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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂ 

ՌԵՍՈՒՐՍ – ԿԵՆՏՐՈՆ» 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 

1.1 Դալարի միջնակարգ դպրոցի գրադարանի պատմությունից 

1.2 Գրադարանային ֆոնդը, պայմանները, միջոցները 

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՍՏԵՂԾ ՀԱՄԱՅՆՔ 

2.1 Դպրոցի գրադարանը՝ որպես համայնքին ծառայող կառույց 

2.2 Ո՞վքեր են օգտվում համայնքի գրադարանից 

 

Հավելված 1. Դալարի համայնքային գրադարան, ֆոտոպատում 

Հավելված 2. Դալարի միջնակարգ դպրոցի գրադարան, ֆոտոպատում 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ*  *(ցանկում ներկայացված են օգտագործված 

գրականության  տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուրները, որոնցից 

ազդեցություն է կրել դիպլոմային աշխատանքը): 

 

 

https://margaritminasyan.wordpress.com/2021/06/04/%d6%86%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-3/
https://margaritminasyan.wordpress.com/2021/06/04/%d6%86%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գրադարաններն ընդհանրապես, լայն իմաստով, կենսամշակութային, 

ուսումնական, տեղեկատվական վայրեր են, որոնք նպաստում են տեղեկատվության, 

գիտելիքների ձեռք բերմանը՝ գրքային և տեխնոլոգիական միջոցներով: Գրադարանը մի 

համակարգ է, որը կարևոր դեր և նշանակություն ունի կրթության և հասարակական 

կյանքի բազմակողմանի զարգացման գործում: 

Դպրոցական գրադարաններն ունեն նույն գործառույթը՝ ավելացրած նաև 

հեղինակային ծրագրերի և բազմազան ուսումնական-հետազոտական նախագծերի 

իրականացումը դասավանդողների և սովորողների կողմից: Գրադարանը  դպրոցում 

բազմատարողունակ հիմնարար աղբյուր է  հատկապես սովորողների համար: 

Գրադարաններում համապատասխան միջավայրեր են լուսավոր 

ընթերցասրահները, թաղարներով բույսերի առկայությունը, լուսամուտներից ընթերցողի 

առջև բացվող բնության տեսարանները, գրքերի ազատ դասավորությունը, տեխնիկայի 

միջոցներից օգտվելու համար համապատասխան և հարմարավետ կահույքի 

առկայությունը և, իհարկե, իր գործի գիտակ, գրագետ գրադարանավարի անմիջական և 

պատրաստակամ օգնությունը: Գրադարանային նման միջավայրը նպատակաուղղված է՝ 

նպաստելու ընթերցողների կողմից գրադարաններից օգտվելու մշակույթի զարգացմանը:  

Հիմնավորելով դիպլոմային աշխատանքիս արդիականությունն ու 

հրատապությունը, լինելով Դալար գյուղի միջնակարգ դպրոցի գրադարանավար՝ շատ 

կարևոր եմ համարում, որ դպրոցի գրադարանը  իր նյութատեխնիկական միջոցներով և 

գործառույթներով կարողանա ծառայել համայնքի բնակչությանը թե՛ գրական ու 

գիտական ռեսուրսների, թե՛ պատճենահանման ու թվայնացման աշխատանքների 

իրականցման  տեսանկյունից մինչև  համայնքային ու դպրոցական միջոցառումների, 

հանդիպումների ու այլ նախագծերի իրականացնող: Քանի որ գյուղական համայնքներում 

այսպիսի խնդիրներ շատ են առաջանում, և մարդիկ մի նյութի, ուսումնական, 

գեղարվեստական ռեուրսի կամ պատճենահանման համար հարկադրված  են  լինում 

այցելել մարզկենտրոն: Նման իրավիճակներում դպրոցական գրադարանները՝ որպես  
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համայնքին ծառայող ռեսուրս-կենտրոններ, խնդրի լուծման լավագույն օրինակը կարող 

են դառնալ: 

Դիպլոմային աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, որտեղ հիմնավորված է թեմայի 

արդիականությունը՝ «Դպրոցական գրադարանը համայնքին ծառայող ռեսուրս- 

կենտրոն», և երկու գլուխներից, առաջին գլուխը վերնագրված է  «Դպրոցական 

գրադարաններ», որի  ենթաբաժիններն են՝   

1.1 Դալարի միջնակարգ դպրոցի գրադարանի պատմությունից   

1.2 Գրադարանային ֆոնդը, պայմանները, միջոցները։  

Երկրոդ գլուխը վերնագրված է «Գրադարանաստեղծ համայնք»,   որի ենթաբաժիններն են՝ 

2.1. Դպրոցի գրադարանը՝ որպես համայնքին ծառայող կառույց 

2.2. Ո՞վքեր են օգտվում համայնքի գրադարանից։ 

Աշխատանքն ունի նաև, հավելվածներ, եզրակացություն և օգտագործված 

գրականության էլեկտրոնային և տպագիր աղբյուրների ցանկ: 
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ԳԼՈՒԽ 1. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 

1.1. ԴԱԼԱՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 

         Դալարի միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է 1965 թվականին և նույն ժամանակ էլ 

հիմնադրվել է դպրոցի գրադարանը: Մեր դպրոցի գրադարանի տարածքըը չափազանց 

սահմանափակ է: Նստատեղերը գրադարանի տարածքում քիչ են,  գրքերի 

պահարանները  դասավորված են  հարմարավետ ու համահունչ,  գրադարանը լուսավոր 

է,  ունի ոչ մեծ ընթերցասրահ, պատուհանից երևում է շատ գեղեցիկ տեսարան` գյուղի  

Մայր Աստվածածին եկեղեցին: Դպրոցի գրադարանը զբաղեցնում է 26 քմ տարածք: Այն  

գտնվում է դպրոցի կենտրոնում՝ երեխաներին հասանելի վայրում: Գրադարանն 

աշխատանքային այն վայրն  է, որտեղ աշակերտներն ու ուսուցիչները կարող են կարդալ, 

աշխատել, անցկացնել դասերից դուրս ազատ ժամանակը, ծանոթանալ 

պարբերականներին կամ պարզապես հաղորդակցվել միմյանց հետ: Գրադարանի ֆոնդը 

կազմում է  3952 կտոր  գեղարվեստական և 2430  կտոր մեթոդական գրականություն:      

Մեր գրադարանն ունի ՏՀՏ տարբեր սարքավորումներ՝ տպիչ, սկաներ, 

հեռուստացույց, տեսաերիզ, համացանց և այլն: Դպրոցի ցուցանակները արտահայտիչ են 

և մեր գրադարանին   համապատասխան, որոնք ընթերցողին ուղղորդում են դեպի 

գրադարան:  

Գրադարանը համագործակցում է դպրոցի ուսուցիչների հետ: Նրանց տեղյակ է 

պահում գրադարանի ռեսուրսների հասանելիության, դրանց ստանալու ժամկետների 

մասին, նաև սովորեցնում է ուսուցչական աշխատակազմին և աշակերտներին 

համացանցից արդյունավետ օգտվելու միջոցները: Իրականացնում է համատեղ 

աշխատանքներ, մասնակցում   գրադարանից դուրս ավելի լայն հնարավորություններով 

գործողությունների, դրանք են՝ հանդիպումներ գրքերի հեղինակների հետ, գրական 

հանդիպումներ, մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառումներ, աշխատանքային 

պրակտիկայի, փորձի փոխանակման հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ և այլն: 

Գրադարանավարի աշխատանքում կարևորն ու գլխավորը գրքի ընտրությունն է, 

որը նա առաջարկում է աշակերտին, կարևոր է նաև, որ նա  կարողանա հասկանալ 
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յուրաքանչյուր ընթերցողի պահանջները, գնահատի կարիքները: Երբ սովորողը մտնում է 

գրադարան, գրադարանավարն օգնում է նրան գրքի ընտրության մեջ, ծանոթացնում 

բոլոր սարքավորումներին, ցույց տալիս տեղը և բացատրում օգտագործման ձևերը: 

Գրադարանավարն օգնում է աշակերտներին սովորել ուսումնասիրել, գնահատել,  

տեղեկատվությունը տեղադրել կայքում, ինտեգրել և կիրառել: Սովորողներին  

անհրաժեշտ է ներկայացնել տարբեր տեղեկատվությունների մատչելիության և 

գրադարանում կամ այլ տեղում դրանց հասանելիության խնդիրները: Նրանց անհրաժեշտ 

է բացատրել, որ իրենց հետազոտությունը պետք է ներառի տեղեկություններ տարբեր 

աղբյուրներից: Այդ տեղեկությունները կբավարարեն սովորողների 

հետաքրքրությունները: Սովորողները պետք է յուրացնեն, ինչպես գնահատել 

յուրաքանչյուր աղբյուրը, տեղեկատվությունը:  

Գրադարանավարը պետք է կարողանա խթանել սովորողների ընթերցանության 

զարգացումը: Եթե առաջարկած գիրքն օգնում է աշակերտին առօրյա աշխատանքում, 

հոգեկան բավարարվածություն պատճառում, ձևավորում պատկերավոր մտածելակերպ, 

փոխում վարքագիծը, կարելի է չկասկածել, որ այդպիսի աշակերտի մեջ կձևավորվի 

ընթերցասիրություն, և կարդալու նրա ցանկությունը այլևս երբեք չի մարի: 

            Թեև մեր գրադարանի պահոցը այնքան էլ հարուստ չէ, սակայն դրանք մշտապես 

լրացվում են,  մեր աշակերտների, ծնողների, ուսուցիչների, համայնքի բնաակիչների    

աջակիցների նվիրատվության հաշվին:  

Գրադնարանի ստեղծման գործում կարելի է ակտիվորեն նեգրավել նաև 

շրջանավարտների ու ծնողների, համայնքի բնակիչների և սովորող աշակերտների: 

Ամեն տարի գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ մեր դպրոցի գրադարանը 

համալրվում է հետաքրքիր և պատկերազարդ գրքերով: Եվ այդ գրքերը ձերք է բերվում 

աշակերտների և ծնողների շնորհիվ: 

Մեր գրադարանում ծնողների համար երբեմն կազմակերպվում են սեմինարներ 

դաստիրակության, կրթության, հոգեբանության թեմաներով: Դպրոցի գրադարանի 

շնորհիվ աշակերտ, ուսուցիչ, ծնող փոխհամագործակցության արդյունքում այն դառնում 

է կրթամշակույթային կենտրոն:      Գրադարանը նաև ծառայություններ է մատուցում 

համայնքի բնակիչներին: Գրադարանից հատկապես շատ են օգտվում համայնքի 
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ուսանողները: Գրադարանը համագործակցում է նաև Դալար գյուղի համայնքային 

գրադարանի հետ: 

Դպրոցի գրադարանավարը:  Յուրաքանչյուր գրադարանավար գիտի, որ երբ 

սովորողները լավ են կարդում, նրանք ավելի անկաշկանդ են զգում իրենց ուսումնական 

գործընթացում: Գրադարանավարի առաքելության հիմնական մասը ընթերցանության 

քաջալերումն է: 

           Դա կարևոր գործոն է, որն ազդում է սովորողների վրա: Դպրոցում կան 

սովորողներ, որոնք իրենց տարիքից բարձր ընթերցողական հմտություններ են 

դրսևորում, ուստի նրանց պետք է խրախուսել կարդալ տարբեր ժանրերի գրքեր: 

           Ավելի ցածր կարողություններով օժտված սովորողները պահանջում են ավելի մեծ 

ուշադրություն, նրանց անհրաժեշտ է խրախուսել կարդալ ավելի հաճախ և գործնական 

նպատակներով: Նման իրավիճակում ես՝ իբրև դպրոցի գրադարանավար, խրախուսում 

եմ բարձրաձայն ընթերցանությունը։ Այսպես ավագ սովորողները բարձր ձայնով 

կարդում են իրենց կրտսեր ընկերների համար: 

Գրադարանում գործում է գրքերի վերականգման բաժինը:  Դպրոցի գրադարանի 

ռեսուրսների փոխարինումը իրականացվում է կորստի, վնասվածության, նաև հնացած, 

ոչ արդիական կամ անհամապատասխան լինելու պատճառով: Գադարանավարը պետք 

է դառնա պահպանման ու վերանորոգման մասնագետ: Երբ որևէ ռեսուրս պատռվում 

կամ մաշվում է, այն պետք է անմիջապես վերականգնվի: Սա նաև լավ ազդանշան է 

սովորողների և ուսուցիչների համար գրադարանի ռեսուրսների արժևորման 

տեսանկյունից: Վնասված, պատռված կամ մաշված ռեսուրսները ենթարկվում են 

վերանորոգման դպրոցի կամավոր օգնականների (աշակերտ, ուսուցիչ, այլ մասնագետ, 

ծնող) մասնակցությամբ ու  գրադարանավարի ջանքերով:  

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: Ռեսուրսների մեծ մասը պետք է 

համապատասխանի կամ հանրակրթության պահանջներին կամ այցելուների 

նախասիրություններին: Հնացած գրքերը կարող են գրավիչ թվալ, եթե ճիշտ ցուցադրված 
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կամ ներկայացված լինեն: Գրադարանավարը պետք է կարողանա այնպես 

կազմակերպել աշխատանքները, որ գրադարանի բոլոր ռեսուրսները մշտապես 

օգտագործվեն: 

Գրադարանում մաքրության և հարմարավետության ապահովումը: Շատ կարևոր 

է պահպանել գրադարանը մաքուր և ոչ փոշոտ: 

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 հաճախորդներին, 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 կարևոր մասը: 

Հիմնամաքրումը պետք է կանոնավոր կատարվի, որպեսզի գրադարանը 

օրինակելի դառնա ողջ դպրոցի համար:  

Սովորողների հետաքրքրությունների բավարարում: Դպրոցի գրադարանավարի 

համար կարևոր խնդիր է, որ յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունները պատշաճ չափով 

բավարարվեն գրադարանում: 

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: Արդի ժամանակաշրջանում 

հնարավոր չէ պատկերացնել գրադարնն առանց թվային միջոցների և թվայնացման 

աշխատանքների: Սակայն թվայնացման աշխատանքներ իրականացնելիս պետք է 

առաջնորդվել «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքով:           

        Թերթերի և ամսագրերի հետաքրքիր հոդվածները հնարավոր է կտրել, 

շերտավորել ու ներառել դպրոցի ռեսուրսների գրացուցակում: Կարելի է ներգրավել այս 

աշխատանքում նաև դպրոցի ուսուցիչներին և աշակերտներին: Նման աշխատանք 

կատարելիս սովորողները և ուսուցիչները (թվայնացում, թարգմանություն և այլն) 

գրադարանին կտրամադրեն լրացուցիչ ռեսուրսներ ու նաև ձեռք կբերեն օգտակար ու 

ուսուցողական փորձ: 

        Որոշ ընտանիքներ կարող են ունենալ պատմական նշանակություն ունեցող 

հին լուսանկարների հավաքածու, որոնք կարելի է պատճենահանել և պահել 

գրադարանում՝ պատմության կամ հասարակագիտության առարկաների համար:  

Դպրոցի գործող գրադարանավարի աշխատանքի հիմքում ընկած է տարեկան 

ծրագրերը, որը ներառում է հիշարժան տարեթվեր, մշակույթի և գրականության 

նշանավոր դեմքերի հոբելյաններ, գրքերի քննարկումներ, բեմականացումներ:  

 Համայնքային գրադարանների մասին: Համայնքային գրադարանները  

հիմնադրված են  տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից:  Համայնքային 

գրադարանը ապահովում է համայնքի բնակչության գրադարանային-տեղեկատվական 

մատչելիությունը, համալրում է գրադարանային հավաքածուն հանրապետական, 
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մարզային, տեղական տեղեկույթ կրող համապատասխան նյութական կրիչով, ինչպես 

նաև էլեկտրոնային շտեմարանի միջոցով իրականացնում է դրանց պահպանումը: 

     Համայնքային գրադարանը ապահովում է գրադարանի հավաքածուի և 

տեղեկատվական համակարգերի մատչելիությունը՝ բացառությամբ օրենքով 

սահմանված դեպքերի, ապահովում է գրադարանից օգտվողների համար որակյալ 

ծառայությունների մատուցումը: Նպաստում է կրթությանը, խթանում է 

ընթերցանությանը, ինքնակրթությանը և քաղաքացիների սոցիալական հաղորդակցման 

գործընթացներին: Տրամադրում է համայնքի գրադարանի հավաքածուի վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տեղեկություններ  գրադարանային հավաքածուի պետական գրացուցակի 

համար:  

Համայնքի ղեկավարի պարտադիր լիազորությունների թվում է նաև համայնքային 

ենթակայության գրադարանների գործունեության, դրանց շահագործման եւ նորոգման 

աշխատանքների իրականացումը: Սակայն, ինչպես համայնքային բազում ոլորտներում, 

այստեղ նույնպես տեղական բյուջեն սուղ է: 

Որքան էլ նվիրատվությունը և աջակցությունը մեծ լինի, այն չի կարող մշտապես և 

ամենուր նպաստել գրադարանային խնդիրների և նպատակների լուծմանը: Այստեղ ևս 

անհրաժեշտ են սկզբունքայինհ մոտեցումներ և լուծումներ: 

Այսօր շատերի համար անմատչելի է դարձել գրախանութներում վաճառվող 

գրականության ձեռքբերումը Ուստի թե՛ երեխաների, թե՛ երիտասարդության համար 

ինքնակրթությամբ անվճար զբաղվելու միակ հույսը գրադարաններն են՝ իրենց համեստ 

հնարավորություններով: 

Դալար համայնքի գրադարանն  ունի 8050 կտոր գիրք, որից 6030-ը՝ 

գեղարվեսական, 2020 կտոր՝ մեթոդական: Հայերեն գրականությունն էլ շատ հին է և 

թարմացնելու կարիք կա: Գրադարանն աշխատում է նորմալ աշխատանքային ռեժիմով, 

գրադարանից տարեկան  օգտվում է  280 ընթերցող, որից 212-ը դպրոցահասակներ են: Այն 

զբաղեցնում է 18 քմ և չունի ընթերցասրահ: 

Գյուղական գրադարանային շենքերն ու շինություններն առանց բացառության 

վերանորոգման կարիք ունեն, քանի որ հիմնականում տեղակայված են համայնքների  

գյուղապետարանների շենքերում: Այսօր դրանք անբարեկարգ և անհրապույր 
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ֆիզիկական վիճակում են: Այդ իսկ պատճառով, շատ ավելի նպատակահարմար է 

միավորել դպրոցական և համայնքային գրադարանները՝  ստեղծելով մեկ ընդհանուր 

ռեսուրս-կենտրոն, որը կծառայի համայնքին: 

 

1.2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Գրադարանային ֆոնդը գրադարանային համակարգի «սիրտն» է: Այն 

փաստաթղթերի կանոնակարգված հավաքածու է, որը պետք է համապատասխանի 

կրթակարգին, լինի գրավիչ և մատչելի: 

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 նախատեսված հանրային 

օգտագործման, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կրթական, գիտական, 

կուլտուրական պահանջները բավարարելու համար:    Գրադարանային ֆոնդը 

հավաքական հասկացություն է, այն բաղկացած է գրքերից, և գրքերը հանդիսանում են 

նրա հիմքը, բայց գրքերը փաստաթղթերի հրապարակումների մի տեսակ են, դրա համար 

որպեսզի ունենանք ընդհանրական հասկացողություն գրադարանային ֆոնդը կազմող 

ցանկացած տեղեկատվական նյութերի մասին, կա ընդունված տերմին՝ «փաստաթուղթ»:  

ԳՖ-ը կարող է լինել համընդհանուր կամ արդյունաբերական՝ անկախ իր ծավալից, 

փաստաթղթերի քանակից: Ինչքան մեծ է գրադարանը, այնքան բարդ է ԳՖ-ի 

կառուցվածքը, որը ներառում է իր մեջ` 

 Գֆ-ի հաշվառում 

  վերադասավորում 

 հոսքը դեպի ֆոնդ 

 զննում 

 ստուգում։ 
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ԳՖ-ը բաժանվում է ըստ բովանդակության, ունի նաև լեզուների բաժիններ: ԳՖ-ի 

ձևավորման համար գրադարանավարից պահանջվում է ճշգրիտ իմացություն, ինչպես 

նաև պայմանական հաճախորդի  մշտական ուսումնասիրությունը՝ հաշվի առնելով 

նրանց գրական նախասիրությունները, ճաշակը, կարիքները և  հետաքրքրությունները: 

ԳՖ-ը նաև համարվում է այն ակտիվ մասը, ինչը ոչ մեծ ամբողջությամբ թույլ է տալիս 

լուծել գրադարանի առջև դրված սոցիալական խնդիրները:  

Գրադարանների հավաքածուների պահպանման և հնարավոր կորուստների 

կանխման հարցերն առաջնահերթ հոգածության կարիք ունեն: Գյուղական 

բնակավայրերում գրադարանները պարզապես մոռացված հաստատություններ են:    

Մշակութային կյանքին չմասնակցող երեխաները, պատանիները, երիտասարդները, 

միայն գրադարաններ հաճախելով, կարող են մասնակի լրացնել այդ բացը: Շատ 

գրադարանավարներ նշում են, որ ակտիվ ընթերցողներ են նաև կենսաթոշակառուները, 

հատկապես հիվանդ և անկողնային տարեցները: Հեռուստատեսային եւ հատկապես 

սերիալային գրոհին դատապարտպված մեր ազգաբնակչության, մասնավորապես 

երեխաների և երիտասարդության համար որքան կարևոր է ներկայումս ընթերցանության 

նկատմամբ հարգանք և սեր դաստիարակելը, այդ սերն ու հարգանքը պահպանելը: 

Մինչդեռ գյուղական գրադարանների ներկան վտանգված է: Իսկ վտանգված ներկան 

վտանգում է նաև շատ գյուղերում մշակութային և կրթական եզակի հաստատությունների 

հետագա գործունեությունը: Համայնքային գրադարաններին գրականություն է 

հատկացվում նաև տարբեր նվիրատու անձանց և կազմակերպությունների կողմից: 

Հաճախ դժվար է կապ հաստատել գյուղական գրադարանների հետ:  Համայնքապետերն 

էլ իրենց հերթին հետևողական չեն գրադարանների պահպանման և համալրման 

խնդիրների լուծման հարցում: Դժվար է նաև գյուղական գրադարանների գործունեության 

վերաբերյալ նոր և հավաստի տեղեկատվության ձեռքբերումը: Թեև մտահոգված են, 

սակայն միայն մտահոգությամբ հնարավոր չէ պահպանել եղածը և զարգացնել 

գրադարանային գործը: 

Ռեսուրսների տարբեր ձևերը:  Գրադարանի ռեսուրսները ընդգրկում են 

բազմազան տեղեկատվական միջոցներ  ներառյալ՝ 
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 գրքեր` գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական, 

քարտեզներ, 

 պատկերներ (լուսանկարներ և այլն), 

 պատմական կարևորություն ունեցող թերթերից վերարտադրված տեքստեր 

ու հոդվածներ, 

 Web կայքեր, համակարգչային ծրագրեր, 

 առարկաների վերաբերյալ կարևոր հոդվածներ մամուլից, 

 հոդվածներ ժողովածուներից, 

 տեղեկատուներ, 

 հանրագիտարաններ /այնուամենայնիվ, հիշե՛ ք, որ համացանցում կան 

 բազմաթիվ հանրագիտարաններ, և մտածե՛ ք, թե  արդյո՞ք ձեզ անհրաժեշտ 

է նաև տպագիր տարբերակը/ 

 DVD սկավառակներ, 

 CD սկավառակներ, 

 տեղերում ուսուցիչների, սովորողների կամ այլ անձանց կողմից ստեղծված 

նյութեր: 

Ռեսուրսների համալրում:  Գրադարանի լիարժեք շահագործման դեպքում 

ռեսուրսների 10%-ը պետք է ամեն տարի փոխարինվի, թարմացվի: 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: 
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Գրադարանավարը պատասխանատու է գրադարանի ռեսուրսների 

համապատասխանության և օգտավետության մշտական գնահատման համար, որպեսզի 

ապահովի գրադարանի կարևոր դերը սովորողների և ուսուցիչներ համար: 

Շատ կարևոր է գրադարանային ֆոնդի հարստացումը նոր մատենաշարերով՝ 

հատկապես ներկայից գործող հրատարակչությունների ռեսուրսների ակտիվ 

հրատարակման պայմաններում: 

Գրադարանային ֆոնդի գնահատումը: Պետք է գնահատել գրադարանի 

յուրաքանչյուր ռեսուրս առնվազն տարեկան մեկ անգամ: Գնահատումը պետք է 

պատասխանի հետևյալ հարցերին. 

 արդյո՞ք ռեսուրսը վերցվել կամ օգտագործվել է վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

 արդյո՞ք այն ցուցադրվել է վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

 արդյո՞ք այն դեռ համապատասխանում է կրթակարգին կամ ուսումնական 

ծրագրերին 

 արդյո՞ք այն վնասված, պատռված կամ մաշված չէ և ենթակա չէ վերանորոգման 

 արդյո՞ք բովանդակությունը դեռ արդիական է 

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

օրինակ` դրանից որևէ լուսանկար ցուցադրելու համար: 

Գրադարանային ողջ ֆոնդը վերջիվերջո 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: Դասագրքերի և տեղեկատվական 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը (ԴՇՀ)՝ որպես 

հասարակական կազմակերպություն, հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսին 29-ին: 

2001 թվականին այն վերակազմավորել է: 

Սովորողներին դասագրքերով ապահովելու գործընթացը թափանցիկ և 

վերահսկելի դարձնելու նպատակով կառավարման ավտոմատացված համակարգում 

նախատեսված է սովորողների դասագրքերի հանձման և հետ ընդունման գործառույթ:   

https://schoolbooks.am/#/catalog/00000000-0000-0000-0000-000000000000?group=all
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Գործում է կառավարման ավտոմատացված համակարգ, որը ապահովում է 

էլեկտրոնային տվյալների մատչելիությունը, դպրոցական գրադարանների միչև կապը:                          

 

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՍՏԵՂԾ ՀԱՄԱՅՆՔ 

2.1 ԴՊՐՈՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑ 

 

Համայնքին ծառայող դպրոցի գրադարանը պետք է ունենա համապատասխան 

առանձին մուտք հատուկ  կարիքավորների և համայնքի այցելուների համար, որպեսզի  

ազատ օգտվեն գրադարանից: Պետք է ունենա համապատասխան ցուցանակներ՝ ցույց  

տալու համար գրադարանի տեղը, դրան հասնելու  ուղղությունը:   Ցուցանակները պետք 

է լինեն արտահայտիչ,  որտեղ  հնարավոր է, պետք է տեղադրել սլաքներ՝ նկատի 

ունենալով, որ գրադարանը դառնալու է ավելի պահանջված ու մեծ, քանի որ ծառայելու է  

նաև  համայնքին: Գրադարանը այն կարևոր վայրն է, որից դպրոցում պետք է մշտապես 

օգտվի յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում՝ համայնքի այցելուները: 

Համայնքին ծառայող դպրոցի գրադարանը, պետք է այնպես նախագծվի, որ 

առավելագույնս ազատ տարածքներ ունենա: Ունենա հարմարավետ նստատեղերով 

աթոռներ՝ սովորողների ընթերցանության համար և սեղաններ՝ համակարգիչների 

համար, ընդ որում ցանկալի է, որ դրանք հարմարեցված լինեն  գրականության, 

ամսագրերի ու մամուլի  հետ  աշխատելու համար: 

Հարմարավետ   աշխատանքային տարածքը անհրաժեշտություն է  դպրոցի 

երեխաների և  համայնքի այցելուների համար: 

Դպրոցի գրքերը տարբերվում են գրադարանային գրքերից, քանզի գրադարանը 

պետք է ունենա առանձին պահոց, և դրանք պետք է տեղադրվեն այնպես, որ համայնքի 

այցելուներին հասանելի լինեն: Համայնքին ծառայող դպրոցի  գրադարանը պետք է  

հասանելի լինի համայնքի անդամներին: Քանի որ գրադարանավարը չի կարող աշխատել 

ամբողջ օրը՝ առանց ընդմիջման, ուստի գրադարանի լիարժեք աշխատանքի համար 

պետք է լինի փոխարինող գրադարանավար կամ պետք է ընդունել, որ գրադարանը որոշ 

ժամերի փակ կլինի, սակայն այդ ժամերի մասին պետք է և անհրաժեշտ է տեղեկացնել 
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օգտվողներին:  Գրադարանը պետք է բաց լինի դասերը սկսվելուց առաջ, ազատ ժամերին 

և դասերից հետո:   Դա իդեալական  հնարավորություն է  գրադարանավարի համար` 

օգնելու սովորողներին և այցելուներին նրանց  աշխատանքներում: Գրադարանավարը 

պետք է մշակի ներկայացման  ձև գրադարանն առաջին անգամ այցելող  դպրոցի 

սովորողների և համայնքի բնակիչների համար` ցուցադրելով  նրանց գրադարանում  

գտնվող յուրաքանչյուր իրի տեղը, հասանելի սարքավորումները, դրանց օգտագործման 

ժամերը  և հիմնական կանոները: 

Դպրոցի գրադարանը, եթե ծառայում է համայնքին, ուրեմն պետք է բավարար 

տարածք ունենա, որպեսզի հնարավորություն ընձեռի ուսուցիչներին՝ սովորողներին 

ամբողջ դասարանով գրադարան բրելու, ուսումնասիրություններ կատարելու և նրանց 

տեղեկատվական հմտություններ ու ինքնուրույն հետազոտական  ունակություններ 

քաջալերելու համար, որպեսզի նաև տարածք մնա  այլ օգտվողների համար: Գյուղական 

վայրերում գործող համայնքային գրադարանների համար լավ տարածքներ կարող են 

ծառայել նաև մոտակա այգիները և բացօթյա տարածքները՝ անտառը, դաշտը: 

Համայնքի համար դպրոցի գրադարանը շատ  օգտակար կլինի համակարգիչների, 

նորագույն այլ տեխնոլոգիաների՝ սկաների, պատճենահանման սարքի, հետուստացույցի, 

առկայության պարագայում: Կարող են կազմակերպվել Տ.Հ.Տ. դասընթացներ 

մեծահասակների համար, ինչը կստեղծի լրացուցիչ հոսք դեպի դպրոցի գրադարան: 

Համայնքին ծառայող դպրոցի գրադարանավարը պետք է կազմի գրացուցակներ  և 

խմբավորի ռեսուրսները, որպեսզի օգտվողները գրադարանում հեշտ գտնեն իրենց 

անհրաժեշտ նյութերը, գրադարանավարը նաև պետք է զարգացնի պահոցը դպրոցի, 

ուսուցիչների, սովորողների և համայնքի այցելուների կարիքներին համապատասխան:  

Եթե համայնքում առկա է որևէ այլ  հանրային գրադարան, ապա այն ծառայելու է 

նույն նպատակներին, ինչ դպրոցի գրադարանը՝ խթանել ընթերցանությունը համայնքում: 

Հանրային գրադարանների գրադարանավարները կարող են դառնալ 

խորհրդատվության արժեքավոր աղբյուր դպրոցի գրադարանի դասակարգման 

գործընթացում: 

Նրանք կարող են առաջարկել հետևյալ օգնությունը. 

 աջակցել գրքի փառատոնի կազմակերպմանը 
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 օգնել գրքերի խմբավորման գործում 

 տրամադրել լրացուցիչ գրքեր  

 տրամադրել լրացուցիչ ռեսուրսներ նախագծերի համար  

 տրամադրել ցուցադրվող ռեսուրսներ 

 ցուցադրել դպրոցի նախագծերը համայնքում 

 աջակցել աշակերտ-գրադարանավարներին 

 կազմակերպել գրական միջոցառումներ 

 այդ գրադարանները կարող են գործել որպես մեկ ընդհանուր միավոր կամ 

աշխատել սերտ համագործակցությամբ:  

Հանրային գրադարանները կարող են լինել այն կենտրոնական վայրը, որտեղ 

գրադարանավարները հանդիպում են փորձի, նոր գաղափարների և 

նախաձեռնությունների փոխանակման համար:  

 

2.2.  ՈՎՔԵ՞Ր ԵՆ ՕԳՏՎՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ 

 

Դպրոցների մեծ մասն ամուր կապեր ունեն համայնքային գրադարանների հետ  և 

նույնիսկ շատ ու շատ համայնքային գրադարաններ գտնվում են միևնույն շենքում:   

Համայնքային գրադարանները չպետք է սահմանափակվեն միայն հետաքրքրվող 

ընթերցողներին գրքեր տրամադրելով, որովհետև գրադարանների հիմնական 

նպատակներից մեկն էլ պետք է լինի բնակիչների մասնակցությունը համայնքային 

տարբեր նախաձեռնություններում խրախուսելը, համայնքային հանդիպումների և 

քննարկումների համար վայր տրամադրելը, իսկ այդ ամենը կնպաստի համայնքային 

մոբիլիզացիային և զարգացմանը: Այս ամենը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է նշել, որ 

գրադարանները կարող են և պետք է ունենան մեծ դեր համայնքային զարգացման 

համատեքստում: Ահա մի քանի օրինակներ, թե ինչպես կարելի է օգտագործել 

գրադարանները վերը նշված նպատակներին հասնելու համար։ 

Գրադարաններն այսպես թե այնպես երիտասարդների հետաքրքիր 

հավաքատեղիներ  են, նույնիսկ եթե կարճ ժամանակով, սակայն երիտասարդներն 

այցելում են համայնքային գրադարաններ: Այստեղ նրանք հնարավորություն են ունենում 
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դպրոցական լարված առօրյայից հետո շփվել և արժեքավոր մտքեր փոխանակել միմյանց 

հետ: Ստեղծագործ մտածելակերպի շնորհիվ գրադարանավարները կարող են 

օգտագործել երիտասարդների պոտենցիալն ու տարբեր տեսակի համայնքային սոցիալ-

մշակութային և կրթական նախաձեռնություններ իրականացնել:     Երիտասարդների 

շրջանում հնարավոր է մինի ծրագրերի մրցույթներ անցկացնել և լավագույն ծրագրերին 

աջակցել, որպեսզի իրականություն դառնան: Այն երիտասարդներն, ովքեր օտար 

լեզուներից կամ կոնկրետ առարկայից են լավ, կարող են բաց դասեր, քննարկումներ կամ 

ֆիլմի դիտումներ կազմակերպել, որը հնարավորություն կտա ընդգրկել համայնքի այլ 

անդամներին ևս, ինչպես նաև զարգացնել հենց դասընթացավարների հմտությունները: 

Գրադարանները ոչ միայն գրքերի պահոցներ պետք է ընկալվեն, այլև 

գրադարանում առկա յուրաքանչյուր ռեսուրս առավելագույնս պետք է օգտագործել:    

Կարևորագույն ռեսուրս է հենց գրադարանում աշխատող անձնակազմը, քանի որ նրանք 

ամենից լավ գիտեն համայնքի տաղանդավոր և ակտիվ երիտասարդներին, ավելին՝  հենց 

նույն աշխատողները ևս ունեն այլ տաղանդներ ու ձիրքեր, որոնք համապատասխան 

միջավայրի առկայության դեպքում կարող են ծառայել համայնքի շահերին: Մեկը կարող 

է հանրային խոսքից է լավ, մյուսը ծրագրեր գրելուց, մի երրորդը, ինչու չէ, կարող է 

էթիկայի խմբակ վարել:   

Գրադարանների տարածքներն ու տեխնիկական պարագաները ևս ռեսուրսներ են 

յուրաքանչյուր ծրագրի համար: Թեև գրադարանների բյուջեները շատ սեղմ են, սակայն 

յուրաքանչյուր գրադարան, վստահ եմ, ունի սեղաններ, աթոռներ, ցուցադրման պատեր, 

ժողովների կամ սեմինարների սենյակներ, կանաչապատ բակ և այլն: 

Դպրոցների մեծ մասն ամուր կապեր ունի համայնքային գրադարանների հետ, 

ավելին՝ արդեն շեշտեցինք, որ շատ ու շատ համայնքային գրադարաններ գտնվում են 

միևնույն շենքում:   Համայնքային գրադարանները նմանատիպ մոդելով կարող են 

համագործակցել նաև համայնքային այլ կառույցների հետ: 

Սրանք ընդամենը մի քանի առաջարկներն էին, թե ինչպես կարելի է 

ամբողջությամբ օգտագործել գրադարանների պոտենցիալը և նրանց դարձնել 

համայնքային զարգացման գործընթացի ակտիվ մասնակից, շատ ու շատ համայնքային 
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զարգացման մասնագետներ իրենց առօրյա աշխատանքում բազմաթիվ այլ ձևերով կարող 

են օգտագործել համայնքային գրադարանների պոտենցիալը:           

Շատ կարևոր է համայնքային գրադարանների զարգացումն ու հզորացումը, դրանց 

նյութական և տեխնիկական զինումը: Համայնքային գրադարանները ռեսուրս- 

կենտրոններ են, որոնք պետք է սպասարկեն տարածաշրջանի դպրոցներին և միջին 

մասնագիտական ու բարձրագույն հաստատություններին, ինչպես նաև առհասարակ 

համայնքի բնակչությանը: Ուստի՝  կարևոր է, որ համայնքային գրադարանը տեղեկացված 

լինի և համահունչ քայլի նորագույն ժամանակներին, կազմակերպի տարբեր 

միջոցառումներ, և ինքն էլ դառնա դրանց մասնակիցը: Ճանապարհներ գտնի՝ իր 

ընթերցողներին արդի ժամանակաշրջանի նոր հարտարակվող գրքեր հրամցնելու, 

կապեր հաստատելու ժամանակակից գրողների հետ: Այս առումով համայնքային 

գրադարանները պետք է դառնան միջմշակութային կապող օղակ և ծառայեն իրենց 

նպատակին: Այսպիսի պայմաններում անխուսափելի են դառնում գրադարանավարների 

մշտական վերապատրաստումները, փորձի փոխանակումները իրենց գործընկերների 

հետ: Գրադարանավարը պետք է զարգացնի իր հմտություններն ու կարողությունները, 

սովորի ՏՏ ոլորտի մի շարք համակարգչային և գրադարանին անհրաժեշտ ծրագրեր, 

կարողանա զբաղվել թվայնացման, սկանավորման, պատճենահանման 

աշխատանքներով, ապահովի միջգրադարանային կապեր, տիրապետի ռեսուրսների 

փնտրման համակարգերին:   Գրադարանի զարգացման գործում շատ կարևոր է դառնում 

գրադարանի՝ սոցիալական ցանցերում ներկայացված լինելը, ինչը սերտ կդարձնի 

տարբեր գրադարանների միչև կապը և կնպաստի տեղեկատվության տարածմանն ու 

իրազեկմանը: Այս ամենի հետ մեկտեղ կարևոր է դառնում համայնքային գրադարանի 

բլոգի կամ վեբ կայքի առկայությունը: 

Գրադարանները պետք է ստեղծել այնպիսի վայրերում, որ նրանցում հնարավոր 

լինի ներգրավել համայնքը: Համայնքի համար նախատեսված  գրադարանները  պետք է 

լինեն  բնակիչներին հասանելի վայրերում:      
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այսօր չափազանց հեշտացված է նյութի որոնումը:   Սպասարկումն ամբողջությամբ 

կառուցված է ընթերցողի ժամանակը խնայելու, նրա աշխատանքը հաճելի և դյուրին 

դարձնելու սկզբունքի վրա: Գրադարանային միջավայրը չի կարող միապաղաղ և 

անհրապույր լինել, ընդհակառակը՝ այն գրավիչ, հարմարավետ, օգտագործելի և 

կենսունակ լինելով է ապահովում, խթանում ընթերցողի, անհատի և խմբերի 

ստեղծագործական, ուսումնական, հետազոտական աշխատանքների իրականացումը: 

Գրադարանավարի արհեստավարժությունից, փորձից, գիտելիքների պաշարից, մի 

խնդրից մյուսին անցնելու հմտությունից բացի՝ կարևոր են դառնում նրա անհատական 

գծերն ու նվիրվածությունը գրադարանի առջև դրված խնդիրների լուծման գործում: 

Գրադարանը մեծ դեր է կատարում ընթերցասեր հանրության համար:    

 Համայնքների գրադարանները պետական հոգածության կարիք ունեն: 

Հետևողականորեն իրականացվող մշակութային ծրագիր է պետք, որի միջոցով 

գրադարանները կդադարեն գրապահոց լինելուց  և կդառնան մշակութային օջախներ, 

ինչպես եղել են նախկինում․ այսպես են մտածում են գրադարանային գործիչները։ Դալար 

համայնքի գրադարանը կարիք ունի համալրվելու նոր գրականությամբ, քանի որ 

երիտասարդները, այցելելով գրադարան, չեն գտնում ժամանակակից ու նոր այն 

գրականությունը, ինչն այսօր հոգեհարազատ է իրենց։ 

Ամփոփելով աշխատանքս՝ հուսանք, որ համառ և նպատակասլաց ջանքերի ու 

աշխատանքի արդյունքում մեր դպրոցն էլ, ինչպես նաև ցանկացած գյուղական փոքր 

համայնիքի դպրոց,  կունենա նորագույն տեխնոլագիաներով և ռեսուրսներով հարուստ 

գրադարան, որը՝ որպես ռեսուրս-կենտրոն, կսպասարկի նաև համայնքի բնակիչներին և 

հասանելի կլինի ուսանողների, աշակերտների, ուսուցիչների և առհասարակ ողջ 

հանրության համար:  
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 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ* 

Տպագիր աղբյուրներ 

1. Գագիկ Սուքիասյան «Գրադարանը և գրադարանավար մասնագետը դպրոցական 

կրթության համակարգում», Երևան, 2016թ․ 

2. ՀՀ Մշակույթի նախարարության Խնկո-Ապոր ազգային մանկական գրադարան, 

«Հայտնի և անհայտ գրադարանավարներ, անվանի գրադարաններ», Երևան, 

2012թ․, կազմող՝ Գայանե Կարապետյան, խմբագիր՝ Ներսես Հայրապետյան  

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

3. Վիքիպեդիա 

4. Մարի Գաբանյան և ընկերներ «Ուղեցույց ժամանակակից գրադարանավարների 

համար», 2017թվական, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

5. Hetq.am, Համայնքային գրադարան 

6. VANGOGHLIFE կայքէջ 

7. Հայաստանի հանրապետության օրենքը գրադարանների եվ գրադարանային 

գործի մասին 

 

 

 

 

 

 

*Ցանկում ներկայացված են  օգտագործված գրականության տպագիր և էլեկտրոնային 

աղբյուրները, որոնցից ազդեցություն է կրել իմ դիպլոմային աշխատանքը: 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AC%D5%AD%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%A7%D5%BB
https://lib.mskh.am/images/books/Uxecuyc-jamanakakic-gradaranavarneri-hamar.pdf
https://lib.mskh.am/images/books/Uxecuyc-jamanakakic-gradaranavarneri-hamar.pdf
https://hetq.am/hy/article/72718
https://vangoghlife.ru/hy/opisanie-raboty-bibliotekarya-bibliotekar-professiya.html
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=64917
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=64917

