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Էլեկտրոնային գիրք

Ժամանակակից գրադարաններ. «Փափազյան» գրադարան

Գրքի «բնավորությունը››



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

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…

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:

Հասնելով մեր օրեր, ժամանակակից գրադարանային գործի նկարագրության
մեջ անդրադարձել եմ մասնավորապես «Փափազյան» գրադարանին:



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: 

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/


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: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:



Տպագրության սկիզբը
ՀայաստանումԳուտենբերգի 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»: 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:



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:



Հին աշխարհի գրադարաններ

 Աշուրբանիպալի գրադարան

 Ալեքսանդրիայի գրադարան

 Պերգամոնի գրադարան

 Պապիրուսների վիլլա

 Տրայանոսների ֆորումի

գրադարան

 Իմաստության տուն



Գրադարանների ստեղծման
պատմությունը Հայաստանում

Հայաստանում գրադարանները բազմադարյան պատմություն
ունեն։ Միջնադարյան աղբյուրներում նրանք կոչվել են՝
գրատուն, գրանոց, արկեղք գրոց, գանձատուն,

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) գ

րադարանը, Անիի արքայական գրադարանները։



Էլեկտրոնային գիրք

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:



ժամանակակից գրադարաններ. 

«Փափազյան» գրադարան

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



Գրքի «բնավորությունը›› 

Կա մի վայր, որտեղ մուտք ես գործում
առանց թույլատվության՝ ներսում գտնվող
հերոսներից և ոչ մեկի կարծիքը հաշվի
չառնելով, մտնում ես՝ անկոչ հյուրի պես, 

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…



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: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… 



Գրականության ցանկ
1. Ռաֆայել Իշխանյան «Հայ գրքի պատմություն» 

2. Տիգրան Զարգարյան «Թվային գրադարաններ

3. Գրադարանավարի բլոգ

4. «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


