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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Գրադարանները՝ որպես գրավոր հուշարձաննների պահոցներ, գոյություն են ունեցել 
հազարամյակներ ի վեր: Հին աշխարհի ամենամեծ գրադարանը (մ.թ.ա. I դ.) 
Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում էր. ուներ մինչև 700 հազար ձեռագիր: 
Ալեքսանդրիայում սովորելու տարիներին այդ գրադարանից օգտվել են Մովսես 
Խորենացին և Մեսրոպ Մաշտոցի մյուս աշակերտները: Հայաստանում 
գրադարանները եղել են վանքերին ու մենաստաններին կից. տեղակայվել են 
առանձին շինություններում կամ վանքամերձ քարայրներում և կոչվել են գրատուն, 
գրանոց, գանձատուն, մատենադարան, դիվան, երբեմն էլ՝ նշխարանոց, նշխարախուց: 
Գրադարանը կյանքի և մշակույթի զարգացման մեջ անփոխարինելի դեր ունի: Այն 
իրականացնում է սպասարկման, պատմամշակութային, տեղեկատվական, 
հաղորդակցական, մանկավարժական և այլ գործառույթներ: Գրադարանի 
առաջնահերթ խնդիրն է կազմակերպել   իր գրականության վերաբերյալ 
տեղեկատվություն՝ ընթերցողին լավագույնս սպասարկելու համար: Գրադարանների 
դերն է տպագիր արտադրանքի հավաքումը, պահպանումը, գրքի պրոպագանդան, 
ընթերցողներին գիրք սպասարկելը, ինչպես նաև ինֆորմացիոն մատենագիտական 
աշխատանքը։ Ժամանակաշրջանի պահանջով տեղեկատվական շատ 
գործառույթներ փոխանցվում են տեխնիկական միջոցներին և համակարգիչներին։ 
Ավտոմատացումը փոխում է ավանդական գրադարանի տեսքը ինչպես 
գրադարանավարի, այնպես էլ օգտվողի համար։ Եթե առաջինի աշխատանքը 
դառնում է ավելի բարդ ու ծավալուն, ապա ընթերցողը ստանում է լայն 
հնարավորություն՝ օգտվելու տարաբնույթ ծառայություններից, որոնք մինչ այդ 
անհասանելի էին: Հասկանալի է, որ նման պարագայում վերանայման ու 
վերաիմաստավորման կարիք են զգում գրադարանային բազմաթիվ 
հասկացություններ: Համացանցը հիմնովին փոխում է պատկերացումները 
գրադարանային պաշարների հասանելիության և դրանք ընթերցողին մատուցելու 
նոր եղանակների նախագծման մասին: Տեղեկատվությունը գնալով գերակշիռ է 
դաոնում շատ երկրների տնտեսություններում: Բազմաթիվ պահոցներ արդեն ունեն 
իրենց ինտերնետային հասցեներն ու բովանդակային շտեմարանները, որոնց 
«այցելուների» թիվն օրական հասնում է մինչև մի քանի հազարի: ճանապարհը դեպի 
տեղեկատվական հասարակարգ, որի կարևոր բաղկացուցիչներից են՝  թվային 
գրադարանները, տարածական կրթությունը և էլեկտրոնային առևտուրը, կառաջադրի 
լուծել բազմաբնույթ խնդիրներ՝ կազմակերպչական, տեխնիկական, իրավական, 
լեզվաբանական, ստանդարտացման:  

Դիպլոմային աշխատանքի թեման ընտրվել է արդիական մոտեցումներից ելնելով, 
այն է՝ «էլեկտրոնային գրադարաններ: Այլոց փորձի ուսումնասիրություններ»: 
Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, որտեղ հիմնավորվում է թեմայի 
արդիականությունը, և  երկու գլուխներից: 
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ԳԼՈՒԽ 1.  Թվային  գրադարանների    ստեղծման   տեխնիկական  
նախադրյալները 

Թվային գրադարանի ստեղծման գաղափարը ծագել է էլեկտրոնային հաշվիչ 
մեքենաների շահագործմանը զուգընթաց, դեռևս 1940-ական թվականներին: ԱՄՆ-ի  
գիտահետազոտական և զարգացման գործակալության այն ժամանակվա տնօրեն 
Վաննեվար Բաշը «Ատլանտիկ Մոնթլի» ամսագրի 1945 թ. հուլիսի համարում 
հրատարակեց «Ինչպես որ կարծում էինք» հոդվածը, որտեղ կանխատեսումներ էին 
արվում ապագայի գրադարանների մասին: Փաստորեն շուրջ 50 տարի առաջ արդեն 
առաջարկվում էր հաշվիչ մեքենաները կիրառել գիտական հրատարակությունների 
էլեկտրոնային տարբերակների կուտակման, պահպանման և հետագա 
օգտագործման նպատակով: Բուշն իր մեքենային պայմանականորեն անվանում է 
«Մեմեքս», որն իր հատկանիշներով նման էր ներկայիս անհատական համակարգչին: 
Այս մեքենան պետք է կարողանար հիշել գրքերի մասին տվյալներ, դրանց 
բովանդակությունը, ինչպես նաև կատարեր դասիչավորման աշխատանքներ: 1965 թ. 
Լիկլայդերն առաջարկեց թվային գրադարանի իր հայեցակարգը: 1960-ական թթ, երբ 
հաշվողական տեխնիկան հետազոտական լաբորատորիաներից նոր-նոր էր մուտք 
գործում կյանք, թվային գրադարանի ստեղծման գաղափարը խիստ հեղափոխական և 
անիրականանալի էր թվում: Հիմնական խոչընդոտներն էին՝ տեխնիկական 
միջոցների բարձր գները, ցածր հուսալիությունը, ինչպես նաև համակարգչային 
ցանցերի բացակայությունը: Այդ պատճառով էլ աշխատանքներն առավելապես 
ունեին հետազոտական բնույթ (օրինակ՝ ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի պատրաստած 
մեքենաընթեռնելի Մարկ ֆորմատը կամ Օհայո նահանգի համալսարանական 
գրադարանների մշակած համահավաք քարտարանի նախագիծը): Վերջին 30 տարում 
համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում տեղի ունեցած բուռն 
փոփոխությունները թույլ տվեցին նորովի մոտենալ թվային գրադարանի 
գաղափարին՝ ձեռնամուխ լինելով դրա իրականացմանը: 

 Տեխնիկական այս  նորամուծությունների շնորհիվ էր, որ հնարավոր դարձավ սկսել 
տեղեկատվության պահոցների թվայնացումը. 

• էլեկտրոնային հիշող սարքերը դաոնում են ավելի էժան, քան թուղթը: 1987 թ. 
արդեն օպտիկական կրիչի վրա պահվող տեղեկատվության արժեքն ավելի 
ցածր էր, քան թղթային համարժեքինը: ճիշտ է, թվային տեսապատկերների, 
բարձր որակի ձայնային արխիվների ստեղծումը դեռևս թանկ է, սակայն, 
նկատի ունենալով հիշող սարքերի գների շեշտակի անկումը, կարելի է 
ենթադրել, որ հաջորդ տասնամյակում տեխնիկական միջոցների գները 
խոչընդոտ չեն լինի գրադարանային ֆոնդերի թվայնացման համար: 

• Անհատական համակարգիչների լայն տարածումը: Թվային գրադարանի 
հիմնախնդիրը հանրության տեղեկատվական պահանջների արագ և որակյալ 
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բավարարումն է, որն անհնար կլիներ առանց անհատական համակարգիչների 
լայնամասշտաբ կիրառման: Գրասեղանային, ինչպես նաև դյուրակիր 
համակարգիչների զանգվածային թողարկումը ե դրանց գների անընդհատ 
նվազումը նպաստում են թվային գրադարանների տարածմանը: 

• Համակարգչային պաստառների (մոնիտորներ) կատարելագործումը: Հիշող 
սարքերի գների նվազումը և անհատական համակարգիչների լայն 
տարածումը դեռևս բավարար նախադրյալներ չեն թվային գրադարանի 
ստեղծման համար: Ընթերցողը նյութը պետք է կարդա համակարգչի 
պաստառից, հետևաբար դրանք  պետք է լինեն հաճելի և աչքերը չհոգնեցնող:  

• Բարձր արտադրողական ցանցերը մատչելի են դառնում սովորական 
շահագործողներին: 1990-ական թթ. ընթացքում Համացանցն ունեցավ 
աննախադեպ աճ: Համակարգչային ցանցերն այժմ առկա են աշխարհի գրեթե 
բոլոր երկրներում, դրանք կապված են իրար հետ, իսկ գրադարաններն այդ 
ցանցերի անբաժանելի մասնիկն են: Ցանցային ծառայությունների որակն ունի 
անընդհատ աճի, իսկ առաջարկվող ծառայությունների գները՝  նվազման 
միտում: Այդ է պատճառը, որ ներկայումս շատ երկրներում անհամեմատ 
ավելի էժան է նյութերի առաքումը ոչ թե թղթային կրիչների, այլ դրանց թվային 
պատճենների տեսքով: 

• Տարածքների խնայողական օգտագործում: Խոշոր գրադարանները նյութական 
մեծ ներդրումներ պահանջող կառույցներ են: Նույնիսկ զարգացած երկրների 
համար հանրային գրադարանների պահպանումը (դրանք հիմնականում 
սնվում են պետական բյուջեից) գնալով դժվարանում է: Շատ գրադարանների 
շենքերն ու կահավորանքը հնացած են, և դրանք կարգի բերելու համար 
պահանջվում են զգալի կապիտալ ներդրումներ:  Թվային գրադարանների 
պարագայում, սակայն, մեծ տարածքների անհրաժեշտություն չկա:  

• Հայաստանյան գրադարանային հանրությունը ևս ձեռնամուխ է եղել թվային 
գրադարանի գաղափարի իրագործմանը, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
հետևյալ հանգամանքները: Թվային գրադարաններում շատ է կարևորվում 
ստանդարտների դերը: Տարբեր գրադարաններում ստեղծված էլեկտրոնային 
փաստաթղթերի համատեղելիությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
խստորեն հետևել Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության 
ընդունած համաձայնագրերին: Ավելին, անհրաժեշտ է ազգային 
ստանդարտները համաձայնեցնել միջազգայիններին: Միայն այս դեպքում է, 
որ ծրագրատեխնիկական ապահովման շուկայում ընթացող անընդհատ 
փոփոխությունների և կատարելագործումների, ինչպես նաև թվային 
գրադարանների կառուցման ու շահագործման համար նախատեսված 
ստանդարտների փոփոխության պարագայում հնարավոր կլինի ապահովել 
տեղեկատվական շտեմարանների անխափան փոխհամագործակցությունը:   
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Թվային գրադարանի բաղկացուցիչ մասերը 

Թվային գրադարանն ունի հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը. 

• Համակարգիչներ 
• Կապի և հաղորդակցության միջոցներ 
• Ծրագրային ապահովում 
• Տվյալների շտեմարաններ 
• Օժանդակ ծառայություններ 
• Անձնակազմ 

Համակարգիչ. սա էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա է, որն ունի հազարավոր 
միկրոսխեմաների միացումներով կազմված հետևյալ հիմնական ֆունկցիոնալ 
բլոկները  

 1. Ղեկավարող սարք  

2. Թվաբանական-տրամաբանական սարք 

 3. Մուտքի-ելքի սարքեր  

4. Հիշողության սարքեր 

Կապի և հաղորդակցության միջոցներ. թվային գրադարանի մյուս բաղկացուցիչ մասն 
է: Տեղեկատվական հասարակարգը, որի հիմքը տվյալների հավաքումը, մշակումը, 
պահպանումն ու տարածումն է, որպես հիմնական պահանջ՝ առաջադրում է 
համակարգչային ցանցերի ստեղծումը: Կապի և հաղորդակցության միջոցները, 
ինչպես նաև համակարգիչներն ու ծրագրային փաթույթները այսպիսի ցանցերում 
դառնում են բաղկացուցիչ տարրեր: 

Ծրագրային ապահովումը. թվային գրադարանի հաջորդ կարևոր բաղկացուցիչն է: 
Մասնագիտական գրականության մեջ այն հաճախ անվանվում է «սոֆթվեյր»: Եթե 
համակարգիչները և կապի միջոցները ապահովում են գրադարանի տեխնիկական 
զինվածությունը, ապա ծրագրային միջոցները կազմակերպում են այդ սարքերի 
փոխհամագործակցված աշխատանքը, հետևում տեղեկատվական հոսքերի 
տեղաշարժերի ճշտությանը, ղեկավարում տարբեր համակարգչային ցանցերի 
գործունեությունը: 

Տվյալների շտեմարաններ. թվային գրադարանի հիմնական և ամենաարժեքավոր 
բաղկացուցիչն է, որի ստեղծումը և շարունակական շահագործումը պահանջում է 
նյութական հսկայական ներդրումներ: 

Օժանդակ ծառայություններ. սրանց շարքում կարելի է թվարկել 
էներգամատակարարումը, հակահրդեհային ծառայությունը, տվյալների 
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շտեմարանների ու հիշող սարքերի անվտանգության ապահովումը և այլն: Այս 
ծառայությունները կարևորվում են նրանով, որ դրանք թվային գրադարանի 
անխափան գործունեության գրավականն են: 

Անձնակազմ. բնական է, որ առանց մարդու միջամտության՝ թվային գրադարանի 
աշխատանքն անհնար է: Թվային գրադարանում առկա են մարդկանց հետևյալ 
խմբերը.  

♦ Բովանդակություն ստեղծողներ՝ հեղինակներ, հրատարակիչներ, խմբագիրներ, 
ծրագրավորողներ և տվյալների շտեմարան ստեղծողներ 

 ♦ Օգտվողներ 

 ♦ Գիտելիքը կառավարողներ՝ գրադարանավարներ, որոնք օժանդակում են առաջին 
երկու խմբերի գործունեությունը 

 ♦ Տեխնիկական միջոցները սպասարկող անձնակազմ՝ համակարգիչների, կապի 
գծերի, հեռահաղորդակցական միջոցների աշխատունակության 
պատասխանատուներ  

♦ Մարկետինգի և մենեջմենտի ծառայություններ՝ շուկայի հետազոտողներ, 
գրադարանային նյութերը գովազդողներ, ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ 
հայտնաբերողներ և այլն: 

 Հաջորդ կարևոր ուղղությունը կապված է ֆինանսական ծախսերի հետ: Թվային 
գրադարան ստեղծելիս հարկ է լինում զբաղվել ֆոնդերի թվայնացմամբ, տվյալների 
վերաձևավորմամբ,  նախագծմամբ և սպասարկմամբ,  ծրագրատեխնիկական 
ենթակառուցվածքի անխափան աշխատանքի ապահովմամբ, աշխատակազմի 
գիտելիքների կատարելագործմամբ: Սրանք պահանջում են նյութական միջոցների 
զգալի ներդրումներ: Ուստի անհրաժեշտ է մինչև աշխատանքները սկսելը 
պատկերացնել սպասվող ծախսերը, ակնկալվող աշխատափուլերի ծավալները և 
տևողությունը: Հեղինակային իրավունքի բացակայությունը շատ դեպքերում կարող է 
գրադարանին թույլ չտալ թվայնացումն սկսել, քանի որ առկա նյութերի մեծ մասը, 
արտոնագրված լինելով, թվայնացման համար կարող է արգելվել: Սա շատ կարևոր 
խնդիր է, որը գրադարանները պետք է փորձեն լուծել օրենսդրորեն՝ հենվելով 
միջազգային փորձի և առկա իրավական ակտերի վրա: Թվային գրադարան 
ստեղծելիս կարևոր հանգամանք է նաև օգտվողների պահանջների և կարիքների 
հաշվառումը: Պետք չէ առաջնորդվել «Եկեք ստեղծենք, և օգտվողներն իրենք կգան» 
սկզբունքով: Ընդհակառակը՝ անհրաժեշտ է հետազոտել և հասկանալ, թե ինչ 
ակնկալիքներ ունեն օգտվողները թվային գրադարաններից, ինչ տեսքով 
կցանկանային հաղորդակցվել բովանդակային շտեմարանների հետ, 
ծառայությունների ինչպիսի ցանկ է հարկավոր նրանց և վճարման ինչ մեխանիզմներ 
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են գործելու առօրյա աշխատանքի ընթացքում: Առանձնակի ուշադրություն է 
պահանջում ֆիզիկական արատ ունեցող օգտվողների պահանջների բավարարումը:  
Չնայած մոտեցումների ողջ բազմազանությանը, այնուամենայնիվ թվային 
գրադարանների ստեղծման գործընթացը թե՛ տեսականորեն, թե՛ գործնականորեն 
զարգանում է լայն թափով: 

 

1.1.Թվային գրադարանի առավելությունը ավանդականի հանդեպ 

XXI դարում գիրքը՝ որպես տեղեկատվության պահպանման և փոխանցման միջոց, չի 
կորցնում իր կարևորությունը և շարունակում է մնալ քաղաքակրթության 
զարգացման կարևոր գրավականներից մեկը: Ներկա ժամանակաշրջանում 
գրադարանները, լինելով տպագիր արտադրանքի սպասարկման և երկարաժամկետ 
պահպանման վայր, պետք է իրենց առօրյա աշխատանքում շեշտը դնեն նաև թվային 
տեխնոլոգիաների կիրառմանը: 

Համակարգիչների մուտքը հեղաշրջում կատարեց տեղեկատվության 
պահոցներում`առաջադրելով գրադարանների, արխիվների, թանգարանների 
աշխատանքի նորովի կազմակերպում։ Թվային գրադարանը համապատասխան 
ծառայություններով հագեցած այնպիսի տվյալների կառավարելի հավաքածու է, որը 
պահվում է թվային ֆորմատներով և մատչելի է համակարգչային ցանցերի 
օգնությամբ։ 

«Թվային գրադարանների նախաձեռնություն» ծրագիրը կազմվել է 1994 թ. ԱՄՆ-ում: 
Մասնակիցներն էին Գիտության ազգային հիմնադրամը, Ընդլայնված 
պաշտպանական հետազոտական նախագծերի գործակալությունը, Մարդկային 
զարգացման ազգային հիմնադրամը, Կոնգրեսի գրադարանը, ԱՄՆ-ի  բժշկության 
ազգային գրադարանը, Տիեզերագնացության ազգային գործակալությունը, Ազգային 
արխիվները, Սմիթսոնյան հաստատությունը, Թանգարանային և գրադարանային 
ծառայությունների ինստիտուտը: Ներկայումս այդ ծրագրին համագործակցում է նաև 
Եվրոպական միությունը: 

 Թվային գրադարանը ունի մի շարք առավելություններ ավանդական գրադարանի 
համեմատությամբ: 

1. Ավանդական գրադարանի դեպքում ընթերցողը իրեն անհրաժեշտ նյութը գտնելու 
համար պետք է այցելի գրադարան՝ կտրվելով իր աշխատանքից: Հնարավոր է, որ 
պահանջվող նյութը չլինի գրադարանում, միջգրադարանային բաժանույթն էլ 
չաշխատի: Իսկ եթե ընթերցողին շտապ պետք է այն, ապա ի՞նչ անել այս դեպքում: 
Թվային գրադարանը զերծ է այս թերություններից. պետք է միայն համակարգչի 
միջոցով միանա համացանցին և ստանա իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: 
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 2. Թվային գրադարանը իր որոնման հզոր համակարգերի, գիտելիքի մատչելի 
լինելու, հեշտ յուրացման, օրվա բոլոր ժամերին հասանելի լինելու շնորհիվ ունի 
անվիճելի առավելություն ավանդական գրադարանի նկատմամբ:   

3. Ամեն տարի ավելացող գրքերի, պարբերականների թվայնացումը էկոլոգիական 
շատ կարևոր խնդիր կլուծի (չեն հատվի մեծ քանակությամբ ծառեր):  

4.Տեղեկատվության մատուցման նոր եղանակների ի հայտ գալը: Թվային 
գրադարանում հնարավոր է միաժամանակ օգտվել հիպերտեքստից, տեսալսողական 
նյութերից, մասնակցել գիտաժողովների և քննարկումների:  

5.Տեղեկատվության արդիականության ապահովում: Շատ նյութեր հաճախ հարկ է 
լինում թարմացնել: Թղթային կրիչների դեպքում դա կապված է ժամանակի և 
նյութական միջոցների մեծ ծախսերի հետ, հին հրատարակություններն էլ 
զուգահեռաբար տեղ են գրավում դարակներում: Մինչդեռ   համակարգչային 
տեղեկատվության պահպանումը անհամեմատ հեշտ է: Այդ պատճառով աշխարհի 
շատ գրադարաններ ձեռք են բերում հանրագիտարանների, բառարանների 
տեղեկատու հրատարակությունների թվային տարբերակները: 

 6.Տարածքների խնայողական օգտագործում: Խոշոր, ավանդական գրադարանները 
նյութական մեծ ներդրումներ պահանջող կառույցներ են: Այժմ թվային 
ընթերցանիչները թույլ են տալիս պահպանելու թվային գրքերի հարյուրավոր 
հատորներ:  

Թվային գրադարանում գրադարանավարը հանդես է գալիս որպես «գիտելիքի» 
ճարտարագետ: Գրադարանավարը թվային գրադարանի համակարգում դրսևորվում 
է  որպես`  

1.տեղեկատվության բնագավառի փորձագետ, որը տիրապետում է տվյալների 
որոնման ու արտածման, գիտելիքների կառավարման, տեղեկատվության 
նախագծման ու մատուցման գործընթացներին 

 2.կառավարիչ, որը ղեկավարում է տարբեր ծրագրեր 

 3.բարձր տեխնոլոգիայի մասնագետ  

4.ստրատեգիական պլանավորող: 

Թվանշային տեխնոլոգիաների զարգացումը, մասնավորապես՝ համացանցի 
առկայությունը հնարավորություն են տալիս մարդկության մշակութային 
ժառանգությունը հասանելի դարձնելու աշխարհի ցանկացած մասում:  
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1.2.Գրադարանային գործընթացների ավտոմատացում 

 Գրադարանը մարդկային գործունեության այն բնագավառն է, որտեղ ընթացող 
գործընթացները, սկսած նյութի նախնական պատվիրում-ստացումից մինչև 
գրադարակին հայտնվելը և ընթերցողին ծառայելը, հնարավոր է ամբողջովին 
ավտոմատացնել: Սիևնույն ժամանակ ավտոմատացումը բարդ և աշխատատար գործ 
է, պահանջում է երկարամյա ջանքեր և նյութական շարունակական ներդրումներ: 
Ընդհանրապես ցանկացած համակարգի ավտոմատացում հիմնականում 
հետապնդում է հետևյալ նպատակները՝ 

 1.Կրճատել կամ կասեցնել աշխատակազմի հետագա աճը 

2.Բավարարել հանրության աճող պահանջները 

3.Կրճատել մարդու մեխանիկական աշխատանքի ծավալը 

 4.Բարելավել սպասարկման որակը  

5.Ընդլայնել առաջարկվող ծառայությունների ցանկը՝ նրանում ներառելով այնպիսիք, 
որոնք մինչև ավտոմատացումը պարզապես անհնար էին 

 6.Տնտեսել ֆինանսական միջոցներ՝ դրանց հաշվին ստանալով լրացուցիչ շահույթ:  

  Ավտոմատացումն առաջին հերթին ենթադրում է համակարգչային տեխնիկայի և 
հեռահաղորդակցության միջոցների առկայություն, որոնք էլ, իրենց հերթին, 
պահանջում են նոր ծառայություններ՝ ինժեներական և մաթեմատիկական 
կրթությամբ մասնագետների կազմով: Մարդկային մտքի՝ դարերով կուտակված 
հարյուր հազարավոր ստեղծագործություններ գրադարաններում անհրաժեշտաբար 
դասակարգվել են, քարտագրվել, խնամվել, պահպանվել: Ավտոմատացումը 
շարունակում է այս ավանդույթը՝ այս անգամ արդեն էլեկտրոնային կրիչների վրա: 
Դեռ ավելին՝ թվայնացման ընթացքում՝  էլեկտրոնային քարտարանների ստեղծմանը 
զուգընթաց, նկարագրվող նյութն ամբողջականորեն մուտքագրվում է համակարգչի 
հիշողության մեջ: Փաստորեն ավտոմատացումը կրկնում է բոլոր այն փուլերը, որոնք 
անցնում է նյութը՝ մինչև գրադարակին հայտնվելը:  Բնականաբար ավտոմատացման 
ներդրմամբ գրադարանավարի մեխանիկական աշխատանքի ծավալը ոչ թե 
կրճատվում, այլ մեծանում է և բարդանում: Համակարգչային տեխնիկան, 
հեոահադորդակցության միջոցները պահանջում են նյութական զգալի ներդրումներ: 
Գրադարանի էլեկտրոնային հավաքածուներ ստեղծելիս հարկ է ունենալ 
համապատասխան ծրագրային ապահովման փաթեթներ, որոնց նախագծումը կամ 
ձեոք բերումը ևս ծախսատար է: Իսկ էլեկտրոնային շտեմարանների քանակային և 
բովանդակային աճը թելադրում է ավելի կատարյալ ծրագրատեխնիկական միջոցներ: 
Բովանդակային շտեմարանների ստեղծմանը զուգընթաց՝ անհրաժեշտություն է 
առաջանում ավելացնել գրադարանավարների քանակը: Տեխնիկական վերազինումն 
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էլ պահանջ է դնում վերջիններիս մշտական վերապատրաստման: Այսպիսով, 
սկսելով ավտոմատացումը, գրադարանները հայտնվում են մի իրավիճակում, երբ 
շարունակական ներդրումները ոչ միայն դառնում են անխուսափելի, այլև ժամանակի 
ընթացքում ձեոք են բերում աճման կայուն միտում: Նկատի առնենք նաև այն կարևոր 
հանգամանքը, որ ողջ աշխարհում գրադարանները, հանդիսանալով մշակութային 
արժեքների պահպանողներ, իրենց գործունեությունից շահույթ հետապնդել չեն 
կարող: Մշակութային կառույցներ լինելով հանդերձ՝ գրադարանները միաժամանակ 
իրենց երկրների համար ունեն ռազմավարական մեծ կարևորություն: Սա այն դեպքն 
է, երբ վնասով աշխատելը ավտոմատացման դադարեցման համար անհրաժեշտ, 
սակայն ոչ բավարար պայման է: Առանց ժամանակակից գրադարանների՝ անհնար է 
պատկերացնել որևէ երկրի բարձր մշակույթ և զարգացած տնտեսություն: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բազմաթիվ մոդելներ ու մտահղացումներ սկզբից 
փորձարկվում և կիրառվում են գրադարաններում, ապա նոր ներդրվում այլ 
ոլորտներում: Հետևաբար՝ թվային գրադարանը, որի գործընթացներից մեկն էլ 
ավտոմատացումն է, տեղեկատվական հասարակարգի կայացման անհրաժեշտ և 
բավարար պայմաններից մեկն է: Ահա այն գլխավոր պատճառը, որի հետևանքով 
ներկայիս բոլոր զարգացած երկրներում, դեռևս 1960-ական թվականներից սկսած, 
ավտոմատացման աշխատանքները մեծ թափ են ստացել: Պետությունը և մասնավոր 
սեկտորը տարեկան միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են կատարում 
գրադարանների վերազինման և ֆոնդերի թվայնացման նպատակով: Գրադարանի 
ավտոմատացման համակարգեր մատակարարող ամերիկյան 27 
կազմակերպություններում 1998 թվականին անցկացված հարցումից պարզվել է, որ 
միայն ԱՍՆ-ում վաճառվել է մոտ 20000 ավտոմատացման համակարգ, այլ 
երկրներում 2835: Ընղհանուր շահույթը կազմել է ավելի քան 475 միլիոն դոլար: 
Բազմաթիվ գրադարաններ ամբողջովին հրաժարվել են թղթային քարտարաններից՝ 
դրանք փոխարինելով էլեկտրոնային համարժեքներով: Ընթերցողներին 
առաջարկվում են միայն էլեկտրոնային տարբերակով թողարկվող 
հրատարակություններ, ինչպես նաև թղթային ամսագրերի էլեկտրոնային 
տարբերակներ: Գրադարանավարներն էլ արդեն տիրապետում են համակարգչային 
հմտություններին. ձևավորում են ընթերցողների համար նախատեսված 
բովանդակային էջեր, օգտվելով համաշխարհային համակարգչային ցանցից՝ 
պատասխանում տեղեկատու-մատենագիտական բազմաթիվ հարցումների: 
Տարեցտարի ավելանում է էլեկտրոնային շտեմարանների քանակը: Այսպես՝ եթե 1998 
թվականին գիտական էլեկտրոնային ամսագրերի թիվը 1456 էր, ապա 1999-ին այն 
հասավ 7000-ի: Նոր զարգացող կամ թույլ տնտեսություն ունեցող երկրները նույնպես 
փորձում են հետևել զարգացած երկրների օրինակին՝ ներդնելով ավտոմատացման 
տարբեր համակարգեր, չնայած շատ հաճախ ֆինանսական միջոցների սղությունը 
թույլ չի տալիս հասնել ցանկալի արդյունքի:  
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Գրադարաններն ունեն շատ ուղեցույցներ և ֆայլեր: Գրադարանային ֆոնդի  
ավտոմատացված  ֆայլերի  ստուգումը ունի 3  հիմնական  պատճառ. 

1.Ուղեցույցում տեղ գտած  ինֆորմացիան ժամանակ առ  ժամանակ պետք է 
թարմացնել. 

2.Ավտոմատացումը թույլ  է տալիս նվազեցնել  աշխատանքը,  հնարավորություն է 
ընձեռում հասնելու  կատարյալ ճշգրտության  և  արդյունավետության. 

3.Ավտոմատացումը թույլ է   տալիս   ուղեցույցի  և  ֆայլի հետ  աշխատել  առանց 
տեղն անգամ փոխելու: Գրադարանավարը իր  մասնաճյուղից կարող է  ստուգել՝  
արդյոք իր  պատվերը  կատարվում է՝  առանց դիմելու  միջգրադարանային 
սպասարկման  բաժին, առանց ընդհատելու  գործընկերների աշխատանքը: 
Ընթերցողի  համար նույնպես կան առավելություններ, կարող է  ինքնուրույն ստուգել՝ 
արդյոք կա այդ գիրքը՝ առանց գրադարան այցելելու: 

Աշխատանքը արդյունավետ լինելու համար  անհրաժեշտ է տիրապետել 
ստանդարտներին (ձևաչափ): 

Գրադարանների ավտոմատացման երկու ձևաչափ գոյություն ունի. 

1.MARC  ընտանիքի  ձևաչափերը, որոնք   մշակված են կատալոգային 
(տեղեկատուների) տվյալների համար, սահմանում են ինչպես  տեղեկատուների, 
այնպես էլ   այլ մատենագիտական տվյալների  հնարավոր փոխանցումը մի 
համակարգչից մյուս համակարգիչ։ Այդ միջազգային չափանիշները  ընդունվել են 20  
տարի առաջ: Դրանց միջոցով  հնարավոր է միասնականացնել գրառումների 
համակարգը, որը անհրաժեշտ պահանջ է գրադարանների ավտոմատացման 
զարգացման համար: 

2. «Search  and Retieve» (որոնում է ընտրություն ) ավելի ժամանակակից  բայց  ոչ  
այնքան հայտնի   ձևաչափ է: Գրադարանների ավտոմատացման գործընթացի  
առաջին 20 տարիների  ընթացքում հնարավոր էր օգտագործել  միայն մեկ 
համակարգչի տեղեկատու կամ միայն մեկ մատենագիտական համակարգիչ և միայն 
մեկ համակարգում աշխատելուց հետո կարող էին անցնել  մյուսին:      

 

1.3.  Էլեկտրոնային գրադարանների դերը    և   նշանակությունը     
ժամանակակից աշխարհում 

Ժամանակակից գրադարանները էականորեն տարբերվում են շատերիս 
պատկերացրած գրադարաններից: Գրադարանները դադարել են կատարել միայն 
«գիրք տալ – վերցնել» ֆունկցիան: Ժամանակակից գրադարաններում սկսվել է 
գրքերի թվայնացում, որի շնորհիվ ընդլայնվում են սպասարկման շրջանակները: 
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Թվային գրադարանը ժամանակի ու տարածքի սահմանափակում չունի, ապահովում 
է գրքի երկարաժամկետ պահպանությունը: Թվայնացված գրքերը դրվում են կայքում, 
որի միջոցով պահպանվում է գրականությունը, և  բոլորը կարող են դրանից օգտվել: 
Գրադարանների՝ որպես հասարակական և սոցիալական կարևոր ինստիտուտի 
կենսունակությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել դրանց զարգացման 
նոր մոդելներ: Գրադարանային հավաքածուն ձևավորվում է որոշակի 
չափանիշներով, դասակարգվում և համակարգվում:  

Համակարգիչների մուտքը հեղաշրջում կատարեց տեղեկատվության պահոցներում   
և  պատահական չէ, որ ներկայումս գնալով մեծ թափ է ստանում այդ կառույցների 
թվայնացումը: Ճանապարհը դեպի տեղեկատվական հասարակարգ, որի կարևոր 
բաղկացուցիչներից են թվային գրադարանները, տարածական կրթությունը և 
էլեկտրոնային առևտուրը, մարդկությանը կառաջադրի լուծել բազմաբնույթ՝ 
կազմակերպական, տեխնիկական, իրավական, լեզվաբանական, չափորոշման 
խնդիրներ: Հայաստանյան շատ գրադարաններ, արխիվներ, թանգարաններ ևս 
ձեռնամուխ են եղել թվային գրադարանի ստեղծմանը: Այսպիսի զարգացումը տանում 
է դեպի հիբրիդ գրադարան, այսինքն՝ գրադարան, որտեղ թղթային կրիչներին 
զուգահեռ գործածվում են նաև տեղեկատվության էլեկտրոնային կրիչները: Որպես 
գիտելիքների ու ազգային արժեքների կուտակման և տարածման կենտրոններ՝ 
գրադարանները համակարգչային ցանցերի ընձեռած հնարավորությունների 
շնորհիվ, ինչպես նաև իրենց պահոցներում եղած տեղեկատվության կառավարման 
հաշվին դարձան միջնորդներ՝ մարդկության կուտակած մտավոր հարստությունը 
գիտելիքի տեսքով հանրությանը փոխանցելու գործում: Տեղեկատվական   
տեխնոլոգիաների զարգացումը քաղաքակիրթ աշխարհում ուղեկցվում է 
գրադադարանային համակարգերի համապատասխան բարեփոխումներով: 
Հիմնականում հենց արդի առաջավոր գրադարաններն են ապահովում 
տեղեկատվական հագեցած շտեմարանների ստեղծումն ու ընդլայնումը, զանազան 
տեղեկատվական ծառայությունների մատչելի սպասարկումը՝ տեխնոլոգիական նոր 
միջոցներով: Համակարգիչների ներդրումը գրադարաններին ստիպեց 
վերաիմաստավորել գրացուցակավորման սկզբունքներն ու ամբողջ գործառույթը: 
Համակարգչից, որը տեղեկատվության պահպանման պահեստ է, տեղեկությունն 
անցկացնում են կրիչների վրա: Նախկինում գրքային քարտարանի համալրումը 
բավական աշխատարար գործընթաց էր: Արդի դարաշրջանում փոխարինելու եկան 
էլեկտրոնային գրացուցակները: «Էլեկտրոնային գրացուցակ» հասկացությունը 
սերտորեն կապված է մեքենաընթեռնելի քարտագրման գաղափարին: Այս 
ուղղությամբ կատարվող հետազոտությունները, սկսվելով ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի 
գրադարանում, դեռևս 1960-ականների սկզբին հանգեցրին ՄԱՐԿ ձևաչափի 
մտահղացմանը: Այն հնարավոր է դարձնում նախօրոք որոշված ձևաչափերով 
մատենագիտական տվյալներ մուտքագրել: Դրա կատարելագործման 
աշխատանքները ներկայումս էլ շարունակվում են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում: 
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Քարտարանների պատրաստումը աշխատատար գործընթաց է, պահանջում է 
նյութական մեծ ներդրումներ և շահագործման ամենամյա բարձր ծախսեր: Այդ իսկ 
պատճառով շատ գրադարաններ ի վիճակի չեն թողարկել նման տեսակի 
քարտարաններ: Ստեղծելով «էլեկտրոնային գրացուցակ», գրանցելով հոդվածների, 
գիտական ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակները խտասկավառակների 
վրա, միացված լինելով համացանցի համակարգչային ռեսուրսներին՝ 
գրադարանները կարող են օրվա ցանկացած ժամի, հաշված վայրկյանների 
ընթացքում իրենց ծառայությունները մատուցել աշխարհի տարբեր ծայրերում 
գտնվող ընթերցողներին: Գրադարանները կարևոր ծառայություններ են մատուցում 
հանրությանը թղթային և էլեկտրոնային տեղեկատվությունից ճիշտ օգտվելու, 
փաստը քարոզչությունից տարբերելու, ուսուցողական ծրագրերի միջոցով 
արժևորելու լրատվության կառավարման գրագիտությունը: Գիտակցելով ու 
կարևորելով տեղեկատվության կառավարման, գիտելիքի և ազգային արժեքների 
կուտակման ու տարածման, տեղեկատվական գործընթացների շարժը, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կապը և առաջնահերթությունը ժամանակակից 
կյանքում՝ հիմնավոր բարեփոխումներ կատարելու անհրաժեշտություն է 
առաջանում: Գրադարանային գործին առնչվող խնդիրների կարգավորմանը 
մեծապես նպաստել է «Հայաստանյան գրադարանների միացյալ ավտոմատացված 
ցանցի ստեղծում» նախագիծը, որն աջակցում է հայաստանյան գրադարանների 
արդիականացման, համաշխարհային տեղեկատվական դաշտին դրանց ինտեգրման 
հարցում, արտաքին օգտվողներին օգնում՝ արագ միանալու հայաստանյան 
մատենագիտական և բնագրային տարաբնույթ շտեմարաններին: Հանրապետության 
խոշորագույն մատենագիտական շտեմարանն է Հայաստանի գրադարանների 
համահավաք քարտարանը, որտեղ գրանցվում են գրքերի, ամսագրային 
հավաքածուների, երաժշտական գրականության, խտասկավառակների վրա 
զետեղված հրատարակությունների, տեսալսողական նյութերի մասին 
մատենագիտական տեղեկություններ, ինչպես նաև տվյալներ՝ դրանց գտնվելու տեղի 
մասին, որոնք շատ կարևոր են արդի գրադարանագիտական և մատենագիտական 
զարգացման ասպարեզում: Նշենք նաև, որ նախագիծը Հայաստանի գրադարանների 
համար մեծ հնարավորություն է՝ ավանդականից թվայինին անցնելու, ինչպես նաև 
տեղեկատվության և գրադարանավարության հայրենական շուկայում 
տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներն ու ավտոմատացման գործիքաշարերը 
ներկայացնելու հարցում: 

 

1.4. Էլեկտրոնային գիրք 

Ներկայումս նկատվում է էլեկտրոնային կրիչների վրա գրանցված նյութերի քանակի 
շարունակական աճ, և այս միտումը գնալով ավելի լայն թափ է ստանում: 
Համացանցի, թվանշային գրադարանի, ինչպես նաև էլեկտրոնային գրքի հայրենիքը 
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ԱՄՆ –ն է: Վինթ Սերֆը (1943թ) Բոբ Քանի (1938թ) հետ միասին համարվում են 
«ինտերնետի հայր»: Նրանք միասին ստեղծեցին «TCP/IP» կապի 
արձանագրությունների հավաքակազմ: Դա մի լեզու է, որ հնարավորություն է տալիս 
ցանցում խոսել միմյանց հետ: Թիմ Բեռներս Լի( 1955թ) World Wide Web –(WWW)-ի 
հեղինակը, որը թարգմանաբար նշանակում է ՝«համաշխարհային լայն ոստայն», 
ստեղծել է առաջին համաշխարհային ցանցը և սերվերը: 

Այսօր արդեն աճում է պահանջարկը ոչ թե տպագիր, այլ էլեկտրոնային գրքի 
հանդեպ: Այժմ մարդկության մի զգալի հատված իր սիրած գրքերը, թերթերը, 
ամսագրերը ընթերցում է թվանշային եղանակով: Ամենուրեք կարելի է լսել, թե 
մարդիկ այժմ քիչ են կարդում, քիչ է կարդում երիտասարդությունը: Սակայն 
փաստերն այլն են պնդում: Մարդիկ այժմ կարդում, շփվում, բանավիճում են 
վիրտուալ տարածքում՝ սոցիալական կայքերում: 

Համացանցային իրականության նորույթներից է էլեկտրոնային ընթերցիչ (անգլերեն 
e-reader), էլեկտրոնային գիրք ընթերցող սարքը։ Ի տարբերություն պլանշետային 
համակարգիչների՝ էլեկտրոնային ընթերցիչը ավելի թեթև է, մարտկոցները (մի քանի 
շաբաթ) երկար են դիմանում և հիմնականում ունի սև ու սպիտակ՝ սովորական 
թղթին նմանվող էկրաններ։ 

Էլեկտրոնային գրքի ընթերցիչներն են՝ 

Amazon Kindle 

Kobo 

Onyx BOOX 

Ipad 

1971 թվականին Մայքլ Հարտը ստացավ Xerox Sigma V համակարգչի 
անսահմանափակ մուտքի իրավունք: Ձգտելով օգտակար օգտագործել այդ ռեսուրսը՝ 
նա ստեղծեց առաջին էլեկտրոնային գիրքը՝ ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը: 
Էլեկտրոնային գրքերի որոշակի տեսակներ նախատեսված են միայն կոնկրետ 
ընթերցիչի համար, որը հեղինակային իրավունքը պահպանելու և անօրինական 
պատճենահանումը խոչընդոտելու նպատակ ունի: 

Առավելություններն են՝ 

1.Կոմպակտությունը և դյուրակիրությունը. մի սարքավորման մեջ կարող են պահվել 
հարյուրավոր և հազարավոր գրքեր։ Բացի դրանից՝ սարքավորումը սովորաբար 
ավելի թեթև ու փոքր է թղթե գրքից։ 
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2.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։ 

3.Տեքստի գինը. շատ գրքեր էլեկտրոնային տեսքով անվճար են կամ ավելի էժան, քան 
թղթից գրքերը։ 

4.Հասանելիությունը. համացանցի առկայության դեպքում տեքստերը ցանկացած 
ժամանակ պատրաստ են ներբեռնմանը համապատասխան կայքերից (էլեկտրոնային 
գրադարաններից)։ 

5.Էկոլոգիականությունը. էլեկտրոնային գրքերում տեքստ կարդալու համար  թուղթ 
հարկավոր չէ, որի արտադրման համար հատում են անտառները։ 

6.Անվտանգությունը աստմայով հիվանդների, ալերգիկների, տան և թղթի փոշուց 
զգայունների համար։ 

Թերություններն են՝ 

1.Էլեկտրոնային գրքերը համակարգչի նման վատ ազդեցություն ունեն մարդու 
տեսողության վրա (ներկայում շատ քիչ ընթերցիչներ ունեն TFT էկրաններ)։  

2.Պատկերի՝ համեմատաբար ոչ այնքան բարձր որակը համեմատելի չէ թղթե գրքեր 
հետ, որոնք ստեղծվում են բարձրորակ թղթի վրա։ 

3.Ինչպես ցանկացած էլեկտրոնային սարք, էլեկտրոնային գրքերը կարդալու համար 
նախատեսված սարքը, շատ ավելի զգայուն է ֆիզիկական ազդեցությունների հանդեպ 
(վնասվելուն), քան թղթե գրքերը։ 

4.Բարձր գինը։ 

5.Հրապարակողների մի մասը գրքի էլեկտրոնային տարբերակը թողարկում է որոշ 
ուշացմամբ։ Գրքերի մի մասն էլ ընդհանրապես պաշտոնապես չի հրապարակվում 
էլեկտրոնային տեսքով։ 

6.Էլեկտրոնային գրքեր կարդալու սարքավորումները պահանջում են մարտկոցների 
պարբերական լիցքավորում։ 

 

ԳԼՈՒԽ 2   Այլոց փորձի ուսումնասիրութուններ 

2.1. Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարաններ 

Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան. հին ձեռագրերի և 
փաստաթղթերի պահպանման և ուսումնասիրման կենտրոն, ձեռագրերի 
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պահպանման աշխարհի ամենահարուստ կենտրոններից մեկը: Այստեղ 
պահպանվում են շուրջ 23000 ձեռագրեր, պատառիկներ և 300 000 արխիվային 
փաստաթղթեր։ Մատենադարանը թվայնացման աշխատանքները սկսել է 2007-ից: 
Մատենադարանի համար առաջնայինը հայերեն ձեռագրերի թվային շտեմարանի 
ստեղծումն է: Կայքում ունեն էլեկտրոնային գրքեր, ձեռագրերի, մանրանկարների 
նմուշներ: Մատենադարանի հարուստ գրադարանից կարող է օգտվել ցանկացած 
մարդ: Մատենադարանն ընթերցողներին նյութերի բնօրինակը չի տրամադրում: 
Ընթերցասրահում առանձին համակարգ է ստեղծվել, որի շնորհիվ այցելուն 
պատվիրում է իր ուսումնասիրելիք նյութն ու ստանում դրա էլեկտրոնային ձևն ու 
ընթերցում էկրանի վրա: Սա երկկողմանի առավելություն ունի․  մի կողմից ձեռագրի 
շարժ չի լինում, մյուս կողմից  ընթերցողը հնարավորություն է ունենում նոր 
տեխնոլոգիաների միջոցով ավելի մանրամասն ուսումնասիրել ձեռագիրը, առանձին 
դետալները խոշոր պլանով նայել:  Վերջին տարիներին ընթերցողների թիվն ավելացել 
է հենց այդ համակարգի շնորհիվ: 

Հայաստանի ազգային գրադարան․  հա յ տ պ ա գի ր  ա րտ ա դրա նք ի  ա մ ենա մ եծ պ ա հո ցն  
է աշխարհում:  Կարող են օգտվել 16 տարին լրացած անձիք:  Գրադարանի հարուստ 
գանձարանում պահվում են հայերեն առաջին տպագիր գիրքը՝     «Ուրբաթագիրքը» 
〈1512 Վենետիկ〉, առաջին պարբերականը՝ «Ազդարարը» 〈1794թ. Մադրաս〉, առաջին 
տպագիր քարտեզը՝«Համատարած աշխարհացոյց» 〈1695թ.Ամստերդամ〉:  
Գրադարանը ֆինանսավորվում է ՀՀ մշակույթի նախարարության 
միջոցներով: Գրադարանը համագործակցում է աշխարհի 40 երկրների 160 
կազմակերպությունների, գրադարանների և անհատների հետ: Թվայնացման 
գործընթացը գրադարանում մեկնարկել է 2011-ից: Ցանկացած մարդ ցանկացած 
երկրից կարող է մուտք գործել գրադարանի կայք և կարդալ իր նախընտրած գիրքը: 
Գրադարանն ունի շուրջ 40 հազար էլեկտրոնային ընթերցող: Ընթերցողները կարող 
են նաև ներբեռնել անհրաժեշտ նյութը: Գրադարանն ունի սքաներներ, որոնց 
օգնությամբ էլ թվայնացնում է գրականությունը: Ազգային գրադարանը շարունակում 
է պահպանել նաև ավանդական մեթոդը. այստեղ օրական գիրք է կարդում մի քանի 
հարյուր ընթերցող: Գրադարանի կայքի «Շտեմարաններ» բաժնում կարող են 
ուսումնասիրել հին հայկական գրքերն ու պարբերական մամուլը: 2008-ից Ազգային 
գրադարանում գործում է կույր և թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց համար 
նախատեսված ընթերցասրահ:  

Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան. տեղեկատվական, 
մշակութային և կրթադաստիարակչական գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպություն է Երևանում։ 2013թ.-ից  անցել է նա և  էլեկտրոնային 
սպասարկման: Գրանցված ընթերցողները կարող են էլեկտրոնային եղանակով գտնել 
իրենց ցանկացած գիրքը, պատվիրել ու հետո միայն գնալ գրադարան: Ֆինանսական 
խնդիրների պատճառով էլեկտրոնային գրքեր գրադարանը դեռ չի պատրաստում, 
սակայն ունի թվայնացված որոշ գրականություն: Գրադարանը քաղաքային 
գրադարան է, ֆինանսավորվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից: Ունի 
հարուստ ֆոնդ, օրական 700-1000 ընթերցող է սպասրկում: Երեխաներին 
գրադարանին մոտ պահելու նպատակով գրադարանը համագործակցում է 
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դպրոցների հետ: Ամեն տարի ընտրում են  «տարվա լավագույն ընթերցող»-ին և 
«ամենաակտիվ դպրոց»-ը: Գրադարանում գործում են տարբեր կենտրոններ՝ 
Ամերիկյան, Ֆրանկոֆոնիայի, Բրիտանական, Ասիական: Այստեղ դասընթացներ են 
կազմակերպվում տարբեր տարիքի ընթերցողների համար: Ամեն շաբաթ օր 
գրադարանում տեղի է ունենում, կինոդիտում, որին  հաջորդում են քննարկումներ: 
Յուրաքանչյուր ուրբաթ  «Հեքիաթին հյուր» միջոցառումն է անցկացվում, որին 
անվանի մարդիկ են մասնակցում ու երեխաների համար հեքիաթ կարդում: 
Գրադարանը տնօրենի նախաձեռնությամբ սպասարկում է նաև մարզերից եկած 
ուսանողներին: Նրանք պարզապես տեղեկանք են ներկայացնում բուհից: 

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան․այս հաստատությունը 
 իրականացնում է գրադարանագիտական,  տեղեկատու-մատենագիտական, 
մեթոդական, մշակութային և կրթադաստիարակչական գործունեություն: 
Հիմնադրվել է 1933թ-ին: Սպասարկում է տարբեր տարիքային խմբերի: Գրադարանը 
ՀՀ-ում ընթերցանության քաղաքականություն է իրականացնում, նպաստում է 
գրադարանային գործի զարգացմանը, մշտապես կատարելագործում է 
աշխատանքային մեթոդները՝ ձգտելով համապատասխանել միջազգային 
չափանիշներին: Գրադարանն իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր՝ սեմինարներ, 
գիտաժողովներ, էլեկտրոնային ֆորումներ, ինչպես նաև  բազմաբնույթ 
միջոցառումներ՝ հանդիպումներ, ցերեկույթներ, գրքի շնորհանդեսներ, 
քննարկումներ, պոեզիայի ժամեր, մրցույթներ, վիկտորինաներ, խոշոր 
հանդիսություններ, տոնակատարություններ, գրքի տոնավաճառներ: Գրադարանն 
ունի ձայնադարան,  հեքիաթի սրահ, հոգեբանի անկյուն: 2004թ-ից միացել է 
Հայաստանի գրադարանային միացյալ ավտոմատացման ցանցի ձևավորման 
աշխատանքներին. «Aleph» ծրագրով, իսկ 2014թ. ստեղծված էլեկտրոնային 
տվյալների շտեմարանը կիրառվում է ընթերցողների սպասարկման նպատակով: 
Գրադարանը համագործակցում է ՀՀ-ում գործող դեսպանատների, բազմաթիվ 
տեղական և միջազգային մանկապատանեկան կազմակերպությունների և 
գրադարանների հետ, իրականացնում միասնական ծրագրեր: Սերտ կապեր ունի 
սփյուռքի մտավորականության հետ: Գրադարանն անդամակցում է մի շարք 
միջազգային կազմակերպությունների: 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրադարանի խնդիրն է թվայնացնել ու 
համացանցում տեղադրել ԳԱԱ-ի գիտական ժառանգությունը: Թվայնացման շնորհիվ 
ընդլայնվում են սպասարկման շրջանակները: 

Փափազյան  գրադարան. հիմնվել է 1991 թվականին։ Այսօր գրադարանն ունի շուրջ 
47000 գիրք և տասնյակ հազարավոր էլեկտրոնային գրքեր։ Գրադարանը սկսել է իր 
գործունեությունը Փափազյանների ընտանիքի շնորհիվ, այդ իսկ պատճառով որպես 
երախտագիտություն հայրենանվեր ընտանիքի երախտիքի՝ գրադարանն անվանվել է 
նրանց անունով։ Այսօր էլ Փափազյան գրադարանը ստանում է բազմաթիվ 
հանգանակություններ։ Գրադարանին գրքերի մի մեծ քանակություն են նվիրաբերել 
Ռիչարդ Հովհաննիսյանն ու Վարդան Գրեգորյանը։ Գրադարանի ծառայություններն 
ամբողջությամբ ավտոմատացված են, գրքերը ազատ դրված են դարակներում, 
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որտեղից ցանկացած այցելու կարող է  գտնել և վերցնել իրեն անհրաժեշտ գրիքը։ 
Չունեն քարտարաններ։ Սպասարկման ամբողջ գործընթացը նույնպես 
ավտոմատացված է։ 

ԱՐԵՎԱԿ-ի (Արևելահայերենի ազգային կորպուս) էլեկտրոնային գրադարան. 
անվանումը զուտ պայմանական է, որը ծագում է կորպուսային լեզվաբանության 
առաջնեկ Բրիտանական ազգային կորպուս-ի անվանումից: ԱՐԵՎԱԿ-ի նպատակն է 
կորպուսային լեզվաբանության միջոցներով ներկայացնել արևելահայերենը 
հնարավորինս ամբողջական և տարբերակված ձևով: Մշակութային և 
լեզվաբանական տեսանկյունից կարևոր արևելահայերեն տեքստերի հիմնական 
մասը ընդգրկված է ԱՐԵՎԱԿ-ում: 
 
Հատկանշական է, որ ԱՐԵՎԱԿ-ը հավասարապես առնչվում է ինչպես կորպուսային 
լեզվաբանությանը, այնպես և հայերենագիտությանը: ԱՐԵՎԱԿ-ի խմբի նպատակն է 
ստեղծել լեզվաբանական ժամանակակից ճկուն տվյալների բազա, որը կարող է հիմք 
հանդիսանալ այլ լեզուների կորպուսներ ստեղծելու համար, ինչպես նաև 
վիճակագրական մոտեցումներով ներկայացնել լեզվի նկարագրությունը և բնական 
լեզվի մշակման մեթոդները:  

Ներկայումս հայերենագիտությունը կարիք ունի նոր և ժամանակակից 
լեզվաբանական մեթոդների և մոտեցումների, որոնք թույլ կտան հիմնավորել մի 
շարք լեզվաբանական վարկածներ, ինչպես նաև հասնել նոր կարևոր արդյունքների: 
Նման հարցերի վերանայումը զգալի կերպով հեշտանում է լեզվաբանական 
կորպուսի առկայության դեպքում:  
Արևելահայերենի ազգային կորպուսը (ԱՐԵՎԱԿ), որպես ժամանակակից 
լեզվաբանական գործիք, ստեղծված է՝ լրացնելու այդ բացը` լեզվաբաններին 
տրամադրելով արևելահայերենի ծանոթագրական նոթերով որոնվող տվյալների 
բազա, որն իր մեջ ընդգրկում է էմպիրիկ լեզվաբանական նյութեր` արևելահայերենի 
դասական գրականությունից մինչև 2008 թ. ձայնագրված երևանյան առօրյա 
կենցաղային խոսակցությունները: ԱՐԵՎԱԿ-ի առաջնահերթ նպատակն է օգնել 
լեզվաբաններին արևելահայերեն տեքստերում գտնել և ուսումնասիրել որոշակի 
չափանիշներին բավարարող համատեքստեր:  

Մասնավորապես ԱՐԵՎԱԿ-ը թույլ է տալիս որոնել՝ 

• բառաձևեր և բառույթներ, 
• խոսքի մասեր, ձևաբանական հատկանիշներ և բառաթեքման տեսակներ, 

կետադրություն, 
• համատեքստային հարցումներ ու բառակապակցություններ: 

Այսօր ԱՐԵՎԱԿ-ի էլեկտրոնային գրադարանը՝ որպես արևելահայերեն տեքստեր 
պարունակող լեզվաբանական որոնման համակարգ, ընդգրկում է  
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• մոտ 110 միլիոն բառամթերք 
• հզոր որոնման համակարգ բառային-ձևաբանական բարդ հարցումների 

հնարավորությամբ 
• 19-րդ դարի կեսերից մինչև մեր օրերն ստեղծված արևելահայերեն տեքստերի 

դիախրոնիկ կորպուս 
• արևելահայերենի գրավոր և բանավոր նյութի ընդգրկում 
• բառային-ձևաբանական և մետատեքստային ծանոթագրություններ 
• բաց համակարգ 
• ավելի քան 100 հայ դասական գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

ընդգրկում բաց էլեկտրոնային գրադարանում 

Արևելահայերենի ազգային կորպուսի գրադարանում կարելի է գտնել հայ 
դասականների՝  Խ. Աբովյանի, Ալ. Շիրվանզադեի, Րաֆֆու, Մուրացանի, Նար-Դոսի, 
Ե.Չարենցի, Ա․ Բակունցի, Հովհ. Թումանյանի և  Ռ . Պատկանյանի 
ստեղծագործությունները, սակայն միայն html-ային տարբերակով և 
ժողովածուներում առկա առանձին միավորների անցանկ դասավորությամբ, որը 
թույլ չի տալիս արագ գտնել հեղինակի անհրաժեշտ գործը։ Ներկայումս գրադարանն 
ընդգրկում է հայ դասական գրողների 104 տեքստեր (այդ տեքստերի հեղինակները 
մահացել են ավելի քան 70 տարի առաջ, հետևաբար նրանց վրա չի տարածվում 
հեղինակային իրավունքը):  Որոշ գեղարվեստական ստեղծագործություններ և 
մամուլի տեքստեր բեռնվել են համացանցի բաց արխիվներից  և այսօր գրադարանում 
դրված գործերը նաև չեն սրբագրվել OCR փոխարկման ենթարկվելուց հետո։ 
Բայց «ԱՐԵՎԱԿ»-ն ունի բառերի որոնման շատ հզոր հարմարանք։ Եթե, օրինակ, 
ուզում եք իմանալ, թե այս կամ այն հայերեն բառը կամ արտահայտությունն ինչպես է 
գործածվել հայ հեղինակների կողմից, սա անփոխարինելի կայք է։ «ԱՐԵՎԱԿ»-ն 
անփոխարինելի է նաև մեկ այլ առումով. գրադարանում տեղ գտած հայերեն 
բնագրերը ներկայացնում են նաև բառերի մեծամասնության անգլերեն 
թարգմանությունները՝ քերականական համապատասխան նշումներով․դրա համար 
պետք է մկնիկը պահել անհրաժեշտ բառի վրա և երկու անգամ սեղմել ձախ ստեղնը։ 
Սա անփոխարինելի կարող է լինել հայերենին ոչ այնքան լավ տիրապետող 
անգլախոս մեր հայրենակիցների համար, որոնք փորձում են հայերեն կարդալ։ 

Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան. 1999 թվականին Հայաստանի 
ամերիկյան համալսարանում ամերիկահայ բարերար տիկին Ալիս Օհաննասյանի 
աջակցությամբ հիմնվեց «Հայ դասական մատենագրության թվանշային գրադարանը» 
ազգագրագետ-մատենագետ Մերուժան Կարապետյանի և ռադիոֆիզիկոս 
Հովհաննես Կիզողյանի ջանքերով։  2011 թվականի հունվարի 26-ին բացվեց 
Հայկական թվանշանային գրադարանի նոր կայքը` www.digilib.am-ը, որն այս պահին 
ներառում է հայերեն գրավոր մշակույթի ավելի քան 600 հեղինակի շուրջ 2000 
հուշարձան, սակայն առաջիկայում այն կհամալրվի ևս 1000 աշխատություններով: 
Գրադարանն ունի ամենատարբեր բաժիններ, այդ թվում` աշխարհագրություն, 
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աստվածաբանություն, գեղարվեստական գրականություն, հայագիտություն, անգամ 
հայոց խոհանոցի պատմություն, արևմտահայ ու սփյուռքի գրականություն և այլն: 
«Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան» ծրագրով Հայաստանում սկիզբ 
դրվեց հայագիտական աշխատանքներին նորագույն տեղեկատվական ու 
համակարգչային տեխնոլոգիաներով օգնելուն, նպաստելու այդ 
հետազոտությունները որակական նոր աստիճանի բարձրացնելուն, նորագույն 
տեխնոլոգիաների միջոցով հայ մշակույթը առավել մատչելի դարձնելուն: Հայ 
մատենագրության թվանշային գրադարանը ծառայում է որպես ժամանակակից 
գործիք, հարաճուն փոփոխվող մշակութային հորձանուտում հայ մատենագրական 
ժառանգության ուսումնասիրման և ապագայում նրա կենսունակության 
պահպանման  համար:  Հայ մատենագրության թվանշային գրադարանը նպաստում է 
համաշխարհային քաղաքակրթության և հայ մշակույթի փոխշփմանն ու 
փոխհարստացմանը:  

«Հայ մատենագրության թվանշային գրադարանը» բաղկացած է հետևյալ խոշոր 
ենթաբաժիններից՝ 

1. «Ե-ԺԸ դարերի Հայ դասական մատենագրության հուշարձաններ 
2. 1850-2000 թթ. Արևմտահայ և Սփյուռքի գրական հուշարձաններ 
3. «Նահատակ հեղինակներ» 
4. Հայագիտություն 

 Գրադարանի ստեղծումից ուղից երկու տարի  հետո 2001 թվականին գրադարանը 
հանրությանը ներկայացրեց  5-18-րդ դարերի մեր ամբողջ  տպագիր գրավոր 
մշակույթի  թվային տարբերակը: 

Աշխատանքը նշանակալի էր նրանով, որ այդ տարիներին դեռ շատ եվրոպական 
երկրներ չունեին իրենց մշակութային ժառանգության թվային տարբերակները, իսկ 
մեր նոր անկախ պետությունը`Հայաստանի Հանրապետությունը, արդեն 
համացանցի   միջոցով  միջազգային հանրությանը կարող էր ներկայանալ իր 
հարուստ  ժառանգությամբ:  

Հայ մատենագրության թվանշային գրադարանում ընդգրկված բնագրերը ընտրվել են 
համաձայն արդի հայագիտության մեջ գործող գիտական չափանիշների: 

Առաջնահերթությունը տրվել է միջնադարյան բնագրի գիտաքննական, կամ 
համեմատական հրատարակություններին (միաժամանակ մուտքագրվել են բոլոր 
տարընթերցումները, որոնց ծավալը հաճախ մի քանի անգամ գերազանցում է բնագրի 
ծավալին): 

Գիտական հրատարակության բացակայության պարագայում առաջնությունը տրվել 
է եղած հրատարակություններից լավագույնին, որը դիմացել է ժամանակի 
քննությանն ու հայագետների կողմից ճանաչվել գործածելի ու պիտանի: 
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Միջնադարյան բնագրի մի շարք գիտական ու քննական բնագրերի առկայության 
դեպքում թվայնացման են ենթարկվել բոլորը: Բնագրի եզակի հրատարակության 
պարագայում տեղադրվել է այդ հրատարակությունը: 

Բնագրերին ուղեկցում են բնագրի հրատարակությունների և բնագրի վերաբերյալ 
եղած մատենագիտական ցանկերը, հաճախ նաև՝ նրանց լավագույն ու մատչելի 
թարգմանությունները (աշխարհաբար, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, 
ֆրանսերեն, իտալերեն և այլն): 

«Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան»-ում տեղադրված են բաց 
մատչելիության տեքստեր, գրքեր ու հոդվածներ։ 

Գրադարանի էլեկտրոնային գրքերը երբեմն տրամադրվում են, նաև pdf ձևաչափով, 
սակայն ծառայությունը վճարովի է, իսկ էլեկտրոնային գրքերի ներբեռնման և 
գործածության համար էլ պահանջվում է կայքում գրանցված լինել և հատուկ 
ընթերցիչ ծրագիր տեղակայել համակարգչում, ապա այդ ծրագրով գրքերը կարդալու 
համար դարձյալ մուտքագրել կայքում ունեցած  մուտքանունն ու գաղտնաբառը։ 

   Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Տիգրան  Հայրապետյան 
գրադարան․ գրադարանը գործում   է 1989 թ.-ից և սպասարկում  կրթահամալիրի 
շուրջ  2500 սովորողներին, ուսանողներին, աշխատողներին,  ինչպես նաև Երևան 
քաղաքի համայնքների դպրոցներին և բնակիչներին: Գրադարանի կազմում գործում 
են  7  ընթերցասրահները: Ֆոնդերը օրեցօր համալրվում են գրադարանի 
աշխատակիցների եռանդուն աշխատանքի շնորհիվ:  « Թվային գիրք», «թվային 
դասագիրք», «աուդիոգիրք», «տեսանյութ», «թվային ամսագիրք»  և այլ բաժիններում 
կարելի է գտնել դասի համար անհրաժեշտ բավարար նյութեր: Թվայնացումը 
կատարվում է PDF և  Word  ծրագրերով: Գրադարանի անձնակազմը անում է ամեն 
հնարավորը՝ միջավայրը հարմարավետ և հյուրընկալ դարձնելու համար: 
Գրադարանը համայնքային նշանակություն ունի, քանի որ այն ծառայում է ոչ միայն 
սովորողներին, ուսուցիչներին, վերապատրաստվողներին, ուսանողներին, այլ նաև 
համայնքի բնակիչներին: Գրադարանում մշ տ ա պ ե ս  կազմակերպվում են  
միջոցառումներ, սեմինարներ, քննարկումներ, գրքի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ 
և այլն: Գրքի և գրադարանի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու համար 
կրթահամալիրի բակում ստեղծվել է նաև ամառային ընթերցասրահ, որտեղ 
ստեղծված են պայմաններ հաճելի ընթերցանությամբ զբաղվելու համար: 
Կրթահամալիրի դասավանդողը իր բլոգում հավաքում է ուսումնական ռեսուրսներ և 
խմբավորում յուրաքանչյուրը ըստ բաժինների, որից կարող են օգտվել նաև 
համացանցային այլ ընթերցողներ: Իսկ գրադարանավարը գրադարանի կայքում մեկ 
փաթեթով հավաքում է նույն ոլորտի տարբեր դասավանդողների ստեղծած լավագույն 
նյութերը, որոնք նախապես արժանացել են գնահատականի: 

Էլեկտրոնային բժշկական գրադարան. Այսօր ապագա բժիշկներն արդեն  
հնարավորություն ունեն օգտվելու Մխիթար Հերացու անվան բժշկական 
համալսարանի էլեկտրոնային բժշկական գրադարանից: Հայաստանի 
երիտասարդական հիմնադրամի (ՀԵՀ) և Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախաձեռնությամբ 2017 թվականին 
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ստեղծվել է էլեկտրոնային բժշկական գրադարան: Այն ունի  էլեկտրոնային 
գրադարան, որի հատուկ բաժիններում ներառված են  փորձնական թեստեր և 
տեսանյութեր: Յուրաքանչյուր ուսանող և կլինիկական ուսանող իր ուրույն մուտքի 
ծածկագրով հնարավորություն ունի մուտք գործել նշված թվային հարթակ և ըստ 
ուսումնական տարիների՝ համապատասխան գրականություն ստանալ: 
«Էլեկտրոնային բժշկական գրադարան»-ում ներառված ուսումնական թեստերի 
միջոցով ուսանողները կարող են ստուգել և ամրապնդել իրենց գիտելիքները: Կայքն 
ունի նաև տեսադասընթացի բաժին, որտեղ զետեղված են օրինակելի 
դասախոսությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս ցանկացած պահի 
վերհիշելու անհրաժեշտ նյութը: 

 Այսուհետև ԵՊԲՀ-ի ապագա բժիշկները հնարավորություն ունեն օգտվելու 
էլեկտրոնային բժշկական գրադարանից:  

«Էլեկտրոնային գրադարանի մեկնարկը բուհի միջազգայնացման կարևոր 
ապացույցներից է և նպատակ ունի ուսումնական գործընթացն առավել դյուրին և 
մատչելի դարձնել»,- ասել է համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ 
Էլեկտրոնային գրադարանը հասանելի է www.ysmubooks.am էլեկտրոնային հասցեով։ 
 

 ◆ Գրապահարան .«Գրապահարան»-ը էլեկտրոնային  ազատ գրադարան է, որտեղ 
ոչ միայն պահվում, այլև ավելացվում են հայերեն նոր գրքեր, այդ թվում՝ նաև 
թարգմանություններ։ «Գրապահարան»-ում գոյություն ունի 1634 բնօրինակ տեքս՝ 172 
գիրք և 281 հեղինակ։ «Գրապահարան»-ն ունի բաժիններ՝ արձակ, չափածո, 
գիտական, ոչ գեղարվեստական։ Նյութերն  առանձնացված են՝ ըստ գրական 
ժանրերի՝ հեքիաթ, էպոս, պատմվածք, տեսակների՝ արկածային, փիլիսոփայություն,  
հոգեբանություն, արվեստ, պատմություն, և ըստ երկրների՝ ամերիկյան, 
ճապոնական, ավստրիական, չեխական, իրանական և այլն։ Բարեբախտաբար, 
«Գրապահարանում» կան էլեկտրոնային ձևաչափերով (հիմնականում epub) գրքեր՝ 
ներբեռնման համար։ «Գրապահարան»-ի առանձնահատկությունն այն է, որ 
յուրաքանչյուր էջի վերնամասում կան հղումներ, որոնք կոչվում են «թաբեր»։ Թաբերը 
հնարավորություն են տալիս անցում անել դիտած էջին կցված այլ էջերը։ 
Մատնահարելով «քննարկում» թաբը՝ կարելի է տեսնել քննարկման էջը։ «Խմբագրել» 
թաբը թույլ է տալիս խմբագրել «Գրապահարան»-ի գրեթե յուրաքանչյուր էջ։  Կարելի է 
տեսնել, թե ով է նախկինում խմբագրել էջը և նույնիսկ տեսնել էջի նախորդ 
տարբերակները՝ անցնելով «պատմություն» թաբի հղմամբ։   Համակարգ մուտք 
գործելու դեպքում  հնարավոր է տեղափոխել (վերանվանել) էջը՝ մատնահարելով 
«տեղափոխել» թաբը։ 

◆ Վիքիդարան. Սա հայերեն Վիքիդարանն է, որը սկսել է տեքստեր հավաքել 2007 
թվականից։ Ազատ բովանդակության հրատարակումների առցանց գրադարան է, որը 

http://grapaharan.org/index.php/%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1:%D5%80%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80
http://hy.wikisource.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1:%D5%80%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80
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կարող է համալրել յուրաքանչյուր ոք։ Գրադարանն այժմ հայերենով ունի 15 287 
նյութ։ Հարուստ ու լավ գրադարան է։ Նյութերի մի մասը սրբագրված է, մի մասը՝ 
առայժմ ոչ։ Այս գրադարանի ցանկացած էջ կարելի է ներբեռնել epub կամ pdf 
ձևաչափով (կայքի ձախակողմյան սյունակում գտնվող համապատասխան 
հրամանների միջոցով)։ 

◆ ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ — էլ. գրքեր. Այս հրատարակչությունը ստեղծվել է 2012 
թվականին, այն մասնագիտանում է հայերեն էլեկտրոնային գրքերի 
հրատարակության ոլորտում, էլեկտրոնային այս հրատարակչությունը նույնպես 
տրամադրում է էլեկտրոնային հարմար ձևաչափերով գրքեր, որոնց մի մասը կարելի 
է անվճար ներբեռնել։ Դրանք հասանելի են էլեկտրոնային տարբեր 
գրախանութներում՝ Google Play Books, Apple iBooks, Kobo Books, Amazon, Upub.am։ 
«Յավրուհրատի» պատմությունը իրականում գեղարվեստական գրականություն 
վերադարձի պատմություն է՝ էլեկտրոնային գրահրատարակչության ճանապարհով։ 

◆ ԳՐՔԱՍԵՐ. Այստեղ գրքերը տրվում են մի քանի ձևաչափով՝ ձայնային գրքեր կամ 
աուդիոգրքեր և էլեկտրոնային գրքեր։ Ձայնային գրքերի քանակը 626 է, էլեկտրոնային 
գրքերինը՝ 1։  

◆ Elib.am — Էլեկտրոնային գրադարան. Այստեղ գրքերը կարելի է կարդալ 
առցանց, ինչպես նաև ներբեռնել pdf և երբեմն նաև epub ձևաչափերով։ 

◆ Մանկական գրադարան.poqrik.am-ի «Մանկական գրականություն» բաժինը իր 
մեջ ներառում է մի քանի ենթաբաժիններ՝ «Հայ գրողներ», «Հանելուկներ», 
«Հեքիաթներ», «Վեպեր և վիպակներ»։   

◆ Հայերեն գրականության էլեկտրոնային գրադարան. Ovanitas բլոգերի 
ստեղծած գրադարանն է, որտեղից նույնպես կարելի է ներբեռնել հարմար 
ձևաչափերով էլեկտրոնային գրքեր։ 

◆ Արտակ Կոլյանի պատրաստած էլ. գրքերը. Բլոգերի անձնական բլոգում 
տեղադրված և ներբեռնելի այս գրքերը epub և mobi ձևաչափերով են։ 

 

2.2. Աշխարհի  խոշորագույն ութ էլեկտրոնային  գրադարաններ 

Գրադարանային ասոցիացիաների և հաստատությունների միջազգային 
ֆեդերացիայի տվյալների համաձայն՝  աշխարհում այսօր կա ավելի քան 569 000 
գրադարան: Դրանց մեծ մասը գտնվում է Եվրոպայում (ավելի քան 440 000 
գրադարան, ինչպես նաև՝ դրանց մասնաճյուղեր և բաժիններ) և Հյուսիսային 
Ամերիկայում (այստեղ գործում են ավելի քան 125 000 գրադարան): Եվ ամենաքիչը 

http://yavrumyan.blogspot.com/p/ebook.html
http://grqaser.org/language/hy/%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80/
http://www.elib.am/author
http://poqrik.am/category/%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/
http://poqrik.am/
http://elib.ovanitas.com/index.html
http://ablog.gratun.am/e-books-for-amazon-kindle-free-download/
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այս «գիտելիքների տաճարները» ներկայացված են Աֆրիկայում, ընդամենը՝ 1200 
գրադարան: Հավանաբար կարիք  չկա  ասելու,  թե իրենց գոյության ընթացքում 
գրադարաններն ինչ նշանակություն ունեն մարդկության համար: Դրանք ոչ միայն 
գիտելիքների սրբավայրեր են, այլ նաև մարդկային անգնահատելի փորձի եզակի  
կուտակումներ ՝ դարաշրջանից դարաշրջան փոխանցված ամենապարզ և 
արդյունավետ ձևով ՝ թղթի միջոցով: Դրանք միշտ չէ,  որ հասանելի էին բոլորի 
համար, քանի որ ոմանք չգիտեին ինչպես կարդալ, իսկ ոմանք էլ բաժանորդագրվելու 
համար միջոցներ չունեին: Բայց այսօր գրեթե բոլորը կարող են կարդալ: Երկրորդ 
խնդիրը լուծվեց շնորհիվ նորարարական տեխնոլոգիաների, մասնավորապես 
թվայնացման, ինչը  հնարավորություն տվեց  անվճար  օգտվել  միլիոնավոր գրքերից, 
որոնք հավաքված են առցանց էլեկտրոնային գրադարաններում: 

«Ֆորբս» ամսագիրն առաջարկում է ծանոթանալ հանրահայտ, առավելագույնը  ութ 
առցանց գրադարանների:  

1.«Գուտենբերգի»  նախագիծ. սա ամենահին էլեկտրոնային գրադարանն է, որ 
գոյություն ունի համացանցի ստեղծման   օրից: Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ 1971 թ.-ի 
մի հիանալի օր Իլինոյսի համալսարանի ուսանող Մայքլ Հարտը որոշեց պատրաստել 
Միացյալ Նահանգների Անկախության հռչակագրի էլեկտրոնային տարբերակը: Նա 
երկու տարի առաջ մի փաստաթուղթ ստեղծեց, որը (առաջին անունն է ARPANET),  
համացանցում հայտնվելուն պես  ներբեռնեցին  առաջին վեց  օգտատերերը: Հարտը 
նախագիծը, ի պատիվ Յոհան Գուտենբերգի, անվանեց նրա անունով։ Այս փոքր 
հաջողությունը ոգեշնչեց Մայքլին, նա  թվայնացրեց ևս հարյուր գիրք, որից հետո 
որոշեց ամբողջովին նվիրվել այս նախագծին: Ներկայումս Գուտենբերգի 
էլեկտրոնային գրադարանը պարունակում է համաշխարհային գրականության 50 000 
գրքեր, որոնք  մատչելի են բոլոր  ընթերցողների  համար:  Այստեղ գրքերի մեծ մասը 
անգլերեն է, չնայած կան նաև  գրքեր ֆրանսերեն, գերմաներեն, կատալոներեն, 
ռուսերեն, հոլանդերեն, ֆիններեն: Գուտենբերգի նախագծի գրքերի մեծ մասը 
ներկայացված է տեքստերով, որոնց տարիքը 70 և ավելի է, քանի որ նման գրքերը 
այլևս ենթակա չեն հեղինակային իրավունքի: Ի դեպ, դրա համար է, որ այս 
գրադարանում հաճախ կան իրական գլուխգործոցներ, հազվագյուտ 
ստեղծագործություններ, որոնք անգնահատելի են համաշխարհային գրականության 
գիտակների և սիրահարների համար, շատ սահմանափակ   «իրական» 
տարբերակներով: Աուդիոգրքեր ստեղծելու համար օգտագործվում են գրադարանի 
շատ աղբյուրներ, իսկ լավագույն գրքերը անընդհատ հրատարակվում են 
էլեկտրոնային կրիչներով:  

2. Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի «Գալիցա» նախագիծ. այս գրադարանի  ֆոնդը 
2011 թվականի ապրիլի դրությամբ կազմում էր 1 400 000 գիրք: Նախագիծը առաջին 
թվայնացված գրքերը հանրությանն առաջարկեց 1992 թվականին: Հինգ տարի անց, 
«Պարկեշտ մարդու  գրադարան» կարգախոսի ներքո, գործարկվեց Ֆրանսիայի 
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ազգային գրադարանի «Գալիցա» լիարժեք առցանց գրադարանը: Գրադարանի 
ֆ ոնդերում  կան գրքեր, թերթեր, ամսագրեր, ծաղրանկարներ, պաստառներ, 
քարտեզներ, ձեռագրեր, լուսանկարներ,  աուդիոգրքեր և այլ միավորներ: 
Ընդհանրապես, այն ամենը, ինչ բնորոշ է «իրական» գրադարանին: Բացի այդ, 
օգտվողները կարող են մասնակցել առցանց գիտաժողովների և  ցուցահանդեսների: 
«Գալիցան» ունի ինչպես բաց մատչելիության նյութեր՝  հեղինակային իրավունքով, 
այնպես էլ  պաշտպանված նյութեր, որոնք տրամադրվում են վճարով: Ծրագրի 
կարևորագույն իրադարձությունը  աշխարհը ներկայացնող  55 գլոբուսն է՝   
միջնադարից մինչև 20-րդ դար, որը կարելի է ուղղակիորեն ուսումնասիրել  կայքում 
3D  եղանակով։  Այս   փաստը  գրադարանի սույն հատվածը դարձրել է 
ամենատարածվածներից մեկը օգտագործողների շրջանում:  

 3. Europeana՝  «Եվրոպեանա» նախագիծ. սա ներկայացնում է 53 միլիոն 
թվայնացված նյութեր: Այն ամենամեծ առցանց գրադարանն է, որտեղ գրքերից բացի՝ 
տեղադրվել են արվեստի, գիտության և մշակույթի առարկաներ: Ֆոնդի  ձևավորման 
գործընթացին ներգրավված է եղել ավելի քան 3000 աղբյուր, որոնց թվում էին 
եվրոպական հայտնի թանգարանները, գրադարանները, արխիվները, ինչպես նաև 
մասնավոր հավաքածուները: Նախագիծը  ներառում  է 20 լեզու: Բացի վերը 
նշվածից՝  «Եվրոպեանա»-ն   առաջարկում է մի շարք առանձին թեմատիկ 
հավաքածուներ, ցուցահանդեսներ, հատուկ բաժիններ մշակողների և 
գիտնականների համար՝  շուրջ 30 անկախ նախագիծ: Այս նախագծի առավել 
արժեքավոր հավաքածուներից մեկը փորձագետների կարծիքով համարվում է 
Առաջին աշխարհամարտին նվիրված «Եվրոպեանա 1914-1918» (նաև՝ 
ամենածավալուններից  մեկը) ժողովածուն: Դրա ձևավորմանը (այն տևել է երեք 
տարի) մասնակցել է եվրոպական 20 երկիր: Այսօր ժողովածուն իր մեջ ներառում է 
մոտ 40 000 հազվագյուտ, շատ առումներով եզակի փաստաթղթեր, մոտ 660 ժամ 
արժեքավոր կինոնկարներ, 90 000 անձնական ֆայլեր և այդ ժամանակաշրջանի 
ռազմական գործողությունների մասնակիցների անձնական  իրեր: 

4. Համաշխարհային թվային գրադարանն. սա  իր ֆոնդերում ունի համաշխարհային 
մշակութային ժառանգության 14 000 օրինակ՝ 132 լեզուներով՝ 193 երկրներից: 
Նախագծում ներկայացված են նաև 70 000 ֆայլեր, այդ թվում՝ գրքեր, ձեռագրեր, 
լուսանկարներ, թերթեր, ամսագրեր, կինոնկարներ, աուդիոձայնագրություններ, 
քարտեզներ: Մոլորակի Կոնգրեսի ամենամեծ գրադարանի վիրտուալ տարբերակի 
առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ  կան տարբեր երկրների գրախանութներ և 
արխիվներ ՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի ազգային գրադարանները, Իսրայելի, Ֆրանսիայի, 
Չինաստանի  և այլն: Կայքը գործում է յոթ լեզվով՝  ներառյալ ռուսերեն: 

5. Սաութհեմփթոնի  համալսարանի  Հարթլիի գրադարան. այն 2  միլիոն 
էլեկտրոնային  գրքերի, գրականության  և   մշակույթի այլ նմուշների աղբյուր է: 
Ծրագրի հպարտությունն են կազմում   թվայնացված  հազվագյուտ  ձեռագիր գրքեր, 
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խորհրդարանական  օրինագծեր, հնաոճ  գրքեր, բժշկական  ատենախոսություններ   
և այլն: Համալսարանականները  ստանում են կրթական նյութեր էլեկրոնային 
ձևաչափով՝ ներառյալ  ներբեռնման համար մատչելի  թեզերը: 

6. Լատվիայի ազգային  էլեկտրոնային գրադարան. սա առաջարկում է 4 500 000 
թվայնացված  օրինակներ, որոնցից շատերը պատմում են այս երկրի՝ լատվիական 
գոթական  յուրօրինակ առանձնահատկությունների մասին: Ի դեպ՝  Լատվիայի 
ազգային գրադարանը  հիմնադրվել 1919 թ-ին։  Այդ ժամանակվանից ի վեր շատ 
գրքեր են կազմվել լատվիական գոթական տառերով, որոնք կարելի է տեսնել նաև 
էլեկտրոնային գրքերում: Ավելին՝  Լատվիայի ամենամեծ գրադարանի ֆոնդի 
թվայնացումը տևեց  ընդամենը  մեկ տարի: 

7. Սախալինի տարածաշրջանային համընդհանուր գիտական գրադարան. իր 
ֆոնդերում  ունի թվայնացված 617 000 օրինակ, որոնցից շատերը եզակի, հազվագյուտ 
փաստաթղթեր և նյութեր  են տարածաշրջանի պատմության, բնույթի և նշանավոր 
մարդկանց վերաբերյալ: Գրադարանային ֆոնդը ամենամեծն է Ռուսաստանի ամբողջ 
Հեռավոր Արևելքի շրջանում և ամսական համալրվում է 1000-ից 2000 
հրատարակություններով: 

8. «Ամբողջ  Տոլստոյը   մեկ  հպումով»  նախագիծ.  այս գրադարանի  նպատակն է 
թվայնացնել աշխարհահռչակ ռուս գրող Լև Տոլստոյի ստեղծագործությունների 90-
հատորյակը: Նախագիծը ձեռնարկել է Լև Տոլստոյի պետական թանգարանը՝ ABBYY 
ընկերության հետ համատեղ: Տոլստոյի 90 հատորներն արդեն տեղադրվել են 
համացանցում՝ PDF ձևաչափի՝ չճանաչված էջերի արխիվի տեսքով: Մինչդեռ 
նախագծի հեղինակների նպատակն է այնպես անել, որ երկերի ամբողջ հավաքածուն 
ճանաչվի: Այն  ներառում է ոչ միայն աշխարհի մեծագույն գրողներից մեկի գործերը, 
այլև նրա օրագրությունները, նամակները, ինչպես նաև հազվագյուտ, հանրությանը   
անհայտ աշխատանքների ձեռագրերը՝ սևագրերի  հետ միասին: 

 
 

2.3. Գրադարանների  գործունեությունը  հեռավար-առցանց ուսուցման 
ժամանակահատվածում  

                                     (Ուսումնասիրություն) 

Թագավարակով (կորոնավիրուս)  պայմանավորված արտակարգ դրությունը 
կրթության ոլորտին հարկադրեց  գործել անսովոր օրակարգով. դպրոցներն ու 
բուհերն անցան հեռավար ուսուցման։ Բազմաթիվ գրադարաններ իրենց 
գործունեությունը  սկսեցին ծավալել առցանց:  
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Խնկո Ապոր  անվան  գրադարանն արտակարգ դրության օրերին աշխատել է առցանց 
հարթակում: Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանից այս օրերին 
գրադարանի աշխատակիցներն օգտվել են առցանց հարթակից՝ ընթերցողների հետ 
կապը պահպանելու համար օգտագործելով մի շարք գործիքներ։ Իրականացվել է 
աուդիոգրքերի և էլեկտրոնային գրքերի ցանկերի տրամադրում ընթերցողներին։ Սա 
հնարավորություն է ընձեռել կարդալ կամ լսել գրքերն առցանց հարթակում։ 
«Հեքիաթի ժամ» խորագրի  ներքո  գրադարանի հեքիաթասացները մանկահասակ 
ընթերցողների համար հեքիաթներ են պատմել ՝ «Ընտանեկան ընթերցանության օր» 
կամ «Հեքիաթի օր. կարդում են փոքրիկները, լսում են մեծիկները» խորագրերի ներքո 
երեխաները հնարավորություն են ունեցել ընթերցելու և տեսանյութեր հրապարկելու։ 
Գրադարանի բնականոն աշխատանքն առցանց հարթակ տեղափոխելուն զուգահեռ՝ 
տարվա հոբելյար գրողների, նկարիչների, դերասանների, ռեժիսորների ու երաժիշտ-
կոմպոզիտորների կյանքի և ստեղծագործությունների վերաբերյալ   անդրադարձը   
նույնպես կատարվել է առցանց հարթակում։ Գրադարանի կողմից պատրաստվել է 
հոլովակ՝ «Հայ նկարիչների հոբելյանական պատկերասրահում» խորագրով։ 
Պոեզիայի համաշխարհային օրը գրադարանը նույնպես տոնել է առցանց 
հարթակում։ Գրադարանի ընթերցողները հայ և համաշխարհային պոեզիա են  
ընթերցել: Առցանց հարթակում իրականացվել են նաև գրքի քննարկումներ, գրական, 
ճանաչողական, ուսուցողական խաղ-վիկտորինաներ՝ հայերենով և անգլերենով, 
մուլտֆիլմերի, ֆիլմերի դիտումներ և այլն:(Մանրամասն տե՛ս   հետևյալ հղումով):  

Հայաստանի ազգային գրադարանը «Ոչ մի շաբաթ առանց արվեստի» խորագրով  
առցանց ձևաչափով ներկայացնում է գրադարանի Արվեստի գրականության և ոչ 
գրքային հրատարակությունների բաժնի աշխատակիցների անդրադարձը արվեստի 
որևէ բնագավառի, արվեստի ստեղծագործությունների, արվեստի հետ առնչվող շատ 
այլ թեմաների:  Ազգային գրադարանի «Գրքասերի կինոակումբ»-ում իրականացվում 
են  առցանց  կինոդիտումներ:( Տե՛ս հղումը ): 
 
Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը այս ընթացքւմ իրականացրել 
է  «Գրադարաններն ընդդեմ համաճարակի»  առցանց ընթերցանություն:   

 Իսահակյանի անվան գրադարանը իր փոքրիկ ընթերցողներին առաջարկում է նոր 
ծրագիր՝ «Հեքիաթի ժամ» (ինքնամեկուսացումը օգտագործել ինքնակրթվելու համար): 
Գրադարանի ֆեյսբուքյան և յութուբյան  էջերում   ընթերցողները առցանց  կարող են  
դիտել տեսանյութեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռում միաժամանակ լսել, 
դիտել և կարդալ: (Տե՛ս հղումը ): 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան-ուսումնական կենտրոնը   հեռավար-առցանց 
ուսուցման ընթացքում գործունեություն է ծավալել թե՛ ֆիզիկական միջավայրում, թե՛ 
հեռավար։ Եռամսյա գործունեության ընթացքում գրադարանն իրականացրել է մի 
շարք  աշխատանքներ, ընտանեկան, ընթերցողական  տարաբնույթ նախագծեր: 
Կազմակերպել է  «Տիգրան Հայրապետյան» էլեկտրոնային գրադարանի կայքի 
սպասարկման աշխատանքները, մեդիագրադարանում առանձնացրել է  «Հեռավար- 

https://www.facebook.com/natchildlib.org/
https://www.facebook.com/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-603668326354243/
https://www.facebook.com/%D4%BB%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-Isahakyan-Library-279913648711195/
https://lib.mskh.am/
https://lib.mskh.am/index.php/tag/40-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4
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առցանց ուսուցում» բաժինը, որտեղ հրապարակել են հեռավար ուսուցման 
ընթացքում դասավանդողների ստեղծած աշխատանքային-նախագծային տասնյակ 
մեդիափաթեթներ: Առանձնացրել է նաև մի շարք կարևոր և օգտակար բաժիններ,  
իրականացրել էլեկտրոնային նյութերի առցանց սպասարկում: Բարելավել է 
էլեկտրոնային արխիվը, կատարել է թվայնացման, մշակման և տեղեկատվական 
բազայի կարգավորման աշխատանքներ: Հեռավար ոսուցման ընտանեկան դպրոցի 
նախագծային աշխատանքներից ուզում եմ առանձնացնել «Սասնա ծռեր», «Իմ 
գերդաստանը», զատկական և ընթերցողական այլ նախագծեր, որոնց հեռավար 
ուսուցման եռամսյա այս ժամանակահատվածում Քոլեջի ուսանողների հետ  
մասնակցել եմ նաև ես  (Տե՛ս հղումը)։  «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանն ունի 
նաև իր ֆեյսբուքյան էջը,  որը միշտ անդրադարձել ու շարունակում է անդրադառնալ 
այդ նախագծերին: Ֆեյսբուքյան էջում կարելի է տեսնել նաև էլեկտրոնային 
գրադարանի փաթեթներ, ֆլեշմոբների առաջադրանքներ, կրթության գործին առնչվող 
տարատեսակ նյութեր, տեղեկատվություն և այլ հրապարակումներ: 

Վայոց  ձորի մարզային գրադարանը  սիրելի ընթերցողների համար նույնպես 
կազմակերպել է  առցանց ընթերցանության   ժամեր  և  տրամադրել է   էլեկտրոնային 
հարթակներ, որտեղից  ընթերցողները կարողացել  են   թվային տարբերակով 
ընթերցել իրենց  իսկ նախընտրած գիրքը: (Տե՛ս հղումը): 

 
Արմավիրի մարզային գրադարանը   իր ընթերցողների համար  առցանց 
ընթերցանություն է կազմակերպել,  ինչպես նաև ցուցադրել  «Դավիթ- Բեկ»  օպերան 
(երաժշտությունն  ու լիբրետոն՝  ըստ Րաֆֆու համանուն վեպի), ֆիլմեր և  
աուդիոհեքիաթներ, մուլտֆիլմեր: Պյոտր Չայկովսկու ծննդյան  180 -ամյակի առթիվ 
ներկայացրել է  մի հատված «Կարապի լիճ»  բալետից՝  փոքրիկ կարապների պարը: 
( Տե՛ս հղումը): 
 
Արագածոտնի մարզային գրադարանը կազնակերպել է  առցանց ընթերցանություն, 
հեքիաթների, ֆիլմերի դիտում: (Տե՛ս հղումը): 
 
Շիրակի  մարզային գրադարանը  ընթերցողների համար կազմակերպել է առցանց 
ընթերցանություն՝ հեքիաթի ընթերցում, և  տրամադրել է  էլեկտրոնային 
շտեմարանների ցանկ:( Տե՛ս հղումը ): 
 
Սյունիքի  մարզային գրադարանը  կազմակերպել է  առցանց ընթերցնություն և իրենց 
ընթերցողներին խորհուրդ տվել  մինչև  գրադարանի բացվելը օգտվել  առցանց 
գրադարանների գրքացանկից, այդ թվում՝ տնտեսագիտական համալսարանի 
առցանց գրքերից, որտեղ 300-ից ավելի  մասնագիտական գրքեր կան և ՀՊՏՀ 
գրադարանի կայքում լիարժեք հասանելի են: ( Տե՛ս հղումը ): 
 
Լոռու մարզային գրադարանը, Կապանի. Քասախի, Բյուրեղավանի գրադարանները 
նույնպես կազմակերպել են առցանց ընթերցանություններ: 
 

https://lib.mskh.am/index.php/tag/40-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://www.facebook.com/gradaran
https://www.facebook.com/%D5%8E%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81-%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-Vayots-Dzor-Regional-Library-473808152795128/
https://www.facebook.com/ArmavirRegionalLibrary/
https://www.facebook.com/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-Aragatsotn-Regional-Library-1406114626357221/
https://www.facebook.com/shirak.library/
https://www.facebook.com/syuniqregionallibrary/
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Կան կայքեր, որոնք  այս օրերին իրենց ռեսուրսները երկու  ամսով դարձրել են 
անվճար՝ օրինակ Ամազոնը։  Amazon.com, Inc. (ˈæməzɒn  կամ ˈæməzən), 
էլեկտրոնային գործառնությունների ամերիկյան ընկերություն է՝ տեղակայված 
Վաշինգտոնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այն ինտերնետային 
մանրածախ առևտրով զբաղվող ամենամեծ ընկերությունն է: Amazon.com կայքն իր 
գործունեությունը սկսել է որպես առցանց գրախանութ, սակայն շուտով սկսել է 
վաճառել DVD  սկավառակներ, VHS  երիզներ, ձայնասկավառակ, վիդեո  և MP3   
հոսքերի և բեռնումների ծառայություն, ծրագրեր, տեսախաղեր, էլեկտրական 
սարքեր, կահույք, սնունդ, խաղալիքներ և զարդեր։ Ընկերությունը նաև արտադրում է 
էլեկտրական սարքեր՝ Amazon Kindle  էլեկտրոնային գրքեր, Fire պլանշետային 
համակարգիչներ, Fire TV հեռուստատեսության և  Fire Phone   հեռախոս, ինչպես նաև 
համակարգչային ամպային ծառայություններ։(  Տե՛ս հղումը ): 

 
 

                                             Եզրակացություն 

XXI դարում գիրքը` որպես տեղեկատվության պահպանման և փոխանցման միջոց, չի 
կորցնում իր կարևորությունը և շարունակում է մնալ քաղաքակրթության 
զարգացման կարևոր գրավականներից մեկը: Մեր օրերում համացանցը գործիք է` 
գտնելու այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է:  Այսպիսով` թվային գրադարանը ստեղծվել է 
որպես նորագույն տեխնոլոգիաների ձեռքբերում։  Թվային գրքերը, առցանց 
սպասարկումը, որոնելի համակարգերով թվայնացված բազում լեզուներով 
միլիոնավոր ֆայլերը այսօր հասանելի են բոլորին: Թվային գրադարանները օգնում 
են խնայելու ժամանակը և սովորելու ավելի արդյունավետ։  

 Այսօր գրադարանները՝ որպես տեղեկատվական կենտրոններ, ունեն զարգացման 
նոր հնարավորություններ: Ուսումնասիրելով այլոց փորձը՝ ես ծանոթացա     
աշխարհի  խոշորագույն  էլեկտրոնային, այդ թվում նաև՝  հայալեզու մի շարք 
գրադարանների  գործունեությանը: 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջի իմ երկամյա ուսումնառության 
ընթացքում ես ոչ միայն ձեռք բերեցի գրադարանային գործի կազմակերպման 
տեսական գիտելիքներ, այլև մասնագիտական պրակտիկայի շնորհիվ 
հնարավորություն ունեցա այցելելու Երևան քաղաքի մի շարք գրադարաններ,  
մասնակցելու գրքի տոների, ծանոթանալու Հայաստանում գործող     
հրատարակչությունների  և  գրախանութների ցանցերին։ Այսպես՝ ուսումնառության 
առաջին շրջանում այցելելով Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարան  
(AUA’s AGBU Papazian Library),  Խնկո Ապոր անվան գրադարան,  ՀՀ տնտեսական  
զարգացման և ներդրումների նախարարություն «Նորամուծության և ձեռներեցության 
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ,   ծանոթացել եմ գրադարանների գործունեությանը, 
բաժիններին,  ներկայումս կատարվող  աշխատանքներին: Մասնակցելով  «Գրքի 
երևանյան երրորդ  փառատոնին», այցելելով «Զանգակ» հրատարակչություն,  

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D5%B6_(%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6)?fbclid=IwAR22wIoFgTsIxBNDnuHqN8644Fseo6Z0XP7M4cYyJGjkGX1iBrSNhd5rDPo)
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2019/04/25/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%a6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2019/04/16/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8-%d5%a1%d5%ba%d5%b8%d6%80-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2018/10/30/%d5%b0%d5%b0-%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2018/10/30/%d5%b0%d5%b0-%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2018/10/30/%d5%b0%d5%b0-%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2019/11/23/%d5%a3%d6%80%d6%84%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2019/11/23/%d5%a3%d6%80%d6%84%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2018/11/30/%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
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«Լուսապսակ», «Կախարդական բանալի» և «Ուրախ պարտեզ» մանկական և 
մանկապատանեկան ամսագրերի խմբագրություններ՝ հնարավորություն ունեցա 
մոտիկից ծանոթանալու գրքի տպագրության,  ամսագրի ստեղծման 
աշխատանքներին  (Տե՛ս Մասնագիտական պրակտիկայի փաթեթ):  

Ուսումնառության երկրորդ շրջանում, թագավարակի հետ կապված, 
հնարավորություն չունեցա՝ մասնագիտական պարակտիկան շարունակելու։ Սակայն 
եռամսյա հեռավար-առցանց գործունեության ընթացքում, ուսումնասիրելով 
համացանցը, հետազոտություն իրականացրի՝ ծանոթանալով Հայաստանի 
Հանրապետության մարզային և Երևան քաղաքի գրադարանների, այդ թվում  նաև  
«Տիգրան Հայրապետյան»  գրադարանի   գործունեությանը   հեռավար-առցանց    
ուսուցման  ժամանակահատվածում: Որպես ուսումնասիրություն՝ այդ մասին 
հանգամանորեն ներկայացրել եմ իմ դիպլոմային աշխատանքի  «Գրադարանների 
գործունեությունը  հեռավար-առցանց  ուսուցման  ժամանակահատվածում» բաժնում։                                                                                                    

 

  

Օգտագործված գրականության ցանկ  

      Տպագիր աղբյուրներ   

Զարգարյան  Տիգրան «Թվային գրադարաններ» / Խմբ.Ֆ.Խաչատրյան. 
Հ.Հայրապետյան.Եր.: Հեղինակային  հրատարակություն. 2002.-168 էջ:                        

  

   Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

 
• Վիքիպեդիա 
• Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարան 
• Մատենադարան 
• Ուղեցույց  ժամանկակից   գրադարանավարների  համար   
• Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան 
• Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան 
• Աշխարհի խոշորագույն  8  էլեկտրոնային գրադարաններ 

 

Ցանկում ներկայացված են գրականության  տպագիր  և  էլեկտրոնային աղբյուրներ, որոնցից 
ազդեցություն է կրել աշխատանքը: 

 

https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2019/05/04/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%ba%d5%bd%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/category/%d5%ba%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://ruzanghazaryan.wordpress.com/2019/04/25/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%a6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://gradaranblog.files.wordpress.com/2017/01/uxecuyc-gradaranavarneri-hamar-1.pdf?fbclid=IwAR3jo_1UPd3GwolRzQH3p669V-cYB_epoKRgYzRLkDiGbj7n8t9OxuRVaj4
http://armnational.am/am/c/avetik-isahakyan-central-library
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B6%D5%AF%D5%B8-%D4%B1%D5%BA%D5%B8%D6%80_%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://richwenews.com/society/460-top-8-krupnejshikh-elektronnykh-bibliotek-mira.html?fbclid=IwAR0aq_oBqEtmgz6CAVra-hLbs0USp_MVJ0z-18an09hBmACCsQAR1rLqIzs
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Փորձառության  փաթեթ 

 

 

https://ruzanghazaryan.files.wordpress.com/2020/05/d683d5b8d680d5b1d5a1d5bcd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5bad680d5a5d5a6d5a5d5b6d5bfd5a1d681d5abd5a1-1.pdf

