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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Գրադարանն իր անսպառ գանձարանով համեմատվել է տիեզերքի, իսկ գիտելիք որոնող 
ընթերցողները՝  կյանքի իմաստ որոնողների հետ… (Խորխե Լուիս Բորխես) 

 
Սույն դիպլոմային աշխատանքի թեման «Փափազյան» գրադարանն է: Դիպլոմային 
աշխատանքի շրջանակներում, մինչև «Փափազյան» գրադարանին անդրադառնալը, 
հարկ եմ համարել բաժիններով ներկայացնել. 

 
• գրքի ստեղծման պատմությունը 
• տպագրության գյուտը 
• գրադարանների ստեղծման պատմությունը 
• աշխարհի հնագույն գրադարանները 
• գրադարանների ստեղծումը և տպագրության զարգացումը Հայաստանում 
• էլեկտրոնային գիրք 
• «Գրքի բնավորությունը» 

 
Դեռևս հնագույն ժամանակներից սկսած գիտելիքը համարվել է բարձրագույն արժեք, 
ինչը պահպանելու և փոխանցելու համար մարդիկ անհրաժեշտություն են զգացել 
ստեղծելու որևէ նյութական հիմք այն գրառելու համար… Այդ նպատակով օգտագործել 
են բազմաթիվ միջոցներ, ներառյալ մագաղաթները, որոնք ցավոք հասանելի չեն եղել 
հասարակության բոլոր խավերի համար, թանկարժեք լինելու պատճառով… Սակայն 
15-րդ դարի կեսին արված տպագրության գյուտը հեղափոխություն է կատարում 
ընթերցանության ոլորտում: Նվազում է գրքի ինքնարժեքը, բարձրանում 
գրագիտության, գրաճանաչության մակարդակը, արդյունքում ընթերցանության 
նյութերը հասանելի են դառնում  ավելի լայն զանգվածների։ Ժամանակի ընթացքում 
մեծ զարգացում են ապրում նաև գրադարանները, որոնք համարվում են մշակութային 
հնագույն ինստիտուտներ՝ ստեղծված մարդու կողմից և մարդու համար: Պատմական և 
մշակութային զարգացման ընթացքում գրադարանը չի կորցրել իր ստեղծագործական 
դերը, ավելին, այն շարունակում է զարգանալ հասարակության նոր սոցիալ – 
մշակութային մոտեցումներին համապատասխան: 

 
Թվանշային տեխնոլոգիաների զարգացումը, մասնավորապես համացանցի 
առկայությունը հնարավորություն տվեց մարդկության մշակութային ժառանգությունը 
հասանելի դարձնելու աշխարհի ցանկացած մասում: 

 
Համակարգիչների մուտքը հեղաշրջում կատարեց տեղեկատվական պահոցներում: 
Համացանցի առկայությունը առաջ բերեց գրադարանների, թանգարանների, 
արխիվների աշխատանքի նորովի կազմակերպմանը: 
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Հասնելով մեր օրեր, ժամանակակից գրադարանային գործի նկարագրության մեջ 
անդրադարձել եմ մասնավորապես «Փափազյան» գրադարանին: Թեմայի վրա 
աշխատելիս բազմաթիվ պրակտիկաներ եմ իրականացրել Երևանի մի շարք 
գրադարաններում, ինչպես նաև Զանգակ հրատարակչությունում, որոնք էլ նպաստել են 
սույն աշխատանքի իրականացմանը: 

 
Երրորդ բաժնում հանգամանալից ներկայացրել եմ «Փափազյան» գրադարանը: 

 
Աշխատանքս ավարտվում է եզրակացությամբ և վերջում նշված է գրականության այն 
ցանկը, որտեղից օգտվել եմ: 

 
Նաև ներկայացրել եմ թեմային համապատասխան տեսանյութեր և նկարաշարեր: 

 
 
 
 

 Երբ և ինչպես են ստեղծվել գրքերը 
 
 

 
 

Մինչև որոշակի ժամանակաշրջան բանավոր խոսքը եղել է տեղեկատվության միակ 

աղբյուրը: Հնագույն ժամանակներում գիտելիքի և փորձի փոխանցումը իրականացվել է 

մարդուց մարդ, բերանից բերան: Այս ընթացքում տեղեկատվությունը կորել է, կամ 

անճանաչելիորեն խեղաթյուրվել: Որպեսզի խուսափեին այս թերությունից, մարդիկ 

սկսեցին ուղիներ փնտրել տեղեկատվությունը որևէ նյութական հիմքի վրա ամրագրելու 

համար: Պատմական պեղումների արդյունքը ցույց է տվել, որ գրքի ստեղծման 

պատմությունը սկսվել է դեռևս այն ժամանակներից, երբ առաջին մարդիկ 

տեղեկատվություն են թողել քարանձավների քարերի և պատերի վրա, Հյուսիսային 

երկրներում՝ կենդանիների ոսկորների, Չինաստանում՝ մետաքսի վրա: Այդ 

տեղեկատվությունները եղել են հին ժողովրդի որսորդական և առօրյա կյանքի 

տեսարաններ… Ի վերջո հնագույն քաղաքակրթությունները հորինել են գրելու 

արվեստը: Այս նպատակով սկսեցին  օգտագործել փայտե տախտակներ, կավե կամ 

 
 

https://gayanevardanyanblog.wordpress.com/2018/03/30/%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%AC%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9-%D5%A5%D6%80%D5%A2-%D6%87-%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A5/
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մոմե սալիկներ, փափուկ մետաղե թերթեր, իսկ Եգիպտոսում սկսեցին 

տեղեկատվությունը գրել պապիրուսի թերթիկների վրա, որոնք մագաղաթի պես 

փաթաթվում և պահվում էին: Թղթի նախատիպը՝ պապիրուսը հայտնագործվել է հին 

Եգիպտոսում ՝ Հասան Ռագաբի կողմից, ինչի պատրաստման համար օգտագործվել է 

հենց պապրիուս բույսը, այն մեծ քանակությամբ աճում էր Նեղոսի ափերին, 

օգտագործվել է բույսի  ցողունի ջրի մեջ գտնվող հատվածը, քանի որ այն ավելի ճկուն 

էր, ընտրված հատվածը անցնում էր հատուկ մշակում, որը խիստ գաղտնի էր պահվում: 

Եգիպտոսում այս արտադրությունը այնքան է զարգանում, որ սկսում են պապիրուսը 

համատարած վաճառել այլ երկրների: Պատմության մեջ առաջին գրքերը կարելի է 

համարել Եգիպտական մագաղաթները: Առաջին ձեռագիր մագաղաթները հայտնվել են 

ավելի ուշ՝ չհասած նոր դարաշրջան: Մեկ գիրք պատրաստելու համար հարկավոր է 

եղել ընտանի կենդանիների մի ամբողջ հոտ, որոնց կաշին անցնում էր հատուկ և 

երկարատև մշակում, ինչի արդյունքում ստացված  գրքերի թերթերը միասին 

ամրացվում և կազմում էին փոքր ծավալներ, որոնց վրա տեղեկատվությունը 

բարեխղճորեն արտագրում էին հատուկ կրթություն ունեցող մարդիկ: Մեկ գրքի վրա 

աշխատում էին մի քանի վարպետներ, մեկը պատրաստում էր մագաղաթի թերթերը, 

մյուսը դնում էր նրանց վրա գրավոր նշաններ, իսկ երրորդը աշխատում էր 

նկարազարդումների վրա: 

Ժամանակի ընթացքում գրելը մեծ տարածում է գտնում և առաջ է գալիս գրքերի մեծ 
պահանջարկ, իսկ մագաղաթը շատ թանկ նյութ էր համարվում և նրանից գիրք 
պատրաստելը ձեռնտու չէր: Մարդիկ սկսեցին փնտրել նոր տարբերակներ և 
հետագայում մագաղաթը փոխարինվեց թղթով: Որոշակի տեղեկությունների 
համաձայն, պատմաբանները պնդում են, որ առաջին անգամ թուղթը ստեղծվել և 
օգտագործվել է Չինաստանում, երկրորդից — երրորդ դարերում, գրքեր պատրաստելու 
համար: Այն պատրաստել են՝ բամբուկից: Այս բույսի բարակ ու ճկուն ցողունը մաքրել 
են տերևներից, թրջել ջրում և մեծ դանակներով մանր-մանր կտրատել: Այնուհետև 
բամբուկը եփել և երկար ժամանակ ծեծել են հավանգով: Ծեծած զանգվածը լավ խառնել, 
ապա վրան ջուր և սոսինձ են ավելացրել: Բամբուկի շիլայից թերթեր պատրաստելու 
համար չինացիներն օգտվել են շերեփ-կաղապարից: Այդ կաղապարով թղթե զանվածը 
հանել են չանից: Այս գործողության ժամանակ ցանցի վրա մնցել է թղթի բարակ շերտ, 
իսկ ջուրը թափվել ցանցի տակից: Պատրաստի թղթի թերթը դրել են սեղանին, նրա վրա 
երկրորդը, երրորդը… Երբ առաջացել է մի քանի հարյուր թերթերի կույտ, այն սեղմել են 
ծանր տախտակով, որպեսզի քամվի մնացած ջուրը: Ապա չորացրել են այդ թերթերը, և 
թուղթը  արդեն պատրաստ էր: Պատրաստման եղանակը խիստ գաղտնի է պահվել, իսկ 
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բացահայտողին սպառնացել է մահապատիժ, որի շնորհիվ շատ երկրներ Չինաստանից 
երկար տարիներ թուղթ են գնել: Հետագայում թղթի պատրաստման 
հայտնագործությունը հայտնվել է արաբների մոտ, այնտեղ գերի ընկած չինացիների 
միջոցով: Ավելի ուշ սկսել են պատրաստել Ճապոնիայում, Կորեայում, Կենտրոնական 

Ասիայում և Հնդկաստանում: Թուղթը Եվրոպա է մտնում մոտավորապես 10-րդ դարում: 
Մագաղաթների համեմատությամբ այն ավելի էժան էր և ավելի մեծ տարածում է 
գտնում: Գրքերի հրատարակչության մեջ հեղափոխություն տեղի ունեցավ 15-րդ դարի 
կեսերին, երբ գերմանացի վարպետ Յոհան Գուտենբերգը առաջարկեց տպագրության 
յուրօրինակ տարբերակ: Իր տպագրության մեքենայի համար նա օգտագործեց 
մետաղական տառեր և թանաք, որը հնարավորություն տվեց համեմատաբար ավելի 
արագ և մեծ քանակությամբ գրքեր պատրաստել: Գրքերի ստեղծման այս մեթոդը մեծ 
տարածում գտավ: Դրանից հետո գրքերը մատչելի դարձան մի շարք ընթերցողների 
համար: 
Աշխարհում թղթի 25%-ը ստացվում է թղթաթափոնից: Մեկ տոննա թղթաթափոնի 

օգտագործումը հնարավորություն է տալիս պահպանելու նվազագույնը երկու ծառ: 

Գիրք 

 
 

 

Գրքի գյուտը սերտորեն կապված է հնագույն ժամանակների մյուս 
հայտնագործությունների հետ, ինչպիսիք էին՝ գիրը, թուղթը, թանաքը: Գիրքը 
յուրահատուկ արտադրանքի տեսակ է, որը կազմված է էջերից և որոնց վրա տպագիր 
կամ ձեռագիր միջոցով տեղակայված է որևէ տեղեկություն: Սլավոնական լեզվով այն 
կոչվում էր «kniga», որը նշանակում էր «ոլորել»: Արդեն միջին դարում ստեղծված 
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առաջին գրքերը համարյա չէին տարբերվում ժամանակակից գրքերի կառուցվածքից, 
նրանք բաղկացած էին էջերից և կազմից: Այդ գրքերը շատ թանկարժեք էին: Մեկ գիրք 
պատրաստելու համար անհրաժեշտ էր կենդանու 500 կաշի, 2-3 տարի գրագրի և 
նկարչի աշխատանք: Նրանց կազմը հաճախ զարդարում էին ոսկով և թանկարժեք 
քարերով: Այդ իսկ պատճառով միայն շատ հարուստները կարող էին թույլ տալ այդ 
ճոխությունը իրենց տանը ունենալ: Միջին դարերում գրագիտություն ունեցող մարդիկ 
աննշան էին: Դրանք հիմնականում վանականներ, գիտնականներ և պետական 
պաշտոնյաներ (դպիրներ) էին: 8-րդ դարում Եվրոպայում ստեղծվում են առաջին 
բուհերը, քանի որ պետությունը կարիք ուներ ավելի շատ կիրթ մարդկանց, սակայն 
ուսանողները չէին կարողանում իրենց թույլ տալ գնել այդ թանկարժեք գրքերը: Ավելի 
հաճախ գիրքը հասանելի էր միայն դասախոսին, ով կարդում էր դասախոսությունը և 
լսողները պետք է հիշեին և անգիր անեին այն: 

Եվրոպայում 15-րդ դարի սկզբին Յոհան Գուտենբերգի կողմից հայտնաբերվում է 
առաջին տպագրական սարքը: 1450 թ-ին նա սովորական ձիթհան մամլիչը վերածում է 
տպագրական հաստոցի և հարմարեցնում է տպագրության համար: Բայց գլխավորն այն 
էր, որ նա հայտնագործում է այնպիսի տպաձև, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ 
բնագրի ցանկացած քանակության տպագրված օրինակներ (տպածոներ): Այդ 
տպաձևերը բաղկացած էին առանձին-առանձին տառամարմիններից, որոնք 
հեշտությամբ կարելի էր փոխարինել ուրիշներով: Տառամարմինը մետաղե փոքրիկ 
չորսու է, որի մի ծայրին տառի ուռուցիկ, ցցուն պատկերն է: Տպագրության ընթացքում 
տառի պատկերը ներկվում էր և արտատպվում թղթին: Գուտենբերգի փայլուն գյուտը 
տպագրական մամուլի ստեղծումն էր: Երբ տպագրված գրքերը հայտնվում են, 
հնարավոր է դառնում գիտելիքներ տարածել ոչ միայն արտոնյալ դասի՝ 
ազնվականների, հոգևորականների, գիտության ներկայացուցիչներ մեջ: 

Աստիճանաբար մեքենայի օգնությամբ ստեղծված գրքերը հասանելի են դառնում նաև 
բնակչության մնացած խավերին: 

 
 
 
 

Տպագրության սկիզբը Հայաստանում 

Գուտենբերգի գյուտից ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց հայերն սկսեցին այդ 
եղանակով գրքեր տպագրել: Հայկական տպագրության հիմնադիրը Հակոբ 
Մեղապարտն է, ով 1512թ-ին լույս ընծայեց հայերեն առաջին տպագիր գիրքը՝ 
«Ուրբաթագիրքը»: 

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: Աբգար Թոխաթեցուց հետո Իտալիայում տպագրությամբ էին զբաղվում 
նրա որդի Սուլթանշահը և տպագրիչ՝ Հովհաննես Տերզեցին: 

https://gayanevardanyanblog.wordpress.com/2018/03/31/%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%AF%D5%AB%D5%A6%D5%A2%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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17-րդ 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 1638 թ-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՝ 1660–86 
թթ-ին, նրանք տպագրեցին այբբենարաններ, Վարդան Այգեկցու «Աղվեսագիրքը», 
«Արհեստ համարողության» առաջին աշխարհաբար գիրքը, առաջին տպագիր 
Աստվածաշունչը 1455թ-ին, որը 1222-էջանոց հսկա, պատկերազարդ գիրք է: 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 1771 թ-ին տպարան 
հիմնվեց Էջմիածնում և տպագրվեց առաջին գիրքը Հայաստանում: 1820-ական 
թվականների կեսերին հիմնվեց Շուշիի տպարանը: 1876 թ-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: 

 
Գրադարանների ստեղծման պատմությունից 

Մարդկության մտքի զարգացման ողջ պատմությունը կապված է գրքի և 
գրադարանների հետ: Սա բոլորովին էլ խաղաղ պատմություն չէ, քանի որ միշտ 
պատերազմել են գրքերի համար… Իսկ այժմյան գրադարանները կարծես լռության 
արտացոլնքն են, և ինչպես բոլոր ժամանակներում նրանք ծառայում են մարդկության 
զարգացմանը… Ամենապարզ հասկացողությամբ գրադարանն այն վայրն է, որտեղ 
պահում են գրքեր: Հունարենից թարգմանությամբ նշանակում է՝ «գրապահոց»: Առաջին 
գրադարանները շատ ավելի վաղ են հայտնվել, քան գրքերը: Գրադարանները՝ որպես 
գրավոր հուշարձանների հասարակական պահոցներ, առաջացել են հնագույն 
ժամանակներում։ Հին Արևելքի երկրներում կավե աղյուսիկները, հին Եգիպտոսում և 
հին Հունաստանում պապիրուսի փաթեթները պահպանվել են խորշավոր 
դարակաշարերով, հատուկ շինություններում: Սովորական գրքերի համար 
գրապահոցները երևան են եկել 12-13-րդ դարերում՝ Եվրոպայում, վանքերին և 
պալատներին կից, իսկ 14-15-րդ դարերում՝ որպես առանձին գրադարանային 
շինություններ։ Գրքերը պահվել են սկզբում գրակալներում, այնուհետև պատերի 
երկայնքով դրված դարակներում։ Աշխարհի հնագույն հայտնի գրադարանը 
հիմնադրվել է՝ մ․  թ․  ա․  5-րդ դարի կեսին Նինվեում: Ասորական թագավոր 
Աշուրբանիպալի պալատին կից եղել է կավե աղյուսների մեծ հավաքածու։ Բաբելոնյան 
գահակալ Աշուրբանիպալը իր բարձրաստիճան հավաքածուն ձեռք է բերել  Բաբելոնի և 
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շրջապատող երկրների նվաճման ժամանակ: Հնագետները գրադարանը հայտնաբերել 
են միայն 19-րդ դարի կեսերին, և հիմա կավե գրքերի մնացորդները պահվում են 
Բրիտանական թանգարանում: Հին Եգիպտոսում տաճարներին կից եղել են 
գրադարաններ, նրանց մի մասը կոչվել են՝ «պապիրուսի տներ», «կյանքի տներ», «հոգու 
դեղատուն», նրանք համեմատել են գիրքը մի դեղամիջոցի հետ, որը ուժեղացրել է 
մարդու միտքն ու հոգին… իսկ Հին Հունաստանում առաջին խոշոր գրադարանների 
հիմնումը վերագրվել է Արիստոտելին (մ․  թ․  ա․  4-րդ դար)։ 

 
Հին աշխարհի գրադարաններ 

 
Հին աշխարհից պահպանված խոշորագույն, ամենահայտնի հնագույն 

գրադարանն է: Հիմնվել է մ.թ.ա. 7-րդ դարում, Ասորեստանի Նինվե (ժամանակակից 
Իրաքում) մայրաքաղաքում, Աշուրբանիպալ արքայի հրամանով՝ «Թագավորական 
մտածելակերպի» զարգացման համար: Ձևավորվել է 25 տարվա ընթացքում: 
Ծառայել է նաև որպես պետական արխիվ: Արքայի մահից հետո ֆոնդերը ցրվել են 
տարբեր պալատներով: Գրադարանը հայտնաբերվել է պատմական Նինվեի 
տարածքում` ներկայիս Իրաքի Մոսուլ քաղաքից ոչ հեռու: Հնագետների կողմից 
հայտնաբերված գրադարանը կազմված է եղել 25.000 կավե սեպագիր աղյուսներից: 
Գրադարանի հայտնաբերումը 19- րդ դարում մեծ նշանակություն է ունեցել 
Միջագետքի մշակույթն ուսումնասիրելու և սեպագրերը բացահայտելու գործում: 
Աշուրբանիպալ արքան նախատեսել էր ստեղծել գրադարան, որը կամփոփեր 
մարդկության կուտակած ողջ գիտելիքը: Նրան հատկապես հետաքրքրում էին այն 
տեղեկությունները, որոնք կապված էին պետությունը ղեկավարելու, աստվածների 
հետ մշտական կապը պահպանելու, աստղագուշակության հետ: Դրա հետ 
կապված` ֆոնդերի մեծ մասը կազմում են հմայության, անեծքի, գերբնական ու 
կրոնական ծիսակատարությունների, դիցաբանական զրույցների տեքստեր: 
Տվյալների հիմնական մասը վերցված է շումերական և բաբելոնյան տեքստերից: 
Գրադարանն աչքի է ընկնում բժշկական բովանդակությամբ տեքստերի մեծ 
քանակով (ընդ որում`շեշտված է հրաշագործություններով բուժվելու սկզբունքը), 
սակայն Բաբելոնի մաթեմատիկական հարուստ փորձը զարմանալիորեն անտեսվել 
է: Շատ են աղոթքներ, երգեր, ինչպես նաև իրավական փաստաթղթեր, 
աստղագիտական, պատմական ու քաղաքական բնույթի տեղեկություններ 
պարունակող սալիկները: Աշուրբանիպալն ինքը մեծ կարևորություն է տվել 
գրադարանի կանոնակարգմանը,նրա գրադարանավարները տեղեկագրության 
հավաքման, կրկնօրինակման, մեկնաբանման, դասակարգման հսկայական 
աշխատանք են կատարել: Ամեն սալիկի վրա գրված է եղել 
նրա անունը, հիշատակարանում նշվել է բնօրինակի անվանումը: Աշուրբանիպալից 
հետո նրա մայրաքաղաքը ենթարկվում է բաբելոնցիների հարձակմանը: 
Գրադարանը չի թալանվում, ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, այլ 
հայտնվում է այն շինությունների ավերակների տակ, որոնց մեջ պահպանվում էր: 
1849թ գրադարանը հայտնաբերվում է հնագետների կողմից և գտածոները մինչ օրս 
պահվում են Բրիտանական թանգարանում: Դատելով հին գրացուցակներից` մեր 
օրեր չի հասել Աշուրբանիպալի գրադարանային ֆոնդերի 10 %-ն անգամ : 
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Ալեքսանդրիայի գրադարան 

 
Ալեքսանդր Մակեդոնացին, ոգեշնչվելով Աշուրբանիպալի գրադարանով, որոշում է 

հիմնադրել սեփական գրադարանը: Մակեդոնացին մահանում է` առանց 
իրականացնելու իր մտադրությունը, սակայն նրա բարեկամ և հետևորդ Պտղոմեոս 
Լագոսը, փորձելով իրականություն դարձնել Ալեքսանդրի մտահղացումը, 
հետագայում հիմնում է Ալեքսանդրիայի գրադարանը: Այն համարվել է անտիկ 
ժամանակաշրջանի մեծագույն գրադարաններից մեկը: Գործել է Եգիպտոսի 
Ալեքսանդրիա քաղաքում։ Հիմնադրվել է մ.թ.ա. 3-րդ դարում Պտղոմեոս Լագոսի 
իշխանության տարիներին: Մինչև Հռոմեական կայսրության կողմից Եգիպտոսի 
գրավումը (մ. թ. ա. 3-րդ դար) եղել է գիտության կարևոր կենտրոններից մեկը։ Այն 
դարձել է նաև հնագիտական հարստության և ակադեմիայի պես մի բան։ 
Պտղոմեոս Լագոս իշխանը Հունաստանից Ալեքսանդրիա է հրավիրում նշանավոր 
գիտնականների, փիլիսոփաների, մաթեմատիկոսների, աստղագետների, 
բնագետների, որոնց թվում նաև՝ Ստրաբոնին, 

Արքիմեդին և ստեղծեում է բոլոր պայմանները, որպեսզի նրանք կարողանան զբաղվել 
գիտությամբ։ Ալեքսանդրիայում սովորելու տարիներին այդ գրադարանից օգտվել են 
նաև Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտները, այդ թվում՝ Մովսես Խորենացին: 
Այսպիսով այն համարվում է «ինտելեկտուալ զարդ» հնագույն աշխարհում: 
Պտղոմեոսը իր վրա է վերցնում մի պարտականություն, որով նա պետք է կառուցեր 
գրադարան՝ բառի բուն իմաստով։ Նա հավաքում է և ձեռք բերում ձեռագրեր, 
պապիրուսներ, փորագրություններից հանված պատճեններ, և այն ամենը, ինչը 
կարող էր գիտական արժեք ներկայացնել։ Շատ քիչ ժամանակ անց գրադարանը 
լցվում է բազմաթիվ ձեռագրերով, մագաղաթներով, պապիրուսներով։ Գրանդարանը 
ավելի հարստացնելու համար Պտղոմեոսը հազարավոր պապիրուսներ է ձեռք 
բերեում Հնդկաստանից, Եվրոպայից և աֆրիկյան շատ երկրներից։ Ի վերջո նա 
սահմանում է մի կարգ, ըստ որի Ալեքսանդրիայի նավամատույցին մոտեցող ամեն 
մի նավ պարտավոր էր մատուցել մի արժեքավոր գիրք՝ որպես հարկ։ Եվ ոչ մի 
միջակ գործ չէր ընդունվում։ Երեք հարյուր տարի անց գրադարանը շատ արագ 
հարստանում է, նրա համաբավը տարածվում է աշխարհով 
մեկ։ Եվրոպայի և Ասիայի հեռավոր ծայրերում անգամ գիտեին Ալեքսանդրիայի 
գրադարանի մասին։ Գրադարանն այնքան է հարստանում, որ նրա 
պարունակությունը հաշվելն անհնար է դառնում։ Մ.թ.ա. 50-40-ական 
թվականներին Ալեքսանդրիայի գրադարանն ունեցել է շուրջ 800 000 անուն գիրք, 
մագաղաթ, պապիրուս, ձեռագիր։ Սակայն Գրադարանն այրել են, ոչնչացվել է 
գրքերի մեծամասնությունը. այս պատճառով այն դարձել է մշակութային 
ժառանգության ավերման խորհրդանիշ։ Գրադարանի այրման պատասխանատուն 
և տարեթիվը աղբյուրներում տարբերվում է (մ.թ.ա. 48 թ-ին Հուլիոս 
Կեսարի կողմից): Հիմնական գրադարանի ամբողջական ավերումից հետո, հին 
գիտնականներն օգտագործել են «քույր գրադարան», որը գործել 
է Սերաֆեում տաճարում՝ Ալեքսանդրիա քաղաքի մյուս ծայրում։ Ըստ Սոկրատ 
Սքոլաստիկոսի՝ Թեոֆիլիուս պապը ավերել է Սերաֆեումը 391 թվականին։ 
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Պերգամոնի գրադարան 

Պերգամոնի   գրադարանը կառուցվել է երրորդ դրում Ատտալիդ տոհմային 
դինաստիայի անդամների կողմից,ներկայիս Թուրքիայի տարածքում: Ժամանակին 
այնտեղ պահպանվել են 200 000-ի չափ մագաղաթներ: Գրադարանը գտնվել է հին 
հունական աստվածուհուն՝ Աթենասին նվիրված եկեղեցական համալիրում: 
Աթենասը համարվում էր իմաստության աստվածուհին: Այն բաղկացած է եղել չորս 
սենյակներից, երեք սենյակները օգտագործվել են որպես գրադարան, իսկ մեկը 
որպես հանդիսությունների և գիտական կոնֆերանսների սրահ: Ըստ հնագույն 
պատմագիր Պլինիոս Ավագի, Պերգամոնի գրադարանը, ի վերջո, այնքան հայտնի է 
դառնում, որ սկսում է մրցակցել Ալեքսանդրիայի գրադարան հետ, Երկու 
գրադարանները ձգտում էին հավաքել տեքստերի առավել ամբողջական 
հավաքածու: Հետագայում Պտղոմեոսը հրամայում է դադարեցնել պապիրուսների 
առաքումը Եգիպտոսից Պերգամոն՝ հույս ունենալով դանդաղեցնել գրադարանի 
զարգացումը: Պերգամոն մայրաքաղաքում սկսում են պատրաստել պերգամենտ 
թուղթը, որի վրա գրվում էին գրքեր: Արդյունքում քաղաքը դառնում է մագաղաթի 
թղթի արտադրության առաջատար կենտրոն: Դա շատ օգտակար և համեմատաբար 
էժան նյութ էր։ Դա նպաստում է բազմաթիվ գրքերով լի գրադարանի ստեղծմանը 
քաղաքում։ Այդտեղ հավաքվում էին գիտնականներ տարբեր երկրներից, քննարկում 
գիտական տարբեր թեմաներ։ Պերգամոնի գրադարանը լուրջ մրցակից էր 
Եգիպտոսի Ալեքսանդրիայի հանրահայտ գրադարանին։ Հետագայում Պերգամոնի՝ 
հրդեհից փրկված գրքերը տեղափոխվում են Ալեքսանդրիայի գրադարան: 

 
 

Պապիրուսների վիլլա 

Մասնավոր շքեղ ամառանոց է եղել հին հռոմեական Հերկուլանում, քաղաքի 
մոտակայքում։ Տեղակայված լինելով քաղաքից դեպի հյուսիս- 
արևմուտք՝ Վեզուվ հրաբխային սարի զառիթափին,Վիլլան պատկանել է Հուլիոս 
Կեսարի աներոջը՝ Լուցիուս Կալպուրնիուս Պիզո Ցեզոնիուսին։ Այստեղ է գտնվել 
800-1800 թղթագլաններ՝ հիմնականում փիլիսոփայական բովանդակությամբ։ Ի 
դեպ, ենթադրվում է, որ հիմնական գրադարանային ֆոնդը ձևավորված է եղել կա՛մ 
Սիրիայում, կա՛մ Աթենքում փիլիսոփա Ֆիլոդեմի կողմից, և միայն դրանից հետո է 
գրադարանը տեղափոխվել Իտալիա: Մ.թ. 79 թ Վեզուվի ժայթքումը ծածկել է 
ամբողջ Հերկուլանումը, այդ թվում և Պապիրուսների վիլլան 30 մետր 
բարձրությամբ հրաբխային մոխիրով։ Այն մնացել է դրա տակ մինչև առաջին 
պեղումները, որոնք կատարվել են 1750-1765 թթ Կարլ Վեբերի կողմից ստորգետնյա 
թունելների միջոցով։ Պեղումները վերսկսվել են 1930-ական և 1990-ական թթ։ Իր 
ներկա անունը ստացել է վիլլայի տարածքում պեղումների ընթացքում 
հայտնաբերված թվով 1785 պապիրուսային թղթագլան գրքերի հավաքածուից։ 
Հայտնաբերված թղթագլանները մեզ են հասել խիստ վնասված վիճակում, և դրանց 
վերծանումը շարունակվում է առ այսօր։ Ներկա պահի դրությամբ վերծանված 
թղթագլանների վրա հաջողվել է գտնել էպիկուրյան փիլիսոփայական դպրոցին 
պատկանող հեղինակ՝ Փիլոդեմուսի գրվածքները (մ.թ.ա. I դար)։ 
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Տրայանոսների ֆորումի գրադարան 

Մ.թ.ա. մոտ 112 թ. Տրայանոս կայսրն ավարտում է կայսրության բազմաֆունկցիոնալ 
համալիրի շինարարությունը, որը ընդգրկում էր իր մեջ Հռոմեական կայսրության 
ամենահայտնի գրադարաններից մեկը: Գրադարանը ունեցել է երկու առանձին 
սենյակ, մեկը՝ լատիներեն, մյուսը՝ հունարեն լեզուների ուսումնասիրման համար: 
Երկու սենյակները պատրաստված են եղել բետոնից, մարմարից, գրանիտից, 
ընդգրկել են խոշոր կենտրոնական ընթերցասրահներ և շուրջ երկու տասնյակ գիրք 
պարունակող երկու աստիճանի դարակաշարեր: Պատմաբանները վստահ չեն, թե 
երբ է Տրայանոսների գրադարանը դադարել գոյություն ունենալուց: Հինգերորդ 
դարի վերջին գրավոր հղումներ կան, ինչը ենթադրում է, որ գրադարանը գոյություն 
է ունեցել առնվազն 300 տարի: 

 
 
 
Իմաստության տուն 

Իրաքի քաղաք Բաղդատը եղել է կրթության և մշակույթի համաշխարհային 

կենտրոններից մեկը: Թերևս ոչ մի ինստիտուտ չէր կարող համեմատվել այնտեղ 

գտնվող Իմաստության Տան հետ զարգացվածության առումով: Այն ստեղծվել է 

մ.թ.ա. իններորդ դարի սկզբներին Աբբասյանների իշխանության օրոք: Նրա 

շուրջ կենտրոնացած են եղել հսկայական գրադարաններ, լցված՝ պարսկական, 

հնդկական, հունական ձեռագրերով, որոնք վերաբերվել են՝ մաթեմատիկային, 

աստղագիտությանը, գիտությանը, բժշկությանը և փիլիսոփայությանը: Այդ 

գրքերը հրապուրել են Մերձավոր Արևելքի առաջատար գիտնականներին, 

ովքեր եկել են Իմաստության Տուն ուսումնասիրելու այդ տեքստերը և 

թարգմանելու արաբերեն: Իմաստության Տունը մոտավորապես մի քանի 

հարյուր տարի մնացել է իսլամական պետության մտավոր կենտրոնը: Սակայն 

ունեցել է սարսափելի վախճան: 1258թ. երբ մոնղոլները թալանել են Բաղդադը, 

համաձայն լեգենդի այնքան գիրք են նետել Տիգրիսը, որ նրա ջրերը թանաքի 

գույն են ստացել: 

 
 

Գրադարանների ստեղծման պատմությունը Հայաստանում 
 
 

Հայաստանում գրադարանները բազմադարյան պատմություն ունեն։ Միջնադարյան 
աղբյուրներում նրանք կոչվել են՝ գրատուն, գրանոց, արկեղք գրոց, գանձատուն, 
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մատենադարան, դիվան, երբեմն էլ՝ նշխարանոց, նշխարախուց։ Գրադարանները եղել 
են վանքերին կից, երբեմն էլ ունեցել են առանձին 

շինություններ: Այդ ժամանակահատվածում որպես գրապահոց են ծառայել վանքերը, 
նրանց կից շինությունները և քարայրերը, որտեղ տեղավորվել է մեծ քանակությամբ 
գրականություն։ Որոշ գրատներում գրադարակների դեր են կատարել նաև 
որմնախորշերը։ 10-րդ դարում հիմնված Սանահինի և Հաղպատի վանքերը արդեն 11րդ 
դարում ճանաչված են եղել իրենց հարուստ գրադարաններով։ Հայ գրքի կարևոր 
կենտրոններից է եղել նաև Տաթևի վանքի (9-րդ դար) գրադարանը, Անիի արքայական 
գրադարանները։ 

 
Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հիմքը կազմող Էջմիածնի 
ձեռագրատունը հիմնվել է 5-րդ դարում, 

 
Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ստեղծվել է հայերեն ձեռագրերի մայր 
պահոցը՝ և իր գոյությունը շարունակել ողջ միջնադարում, որի հիման վրա էլ 1959թ-ին 
ստեղծվել է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը: 
Նշանավոր են եղել նաև Գետիկի վանքի, Գլաձորի,Գեղարդի, 

Հովհաննավանքի, Սաղմոսավանքի գրադարանները։ 

Գրադարաններ են եղել Արցախում, Կիլիկիայում, Երզնկայում, Վասպուրականում 

(Վարագա և Նարեկա վանքեր) և այլն։ Հարուստ են եղել Կաֆայի (1366 թվականից), Նոր 

Ջուղայի (17-րդ դար), Ամրդոլու վանքի գրադարանները։ Մեզ են հասել Սաղմոսավանքի 

(կազմված 15-րդ դար) և Ամրդոլու վանքի գրացուցակները։ Նախասովետական 
Հայաստանում աչքի են ընկել Երևանի արական և Հռիփսիմյան իգական 
գիմնազիաների, Երևանի թեմական հոգևոր դպրոցի գրադարանները։ 1902 թվականին 
Երևանում բացվել է հասարակական գրադարան-ընթերցարան, հետագայում ստեղծվել 
են մասնավոր գրադարաններ, որոնցից կարևոր էր Ավետիսյանի 
գրադարանընթերցարանը։ 1913 թվականին Հայաստանում կար 13 գրադարան՝ 9000 
կտոր գրքով։ Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատումից հետո բուռն 
զարգացում է ապրում գրադարանային գործը, քաղաքներում և գավառներում 
կազմավորվում են նոր գրադարաններ, խրճիթ-ընթերցարաններ։ 1921 թվականին 
հիմնվում է՝ Ալ. Մյասնիկյանի անվան Հանրապետական գրադարանը Երևանում։ 1923 
թվականից սկսում է գործել՝ Խնկո Ապոր անվան հանրապետական մանկական 
գրադարանը: 1925 թվականին Հայաստանում արդեն կար 500 գրադարան։ Այս 
ընթացքում 

գրադարանների քանակը գնալով ավելանում է և 1975 թվականին  նրանց թիվը հասնում 
է   մոտ 3300-ի,  47600000 միավոր ֆոնդով: 
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Էլեկտրոնային գիրք 
 
 

Գուտենբերգի տպագրության գյուտից հետո գրքի տպագիր տարբերակը համարվել է 
բոլոր խավերի համար հասանելի միակ տեղեկատվության աղբյուրը: Սակայն 20-րդ 
դարում համակարգիչների մուտքը հեղաշրջում կատարեց տեղեկատվության 
պահոցներում՝ առաջադրելով գրադարանների, արխիվների, թանգարանների 
աշխատանքի նորովի կազմակերպում: 

 
Թվանշային տեխնոլոգիաների զարգացումը, մասնավորապես համացանցի 
առկայությունը, հնարավորություն տվեց մարդկությանը մշակութային ժառանգությունը 
հասանելի դարձնելու աշխարհի ցանկացած մասերում: 

 
Արդյունքում աճում է ոչ թե տպագիր, այլ էլեկտրոնային գրքի պահանջարկը: 

 
Գրքերը, որոնք պահպանվում են էլէկտրոնային տարբերակով ինտերնետի ցանցի 
սերվերների վրա, կոչվում են ՝ էլէկտրոնային գրքեր: Սերվերի վրա տեղադրվելուց հետո 
գրքի հնարավոր սպառողները տեղեկացվում են գրքի գոյության մասին, իմանում են 
դրա էլէկտրոնային հասցեն ու գիրքը այսուհետեւ դառնում է հանրության համար 
օգտագործելի: Դրանց առանձնահատկություններից մեկը որոնման զարգացման 
միջոցներն են` ըստ հեղինակների, թեմաների ու նյութերի: Էլեկտրոնային 
գրադարանները, ի տարբերություն այլ գրադարանների, որտեղ պահվում են 
հրատարակված գրքերը, ավելի մատչելի են և յուրաքանչյուր ոք, աշխարհի որ ծայրում 
էլ որ գտնվի, կարող է ցանկացած պահի էլեկտրոնային գրադարանում որոնել ու գտնել 
իր նախընտրած գիրքը: 

 
Մայքլ Հարթ (1947-1911) 

 
Առաջին էլեկտրոնային գրքի, ինչպես նաև էլեկտրոնային գրադարանի «Գուտենբերգ» 
նախագծի հեղինակը Մայքլ Հարթն է. 1971 թ. հուլիսի 4-ը կարելի է համարել առաջին 
էլեկտրոնային գրի, տեքստի ծննդյան օրը: Այդ օրը Մայքլ Հարթը ստեղծեց առաջին 
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էլեկտրոնային գիրը, տեքստը՝ ԱՄՆ-ի անկախության հռչակագիրի էլեկտրոնային 
պատճենը: Այն դարձավ աշխարհում առաջին թվայնացված տեքստը: Դրանից բացի, այն 
համացանցում հրապարակված առաջին փաստաթուղթն է: Մարդիկ ազատ 
հնարավորություն ստացան տեսնելու, ուսումնասիրելու Անկախության Դեկլարացիան 

և առցանց ուղարկելու միմյանց: Այդպես սկիզբ դրվեց «Գուտենբերգ»՝ գրքերը 
թվայնացնելու և դրանք համացանցում ազատ տեղադրելու նախագծին՝ բոլոր 
օգտվողներին հնարավորություն տալով օգտվել ազատ թվանշային գրադարանից: 1971 
թվականին Մայքլ Հարթը ստացավ անսահմանափակ թույլտվություն Xerox Sigma V-ի 
մեծ համակարգչի վրա պատճենահանելու առաջին էլեկտրոնային գիրքը, Իլլինոյս 
նահանգի համալսարանում։ Փորձելով այդ ռեսուրսը արժանի օգտագործել ՝ նա 
ստեղծեց առաջին էլեկտրոնային գիրքը՝ ԱՄՆ-ի Անկախության Հռչակագիրը, երբ տպեց 
ԱՄՆ-ի հռչակագրի տեքստը համակարգչի մեջ։ Այսպես գրքերի մեծ քանակության 
էլեկտրոնային պատճենների ստեղծման ճանապարհով սկիզբ դրվեց «Գուտենբերգ» 
նախագծին։ Այդ նախագծով ստեղծվեց առաջին էլեկտրոնային գրադարանը, որը 
մատչելի է հանրությանը և պաշտպանված է գրողի հեղինակային իրավունքը: Փաստերը 
ցույց են տալիս, որ թվանշային պարբերականների թիվը տարեցտարի աճում է, իսկ 
գները նվազում են: Ավանդական գրքերի հրատարակությունը նվազում է, իսկ գները 
աճում են: «Գուտենբերգ» նախագիծը գործում է մինչև օրս: Ցանկացողները անվճար 
օգտվում են նրա առաջարկած տասնյակ հազարավոր էլեկտրոնային գրքերից: Այս 
նախագիծը առևտրային չէ և գոյություն ունի կամավորների աջակցության շնորհիվ, 
ովքեր օգնում են թվայնացնել, խմբագրել և հրատարակել գրքեր: «Գուտենբերգ» 
նախագիծը ոչ միայն հեղափոխություն կատարեց գրքի շուկայում, այլև բարձրացրեց 
հեղինակային իրավունքի հարցը համացանցում: 

 
Ավտոմատացումը փոխեց ավանդական գրադարանի տեսքը ինչպես գրադարանավարի, 
այնպես էլ օգտվողի համար: 

 
Գրադարանավարը դարձավ տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ, եթե առաջինի 
աշխատանքը դարձավ ավելի բարդ ու ծավալուն, ապա ընթերցողն ստացավ լայն 
հնարավորություն՝ օգտվելու տարաբնույթ ծառայություններից, որոնք մինչ այդ 
անհասանելի էին: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, լինելով «թվային գրադարան» 
գաղափարի ստեղծողը, հսկայական փորձ է կուտակել այդ ասպարեզում: Այնտեղ 
արդեն գործում են բազմաթիվ թվային գրադարաններ: Հայաստանյան շատ 
գրադարաններ, արխիվներ, թանգարաններ ևս ձեռնամուխ են եղել թվային գրադարանի 
ստեղծմանը: Ներկայիս զարգացումը տանում է դեպի հիբրիդ գրադարան, այսինքն 
գրադարան, ուր թղթային կրիչներին զուգահեռ գործածվում են նաև տեղեկատվության 
էլեկտրոնային կրիչները: 

 
Թվանշանային գրադարանը համապատասխան ծառայռւթյուններով հագեցած այնպիսի 
տվյալների կառավարելի հավաքածու է, որոնք պահվում են թվային ֆորմատներով և 
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մատչելի են համակարգչային ցանցերի օգնությամբ: Այն ունի մի շարք 
առավելություններ, նաև թերություններ ավանդականի համեմատությամբ: 

 
* Ավանդական գրադարանի դեպքում ընթերցողը իրեն անհրաժեշտ նյութը գտնելու 

համար պետք է այցելի գրադարան՝ կտրվելով իր աշխատանքից, իսկ թվանշային 
գրադարանի դեպքում պետք է միայն համակարգչի միջոցով միանա համացանցին և 
ստանա իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: 

 
* Թվանշային գրադարանն իր որոնման հզոր համակարգերի, գիտելիքի մատչելի 

լինելու, հեշտ յուրացման, օրվա բոլոր ժամերին հասանելի լինելու պատճառով ունի 
անվիճելի առավելություն ավանդական գրադարանի նկատմամբ: 

 
* Ամեն տարի ավելացող գրքերի, պարբերականների թվայնացումը էկոլոգիական շատ 

կարևոր խնդիր կլուծի (չեն հատվի մեծ քանակությամբ ծառեր): 

 
* Տեղեկատվության մատուցման նոր եղանակների ի հայտ գալը: Թվանշային 

գրադարանում հնարավոր է միաժամանակ օգտվել հիպերտեքստից, տեսալսողական 
նյութերից, մասնակցել գիտաժովողների և քննարկումների: 

* Տեղեկատվության արդիականության ապահովում: Այդ պատճառով աշխարհի շատ 
գրադարաններ ձեռք են բերում հանրագիտարանների, բառարանների տեղեկատու 
հրատարակությունների թվանշային տարբերակներ: 

 
* Տարածքների խնայողական օգտագործում: 

 
* Կոմպակտությունը և դյուրակիրությունը։ Մի սարքավորման մեջ կարող են պահվել 

հարյուրավոր և հազարավոր գրքեր։ 

 
Բացի դրանից, սարքավորումը սովորաբար ավելի թեթև ու փոքր է թղթե գրքից։ 

 
* Պատկերի կարգավորում օգտագործողի ցանկությամբ, կարելի է փոփոխել շրիֆտի թե 

չափը, թե ֆորմատը։ Շրիֆտի չափերի փոփոխումը հնարավորություն է տալիս կարդալ 
այնպիսի մարդկանց, որոնք գրքի մանր տառերը չեն կարողանում կարդալ։ 

 
* Հավելյալ հնարավորություններ, սարքավորման մեջ կարող է իրականացվել փնտրում 

տեքստով, հիպերլինքերով անցումներ, ժամանակային նշումներով դիտումներ, 
էլեկտրոնային գրանցում, բառարան։ Ներկառուցված ծրագրերը՝ ձայնի 
սինթեզատորները թույլ են տալիս կարդալ տեքստը։ Էլեկտրոնային ընթերցիչը թույլ է 
տալիս ոչ միայն կարդալ տեքստերը, այլ նաև ցուցադրել անիմացիոն պատկերները, 
մուլտիմեդային տեսահոլովակները կամ ձայնարկել աուդիոգրքերը, որոնք 
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հիմնականում արվում են տեսողության հետ խնդիրներ ունեցող անձանց համար, 
տեղեկատվությունը նրանց ևս հասանելի դարձնելու նպատակով: 

 
* Տեքստի գինը: Շատ գրքեր էլեկտրոնային տեսքով անվճար են, կամ ավելի էժան, քան 

թղթից գրքերը։ 

 
* Հասանելիությունը համացանցի առկայության դեպքում, տեքստերը ցանկացած 

ժամանակ պատրաստ են ներբեռնմանը համապատասխան կայքերից (Էլեկտրոնային 
գրադարաններից)։ 

 
* Էկոլոգիականությունը. էլեկտրոնային գրքերում, տեքստը կարդալու համար, 

անհրաժեշտ չէ թուղթ, որի արտադրման համար հատում են անտառները։ 

 
* Անվտանգությունը ասթմայով հիվանդների, ալերգիկների, տան և թղթի փոշուց 

զգայունների համար։ 

 
Թերությունները 

 
* Պատկերի համեմատաբար ոչ այնքան բարձր որակը համեմատելի չէ թղթե գրքերի 

հետ, որոնք ստեղծվում են բարձրորակ թղթի վրա։ Գուցե հնացած է, կամ կհնանա մեկ 
երկու տարուց։ 

* Ինչպես ցանկացած էլեկտրոնային սարք, էլեկտրոնային գրքերը կարդալու համար 
նախատեսված սարքը, շատ ավելի զգայուն է ֆիզիկական ազդեցություններին 
(վնասվելուն), քան թղթե գրքերը։ 

 
* Բարձր գինը։ Ոչ այնքան, թղթի թանկացման ու տեխնոլոգիաների զարգացմանը 

զուգահեռ պատկերը արդեն փոխվել է: 5000 կտոր գիրք պահելու համար անհամեմատ 
ավելի ծախսեր են պահանջվում, քան մեկ ընթերցանիչի գինն է: 

 
* Հրապարակողների մի մասը գրքի էլեկտրոնային տարբերակը թողարկում են որոշ 

ուշացմամբ։ Գրքերի մի մասն էլ ընդհանրապես պաշտոնապես չեն հրապարակվում 
էլեկտրոնային տեսքով։ 

 
* Մոդելների մի մասում օգտագործվում է DRM (Document Right Managment) 

կիրառական սահմանափակումներ, այդ թվում բարեխիղճ օգատագործումը, և DRM-ի 
կիրառումը բերում է այնպիսի իրավիճակի, որ ցանկացած գիրք ցանկացած սարքի 
վրա կարդալ չի կարելի։ 
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* Էլեկտրոնային գրքեր կարդալու սարքավորումները պահանջում են մարտկոցների 
պարբերական լիցքավորում։ 

 
Տեխնոլոգիաների այսպիսի արագընթաց զարգացման հետևանքով մի կարճ ժամանակ 
հետո հնարավոր է ունենանք գրադարաններ՝ առանց տպագիր գրքերի… 

 
Եվ տպագիր և էլեկտրոնային գիրքը կկորցնի իր գոյության իմաստը, եթե չլինի 
ընթերցողը… Իսկ ընթերցել պետք է սովորել… 

 
Բ.Ս.Եսենկինի՝ Մորտիմեր Ադլերի գրքի նախաբանը 

 
— Դե ի՞նչ, կարդացի՞ք գիրքը: — Կարդացի, Ձերդ գերազանցություն: — Ինչի ՞մասին էր, 
բարեկա՛մս: Պատմեք: — Մոռացել եմ, Ձերդ գերազանցություն: — Նշանակում է, դուք 
չեք կարդացել կամ անուշադիր` մեխանիկորեն եք կարդացել… Չեղա՜վ: Ա.Պ. Չեխով 

 
 

 
ժամանակակից գրադարաններ. «Փափազյան» գրադարան 

 
 

 Ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում հնարավորություն եմ ունեցել մի քանի 
անգամ լինելու «Փափազյան» գրադարանում, 

 
 
Մանրամասն ծանոթանալու գրադարանում ծավալվող գործընթացին: Գրադարանի 
գործունեությունը սկսվել է 1991 թվականից՝ համալսարանի հիմնադրումից 
անմիջապես հետո։ 

Այն անվանակոչվել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առատաձեռն բարերար՝ 
Փափազյան ընտանիքի անունով։ Վերջին տարիների ընթացքում գրադարանը մեծ 
զարգացում է ապրել՝ կիրառելով ժամանակակից մեթոդներ կառավարման մեջ և 
ներդնելով նորագույն տեխնոլոգիական լուծումներ։ «Փափազյան» գրադարանը 
Հայաստանի միակ բաց գրադարանն է և այժմ ունի տասնյոթ հազար ընթերցող, որոնք 
հիմնականում օգտվում են էլեկտրոնային տարբերակից: 

 
 

https://wordpress.com/read/feeds/54431862/posts/1838471904
https://wordpress.com/read/feeds/54431862/posts/1838471904
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Սաթենիկ (Բելլա) Ավագյան՝ Փափազյան գրադարանի տնօրեն 

Հասմիկ Գալստյան՝ սպասարկման բաժնի ղեկավար 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Դիանա Կիզակյան՝ կատալոգային բաժնի աշխատակից 

 
 
 

Անահիտ Վարդանյան՝ կատալոգային բաժնի աշխատակից 

Սաթենիկ Շահբեկյան՝ համակարգի օպերատոր 

Գրադարանի աշխատակիցներն են՝ 
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Տաթևիկ Զարգարյան 

 
Ծրագրերի և էլեկտրոնային համակարգերի գրադարանավար 

 
 
 
 

Սպասարկման բաժնի աշխատակիցներ՝ 
 
 

Մանուշակ Ասլանյան 

Արազ Մարգոսսիան 

Սոնա Քալանթարյան 

Մամիկոն Դանգհյան 

«Փափազյան» Գրադարանը Ակադեմիական գրադարանների ամերիկյան միջազգային 
կոնսորցիումի (AMICAL) և Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանային կոնսորցիումի 
(ELCA) անդամ է և հանդես է գալիս որպես ազգային կենտրոն: Աշխարհում կան 
քսանվեց այսպիսի գրադարաններ, 

 
 

 
որոնք հետևում են ամերիկյան մոդելի կրթական համակարգին: 
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Գրադարանի առաքելությունն է օգնել ընթերցող հասարակությանը՝ հասնելու իր 
հետազոտության և ուսումնառության նպատակներին՝ աշխատելով հետևյալ 
ուղղություններով. 

 
 
 

Տեղեկատվական ռեսուրսների բացահայտում և ձեռքբերում: 
 
 
 
 
 

Տեղեկատվական ռեսուրսների մատչելիության կազմակերպում և տրամադրում: . 
 
 
Աջակցել իր բոլոր օգտվողներին դառնալ ինքնուրույն հետազոտող: 

 

Առաջատարության ապահովումը և տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացման և 

փոխանակման մեջ գործընկերության խթանում: 
Հավաքագրել և զարգացնել բարձր որակավորում ունեցող հմուտ աշխատակազմ՝ 

 
 
լավագույն հնարավոր ծառայությունն ու ղեկավարությունը ապահովելու համար: 

 
«Փափազյան» գրադարանը ոչ միայն ծառայում է համալսարանի ուսանողներին, 
դասախոսներին և աշխատակիցներին, այլև այլ հաստատությունների ուսանողների, 
գիտնականների, ունի նաև դրսից գրանցված ընթերցողներ: Գրադարանը բաց է՝ 
երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին ժամը 9-ից մինչև ժամը 2-ը և շաբաթ — կիրակի օրերին, 
ժամը 11-ից մինչև ժամը 18: 00: 
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Գրադարանի ռեսուրսները ապահովված են ներկայիս ակադեմիական 
կանոնակարգերով և ծրագրերով: Հավաքածուն կազմված է ավանդական և 
տեխնոլոգիական աղբյուրներով, որոնք ներառում են՝ 

 
* 42, 000 գիրք 

 
* Ավելի քան 180, 000 էլեկտրոնային գիրք 

 
 
 

* Շուրջ 35, 000 էլեկտրոնային ամսագիր 

 
Գրադարանն ունի ինչպես բաց, այնպես էլ փակ էլեկտրոնային ռեսուրսներ, բաց 
ռեսուրսներից բնականաբար կարող են օգտվել բոլորը, իսկ փակ ռեսուրսից ընթերցողը 
կարող է օգտվել միայն գրադարանի տարածքում, այն ունի կրկնակի գաղտնաբառ, որը 
բացելու համար օգնում են գրադարանի աշխատակիցները: Փակ ռեսուրսը 
համեմատվում է այն գրքերի հետ, որոնք չի թույլատրվում գրադարանից դուրս հանել: 
Կան էլեկտրոնային ռեսուրսներ, որոնք կարող ենք լսել, սա արվում է հիմնականում 
կույրերի համար: 
Գրադարանն ունի նաև հայտնի գիտնականների անձնական հավաքածուներ, ինչպիսիք 
են՝ Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ և Նյու Յորքի հանրային 
գրադարանի նախկին նախագահ Վարդան Գրիգորյանի և Կալիֆորնիայի 
համալսարանի հայ և արևելյան պատմության պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովհաննիսյանի 
հավաքածուները: Այս ճանաչված պատմաբանները իրենց գրքերի պահոց են ընտրել 
«Փափազյան» գրադարանը՝ նրան միջազգային ճանաչում և հեղինակություն բերելով: 

 
Նվիրատվության միջոցով ձեռք է բերել նաև աշխարհի պատմության, 
քաղաքակրթության, մշակույթի և հնագիտության մասին 64 հրաշալի 

Ռեսուրսներ 
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հրապարակումների հավաքածուն, որն ընդգրկում է՝ Հին Եգիպտոսի, Միջագետքի, 
Խեթի, Իրանի և այլ հինավուրց քաղաքակրթությունների, դրանց պատմության, 
արվեստի և գրականության մասին բազմաթիվ հիմնարար գրքեր, որոնք հեղինակել են 
նշանավոր պատմաբաններ, լեզվաբաններ և հնագետներ, ինչպես նաև միջնադարյան և 
նորագույն պատմության մի շարք նշանավոր գործեր: Այս հրաշալի հավաքածուն մեծ 
հնարավորություն կտա ընթերցողին ընթերցանության միջոցով բացահայտելու և 
ուսումնասիրելու աշխարհի տարբեր մշակույթներ և քաղաքակրթություններ: 

 
Գրադարանի տպագիր փաստաթղթերի հավաքածուին ավելացվել է Հայաստանի և 
Արցախի «Թաքնված գեղեցկուհիներ» գրքերի մեկ այլ հավաքածու: Գրքերն ընդգրկում 
են հայկական հուշարձանների բարձրորակ լուսանկարներ, Մատենադարանի 
հայկական արժեքավոր ձեռագրեր: 

 
Գրադարանն ունի նաև «ուսանողական անկյուն», որտեղ տեղ են գտնում այն գրքերը, 
որոնց պահանջն ունի ուսանողը: Ուսանողը նախօրոք տեղեկացնում է 
գրադարանավարին իրեն անհրաժեշտ գրքի մասին, գրադարանի միջոցներով գնվում և 
«ուսանողական անկյունում» է դրվում տվյալ գիրքը: 

 
Գրադարանում կազմակերպվում են նաև բազմաթիվ միջոցառումներ, կլոր սեղան — 
սեմինարներ: Ներկա ենք գտնվել հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ 
սեմինարների: Գրադարանն ավելի հասանելի են դարձնում ընթերցողին՝ 

 
 
 

հանրային մատչելիության առցանց կատալոգը 
 
 
 
* էլեկտրոնային ամսագրերի պորտալը 

https://wordpress.com/read/feeds/54431862/posts/1644031207
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* բազմատեսակ մասնագիտացված տվյալների բազան, ինչպիսիք են՝ProQuest, 
EBSCOhost,  JSTOR  և այլն: 

«Փափազյան» գրադարանը լայն տարածում է գտել համալսարանից դուրս: Այն միակ 
համալսարանային բաց գրադարանն է Հայաստանում, որը հասանելի է բոլորի համար: 

 

 
Գրադարանի դերը 

Զրուցելով գրադարանի տնօրենի՝ տիկին Սաթենիկի հետ՝ տեղեկացանք, որ նրանք ոչ 
միայն հետևում այլև բավարարում են ուսանողների կրթական պահանջներն ու 
հետաքրքրությունները ժամանակին համընթաց: Ուսանողներին ընդգրկում են 
գրադարանում աշխատելու՝ վճարովի համակարգով, բայց միայն կարող են աշխատել 
լավագույն գնահատականներ ունեցող ուսանողները: Սպասարկման բաժնի ղեկավար 

 
տիկին Հասմիկը իր խոսքում կարևորեց ուսանողների՝ գրադարանից օգտվելու 
գիտելիքների ապահովվումը, որը պետք է անի գրադարանավարը հատուկ 
դասընթացների միջոցով, կամ դասախոսից խնդրի իրեն տրամադրել տասնհինգ րոպե՝ 
այն իրականացնելու համար: Այժմ արդեն համալսարանում ուսանողների կրթական 
ծրագրի մեջ ներառված է «գրադարանային գործ» առարկան, որի միջոցով ուսանողները 
սովորում են՝ 

 
* ինչպես տեղադրել, օգտագործել և գնահատել տեղեկատվությունը տարբեր 

ֆորմատներում 

 
* գրադարանում կողմնորոշվելու դասընթացներ նորեկների համար 

 
* անհատական պարապմունքներ կուրսերի և ֆակուլտետների համար 

 
* ուսանողին սովորացնել՝ ինչպես ճիշտ կազմել գրականության ցանկ՝ գրագողությունից 

խուսափելու համար, չխախտելով հեղինակային իրավունքը և ճիշտ դնելով հղումը * 

կարգապահության դասնթացներ: 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ProQuest
https://en.wikipedia.org/wiki/ProQuest
http://www.library.fa.ru/files/ebsco_manual_rus.pdf
http://www.library.fa.ru/files/ebsco_manual_rus.pdf
http://www.library.fa.ru/files/ebsco_manual_rus.pdf
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Գրադարանի աշխատակազմը պատրաստ է օգնել ընթերցողին՝ 

 
* գրքերը ստուգելով, գրանցելով 

 
* ռեզերվներով 

 
* ձայնասկավառակներով 

 
* գրքի ժամկետի երկարացմամբ 

 
* օգնել նրան իր ուսումնասիրությունների ժամանակ: 

Գրադարանի կարգ ու կանոնը 

 
 
 
 
 
 
 
Ցանկացած ոք, ով ուզում է օգտվել գրադարանից, պետք է հետևի նշված կանոններին. 

 
* բջջային հեռախոսը պետք է անջատված լինի, կամ դրված լինի անձայն ռեժիմի վրա, 

գրադարան մտնելու պահից 

 
* խմիչքներ թույլատրվում է միանգամյա օգտագործման բաժակներով կամ թափանցիկ 

շշերով, որոնք լցված կլինեն անվտանգ ըմպելիքներով, արգելվում են մնացած բոլոր 
տեսակի խմիչքները 

 
* գրադարանում սնվել չի թույլատրվում 

 
* արգելվում է գրադարանի կամ սեփական համակարգչով գրադարանում խաղեր 

խաղալ, կամ օգտվել սոց. ցանցերից 

 
* Պահպանել լռություն, խոսել շշուկով: 

Գրադարանի պայմանները 
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Իսկապես, որ գրադարանն առաջարկում է հյուրնկալ, ժամանակակից և հարմարավետ 
միջավայր, այն կարելի է անվանել նաև «Կանաչ» գրադարան, որտեղ գերիշխում է 
կանաչ գույնը: 

 

 
Գրադարանն ունի ընթերցասրահի համար նախատեսված երկու մեծ՝ իննսուն տեղանոց 
սրահներ, 

 
 
տասնհինգ առանձին անկյուններ՝  անհատական ընթերցանության համար, 
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յոթ սենյակներ խմբային ընթերցանության համար՝ մեծ LSD էկրանով, մեկ միասնական 
սենյակ՝ 

 
 
երեք մեծ LSD մոնիտորներով, ունի նաև գրադարանային ուսումնական լաբորատորիա՝ 
համապատասխան լուսավորությամբ և օդափոխությամբ: Ընթերցասրահը՝ իզոլացված 
և ձայնամեկուսացված է: 

 
Տեխնոլոգիաներ 

 
Սովորողներին տրամադրվում է ծառայություններ ըստ անհրաժեշտության: 
գրադարանի ինտեգրված EOSi ծրագիր 

 
 RFID տեխնոլոգիա 

 

անլար ինտերնետ համակարգիչներ, նոթբուքեր, լեփթոփեր, պլանշետներ, 
ականջակալներ, պրինտ և 

սկաներ: 

Միջգրադարանային վարկեր 

Այն նյութերը, որոնք տվյալ պահին չունի գրադարանը իր հավաքածուի կազմում, կարող 
է պարտքով վերցնել այլ գրադարաններից՝ օգտագործելով OCLC ռեսուրսների 
փոխանակման ցանցը: 

 
 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
https://www.oclc.org/en/home.html?redirect=true
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Միջազգային միջգրադարանային համագործակցություն 
LIBRari — SERVICES 
Այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս արտասահմանից պատվիրելու այնպիսի 
գրքեր, հոդվածներ, ինչի կարիքը ունի համալսարանի ուսանողը: Ծրագրի միջոցով 
գրադարանավարը նամակ է գրում արտասահմանյան գործընկերներին, ովքեր 
գրանցված են տվյալ ցանցում՝ նշելով գրքի հեղինակին, անվանումը, կոնկրետ 
գլուխները, որոնք անհրաժեշտ են ուսանողին, այն չպետք է գերազանցի գրքի տասնհինգ 
տոկոսը, երկու գլխից ոչ ավել՝ հեղինակային իրավունքից ելնելով: Փաստաթղթերի 
էլեկտրոնային առաքումը կատարվում է ամենաարագը՝ տասնհինգ րոպեում, 
ամենաուշը՝ երկու օրում: Անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում են գրքի թղթային 
տարբերակը փոստի միջոցով, ինչը հասնում է մոտավորապես քսան օրում, օգտվելուց 
հետո նորից հետ են ուղարկում: Գրադարանավարը միջազգային պատվեր կարող է տալ 
միայն իր ուսանողի և դասախոսի համար: 

 
 

 
Այս համագործակցությունը շահավետ է նաև գրքային բազաներ գնելու համար, 
չափազանց թանկ լինելու պատճառով մեկ գրադարանը ի վիճակի չէ գնել այն, իսկ այս 
դեպքում միմյանց հետ համագործակցող գրադարանները փախհամաձայնության են 
գալիս, արդյունքում այն դառնում է մատչելի յուրաքանչյուրին, միասին գնում և տվյալ 
բազան բաժանում են միմյանց միջև: 

 

 
 
Կատալոգային բաժնի աշխատակիցներից յուրաքանչյուրը ծանոթացրեց մեզ իր 
աշխատանքին: Դրանք են՝ էլեկտրոնային նյութերի սպասարկում, ծրագրերի 
սպասարկում, համակարգերի ստեղծում և դրանց օգտագործում: 

Աշխատանքը Moodl ծրագրով կատարվում է փակ համակարգով: Սա ուսումնական 
գործընթացը կառավարելու և կազմակերպելու հեռավար ուսուցման համակարգ է: 
Այստեղ դրվում են դասախոսի կողմից ուսանողի կրթության համար անհրաժեշտ բոլոր 

Կատալոգային բաժին 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gx7QawBguJL5bJlXVL0YNo0XvRrVEoBy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gx7QawBguJL5bJlXVL0YNo0XvRrVEoBy
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նյութերը, ուսանողն էլ տեղադրում է իր կատարած աշխատանքները, դա 
հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպել դասախոս — ուսանող կապը, (տնային 
աշխատանքների հանձնարարում — կատարում — ստուգում, միջանկյալ 
քննությունների անցկացում, ուսումնական նյութերի տրամադրում և այլն): 

Օգտագործում են նաև TurnItIn ծրագիրը, դասախոսը այստեղ տեղադրում է ուսանողի 
կատարած աշխատանքը, և ծրագիրը ցույց է տալիս, թե աշխատանքի քանի տոկոսն է 
ուսանողը օգտվել այլ աղբյուրներից: Ըստ այդմ՝ կատարվում է գնահատում, այս 
ծրագիրը վճարովի է, կատարվում է վճարում յուրաքանչյուր ուսանողի համար: Գիրք 
փնտրելու համար օգտվում են Location ծրագրից: Ծանոթացանք նաև գրքի մշակմանը, 
որը կատարվում էր բնականաբար Դիվեյի տասնորդական համակարգի հիման վրա, 
թվերը ցույց են տալիս տվյալ գրքի բաժինը, իսկ տառերը հեղինակի ազգանվան, անվան 
առաջին տառերն են, յուրաքանչյուր գիրք ունի իր անհատական բանալի բառը՝ 
բառկոդը, երկու նույն ստեղծագործություններ ունեն տարբեր բառկոդեր, կնիքը դրվում 
է գրքի հաստության վրա: EOS.Wed ծրագրի մեջ դրվում մշակված գրքի վերջնական 
տեսքը: Ցանկի որոնում կատարելու համար օգտագործ են Icon Search- ը, պարզ որոնում 
կատարելու համար նշում են՝ հեղինակ, վերնագիր, թեմա կամ բոլոր երեք դաշտերը: 
Կարող են փնտրել նշելով բանալի բառեր կամ արտահայտություններ: 

 
 
«Փափազյան» գրադարանը օգտվում է Koha ծրագրից, որը ներառում է Հայաստանի 
գրադարաններում առկա գրքերի, հանդեսների, լրագրերի, ատենախոսությունների, 
սեղմագրերի, քարտեզների և էլեկտրոնային կրիչների մատենագիտական 
նկարագրությունները: ԷՀԳ-ն ունի փնտրման 3 աշխատակարգ՝ 

 
 
 

սովորական  
 

http://anticopyright.ru/wiki/Turnitin
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խորացված (Advanced search) 
փնտրում ըստ օժանդակ շտեմարանների (Authority search): 

 
 
 

Սովորական փնտրում: Գրադարանի գրացուցակ (Library catalog) տողում հավաքում եք 
տեքստը և, իրականացնում որոնումը: Փնտրման արդյունքներն ավելի ստույգ 
դարձնելու 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: 

 

 
Սպասարկման բաժին 

 
 

 
Սպասարկման բաժնում կատարվում է՝ 

 
* ընթերցողի գրանցում 

 
* գրքի սպասարկում 
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* տեխնիկայի սպասարկում 
* ընթերցասրահների սպասարկում EOS.Web ծրագրի միջոցով կատարվում է ընթերցողի 

(ուսանողի, դասախոսի, գրադարանի աշխատակիցների, դրսից ընթերցողի) գրանցում: 
Գրանցվում է՝ 

 
* ազգանուն, անուն 

 
* ուսանողական քարտի կամ ընթերցողի քարտի համարը (վերաբերվում է AUA-ի 

ուսանողներին) 

 
* էլ. հասցեն 

 
* բնակության հասցեն 

 
* աշխատանքի բաժինը 

 
* ուս. հաստատությունը 

 
* հեռախոսահամարը 

 
 
 

* գրանցման տարեթիվը 

 
* անձնագրի համարը կամ ուս. քարտի կամ կեցության քարտի ( օտարերկրացիների 

դեպքում) համարը: 

 
Համալսարանում ուսանողին տրվում է ուս. քարտ, որի միջոցով օգտվում է 
գրադարանից, քարտի մեջ կա նաև երեք հազար դրամ գումար, ինչը ուսանողին 
հատկացվում է անհրաժեշտ նյութեր տպելու համար ( 250 էջ): Դրսի ընթերցողը 
գրանցվելու համար վճարում է տասներկու հազար դրամ, որից վեց հազարը՝ քարտի 
համար, իսկ մյուս վեց հազարը՝ մեկ տարվա համար սպասարկման վճար, որը պետք է 
վճարվի յուրաքանչյուր տարի, օտարերկրացիների համար, եթե չունեն կեցության 
քարտ, լրացուցիչ վճարում են նաև տասնհինգ հազար դրամ, ինչը նրանց հետ է 
վերադարձվում գիրքը հանձնելուց հետո, հակառակ դեպքում՝ չի վերադարձվում: 
Գրանցելուց հետո տվյալ անձի էլ. հասցեին ուղարկվում է ֆայլ, որը պարունակում է 
տեղեկատվություն՝ ինչպես առցանց երկարացնել վերցված գրքի ժամկետը և ինչպես 
նոր գիրք ի պահ դնել (ռեզերվ անել): Կարող է երկարացնել մինչև տասնչորս օր: Կա 
հատուկ հիշեցման ծրագիր, որ ընթերցողին երկու օր առաջ նամակով հիշեցնում է գրքի 
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ժամկետի մասին: Ուշացման դեպքում զրկվում է երկարացնելու հնարավորությունից և 
յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարում է հարյուր դրամ տույժ: Եթե տուգանքի 
չափը հասնում է հինգ հազարի, այն դադարեցնում են: 

 
Կարող է վերցնել՝ 
* ուսանողը՝ 10 գիրք 1 ամիս 

 
* դասախոսը՝ 20 գիրք 4 ամիս 

 
* դրսի ընթերցողը՝ 2 գիրք 14 օր 

 
* շրջանավարտը՝ 2 գիրք 14 օր 

 
* աշխատակազմը՝ 3 գիրք 14 օր ժամկետներով: 

 
Ուսումնական սենյակները (ընթերցասրահները ) նույնպես ի պահ են դրվում մինչև մեկ 
շաբաթ առաջ, յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է իննսուն րոպե ժամկետով: 

 
Այս ամբողջ սպասարկումը կատարում են գրադարանավարները, ովքեր գերազանց 
տիրապետում են իրենց աշխատանքին: 

 
 
 
 
 

Գրքի «բնավորությունը›› 
 
Լինելով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի «գրադարանային գործ» բաժնի 
ուսանող՝ հնարավորություն ունեցա շփվելու տարբեր տարիքային խմբերի 
ընթերցողների հետ, լսելու բազմաթիվ կարծիքներ գրքերի վերաբերյալ, ներկա գտնվելու 
մի շարք գրքերի քննարկման և ինքս էլ լինելով ընթերցասեր՝ այս ամենի արդյունքում 

ցանկություն առաջացավ կիսվելու իմ 
մտորումներով և տպավորությամբ… 

 

 
Կա մի վայր, որտեղ մուտք ես գործում առանց 
թույլատվության՝ ներսում գտնվող 
հերոսներից և ոչ մեկի կարծիքը հաշվի 
չառնելով, մտնում ես՝ անկոչ հյուրի պես, 
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մտնում ու բազմում ես լավագույն տեղում, քեզ թույլ ես տալիս անգամ խառնվել նրանց 
կյանքին, քո սեփական կարծիքը հայտնել նրանց մասին՝ լավ իմանալով, որ ներսում 
եղած հերոսներից ոչ ոք չի կարող քեզ այնտեղից դուրս հանել, մտնում ես ընթերցողի 
իրավունքով… Ամեն անգան մի նոր գիրք ընթերցելիս միշտ մտածել եմ այս երևույթի, 
ընթերցողին ընձեռված այս հնարավորության մասին և ամեն անգամ եկել եմ այն 
եզրահանգման, որ միայն գիրքն է տալիս մեզ այսպիսի իրավունք և հնարավորություն, 
որի արդյունքում իրական կյանքում ոչ մի անձ չի տուժում: Գիրքը բացահայտում է մեզ 
համար բոլորովին նոր աշխարհներ, նոր երևույթներ, բազմաթիվ ճակատագրեր… 
Հերոսներ, որոնք դառնում են մեզ հարազատ մարդիկ, հերոսներ, որոնց սիրում կամ 
ատում ենք, մի խոսքով՝ գրքի բնակիչների կյանքը դառնում է մեզ համար պատրաստի 
փորձ, ինչը ձեռք բերելու համար ստիպված չենք լինի իրական կյանքում փորփրել մեկ 
ուրիշի կյանքը… Տալիս է մեզ ինքնադաստիարակման, ինքնազարգացման լայն 
հնարավորություն… «Մտնելով» գրքի մեջ, հետևելով պատմության ողջ ընթացքին՝ 
դառնում ենք նրա անտեսանելի մասնիկը, քաղում մեզ համար օգտակար դասեր… 
Սակայն միևնույն գրքի բովանդակության ընկալումը տարբեր ընթերցողների և 
տարիքային խմբերի կողմից տարբերվում է, և հաճախ որևէ գրքի քննարկման ժամանակ 
թվում է, թե ընթերցողները խոսում են տարբեր գրքերի մասին… Բացի հեղինակից և 
հերոսներից՝ քննարկման թեմա է դառնում նաև գրքի կազմը, ձևավորումը, թղթի 
տեսակը, տառատեսակը, հաստությունը, բույրը, խոսվում է նաև էլեկտրոնային 
տարբերակի մասին… Այս ամենի մեջ ուրախալի է այն փաստը, որ թեման գիրքն է, և 
յուրաքանչյուր տարիքային խմբի ու անհատի ընձեռնված է գրքի ընտրության լայն 
հնարավորություն, որի հարցում կարող են մեզ օգնել նաև մեր ընթերցասեր 
ընկերները… 

 
Այսպիսով՝ գիրքը կարևոր և անհրաժեշտ գործոն է անհատի ձևավորման գործում, ինչի 
բացակայությունը այս դեպքում չի կարող աննկատ մնալ: Գրքի գյուտը երևի ամենամեծ 
հայտնագործությունն է, որ արվել է, և մարդկության մտքի զարգացման ողջ 
պատմությունը կապված է գրքի և գրադարանների հետ: 

 
 

 
Սա բոլորովին էլ խաղաղ պատմություն չէ, քանի որ միշտ պատերազմել են գրքերի 
համար… 

 
Իսկ այժմյան գրադարանները կարծես լռության արտացոլանքն են, և ինչպես բոլոր 
ժամանակներում, նրանք ծառայում են մարդկության զարգացմանը… Պատահական չէ, 
որ հին Եգիպտոսում եղել են գրադարաններ, որոնք անվանվել են՝ «Կյանքի տներ», 
«Հոգու դեղատուն»: Նրանք համեմատել են գիրքը մի դեղամիջոցի հետ, ինչը ուժեղացրել 
է մարդու միտքն ու հոգին, եղել և մնում է անփոխարինելի արժեք բոլոր 
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ժամանակներում, և այն, ինչ մենք ներկայացնում ենք մեզանից, նաև որոշվում է նրանով, 
թե ինչ գրքեր ենք կարդում, ինչպիսի գրքեր ենք ընտրում մեզ ընկերակցելու համար… 
Բայց կա մի հանգամանք, որը պետք է հաշվի առնել. գիրքը մի՛շտ գտնվում է չեզոք 
դերում, և միայն մենք ենք որոշում՝ մտնի նա մեր կյանք, թե ոչ, մեր ցանկությամբ է նա 
«խոսում» կամ «լռում»… 

 
 
 

Եզրակացություն 
 
Մարդկության մտքի զարգացման ողջ պատմությունը կապված է գրքի և 
գրադարանների հետ, և ուսումնասիրելով այն՝ պարզ է դառնում, որ բոլոր 
ժամանակներում էլ մարդիկ ունեցել են դրա պահանջը, այդ իսկ պատճառով դարերով 
պահպանել և սերնդեսերունդ փոխանցել են մարդկության զարգացման համար շատ 
կարևոր այդ ժառանգությունը: Գրադարանների զարգացվածությունը տարբեր 
ժամանակներում համապատասխանել է հասարակության պահանջներին: Արդեն մեր 
օրերում՝ զարգացած տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, տեղեկատվական հոսքերի 
ժամանակակից աշխարհում, երբ մարդիկ ապրում և շնչում են «նոր դարի թթվածին» 
համարվող տեղեկատվությամբ, անհրաժեշտություն առաջացավ ստեղծել 
էլեկտրոնային գրադարաններ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով 
հնարավորություն ընձեռվեց  առցանց ընթերցելու թերթեր, ամսագրեր, գրքեր: 
Փոխվեցին գրադարանավարի գործառույթները: Գրադարանավարը դարձավ 
տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ, ով պետք է տիրապետի տվյալների որոնման և 
արտածման, գիտելիքների կառավարման, տեղեկատվության նախագծման և 
մատուցման գործընթացներին: Այսօր արդեն աճում է ոչ թե տպագիր, այլ էլեկտրոնային 
գրքի պահանջարկը: Ընթերցասերների մեծ մասը իր սիրած գրքերը, թերթերը, 
ամսագրերը ընթերցում է առցանց: Սակայն տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության այս 
ժամանակաշրջանում, որքան էլ աճի ու կատարյալ լինի էլեկտրոնային 
պարբերականների թիվը, կարծում եմ, որ գրադարանը դեռ երկար ժամանակ 
կշարունակի մնալ մարդկանց ինտելեկտուալ հավաքատեղի, որքան էլ 
կատարելագործվեն ընթերցելու միջոցներն ու տարբերակները, այնուամենայնիվ 
տպագիր տեղեկատվամիջոցները շարունակելու են անփոխարինելի դեր ունենալ մեր 
կյանքում: Վիրտուալ գրադարաններն ու գրքերը  չեն կարող ապահովել այն ջերմ, 
գրքերի բույրով լցված միջավայրը, ինչպիսին գրադարանն է:  Ի վերջո, այս ամենն 
արվում է այն նպատակով, որ խրախուսվի ընթերցանությունը, աճի ընթերցողների 
քանակը, և արդյունքում ունենանք կիրթ ու տեղեկացված հասարակություն: Հակառակ 
դեպքում այս ամենը կդառնա անիմաստ… 
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Գրականության ցանկ 

Ռաֆայել Իշխանյան «Հայ գրքի պատմություն» 

Տիգրան Զարգարյան «Թվային գրադարաններ» 

Գրադարանավարի բլոգ 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան 
 
 
 ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ   ԳՐՔԻ   ՍՏԵՂԾՄԱՆ   ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ : 

 

 Ինչպես   կարդալ գրքեր 
 
Происхождение библиотек. 

Տպագրություն 

Как появилась книга. Когда появилась первая книга: 

AUA’s AGBU Papazian Library 

 Легендарные библиотеки Древнего мира 

Как появились первые книги 

История создания бумаги. Производство 

https://gradaranblog.wordpress.com/2015/06/12/880/
https://marigabanyan.wordpress.com/2014/03/08/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AC-%D5%A3%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80/
http://chukovskiy.blogspot.com/p/blog-page_20.html
http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&amp;hId=818
http://fb.ru/article/154323/kak-poyavilas-kniga-kogda-poyavilas-pervaya-kniga
http://fb.ru/article/154323/kak-poyavilas-kniga-kogda-poyavilas-pervaya-kniga
http://library.aua.am/
http://fb.ru/post/history/2016/12/5/8629
http://fb.ru/article/156568/istoriya-sozdaniya-bumagi-proizvodstvo-bumagi
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