհի 

ամենահարուստ կենտրոններից մեկն է: Այստեղ պահպանվում են շուրջ 23 000 ձեռագիր, 

հմայիլներ, պատառիկներ և 300 000 արխիվային փաստաթուղթ: 

Մատենադարանը հայերեն ձեռագիր մատյանների ամենախոշոր պահոցն է: Այն 

ստեղծվել է 1921 թվականին՝ 5-րդ դարում ստեղծված Էջմիածնի մատենադարանի հիմքի 

վրա, և եղել է առաջին գիտահետազոտական հաստատությունը Հայաստանում: 

Մատենադարանը գրանցված է ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի համածխարհային հիշողության ցանկում: 

Մատենադարանը թվայնացման աշխատանքները սկսել է 2007-ից: Մատենադարանի 

համար առաջնայինը հայերեն ձեռագրերի թվային շտեմարանի ստեղծումն է: Կայքում 

ունեն էլեկտրոնային գրքեր, ձեռագրերի մանրանկարների նմուշներ: Մատենադարանի 

հարուստ գրադարանից կարող է օգտվել ցանկացած մարդ: Մատենադարանն 

ընթերցողներին նյութերի օրիգինալ տարբերակը չի տրամադրում: Ընթերցասրահում 

առանձին համակարգ է ստեղծվել, որի շնորհիվ այցելուն պատվիրում է իր 

ուսումնասիրելիք նյութն ու ստանում դրա էլեկտրոնային ձևն ու ընթերցում էկրանի 

վրա: 

Սա երկկողմանի առավելություն ունի. մի կողմից ձեռագրի շարժ չի լինում, մյուս կողմից 

ընթերցողը հնարավորություն է ունենում նոր տեխնոլոգիաների միջոցով ավելի 

մանրամասն ուսումնասիրել ձեռագիրը, առանձին դետալները խոշոր պլանով նայել: 

Վերջին տարիներին ընթերցողների թիվն ավելացել է հենց այդ համակարգի շնորհիվ: 
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Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրադարանի խնդիրն է թվայնացնել ու 

համացանցում տեղադրել ԳԱԱ-ի գիտական ժառանգությունը: Թվայնացման շնորհիվ 

ընդլայնվում են սպասարկման շրջանակները: 

«Գիրքը միայն տեղեկատվության աղբյուր չէ, այն նաև գեղարվեստական արժեք է: 

Թվային գրադարանը վիրտուալ միջավայր է, ավանդականը՝ հանրային, իսկ մարդը 

հանրային էակ է, որը երբեմն ցանկանում է հանրային միջավայրում լինել», – ասում է 

ԳԱԱ-ի գիտական գրադարանի տնօրեն Կարապետ Մինասյանը: 

Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանն անցել է էլեկտրոնային 

սպասարկման: Գրանցված ընթերցողները կարող են էլեկտրոնային եղանակով գտնել 

իրենց ցանկացած գիրքը, պատվիրել ու հետո միայն գնալ գրադարան: 

Ֆինանսական խնդիրների պատճառով էլեկտրոնային գրքեր գրադարանը դեռ չի 

պատրաստում, սակայն ունի թվայնացված որոշ գրականություն: Գրադարանը 

քաղաքային գրադարան է, ֆինանսավորվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից: 

Ունի հարուստ ֆոնդ, օրական 700-1000 ընթերցող է սպասրկում: Երեխաներին 

գրադարանին մոտ պահելու նպատակով գրադարանը համագործակցում է դպրոցների 

հետ: Ամեն տարի ընտրում են «տարվա լավագույն ընթերցող» -ին և «ամենաակտիվ 

դպրոց» -ը: 

Գրադարանում գործում են տարբեր կենտրոններ՝ Ամերիկյան, Ֆրանկոֆոնիայի, 

Բրիտանական, Ասիական: Այստեղ դասընթացներ են կազմակերպվում տարբեր 

տարիքի ընթերցողների համար: 

Ամեն շաբաթ օր գրադարանում կինոդիտում է տեղի ունենում, որին հաջորդում են 

քննարկումներ: 

Յուրաքանչյուր ուրբաթ «Հեքիաթին հյուր» միջոցառումն է անցկացվում, որին անվանի 

մարդիկ են մասնակցում ու երեխաների համար հեքիաթ կարդում: Գրադարանը 
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տնօրենի նախաձեռնությամբ սպասարկում է նաև մարզերից եկած ուսանողներին: 

Նրանք պարզապես տեղեկանք են ներկայացնում բուհից: 

Հայաստանի ազգային գրադարանից  կարող են օգտվել 16 տարին լրացած անձիք: ՀԱԳ – 

ը հայ տպագիր արտադրանքի ամենամեծ պահոցն է աշխարհում: Գրադարանի 

հարուստ գանձարանում պահվում են հայերեն առաջին տպագիր գիրքը՝ 

«Ուրբաթագիրքը» 〈1512 Վենետիկ〉, առաջին պարբերականը՝ «Ազդարարը» 〈1794թ. 

Մադրաս〉, առաջին տպագիր քարտեզը՝ «Համատարած աշխարհացոյց» 

〈1695թ.Ամստերդամ〉: 

Գրադարանը ֆինանսավորվում է ՀՀ մշակույթի նախարարության միջոցներով: 

Գրադարանը համագործակցում է աշխարհի 40 երկրների 160 կազմակերպությունների, 

գրադարանների և անհատների հետ: 

Թվայնացման գործընթացը գրադարանում մեկնարկել է 2011-ից: Ցանկացած մարդ 

ցանկացած երկրից կարող է մուտք գործել գրադարանի կայք և կարդալ այնտեղ: 

Գրադարանն ունի շուրջ 40 հազ. էլեկտրոնային ընթերցող: Մարդիկ կարող են նաև 

անհրաժեշտ նյութը ներբեռնել: Գրադարանն ունի սքաներներ, որոնց օգնությամբ էլ 

թվայնացնում է գրականությունը: 

Ազգային գրադարանը շարունակում է պահպանել նաև ավանդական մեթոդը. այստեղ 

օրական գիրք է կարդում մի քանի հարյուր ընթերցող: Գրադարանի կայքի « 

Շտեմարաններ» բաժնում կարող են ուսումնասիրել հին հայկական գրքերն ու 

պարբերական մամուլը: 

2008-ից Ազգային գրադարանում գործում է կույր և թույլ տեսողություն ունեցող 

մարդկանց համար նախատեսված ընթերցասրահ: 
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Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանն իրականացնում է 

գրադարանագիտական, տեղեկատու – մատենագիտական, մեթոդական, մշակութային և 

կրթադաստիարակչական գործունեություն: Հիմնադրվել է 1933թ-ին: Սպասարկում է 

տարբեր տարիքային խմբերի: 

Գրադարանը ՀՀ-ում ընթերցանության քաղաքականություն է իրականացնում, 

նպաստում է գրադարանային գործի զարգացմանը, մշտապես կատարելագործում է 

աշխատանքային մեթոդները՝ ձգտելով համապատասխանել միջազգային 

չափանիշներին: 

Գրադարանն իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր՝ սեմինարներ, գիտաժողովներ, 

էլեկտրոնային ֆորումներ, ինչպես նաև բազմաբնույթ միջոցառումներ՝ հանդիպումներ, 

ցերեկույթներ, գրքի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, պոեզիայի ժամեր, մրցույթներ, 

վիկտորինաներ, խոշոր հանդիսություններ, տոնակատարություններ, գրքի 

տոնավաճառներ: Գրադարանն ունի ձայնադարան, հեքիաթի սրահ, հոգեբանի անկյուն: 

2004թ-ից միացել է Հայաստանի գրադարանային միացյալ ավտոմատացման ցանցի 

ձևավորման աշխատանքներին. «Aleph» ծրագրով, իսկ 2014թ. ստեղծված էլեկտրոնային 

տվյալների շտեմարանը կիրառվում է ընթերցողների սպասարկման նպատակով: 

Գրադարանը համագործակցում է ՀՀ-ում գործող դեսպանատների, բազմաթիվ 

տեղական և միջազգային մանկապատանեկան կազմակերպությունների և 

գրադարանների հետ, իրականացնում միասնական ծրագրեր: Սերտ կապեր ունի 

սփյուռքի մտավորականության հետ: Գրադարանն անդամակցում է մի շարք 

միջազգային կազմակերպությունների հետ: 
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2.1. «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան 

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Տիգրան Հայրապետյան» 

գրադարանը գործում է 1989թ.-ից: Գրադարանը կրթահամալիրի մասնաճյուղ է, որը, 

համաձայն կրթահամալիրի կանոնադրության, լիազորված է իրականացնելու 

կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող 

գործունեություն: «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կազմում գործում են 

ուսումնական հաստատություններ, որոնք իրականացնում են նախադպրոցական, 

հանրակրթական, արհեստագործական նախամասնագիտական, միջին 

մասնագիտական, արտադպրոցական կրթական ծրագրեր: 

ՀՀ ԿԳՆ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կենտրոնացված գրադարանն 

սպասարկում է կրթահամալիրի շուրջ 2500 սովորողներին, ուսանողներին և 

աշխատողներին, ինչպես նաև Երևանյան համայնքների դպրոցներին և բնակիչներին: 

Գրադարանի կազմում գործում են 7 ընթերցասրահները: 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Տիգրան Հայրապետյան գրադարանի ֆոնդերը 

օրեցօր համալրվում են գրադարանի աշխատակիցների եռանդուն աշխատանքի 

շնորհիվ: «Թվային գիրք», «թվային դասագիրք», «աուդիոգիրք», «տեսանյութ», «թվային 

ամսագիրք» և այլ բաժիններում կարելի է գտնել դասի համար անհրաժեշտ բավարար 

նյութեր: Թվայնացումը կատարվում է PDF և Word ծրագրերով: 

Գրադարանի անձնակազմը անում է ամեն հնարավորը միջավայրը հարմարավետ և 

հյուրընկալ դարձնելու համար: Գրադարանը համայնքային նշանակություն ունի, քանի 

որ այն ծառայում է ոչ միայն սովորողներին, ուսուցիչներին, վերապատրաստվողներին, 

ուսանողներին այլ նաև համայնքի բնակիչներին: 

Գրադարանում կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ, սեմինարներ, 

քննարկումներ, գրքի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ և այլն: 
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Հետաքրքրություն առաջացնելու համար դեպի գիրքը և գրադարանը կրթահամալիրում 

ստեղծվել է նաև ամառային ընթերցասրահ բակում՝ որտեղ ստեղծված են պայմաններ 

հաճելի ընթերցանությամբ զբաղվելու համար: 

Դասավանդողը իր բլոգում հավաքում է ուսումնական ռեսուրսներ և խմբավորում է 

յուրաքանչյուրը ըստ բաժինների, որից կարող են օգտվել նաև համացանցային այլ 

ընթերցողներ: Իսկ գրադարանավարը գրադարանի կայքում՝ մեկ փաթեթում հավաքում է 

նույն ոլորտի տարբեր դասավանդողների ստեղծած լավագույն նյութերը, որոնք 

նախապես արժանացել են գնահատականի: 

Կրթահամալիրի յուրաքանչյուր սովորող, ուսուցիչ, ծնող համալրում է գրադարանի 

էլեկտրոնային ֆոնդը: Եթե գրադարանում տվյալ գիրքը չկա, սովորողին ընթերցող 

դարձնելու համար տեղեկացնում են, որ կարող է կարդալ էլեկտրոնային տարբերակով: 
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2.2.Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարան 

Յուրաքանչյուր գրադարան կոչված է իրականացնելու իրեն հատուկ գործառույթներ՝ 

պատմամշակույթային, տեղեկատվական, հաղորդակցական, տեխնոլոգիական, 

մանկավարժական, վիճակագրական, սպասարկման և այլն: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մուտքը գրադարաններ փոխեց ավանդական 

գրադարանների տեսքը՝ ինչպես գրադարանավարի, այնպես էլ օգտվողի համար: Եթե 

գրադարանավարի համար աշխատանքը դարձավ ավելի բարդ ու ծավալուն, ապա 

ընթերցողը լայն հնարավորություն ստացավ՝ օգտվելու տարաբնույթ 

ծառայություններից: 

Վերջին տարիների ընթացքում գրադարանը մեծ զարգացում է ապրել կիրառելով 

ժամանակակից մեթոդներ կառավարման մեջ և ներդնելով տեխնոլոգիական լուծումներ: 

Այսօր չափազանց հեշտացված է նյութի որոնումը, սպասարկումը: Գրքային 

քարտարանին փոխարինելու եկան էլեկտրոնային գրացուցակները: Գրադարանները 

միացված լինելով համացանցի համակարգչային ռեսուրսներին՝ կարող են օրվա 

ցանկացած ժամի, հաշված վայրկյանների ընթացքում իրենց ծառայությունները 

մատուցել աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող ընթերցողներին: 

Հայաստանյան շատ գրադարաններ ձեռնամուխ են եղել թվային գրադարանի 

ստեղծմանը: Ներկայիս զարգացումը տանում է դեպի հիբրիդ գրադարան, այսինքն 

գրադարան, որտեղ թղթային կրիչներին զուգահեռ գործածվում են տեղեկատվական 

էլեկտրոնային կրիչներ: 

Այս տեսակետից Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարանը 

բացառիկ երևույթ է մեր երկրի գրադարանային համակարգում: Էլեկտրոնային 

գրադարանները դարձան միջնորդներ՝մարդկության կուտակած մտավոր 

հարստությունը գիտելիքի տեսքով հանրությանը փոխանցելու գործում: 
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Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո 1991 

թվականին Փափազյան գրադարանը սկսեց իր աշխատանքը: Այն անվանվեց 

համալսարանի առատաձեռն բարերար Փափազյան ընտանիքի պատվին: 

2012թվականին գրադարանն ընդլայնվել, բարեկարգվել և համալրվել է տեխնիկապես: 

Կան նոր համակարգիչներ և լաբարատորիա, որտեղ կազմակերպվում են դասընթացներ 

ուսանողների համար: 

Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարանից օգտվող ուսանողների համար 

ստեղծվել է ժամանակակից և անվճար բոլոր պայմանները: Ունի մի շարք ծրագրեր, 

որոնք հեշտացնում են թե՛ սպասարկումը և թե՛ հեռավար ուսուցումը: 

Օր.՝ moodle-e-learning ծրագիրը հեռավար ուսուցման ծրագիր է: Նախօրոք ծրագրում 

գրանցվում են ուսանողները և դասախոսները, և վերջիններս դնում են իրենց նյութերը 

ուսանողների համար: 

Turnitin ծրագիրը ստուգում է գրավորը և նշում՝ քանի տոկոսն է ուրիշի մտքերը, 

այսինքն՝ գրագողությունը: Այդ ծրագրի համար համալսարանը, տարեկան ուսանողների 

թվին համապատասխան, կատարում է վճարումներ: 

Գրադարանի սպասարկումը կատարվում է EOS. Web ծրագրերով, որտեղ նախօրոք 

գրանցվում են ուսանողները, դասախոսները: Ծրագիրը կատարում է «գիրք վերցնել», 

«գիրք հանձնել», «նախօրոք պատվիրել», «ամրագրել», «ժամկետը երկարացնել» 

գործողությունները: 

Ուսանողին գիրքը տրվում է անվճար և մեկ ամսով տասը գիրք միաժամանակ: 

Դասախոսները կարող են վերցնել քսան գիրք և չորս ամսով: 
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Փափազյան գրադարանի հասանելիությունը ընդլայնվում է նաև համալսարանական 

ավանից դուրս: Սա Հայաստանում միակ բաց – բլոկ համալսարանային գրադարանն է, 

որը բաց է հանրության համար: 

Գրադարանում գրանցվելուց հետո շրջանավարտները և դրսի մարդիկ կարող են վերցնել 

երկու գիրք տասնչորս օր ժամկետով: Առաջին այցելության ժամանակ քարտի համար 

վճարում են 6000 դրամ, իսկ տարեկան օգտվելու համար ևս 6000 դրամ: 

Այն քաղաքացին, որը չունի կեցության փաստաթուղթ, 12000-ից բացի վճարում է նաև 

15000 դրամ: Գիրքը վերադարձնելու ժամանակ 15000 դրամը վերադարձնում են 

քաղաքացուն: Սպասարկումը կատարվում է էլեկտրոնային քարտի միջոցով: 

Ուշացած գրքի համար կա տուգանք՝ օրական 100 դրամ, որը չպետք է անցնի 5000 

դրամից: Եթե հրաժարվում են տուգանքից, չեն կարող օգտվել գրադարանից: Բոլոր 

վճարումները կատարվում են տերմինալի միջոցով և կտրոնը ներկայացնում են 

սպասարկման բաժին: Վերջինս էլ իր հերթին մեկ շաբաթվա ընթացքում հավաքված 

կտրոնները ներկայացնում է հաշվապահություն: 

Գրադարանի աշխատակազմը նախօրոք ուսանողներին ներկայացնում է գրադարանը, 

իր տեղեկատվական ծառայությունը: Ունի նաև ուսումնական ուղեցույց իր կայքում, որը 

սովորեցնում է ինչպես օգտվել գրադարանից: Գրադարանավարին հարցեր կարելի է 

ուղղել և՛ էլեկտրոնային փոստով, և՛ հեռախոսով: 

Բացի գրադարանի կայքում տեղադրված օգտվելու ուղեցույցից ակնթարթային 

հաղորդագրությունների միջոցով անձնակազմը պատրաստ է աջակցելու ուսանողներին 

ցանկացած հարցում, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքներում: Ցուցաբերում է 

անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ընթերցողի հետ: 

Խմբային աշխատանքների համար գրադարանն ունի հատուկ սենյակներ: 
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Գրադարանի անձնակազմը տալիս է հնարավորություն սովորելու, թե ինչպես պետք է 

գտնել, օգտագործել և գնահատել տեղեկատվությունը տարբեր ձևաչափերով: 

. Առաջին կուրսեցիների համար ուղղություն տալու ուսուցում: 

. Անհատական ուսուցում և ուսանողների և ֆակուլտետի համար: 

Գրադարանն ունի միջգրադարանային համագործակցություն աշխարհի թվով մոտ 26 

գրադարանների հետ: Այն նյութերը, որոնք գրադարանի հավաքածուի մեջ չկան, 

աշխատակիցները կարող են բերել այլ գրադարաններից՝ օգտվելով OCLC’ s –ի 

միջգրադարանային ռեսուրսների փոխանակման ցանցից: 

Դիմելու դեպքում հեղինակային իրավունքը թույլատրում է ուսանողների և 

դասախոսների կողմից պահանջված գրքի 15%-ը կամ երկու գլուխ էլեկտրոնային 

տարբերակով ուղարկել: Գրադարանից դուրս գրադարանավարը պատասխանատու չէ 

հեղինակային իրավունքի օրենքի խախտման համար: 

Փափազյան գրադարանի էլեկտրոնային բազան հնարավորություն է տալիս նյութը 

կարդալ, լսել և թարգմանել: 

Գրականությունը շատ տարբեր է, հիմնականում անգլերեն է: Ուսանողներին 

սպասարկվող գրականությունից զատ, ունեն նաև գեղարվեստական գրականություն, 

այսինքն հանրությանն ինչ որ հետաքրքրում է, փորձում են հավաքել, ունենալ, թե 

էլեկտրոնային ձևով, թե գրքային: 

Գրադարանի ռեսուրսները աջակցում են ներկայիս բոլոր ակադեմիական ծրագրերին: 

Հավաքածուն ներկայացնում է ավանդական և տեղեկատվական աղբյուրների 

միասնականություն, որը ներառում է՝ 

. 45 000 գիրք 

. 120 000 էլեկտրոնային գրքեր 
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. 40 000 էլեկտրոնային ամսագրեր: 

Գրադարանի տեղեկատվական գործիքները համակարգչի միջոցով հեշտացնում են. 

. Տպագրության և էլեկտրոնային ամսագրերի մուտքը դեպի գրադարան: 

. Օնլայն հանրային կատալոգի մատչելիությունը: 

. Էլեկտրոնային ամսագրերի մուտքը գլխավոր կայք, որն ունի ճյուղային կապեր այլ 

կայքերի հետ: 

. Բազմատեսակ և մասնագիտացված տվյալների բազաներ, ինչպիսիք են՝ ProQuest, 

EBSCOhost, JSTOR և այլն: 

2015թվականի նոյեմբերի 5-ին տեղի է ունեցել ՄԱԿ –ի անկյան պաշտոնական բացումը 

Փափազյան գրադարանում՝ հասանելի դարձնելով ՄԱԿ-ի մասին տեղեկատվությունը 

լսարանին և գրադարանի օգտատերերին: Հասանելի են նաև ՄԱԿ-ի բազմաթիվ 

վիրտուալ գրադարանների և տեղեկատվական բազաների առցանց ռեսուրսները: 

Անկյան ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է արժեքավոր ու արդիական նյութերով: 

Գրադարանը պարբերաբար կազմակերպում է սեմինարներ, հանդիպումներ, 

գրադարանավարների համար: 

Համալսարանի նախաձեռնությամբ հեղինակային իրավունքի մասին կազմակերպված 

սեմինարներում արդեն մի քանի անգամ դասախոսություն է կարդում միջազգային 

փորձագետ, գրադարանային գործառույթներին և հայկական օրենքին քաջատեղյակ 

պրոֆ. Քենեթ Քրուսը: Նա ավելի քան 25 տարի ուսումնասիրել է 188 երկրների 

հեղինակային իրավունքները: 

Հեղինակային իրավունքը չի խախտվի, եթե օգտվողը պահպանի այս չորս դրույթները՝ 

1.Բարեխիղճ օգտագործել 
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2.Վնաս չհասցնել 

3.Օգտագործման նպատակը 

4.Օգտագործման չափը 

Օրենքում կան բացառություններ և հնարավոր է ենթարկվի փոփոխությունների: 

ՀԱՀ Փափազյան գրադարանը պլանավորում է ՀԱՀ արխիվային նյութերի և կրթական 

աշխատանքների պահպանման և տարածման նպատակով ստեղծել համալսարանական 

պահոց: Նոր պահոցը հնարավորություն կտա ՀԱՀ-ին թե պահպանելու արխիվային 

նյութերը և թե ընդլայնելու համալսարանում գիտակրթական ուսումնասիրությունների 

ու հետազորությունների հնարավորությունները: Եվ վերջապես, նոր պահոցը կծառայի 

որպես արժեքավոր կրթական գործիք, որն ավելի ազատ և հասանելի կդարձնի 

տեղեկատվությունը համալսարանում, կնպաստի ՀԱՀ-ի կրթական նյութերի 

դիտումների ու այցելությունների աճին, կարծիքների բազմազանությանը և 

հասարակության կողմից ավելի լայն ճանաչողությանը: 

«Եթե յուրաքանչյուր գիտական աշխատանք լիներ ազատ և հասանելի դասախոսների, 

աշակերտների, ուսանողների համար, մենք ի վիճակի կլինենք ինտերնետն օգտագործել 

որպես կրթվելու իրական աղբյուր», ասել է Եգիպտոսի համալսարանի թվային 

արխիվների մասնագետ Քերոլայն Ռանյոնը: 

Փափազյան գրադարանն ունի անվտանգության համակարգեր, որոնք նման են 

խանութներում օգտագործվող համակարգերին: Կիրառվում են ռեսուրսների մեջ 

տեղադրվող ռադիո - հաճախականության չիպեր: 

Գրադարանից օգտվելիս պահանջվում է պահպանել վարքագծի հետևյալ կանոնները. 

• Բջջային հեռախոսները պետք է անջատված կամ անձայն ռեժիմի տակ լինեն: 
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• Գրադարանում թույլատրվում են խմիչքներ, եթե դրանք թափանցիկ ապակիով կամ 

պլաստմասե շշերով են՝ ապահով կափարիչով: 

• Գրադարանում սնունդ չի թույլատրվում: 

• Գրադարանում ժամանցային նպատակների համար արգելվում են խաղալ 

համակարգչային խաղեր անհատական համակարգիչներով կամ բջջային 

սարքավորումներով: 

Միշտ էլ տպագիր գրքերը իրենց տեղը կունենան գրադարանում: Սակայն, երբ 

տարիների ընթացքում ամեն ինչ էլեկտրոնացվում են, ավելի քիչ տպագիր գրքեր կմնան 

գրադարանում: Ափսոս է, բայց դրանց թիվը կնվազի: 
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Մաս 3. Եվրոպական ժամանակակից գրադարան 

Բելգիայի Գենդ քաղաքում 2017 թվականից սկսվել է պետական հանրային գրադարանի 

կառուցումը, որն իր դռները հանրության առջև պաշտոնապես կբացի 2020 թվականին: 

Դա մի նոր, եզակի նախագիծ է. գիտելիքի, մշակույթի և նորարարության 

միասնությունից կազմել նոր գրադարան, որը պետք է համագործակցի 

լաբորատորիաների, պետական համալսարանի, imec-ի հետ, որտեղ աշխատում են 

գիտնականներ, ինժեներներ, ինֆորմատիկ ծրագրավորողներ: 

Ամենակարևորն այն է, որ գրադարանը պետք է հանդիսանա մարդկանց ծանոթության, 

ստեղծագործ մտքի, գործի փոխանակման, շփման, գիտելիքի, գաղափարի 

ներկայացման ազատ և թափանցիկ վայր: 

Գրադարանը միայն խելացիների և ուսանողների համար չէ, այն նախատեսված է բոլոր 

բնագավառի մարդկանց մի տեղ համախմբելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից, 

մասնագիտությունից, ազգային պատկանելությունից: Գրադարանը պետք է հանդիսանա 

մարդկանց գաղափարների, գյուտերի ներկայացման, ոգեշնչման վայր: Իսկ 

համալսարանի ուսանողները, ձուլվելով այդ ընդհանուրի մեջ, կհանդիսանան գիտելիքի 

լրատվական ինֆորմացիայի միջոց՝ մեդիա: 

Գրադարանը գիտելիք է տալու ոչ միայն գրքով, այլև հնարավորություն է ընձեռնելու 

կենդանի շփում գիտնականների հետ: Յուրաքանչյուր այցելու մասնակից է լինելու 

նորարարություն ներկայացնելիս և նույնիսկ կարող է ստանալ անհատական 

խորհուրդներ անձամբ հեղինակից: Գլխավոր նպատակը մարդկանց ուղեղն ու միտքն 

աշխատեցնելն է, որից կարող են ծնվել նոր գաղափարներ: Իսկ մարդիկ, որոնք ուզում են 

սկզբնական բիզնես բացել, կարող են օգտվել խորհրդակցության ծառայություններից: 

Հետաքրքրասերների համար բաց գիտելիք են տալու՝ ակնկալելով երկկողմանի 

հատուցում: 
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Ներկայացնելով տարբեր ազգերի մշակույթը՝ նպատակ ունեն նրանց համախմբել մի 

տեղ՝ մոտիվացիա: 

Մուտքը բոլորի համար ազատ է, ում որտեղ հետաքրքրում է, կարող է համացանցով 

նախօրոք գրանցվել, իսկ վճարումները կարող են կատարել առցանց: Գրադարանն ունի 

անվճար կայք, որտեղ տեղեկացնում են նախատեսված ծրագրերի մասին: 

Գրադարանն ունի երեխաների անկյուն և նախատեսված տեղեր՝ կարդալու, անաղմուկ, 

խմբային աշխատանքների համար: Իսկ սրճարանի մուտքն ազատ է հանգստի և 

ընդմիջման համար: 

Գրադարանն ունի կոնֆերանսների դահլիճ, մեծ համերգասրահ, ցուցահանդեսի 

տարածք, որոնք կարող են ցանկության դեպքում նախօրոք պատվիրել: Իսկ տանիքում 

կառուցվելու է բացովի և փակովի ռեստորան, որը կունենա բնության մի փոքրիկ 

անկյուն՝ մարդկանց շփումը բնությանը ներդաշնակ դարձնելու համար: 
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Մաս 4. Դպրոցական ժամանակակից գրադարանի զարգացումը 

Դպրոցական ժամանակակից գրադարանը պետք է լինի լավ ֆինանսավորված, 

ընդարձակ, լուսավոր, միևնույն ժամանակ՝ պաշտպանված արևի ուժեղ 

ճառագայթներից, մաքուր, բավարար օդափոխված, լավ կահավորված, գրավիչ, 

համալրված լինի ՏՀՏ սարքավորումներով, հարուստ ֆոնդով և այլն: 

Գրադարանը պետք է լինի դպրոցի «սրտում» - կենտրոնում, այսինքն՝ սովորողների 

ուսումնառության համար բարենպաստ տարածքում, այն դպրոցի ամենակարևոր 

վայրերից է: Գրադարանը պետք է օգտագործվի դասերի ընթացքում, խորհուրդ է տրվում 

կիրառել գրանցման համակարգ: Գրադարանը պետք է ունենա բավարար տարածք՝ 

* դպրոցի սովորողների 10%-ին միաժամանակ տեղավորելու համար 

* ՏՀՏ սարքավորումների համար 

* աշխատանքային տեղ գրադարանավարի համար 

* կողպեքով փակվող տարածք՝ արժեքավոր սարքավորումները ապահով տեղադրելու 

համար: 

Գրադարանի հագեցվածության ԵՄ-ի կողմից ընդունված չափանիշն հետևյալն է՝ 

* 8 անվանում տարրական դպրոցի յուրաքանչյուր աշակերտի համար 

* 13 անվանում հիմնական դպրոցի յուրաքնչյուր աշակերտի համար 

* 17 անվանում ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր աշակերտի համար: 

Դպրոցի գրադարանը պետք է ունենա ինտերնետային կապ, համակարգչային ցանց, 

համակարգչային ծրագրեր, որը հասանելի կլինի բոլոր օգտվողներին, այդ թվում այն 

պետք է ապահովի դպրոցի ներքին և արտաքին ռեսուրսների որոնման OPAC 

համակարգը: 
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Դպրոցի գրադարանի ռեսուրսները պետք է պարունակեն տարբեր տեղեկատվական 

աղբյուրներ, որոնք պետք է ընդգրկվեն համակարգչային գրացուցակում՝ (գրադարանում 

ընդունված ձևով՝ ՀՏԴ / UDC /), որը կընդգրկի ոչ միայն ուսումնական ծրագրերով 

պահանջվող նյութեր, այլ նաև կունենա լայնածավալ այլ հնարավորություններ: 

Դպրոցի գրադարանի ռեսուրսները պետք է պարունակեն տարբեր տեղեկատվական 

աղբյուրներ. 

* գեղարվեստական և այլ գրքեր 

* ՏՀՏ տարբեր սարքավորումներով՝ 

* էլեկտրոնային ռեսուրսներ, տեսանյութեր, տեսաերիզներ, աուդիոնյութեր 

* համակարգիչներ, սկաներ, տպիչներ, պատճենահանման սարք, լամինացման սարք 

* LCD պրոյեկտոր, կախովի պրոյեկտոր, պրոյեկտորի էկրան, ինտերակտիվ 

գրատախտակ, շարժովի գրատախտակ, տեսախցիկ, թվային լուսանկարչական 

ապարատ, 

* ցուցանակներ,ինչպես նաև առաստաղից կախվող ցուցանակներ, որոնք ցույց են 

տալիս՝ գրադարանի տեղը, բաժինների տեղը և այն: 

* հայտարարությունների վահավակ, սայլակներ: 

* գրադարանի դրոշմակնիք՝դպրոցի հասցեով: 

Գրադարանի քարտեզը պետք է հստակ ցույց տա յուրաքանչյուր բաժնի տեղը: 

• Գրադարանային ֆոնդը պետք է համապատասխանի կրթակարգին, մատչելի և գրավիչ 

լինի սովորողներին: 
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•Սովորողները պետք է կարողանան գրադարանում գտնել բազմազան ռեսուրսներ 

տարբեր լեզուներով, որպեսզի զարգացնեն ընթերցանության հմտությունները և 

օգտագործեն դասերի ժամանակ: 

• Գրադարանավարը պետք է գրադարանի կառավարման համակարգի միջոցով կապի 

ռեսուրսները կրթակարգին և ուսումնական ծրագրերին: 

Գրադարանի ռեսուրսները պետք է ընդգրկեն բազմազան տեղեկատվական միջոցներ, 

ներառյալ. 

• գրքերը` գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական, 

• քարտեզները, 

• պատկերները (լուսանկարներ և այլն), 

• պատմական կարևորություն ունեցող թերթերից վերարտադրված տեքստերն ու 

հոդվածները, 

• Web կայքերը, 

• համակարգչային ծրագրերը, 

• առարկաների վերաբերյալ կարևոր հոդվածները մամուլից, 

• հոդվածները ժողովածուներից, 

• տեղեկատուները, 

• հանրագիտարանները /այնուամենայնիվ, հիշեʼք, որ համացանցում կան բազմաթիվ 

հանրագիտարաններ, և մտածեʼք, արդյո՞ք ձեզ անհրաժեշտ է նաև տպագիր 

տարբերակը/ 

• DVD սկավառակները, 
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• CD սկավառակները, 

• տեղերում ուսուցիչների, սովորողների կամ այլ անձանց կողմից ստեղծված նյութերը: 

Ռեսուրսների համալրում 

• Գրադարանի լիարժեք շահագործման դեպքում ռեսուրսների 10%-ը պետք է ամեն 

տարի փոխարինվի: Սա նաև Եվրամիության կողմից առաջարկվող չափանիշներից մեկն 

է: 

• Ռեսուրսների փոխարինումը կարող է իրականացվել կորստի, վնասվածության, նաև 

հնացած, ոչ արդիական կամ անհամապատասխան լինելու պատճառով: 

• Սովորողների և ուսուցիչների կողմից չօգտագործվող ռեսուրսները տեղ չունեն այն 

գրադարանում, որը ձգտում է սովորողների համար օգտակար և արդիական լինել: 

Յուրաքանչյուր ռեսուրս պետք է արժանի լինի պահարանում տեղ գրավելու համար, 

ուստի այն, հավանաբար, գովազդի կարիք ունի` գրադարանից օգտվողների համար իր 

արժևորության շեշտադրմամբ: Գրադարանավարը պետք է դա անի նախքան տվյալ 

ռեսուրսը պահարանից հեռացնելը: 

• Ստելլաժները, որոնք լի են հին, մաշված, ոչ արդիական գրքերով, չեն գրավում 

այցելուներին: Նույնիսկ եթե գրադարանը փոքր ռեսուրսներ ունի, դրանք պետք է լինեն 

լրիվ համապատասխան, գրավիչ և արդիական: 

• Գրադարանավարը պատասխանատու է գրադարանի ռեսուրսների 

համապատասխանության և օգտավետության մշտական գնահատման համար, որպեսզի 

ապահովի գրադարանի կարևոր դերը սովորողների և ուսուցիչների համար: 

Գրադարանային ֆոնդի գնահատումը 

Գնահատեք գրադարանի յուրաքանչյուր ռեսուրս առնվազն տարեկան մեկ անգամ: 

Գնահատումը պետք է պատասխանի հետևյալ հարցերին. 
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• Արդյոք ռեսուրսը վերցվե՞լ կամ օգտագործվե՞լ է վերջին 12 ամիսների ընթացքում: 

• Արդյոք այն ցուցադրվե՞լ է վերջին 12 ամիսների ընթացքում: • 

Արդյոք այն դեռ համապատասխանո՞ւմ է կրթակարգին և/կամ ուսումնական 

ծրագրերին: • 

Արդյոք այն վնասված, պատռված կամ մաշվա՞ծ չէ և ենթակա՞ չէ վերանորոգման: 

• Արդյոք բովանդակությունը դեռ արդիակա՞ն է: 

• Կարո՞ղ է այն այլ կերպ օգտագործվել մինչև կիրառումից վերջնական հանելը, 

օրինակ`՝ դրանից որևէ լուսանկար ցուցադրելու համար: 

• Գրադարանային ողջ ֆոնդը վերջ ի վերջո հնանում և հեռացվում է ստելլաժներից. կամ 

տեղեկատվությունն է հնանում, կամ շապիկն է մաշվում, հնանում, դառնում 

անհրապույր: 

• Բառարանները, որպես կանոն, պահպանման ավելի երկար կյանք ունեն, սակայն 

դրանք էլ են հնանում, վնասվում կամ դառնում ոչ գրավիչ: 

Դասագրքեր և գրադարանի պաշար 

• Դպրոցի գրադարանի առաքելությունն է աջակցել սովորողների հետազոտական, 

ինքնուրույն աշխատանքներին և ընթերցանությանը: Դասագրքերը տարբերվում են 

գրադարանի գրքերից և գրադարանը դրանց պահոցը չէ: Օգտակար է ունենալ դպրոցի 

գրադարանում դասագրքերի նմուշներ, սակայն, ընդհանուր առմամբ, դասագրքերը 

պետք է տեղադրվեն առանձին պահոցում: 

Պահպանում և վերանորոգում 

• Գրադարանավարը պետք է դառնա պահպանման ու վերանորոգման մասնագետ: Երբ 

որևէ ռեսուրս պատռվում կամ մաշվում է, այն պետք է անմիջապես վերականգնվի: Սա 
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նաև լավ ազդանշան է սովորողների և ուսուցիչների համար գրադարանի ռեսուրսների 

արժևորման տեսանկյունից: 

• Գրքերը պլաստիկ կազմով պատելը զգալիորեն երկարացնում է դրանց կյանքը և 

կանխարգելում վնասումը: 

• Գոյություն ունեն տարբեր պլաստիկ կազմեր, պետք է ընտրել դրանցից ամենաթանկն 

ու հաստը: 

• Սոսնձեք ՀՏԴ համարները նախքան գիրքը կազմելը, որպեսզի դրանք հետագայում 

չմաշվեն: 

• Ռեսուրսների մեծ մասը պետք է համապատասխանի կամ կրթակարգին կամ 

այցելուների նախապատվություններին: 

• Համոզվե՛ք, որ ձեր գրադարանի ռեսուրսները տարեցտարի համալրվում են՝ 

ընդգրկելով կրթակարգի բոլոր առարկաները և բոլոր տարիքային խմբերը դպրոցում: 

• Գրադարանի համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ընտրության գործում ներգրավեք 

ուսուցիչներին, սովորողներին և ծնողներին: 

• Հնացած գրքերը կարող են գրավիչ թվալ, եթե ճիշտ ցուցադրված կամ կազմված լինեն: 

Գովազդի դեպքում միշտ էլ հնացած գիրքը նոր գրքին հավասար կարող է գրավիչ 

դառնալ: 

• Նպատակն այն է, որ գրադարանի բոլոր ռեսուրսները մշտապես օգտագործվեն: 

• Եղե՛ք անդադար ու վճռական ձեր գրադարանի զարգացման գործում: Դա վարակիչ է և 

ամեն ոք կցանկանա միանալ ձեզ: Գրադարանում մաքրության և հարմարավետության 

ապահովումը 

• Շատ կարևոր է պահպանել գրադարանը մաքուր և ոչ փոշոտ: 
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• Գրադարանները ստեղծում են սեփական փոշին, հատկապես երբ շատ հաճախողներ 

կան: Պետք է մշակել պահարանների մաքրման հերթականության և 

հաճախականության հատուկ ռեժիմ: 

• Ոչ մի գրադարան գրավիչ չէ հաճախորդների համար, եթե այն փոշոտ կամ կեղտոտ է: 

•Գրքերը և տպագրված նյութերը կարող են վնասվել, մաշվել կամ անհրապուրիչ տեսք 

ստանալ կուտակված փոշու կամ կեղտի պատճառով: 

• Ինչպե՞ս է այն մաքրվում, ի՞նչ հաճախականությամբ և ու՞մ կողմից. այս հարցերը պետք 

է դառնան գրադարանի ընթացիկ գործունեության մասը: 

• Հիմնամաքրումը պետք է կանոնավոր կատարվի, որպեսզի գրադարանը օրինակելի 

դառնա ողջ դպրոցի համար: 

Սովորողների հետաքրքրությունների բավարարում 

• Համոզվե՛ք, որ ձեր դպրոցի սովորողների անհատական հետաքրքրությունները 

պատշաճ չափով բավարարվում են գրադարանում, ինչը նույնպես կարևոր խնդիր է 

դպրոցի գրադարանավարի համար: 

• Այստեղ պետք է առկա լինի տարբեր ժանրերի գեղարվեստական գրականության լայն 

ընտրություն, որը հարմար է բոլոր տարիքային խմբերի սովորողներին և ուսուցիչներին: 

• Ոչ գեղարվեստական գրականությունը նույնպես կարևորվում է սովորողների 

հետաքրքրությունների շրջանակում: Ոչ բոլորն են կարդում գեղարվեստական 

գրականություն, շատերին կարող են հետաքրքրել գրքերը սպորտի, նորաձևության, 

բնության, կարիերայի, հայտնի մարդկանց կենսագրությունների, մեքենաների, 

տիեզերքի և այլ թեմաների մասին: 

• Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և գրողների կենսագրությունները կարող են հիմք 

դառնալ նաև կարիերայի հետազոտման աշխատանքի համար: 
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• Աշակերտի համար սովորելու ամենահեշտ ու լավ ձևը շատ կարդալն է : 

• Որքան շատ են կարդում սովորողները, այնքան ավելի արագ ու վարժ են կարդում: 

Որքան արագ են նրանք սովորում, այնքան ավելի շատ են սովորում: 

• Ողջ կյանքի ընթացքում ընթերցանության սովորության զարգացումը դպրոցի 

գրադարանի թիրախային խնդիրներից է: 

• Ընթերցող ու գրադարանից օգտվող սովորողներն ավելի լավ արդյունքներ են 

ցուցադրում, ինչը կարելի է ուղղակիորեն վերագրել գրադարանին: 

Գրադարանի սեփական ռեսուրսների ստեղծումը 

• Եթե ունեք սկաներ, ապա կարող եք վերցնել ռեսուրսներ յուրաքանչյուրից և ամենուրեք 

և պատճենահանել դրանց օրինակները գրադարանի համար: Հեղինակային իրավունքի 

մասին օրենքների մեծ մասը թույլ է տալիս պատճենահանել ցանկացած գրքի 10%-ը, 

սակայն ստուգեք նաև “Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին” ՀՀ օրենքը: 

• Թերթերի և ամսագրերի հետաքրքիր հոդվածները հնարավոր է կտրել, շերտավորել ու 

ներառել դպրոցի ռեսուրսների գրացուցակում: Ներգրավե՛ք այս աշխատանքում նաև 

դպրոցի ուսուցիչներին: 

• Որոշ ամսագրեր ազատ տրամադրում են քարտեզներ, օրինակ` «National Geographic»-ը: 

Դրանք կարող են լամինացվել և պահվել գրադարանում: Հիմնական բովանդակությունը 

պետք է թարգմանվի. ո՞վ կարող է անել դա: Այս աշխատանքը կատարելիս սովորողները 

գրադարանին կտրամադրեն լրացուցիչ ռեսուրսներ ու նաև ձեռք կբերեն լավ փորձ: 

• Որոշ ընտանիքներ կարող են ունենալ պատմական նշանակության հին 

լուսանկարների հավաքածու, որոնք կարելի է պատճենահանել և պահել գրադարանում՝ 

պատմության կամ հասարակագիտության առարկաների համար: Այլ գաղափարներ 

գրադարանում սեփական ռեսուրսների ստեղծման մասին 
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• Ունե՞ք ընկեր կամ ծանոթ, ով հետաքրքրված է այս կամ ուսումնական առարկայով և 

խորությամբ գիտի ավելին որևէ ոլորտի մասին: Կարո՞ղ են նրանք դպրոցում 

ներկայացնել այդ ոլորտը կամ իրենց աշխատանքը: Հնարավո՞ր է դա նկարահանել 

հետագայում նպատակային օգտագործման համար: Դրանք կարելի է մշակել որպես 

մասնագիտությունների հավաքածու, եթե ծնողները պատրաստ են ներկայացնել, և 

նկարահանել: 

• Ինչո՞վ կարող են օգնել շրջանավարտները լավ գրադարանի ստեղծման գործում: 

• Առաջարկվում է օգտագործել «Նվիրատվություն» նշումը յուրաքանչյուր նվիրած 

ռեսուրսի վրա որևէ անձի կողմից նվիրատվություն կատարելու դեպքում: 

Դպրոցի գրադարանի հովանավորությունը 

• Խնդրե՛ք շրջանավարտներին ու ծնողներին կամ տարբեր կազմակերպությունների 

հովանավորել ռեսուրսների որևէ ցանկ, որն ընտրել եք դուք կամ ուսուցիչները: Դա 

կգրանցվի կպչուն թերթիկի վրա, նշելով, թե ով է նվիրել և ինչ առիթով: Դուք կարող եք 

դիմել մամուլին` թերթերում հովանավորների լուսանկարները տպելու համար: Դա նաև 

կնպաստի դպրոցի և դպրոցական գրադարանի վարկանիշի բարձրացմանը: 

• Դուք շատ բան չեք խնդրում ներդրողներից. դա միայն գովազդում է նրանց: Թույլ մի 

տվեք որևէ մեկին թելադրել, թե ինչ է տալու. նրանք պետք է ընտրեն ձեր ցանկից: Նրանք 

չպետք է նվիրաբերեն որևէ բան, ինչը օգտակար չէ ձեզ և սովորողներին: Ասե՛ք նրանց, 

որ առաջին հերթին ձեզ անհրաժեշտ է ցանկում նշվածը: Եղե՛ք վճռական: 
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4.1.Գրացուցակ: Գրադարանի կառավարման համակարգ: 

Գրքի մշակում 

Ուսումնասիրել գիրքը: Կնքել գրքի տիտղոսաթերթը և 17-րդ էջը: 

Ընտրել բաժինը ՀՏՀ-ի 10 կատեգորիաներից: 

* ընդհանուր 

* Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն 

* Կրոն,աստվածաբանություն 

* Սոցիալական գիտություններ 

* Չի կիռարվում 

* Բնագիտություն 

* Տեխնոլոգիաներ 

* Արվեստ 

* Լեզուներ, գրականություն, լեզվաբանություն 

* Աշխարագրություն, կենսաբանություն,պատմություն 

.Ընտրել հեղինակային նշանը` hեղինակի ազգանվան 1-ին տառը և տվյալ վանկին 

համապատասխանող աղյուսակում եղած թիվը: Օր.՝ Ս-181 

Հեղինակային նշանը ցույց է տալիս այբբենական կարգով գրքի տեղը, իսկ 

դասակարգման նշանը՝ բաժինը: Հեղինակային նշանը միանալով դասակարգման նշանի 

հետ կազմում է գրքի տեղանիշ՝ Շիֆր, որը ցույց է տալիս գրքի տեղը դարակում: Գրքի 
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տեղանիշը՝ շիֆրը գրվում է 2 տողի վրա, վերևում գրվում է դասակարգման նշանը, 

ներքևում՝ հեղինակային նշանը: 

Օր.՝ 820 

Շ-537 

Շիֆրը գրում ենք գրքի տիտղոսաթերթի և կազմի վրա նույնությամբ: 

Գրանցամատյանում գրանցված գիրքն ունի իր հերթական համարը, որը կոչվում է 

ինվենտար համար: 

Գրքի տիտղոսաթերթի կնիքի վերևի մասում, ինչպես նաև 17-րդ էջում գրվում է գրքի 

ինվենտար համարը: 

Եթե գրքային ֆոնդը փոքր է, կիրառվում է երկանիշ աղյուսակ, եթե ֆոնդը մեծ է՝ եռանիշ 

աղյուսակ: 

Ինչ է իրենից ներկայացնում գրքի մշակումը: Գիրքը գրադարան մտնելուց հետո անցնում 

է որոշակի մշակման փուլ: 

Գրանցման մատյանում գրվում է գրքի հեղինակի անունը, վերնագիրը, հատորը, որտեղ է 

հրատարակվել, հրատարակության տարթիվը, ինչպես է ձեռք բերվել, այնուհետև գրքի 

տասնյոթերորդ էջում գրվում է գրքի ինվենտար համարը, դրվում է կնիքը: Նույնը 

կատարում ենք գրքի տիտղոսաթերթի վրա: Անոնսի միջոցով ծանոթանում ենք գրքի 

բովանդակությանը, որոշում՝ որ բաժնին է պատկանում, իսկ յուրաքանչյուր բաժին ունի 

իր ստանդարտ համարանիշը, որը վերցվել է Dewey-ի տասնորդական համակարգից, 

որից հետո շիֆրավորում և տեղավորում ենք: 

Գրքի մշակման շնորհիվ է, որ կարողանում ենք հսկայական գրադարաններում, որտեղ 

հարյուր հազարավոր գրքեր կան, որոշել գրքի տեղը և հանձնել այն ընթերցողին, մի 

խոսքով հասցեավորում ենք գրքի «բնակության վայրը» գրքերի հսկայական աշխարհում: 
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Գրադարանում հասանելի ռեսուրսները պետք է ընդգրկվեն գրացուցակում` 

գրադարաններում ընդունված ձևով: Այդ համակարգը կոչվում է համընդհանուր 

տասնորդական դասակարգում ՀՏԴ /UDC - UniversalDecimal Classification. 

• Այդ համակարգը հնարավորություն է տալիս համախմբել ռեսուրսները 

պահարաններում ըստ բաժինների: Յուրաքանչյուր բաժին ունի իր համարը, որը 

համընդհանուր է ամենուրեք, օրինակ` Գենետիկայի համարը 575 է ցանկացած 

գրադարանում: Երբեմն հիմնական համարին հաջորդում են թվեր, որոնք 

տարանջատում են բաժինները, օրինակ մաթեմատիկական տրամաբանություն` 510.616: 

• Սկզբնական փուլում, երբ ռեսուրսները քիչ են, երկրորդային թվերը պարտադիր չեն, 

բայց ռեսուրսների թվի մեծացման հետ դրանց կիրառելիությունը կդառնա 

անհրաժեշտություն: 

• Այս համակարգը թույլ կտա օգտվողներին գտնել իրենց անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

Դպրոցի գրադարանի հիմնական գործառույթներից է սովորեցնել աշակերտներին լինել 

ինքնուրույն և սովորել ողջ կյանքի ընթացքում: 

• Համընդհանուր դասակարգման համարին /UDC - Համընդհանուր տասնորդական 

դասակարգում -ՀՏԴ/ կարող են հետևել հեղինակի անվան առաջին երեք տառերը` տվյալ 

ռեսուրսը տարբերակելու և հեշտ գտնելու համար: 

• Համարը և տառերը պետք է տպվեն կպչող թղթի վրա` գրքի կողային մասի ներքևում, 

այնպես որ բոլոր պիտակները լինեն հավասար դիրքում, և ձեր աչքերը նույն 

բարձրությամբ տեսնեն դրանք գրադարակի վրա: 

• Գրադարանավարը պետք է մշակի քաղաքականություն`որտեղ փակցնել պիտակները, 

ինչ տառատեսակ օգտագործել, ինչ չափի տառեր, որն է յուրաքանչյուր ռեսուրսի կոդը: 

Այսպիսով, բոլոր օգտվողները, այդ թվում գրադարանի սպասարկող անձնակազմը, 

տեղյակ կլինեն բոլոր ռեսուրսների մասին, իսկ պահարանները կլինեն կանոնավոր, 

մաքուր և արդյունավետ դասավորված: 
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Գրադարանի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս. 

• գրադարանավարին որոշել ռեսուրսից օգտվելու հնարավոր ձևերն ու ժամկետները, 

• դիտել դպրոցի տեղեկատվական կառավարման համակարգում առկա 

տեղեկությունները օգտվողների մասին, 

• տրամադրել և հետ վերցնել ռեսուրսները` կիրառելով հատուկ համարներ ու կոդեր, 

• տպել կոդեր օգտվողների և ռեսուրսների համար, 

• տպել կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկել հիշեցումներ, 

• տպել գրացուցակները, 

• տպել վիճակագրական տվյալներ սպասարկման և ռեսուրսների վերաբերյալ, 

• գույքագրել գրադարանային ֆոնդը: 

Ռեսուրսների ցուցակագրումը գրադարանի կառավարման համակարգում 

Գրադարանի կառավարման համակարգի տվյալները պետք է առնվազն ներառեն. 

• անվանում, 

• հեղինակ, 

• հրատարակիչ, 

• հրատարակման ամսաթիվ, 

• նշումներ, 

• հուշող բառեր, 
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• առարկաներ, 

• դասակարգում (UDC), 

• ISBN, 

• ծավալ 

• ռեսուրսի տեսակը` օրինակ թղթային, 

• գրքի ձևով, 

• թվային ռեսուրս ` գունավոր կամ սև/սպիտակ 

• մանրաչափ պատկերներ 

• ցանկացած այլ տեղեկություն, որն անհրաժեշտ է որոնողին, այդպիսով տվյալ ռեսուրսն 

առավելագույնս կօգտագործվի: 

 

                                      Էլեկտրոնային գրացուցակներ 

Հայաստանյան գրադարանների էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակը 

պարունակում է Հայաստանի գրադարաններում առկա գրքերի, հանդեսների, լրագրերի, 

ատենախոսությունների, սեղմագրերի, քարտեզների և էլեկտրոնային կրիչների 

մատենագիտական նկարագրությունները: ԷՀԳ-ն ունի փնտրման 3 աշխատակարգ՝ 

սովորական, խորացված (Advanced search) և փնտրում ըստ օժանդակ շտեմարանների 

(Authority search): 

Սովորական փնտրում: Գրադարանի գրացուցակ (Library catalog) տողում հավաքում եք 

տեքստը և իրականացնում որոնումը: Փնտրման արդյունքներն ավելի ստույգ դարձնելու 
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համար կարող եք «Գրադարանի գրացուցակ» բացվող ընտրացանկից ընտրել հեղինակ 

կամ վերնագիր կամ ISBN և այլն: 

Խորացված փնտրում։ Այս աշխատակարգում փնտրումը հնարավոր է՝ ըստ բանալի 

բառերի, ըստ նյութի տեսակի, ըստ հրատարակման տարեթվի տիրույթի, ըստ լսարանի, 

ըստ բովանդակության, ըստ ձևաչափի, ըստ լեզվի և այլն: 

Հեղինակավոր գրառումներով փնտրում։ ԷՀԳ-ն ունի նաև օժանդակ շտեմարաններ՝ 

անձնանունների, առարկայական խորագրերի, տեղանունների, կազմակերպությունների 

անունների և այլն: Օժանդակ շտեմարաններով փնտրումը իրականացվում է 

Հեղինակավոր գրառումների ընտրացանկից, ընտրելով համապատասխան գրառման 

տեսակը՝ Անձնանունային, Առարկայական խորագիր, Տեղանուններ, Համընդհանուր 

վերնագիր, Ժամանակագրական բաժանում: 

Մասնակից գրադարաններ 

* Հայաստանի ազգային գրադարան  

* Մանկական ազգային գրադարան  

* Ազգային արխիվ 

* ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան 

ԵՊՀ գրադարան  

* Պոլիտեխնիկական համալսարանի գրադարան  

* Ազգային ագրարային համալսարանի գրադարան  

* Վ.Բրյուսովի անվ. ԵՊԼՀ գրադարան  

* ԵՊԲՀ գրադարան 

http://armunicat.nla.am/
http://www.nla.am/arm/?q=hy
http://www.natchildlib.org/hy
http://www.armenianreligion.am/am/our_partners_9
https://www.google.am/search?ei=ABwkW9jiC4itsgH_iLHIBw&q=%D4%B3%D4%B1%D4%B1+%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&oq=%D4%B3%D4%B1%D4%B1+%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.22500.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.dGmW2KRPTSQ
http://lib.ysu.am/
http://polytech.am/wpolytech/?page_id=438
https://library.anau.am/index.php?option=com_content&view=frontpage&lang=hy
http://brusov.am/library/yslu-library/about-library
https://www.ysmu.am/hy/page_list/gradaran/#sthash.t4FqimxJ.dpbs
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                                Եզրակացություն 

Աշխատում եմ դպրոցի գրադարանում՝ որպես գրադարանավարուհի, և դիպլոմային 

աշխատանքիս թեման ՀԱՀ «Փափազյան գրադարան»-ն է, այդ իսկ պատճառով 

համեմատական զուգահեռներ եմ անցկացնում Եվրոպայի ուսանողական 

գրադարանների, Փափազյան գրադարանի և հայաստանյան դպրոցական 

գրադարանների միջև: 

Եվրոպական ուսանողական գրադարանների և Փափազյան գրադարանի 

աշխատանքային ոճը նույնն է, սակայն պետք է առանձնացնեմ Փափազյան գրադարանի 

դիզայնը՝ ճիշտ ընտրված հանգիստ կանաչ գույնը, կահավորումը և միջին չափի 

ստելլաժները, որովհետև իմ կարծիքով բարձր ստելլաժները նման են արխիվի, փակում 

են տեսադաշտը, դառնում է փակ տարածք, որը ճնշող է: Գրադարանը պետք է լինի 

թափանցիկ, լուսավոր և գրավիչ: 

Նույնը չի կարելի ասել հայաստանյան դպրոցական գրադարանների մասին: Ցանկալի է 

հաճախակի կազմակերպել վերապատրաստումներ գրադարանավարների համար, 

որպեսզի վերջիններս իրենց ստացած գիտելիքներն ու տեղեկատվությունները 

հաղորդեն սովորողներին, քանի որ գրադարանավարը պետք է լինի մանկավարժ, 

հոգեբան, օպերատոր, միջոցառումների նախաձեռնող և դպրոցի տեղեկատվության 

աղբյուր: 

Այս տեսակետից կարելի է առանձնացնել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանը, որը կարող է օրինակ հանդիսանալ 

հանրակրթական դպրոցների համար:Այդ դպրոցի անձնակազմը գրեթե ամեն օր 

վերապատրաստվում և զբաղվում է ինքնակրթությամբ, որն ինձ համար շատ օրինակելի 

է: 
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                 Օգտագործված գրականության ցանկ* 

1.Գիրք գրքի մասին «Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիա», 2006 

2.Պետրոսյան Աննա, «Բոլոր ժամանակների Հայաստանը», հատոր Ա, Գ, Երևան «Դար 

հիմնադրամ», 2008 

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

3. Աշշուրբանիպալի գրադարան 

4.Ալեքսանդրիայի գրադարան  

5. Ժամանակակից գրադարանների մոդելը Հայաստանում  

6. Մատենադարան  

7. ԳԱԱ – ի գրադարան  

8. Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան  

9. Խնկո Ապոր անվան մանկական ազգային գրադարան  

10. Տիգրան Հայրապետյան գրադարան  

11. ՀԱՀ – ի Փափազյան գրադարան  

12. Գրադարանների դերը ժամանակակից աշխարհում  

13. Փափազյան գրադարանի համալսարանական պահոց  

14. ՄԱԿ –ի անկյուն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում  

15. Եվրոպական ժամանակակից գրադարան 

https://mar-amirchanyan.livejournal.com/295254.html
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://mediamax.am/am/news/society/14093
https://mediamax.am/am/news/society/14093
https://mediamax.am/am/news/society/14093
https://mediamax.am/am/news/society/14088
http://natchildlib.org/hy/history
http://books.mskh.am/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://lraber.asj-oa.am/6616/1/226.pdf
http://www.agbu.am/am/project-programs-2/2013-07-30-12-34-46/2013-07-31-09-14-26/aknark-map/227-archive/archive-2013/news1/1478-hah-papazyan-gradaran-13%D5%BE
http://www.un.am/hy/p/un-corner-at-american-university-of-armenia
https://stad.gent/bibliotheek
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 16. Դպրոցական ժամանակակից գրադարանի զարգացումը  

17. Հայաստանյան գրադարանների համահավաք գրացուցակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Աշխատանքը ազդեցություն է կրել ցանկում նշված թղթային և թվային աղբյուրներից 

https://gradaranblog.files.wordpress.com/2013/09/handbook_hy.pdf
http://armunicat.nla.am/

