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Բովանդակություն 

Էլեկտրոնային գրադարաններ, արդի գրադարանավարի 

աշխատանքային մեդիագործիքները 

Ներածություն 

Գլուխ 1. էլեկտրոնային գրքերի աշխարհ 

1.1. էլեկտրոնային գրադարանների մասին 

1.2. Էլեկտրոնային գիրք: Առավելությունները և թերությունները 

 

Գլուխ 2. Թվային տեխնոլոգիաները գրադարանում  

2.1. Թվային տեխնոլոգիաները մեր կյանքում 

2.2. Արդի գրադարանի և գրադարանավարի  աշխատանքային 

մեդիագործիքները 

 

Հավելված 1: Հավելված 1* (այստեղ հավաքված են առավել օգտագործվող  

էլեկտրոնային հայալեզու գրադարաններ) Էլեկտրոնային 

գրադարանների ցուցակ 

Եզրակացություն 

 Գրականության ցանկ*  *(ցանկում ներկայացված են օգտագործված 

գրականության տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուրները, որոնցից 

ազդեցություն է կրել աշխատանքը): 

 



 

3 
 

Ներածություն 

 

Գրադարանը ստեղծվել է մարդու կողմից և նախատեսված է մարդու համար: 

Գրադարանների միջոցով է իրականացվում մշակութային արժեքների պահպանման 

գործընթացը: Պատմամշակութային զարգացման ընթացքում գրադարանը չի կորցրել 

իր ստեղծագործական դերը, ավելին` այն շարունակում է զարգանալ 

հասարակության նոր սոցիալ-մշակութային մոտեցումներին և պահանջներին 

համապատասխան: 

Գրադարանը մշակութալուսավորական և գիտաօժանդակ հիմնարկ է՝ 

տպագիր, այժմ նաև էլեկտրոնային արտադրանքի հասարակական օգտագործումը 

կազմակերպելու համար։ 

Գրադարանների դերն է տպագիր, նաև էլեկտրոնային արտադրանքի 

հավաքումը, պահպանումը, գրքի պրոպագանդան, ընթերցողներին գիրք 

սպասարկելը, ինչպես նաև տեղեկատվական, մատենագիտական աշխատանքի 

ապահովումը։  

Ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում 

գրադարանների աշխատանքը անընդհատ բարդանում է։ Էլեկտրոնային մեծ թվով 

ռեսուրսների հոսքը, տպագիր արտադրանքի վիթխարի աճը գրադարանների առաջ 

դրել է հսկայական թվով հրատարակությունների ընտրության, մշակման, 

արդյունավետ պահպանման և ընթերցողին արագ ու ճիշտ սպասարկելու խնդիրներ: 

Գրադարանների և գրադանավարների խնդիրն է ժամանակի հետ համահունչ 

քայլելը, արդի պահանջների ճիշտ և ժամանակին արձագանքելը: 

Հայաստանի գրադարանների պատմությունից: «Հայաստանի գրադարանները 

բազմադարյան պատմություն  ունեն: Միջնադարյան աղբյուրներում նրանք կոչվել են 

գրատուն, գրանոց, արկեղք գրոց, գանձատուն, մատենադարան, դիվան, երբեմն էլ՝ 

նշխարանոց, նշխարախուց։ Եղել են վանքերին կից, երբեմն ունեցել են առանձին 

շինություն (Հաղպատ, Արգինաեն)։ Տարածված են եղել վանքերին մոտակա 

քարայրային գրապահոցները, որտեղ տեղավորվում էր հաճախ մեծ քանակությամբ 

գրականություն։ Որոշ գրատներում գրադարակների դեր են կատարել 
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որմնախորշերը։ 1902 թվականին Երևանում բացվել է հասարակական գրադարան-

ընթերցարան, հետագայում ստեղծվել են մասնավոր գրադարաններ, որոնցից 

կարևոր էր Ավետիսյանի գրադարան-ընթերցարանը։ 1913 թվականին Հայաստանում 

կար 13 գրադարան՝ 9000 կտոր գրականությամբ։ Հայաստանում խորհրդային 

կարգերի հաստատումից հետո բուռն զարգացում է ապրում գրադարանային գործը, 

քաղաքներում և գավառներում կազմավորվում են նոր գրադարաններ, խրճիթ- 

ընթերցարաններ։ 1921 թվականին կազմակերպվեց համալսարանի գրադարանը՝ 

Երևանի նախկին ուսուցչական սեմինարիայի ֆոնդերի հիման վրա։ 1925 թվականին 

Հայաստանում կար 500 գրադարան»1: 1923 թվականից գործում է Խնկո-Ապոր անվան 

հանրապետական մանկական գրադարանը, որը կոորդինացնում է բոլոր մանկական 

գրադարանների աշխատանքները։ 1935 թվականին հիմնվեց Երևանի քաղաքային 

գրադարանը։ Հայկական ՍՍՏ ԳԱ կենտրոնական գրադարանը հիմնադրվել է 1935 

թվականին։ 1946 թվականին Հայաստանում կար 1125 գրադարան՝ 909 հազար 

գրքային ֆոնդով, այդ թվում՝ քաղաքային վայրերում՝ 124, գյուղական վայրերում՝ 784 

գրադարան։ Ստեղծվեց մասսայական, հանրապետական, գիտական, տեխնիկական, 

մանկական, արհմիութենական, դպրոցական գրադարանների հարուստ ցանց՝ 

միլիոնավոր գրքերի ֆոնդերով։ Սփյուռքում գործում են հարյուրավոր հայկական 

գրադարաններ, որոնցից նշանավոր են Երուսաղեմի ձեռագրատունը, Վենետիկի և 

Վիեննայի Մխիթարյան մատենադարանները։ 

Հայաստանյան գրադարաններին անդրադառնալիս հատկապես կարել է 

առանձնացնել Հայաստանի ազգային գրադարանը (ՀԱԳ): «Հայաստանի ազգային 

գրադարանը որպես գրատպության խոշորագույն պահոց և գրադարանագիտական, 

տեղեկատվական կենտրոն, ստեղծում է բոլոր պայմանները տեղեկատվության 

հավաքագրման, մշակման և ընթերցողներին այն հնարավոր բոլոր տարբերակներով 

հասանելի դարձնելու համար: Գրադարանի գործառույթները բազմապիսի են՝ 

ընթերցողների սպասարկում, տպագիր նյութի համալրում, մշակում, պահպանում, 

թվայնացում, մատենագիտական հետազոտական աշխատանքներ, որոնք արժևորում 

են գրադարանը՝ որպես գիտական կառույց: ՀԱԳ-ի պատմության սկիզբը համարվում 

է 1832 թ., երբ հիմնադրվել է Երևանի Արական գիմնազիայի գրադարանը, որի 18.000 

միավոր հավաքածուի հիման վրա կազմավորվել է Հայաստանի ազգային 

http://nla.am/
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գրադարանը: 1925-1990 թթ. գրադարանը կրել է նշանավոր պետական և 

հասարակական գործիչ Ալ. Մյասնիկյանի անունը, իսկ 1990 թ. վերանվանվել է 

Հայաստանի ազգային գրադարան»:1 Հայաստանի ազգային գրադարան 

Գրադարանի ընթերցողական շրջանակը շատ լայն է:  

Դիպլոմային աշխատանքի թեման ընտրվել է` հենց գրադարանի և 

գրադարանավարի նկատմամաբ նոր մոտեցումներից ելնելով, այն է՝ թվային 

գրադարանները, գրադարանի և գրադարանավարի աշխատանքի կազմակերպման 

ժամանկակից  մոտեցումները, որոնք համահունչ կլինեն մեր ժամանակի 

պահանջներին:  

Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, որտեղ հիմնավորվում է թեմայի՝ 

‹‹Էլեկտրոնային գրադարաններ, արդի գրադարանավարի աշխատանքային 

մեդիագործիքները››, արդիականությունը, և երկու գլուխներից․ առաջին գլուխը 

վերնագրված է հետևյալ կերպ՝ ‹‹Էլեկտրոնային գրքերի աշխարհ››,  որն ունի 

ենթաբաժիններ. 1.1. Էլեկտրոնային գրադարանների մասին, 1.2. Էլեկտրոնային գիրք: 

Առավելությունները և թերությունները, երկրոդ գլուխը՝ «Թվային տեխնոլոգիաները 

գրադարանում», որի ենթաբաժիններն են՝ 2.1. Թվային տեխնոլոգիաները մեր 

կյանքում, 2.2. Արդի գրադարանի և գրադարանավարի  աշխատանքային 

մեդիագործիքները: 

Աշխատանքն ունի նաև եզրակացություն և հավելվածներ: Ներկայացված է նաև 

գրականության էլեկտրոնային և տպագիր աղբյուրները, որից ազդեցություն է կրել 

աշխատանքը: 
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Գլուխ 1. Էլեկտրոնային գրքերի աշխարհ 

1.1. Էլեկտրոնային գրադարանների մասին 

Էլեկտրոնային գրադարանը տարատեսակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի 

հավաքագրված ժողովածու է, որն օժտված է որոնման հարմարանքներով։ Այն կարող 

է լինել վեբ կայք, որտեղ հաջորդաբար ավելանում են նոր տեքստեր և մեդիաֆայլեր, 

որոնցից ամեն մեկը կարող է հասանելի դառնալ ընթերցողին ցանկացած պահի։ 

Էլեկտրոնային գրադարանները կարող են լինել, ինչպես բազմաճյուղ՝ ներառել 

տարբեր ոլորտներ, այնպես էլ կարող են լինել մասնագիտական կամ կոնկրետ 

բնագավառին նվիրված։ 

Ի տարբերություն ազատ հրապարակման հնարավորություն ունեցող կայքերի՝ 

թվային գրադարաններում նյութերը հայտնվում են ըստ ծրագրի համակարգողի 

հայացողության, և այն նախատեսված չի լինում հրապարակված տեքստերի շուրջ 

հաղորդակցական միջավայրեր ստեղծելու համար։ Էլեկտրոնային գրադարանների 

նման մոտեցումը սկիզբ դրեց նոր ֆորումների ստեղծմանը, որտեղ քննարկվում են 

տարբեր գրքերին վերաբերող հարցեր։ 

«Էլեկտրոնային գրադարան ստեղծելու հիմքը դրվեց «Գուտենբերգ» 

նախագիծով (1971 թվական)։ Ռուսական համացանցում առաջին էլեկտրոնային 

գրադարանը դարձավ Մաքսիմ Մոշկովի գրադարանը։ Համակարգիչների 

օգտատերերի քանակի ավելացմանը զուգահեռ՝ սկսեց ավելանալ նաև էլեկտրոնային 

գրքերից օգտվողների քանակը։ Դրա հետ մեկ տեղ սկսեց նվազել գրադարաններից 

օգտվողների թիվը։ 1997-2002 թվականների ընթացքում Այդահոյի համալսարանի 

գրադարան այցելողների թիվը գնալով նվազեց, իսկ թվայնացված գրադարաններից 

օգտվողների թիվը 1999-2002 թվականների կտրվածքով աճել է 350%-ով։ Դրա հետ 

կապված՝ որոշ գրադարաններ սկսեցին իրենց ֆոնդի հաշվին ստեղծել թվայնացված 

գրադարաններ: 

Աշխարհի խոշոր գրադարանների կողմից բազմաթիվ թվայնացման ծրագրեր 

են իրականացվում: Առավել ճանաչված միջազգային ծրագրերից է «Համաշխարհային 

թվային գրադարան» (ՀԹԳ) ծրագիրը: Ծրագիրը նախաձեռնել է Վաշինգտոնի 

https://hy.wikipedia.org/wiki/Գուտենբերգ_նախագիծ
https://hy.wikipedia.org/wiki/Գուտենբերգ_նախագիծ


 

7 
 

Կոնգրեսի գրադարանը, որի նպատակն է թվայնացնել և առցանց մատչելի դարձնել 

աշխարհի տարբեր երկրներում պահվող կարևոր մշակութային և պատմական 

փաստաթղթերը: ՀԹԳ-ում ներկայացվում են գրքեր, ձեռագրեր, քարտեզներ, 

գրաֆիկական տպագրության ստեղծագործություններ, պարբերականներ, ֆիլմեր և 

ձայնագրություններ: ՀԹԳ-ն անխտիր ամեն ինչի կամ մասսայական թվայնացման 

ծրագիր չէ, այլ նյութերը թվայնացվում են՝ համաձայն դրանց կարևորության և 

նյութերի հանդեպ եղած գիտական և հասարակական հետաքրքրության 

աստիճանի»:2 էլեկտրոնային գրադարաններ, Վիքիպեդիա 

2010թ-ին Հայաստանի ազգային գրադարանը անդամագրվել է ՀԹԳ-ին: 

Ազգային գրադարանի կողմից ՀԹԳ ծրագրում այս պահին տեղադրված են 

Մեղապարտի երեք գրքերը` «Ուրբաթագիրքը», «Պարզատումարը» և «Տաղարանը», 

ինչպես նաև Մխիթար Սեբաստացու «Աստվածաշունչը» (1733թ․): Մի քանի տասնյակ 

հայերեն գրքեր թվայնացվել են Կոնգրեսի գրադարանի կողմից, այդ թվում՝ 2012թ․հայ 

տպագրության 500-ամյակի առթիվ Լևոն Ավդոյանի կողմից գրադարանում 

կազմակերպված «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ» ցուցահանդեսում 

ներկայացված ավելի քան 100 միավոր տպագիր նյութեր։ 

Գրադարան-սոցիալական ցանցեր կապը: Հայտնի է, որ մենք ավելի շատ 

ընկալում ենք աչքերով, քան թե մնացած զգայարաններով։ Արտաքին աշխարհից 

մարդկանց ստացած տեղեկատվության 75%-ը ստացվում է տեսողության, 13%-ը՝ 

լսողության, և մնացածը՝ համի, հոտառության և շոշափելիքի միջոցով։ Սա 

նշանակում է, որ սոցիալական ցանցերում օգտագործվող լուսանկարները և 

գրաֆիկական պատկերները մեր նյութերի բովանդակությունը տեղ հասցնելու 

հիմնական գրավականն են։ 

 Գրադարանները թվային տարբեր սարքերի օգնությամբ կարողանում են 

անհրաժեշտ լուսանկարներ և տեսանյութեր ստանալ՝ միջոցառումները 

լուսաբանելու համար, սակայն այլ է խնդիրը գրադարանի գործունեությունը 

ներկայացնելու պարագայում։ Մասնավորապես, երբ գրադարանը պատրաստվում է 

սոցիալական կայքերում հրապարակումներում կոլաժներ, ցուցապատկերներ, 

դիագրամաներ և այլ նմանատիպ նյութեր օգտագործել, հարկ է լինում օգտվել նոր 

գործիքակազմից։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
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Համացանցը տարբեր գործիքներ է առաջարկում գրաֆիկական 

ձևավորումների համար. Canva, Google Drawings, Google Charts, Pixlr։ Այս և այլ 

բազմաթիվ ծրագրային միջոցները և հավելվածները մեզ հնարավորություն են տալիս 

հետաքրքիր գրաֆիկական ձևավորումներ անել սոցիալական ցանցերի համար։ Եվ 

ինչո՞ւ միայն սոցիալական ցանցերի։ Այս նույն գործիքակազմը կարելի է օգտագործել 

գրադարանային հրատարակությունների և արտաքին գովազդի նյութերի 

պատրաստման համար: 

Գրադարանները սոցիալական ցանցերն օգտագործում են՝ իրենց օգտվողների 

հետ կապերն ամրապնդելու համար։ Դրանց միջոցով գրադարանները տարածում են 

գրադարանային նորությունները և առաջիկա միջոցառումների մասին 

հայտարարությունները, օգտվողներին տեղեկացնում են նոր ստացված 

գրականության և հին ու նոր ծառայությունների մասին, ակադեմիական 

շրջանակներին՝ հրապարակված գրախոսությունների և հոդվածների մասին, 

«Հարցրեք գրադարանավարին» առցանց ծառայության միջոցով պատասխանում 

ընթերցողների հարցերին և այլն։ Յուրաքանչյուր գրադարան պետք է սոցիալական 

ցանցերի էջերի զարգացման սեփական ծրագիր ունենա։ Ո՞ր  սոցիալական 

ցանցերում գրանցվել, ո՞ւմ տեղեկատվական կարիքները սպասարկելու համար, ո՞ր 

սոցիալական հարթակներում և այլն։ 

Հայկական էլեկտրոնային գրքերի հասանելիությունը:  Apple iBookStore և Google 

Play հարթակներում հասանելի են հայկական էլեկտրոնային գրքեր, որոնք կարելի 

կարդալ iOS եւ Android օպերացիոն համակարգերով սարքերից:  

Բացի այդ՝ գրքերը հնարավոր է կարդալ eBook Reader-ներով (Kindle, Kobo, Sony 

eReader)։ Նախաձեռնությունը պատկանում է ArmLib, Armenian iBOOKS Ռուբեն 

Միրաքյանին եւ Մարատ Յավրումյանին: Հիմնական նպատակը ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների միջոցով հայկական գրական ժառանգությունը հասանելի 

դարձնելն է։ Առաջին էլեկտրոնային գրքերը Մարատ Յավրումյանը սկսեց 

հրատարակել 2012-ի հունիսից, իսկ նոյեմբերին Ռուբեն Միրաքյանը և Մարատ 

Յավրումյանը ստեղծեցին Armenian iBOOKS ֆեյսբուքյան նախաձեռնությունը եւ 

ArmLib բլոգը, գրքերը դարձան ավելի բազմազան ու հայտնվեցին նաև Apple 

iBookStore-ում եւ Google Play-ում:  
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Դիպլոմային աշխատանքումս ներառել եմ նաև հայալեզու էլեկտրոնային 

գրադարանների ցուցակ (տե՛ս հավելված 1): 

 

1.2. Էլեկտրոնային գիրք: Առավելությունները և թերությունները 

 

Էլեկտրոնային գիրքը գրքի տարբերակի պահպանումն է թվային տեսքով։ Այս 

տերմինը օգտագործվում է ոչ միայն գրքի այսպիսի տարբերակը նկարագրելու, այլև 

նկարագրելու համար այն սարքը, որն օգտագործվում է ընթերցանության համար։ 

Անգլերենով հանդիպում է ինչպես e-book, այնպես էլ e-text տերմինը (գրքի 

էլեկտրոնային տարբերակը նկարագրելու համար, որոնց պահպանման համար 

օգտագործվում է բաց ձևաչափով ֆայլեր, հիմանկանում՝ տեքստային խմբագրիչներ)։ 

Գի՞րք, թե՞ էլեկտրոնային գիրք, ո՞րն է ավելի հարմարավետ և կիրառվող: Այսօր 

հաճախ կարող ես լսել այս հարցադրումը: Նշեմ սկզբի համար, կարծում եմ՝ 

նախընտրության հարց է և կախված է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

հանգամանքներից: 

Թե՛ էլեկտրոնային և թե՛ թղթային գրքերն ունեն իրենց առավելությունները և 

թերությունները: Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ընտրել այն, ինչն ավելի 

հարմարավետ և նախընտրելի է իր համար: Իհարկե, կան հանգամանքներ, երբ 

էլեկտրոնային գիրքն անհամաեմատ հարմար կարող է լինել, քան գրքի թղթային 

տարբերակը:  Օրինակ՝ ճամփորդության մեկնելիս միշտ չէ, որ կարող ես քեզ հետ 

շատ գրքեր վերցնել, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով՝ բեռնեցիր և ձեռքիդ տակ ունես 

քո նախընտրած գրադարանը: Կարող ես ընթերցել, կիսվել ընկերոջդ հետ, ընթերցել 

քեզ նախընտրելի տառաչափով, անել նշումներ, գրել մեկնաբանություններ:  

Էլեկտրոնային և տպագիր գրքերի նկատմամբ վերաբերմունքը դիտարկելիս հանգում 

ենք ընդունված տեսակետին, որ ֆունկցիոնալ տեսանկյունից երիտասարդության 

շրջանում էլեկտրոնային նյութերը տպագիր տարբերակներից նախընտրելի են: 

Պարզվում է, որ երիտասարդների համար տպագիր գրքերը (հատկապես 

մասնագիտական) մեծապես զիջում են էլեկտրոնային գրքերին մի շարք 

պատճառներով՝  
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 համացանցով հնարավոր է ավելի արագ գտնել անհրաժեշտ գիրքը և 

միանգամից կարդալ,  

 հնարավոր է միաժամանակ կարդալ և սոցիալական ցանցեր այցելել, 

համակարգչով ընթերցելը թույլ է տալիս զուգահեռ նշումներ կատարել,  

 տպագիր գիրքը գումար արժե, մինչդեռ համացանցում հնարավոր է գտնել 

գրքի անվճար էլեկտրոնային տարբերակը, 

 տպագիր գիրքը հարմար չէ տեղափոխել, իսկ էլեկտրոնային տարբերակը 

առավել հասանելի է: 

Բայց՝ «համացանց չկա», «պատահաբար ջնջեցի թղթապանակը», «կայքն այլևս չի 

գործում», «համակարգիչը, հեռախոսը կամ պլանշետը անսարք վիճակում են» և նման 

արտահայտությունները ևս մեծ տարածում ունեն հանրության մեջ և քաջ ծանոթ են 

արդի լեզվամտածողությունը:  

Իհարկե, գրքի թղթային տարբերակն էլ ունի իր առավելությունները և 

ընթերցողների իր ստվար բանակը, հատկապես մեր օրերի հրատարակչությունների 

գործուն պայմաններում, երբ անընդհատ նոր գրքեր, հայերեն թարգմանությամբ 

տարբերակներ են հրամցվում ընթերցողներին: Նրանցից շատերը, սակայն, 

հեղինակային իրավունքի պահպանման պայմաններից ելնելով,  էլետրոնային 

տարբերակով կարդալու հնարավորություն չեն ընձեռում:  

Կա կարծիք, որի համաձայն՝ մեծահասակների համար նախընտրելի են տպագիր 

գրքերը. պատճառը էկրանից երկար կարդալու արդյունքում աչքերը հոգնելու 

հանգամանքն է, թեպետ, ինչպես արդեն նշեցինք, էլեկտրոնային տարբերակը 

հնարավորություն է տալիս ընթերցել քեզ նախընտրելի տառաչափով: «Էլեկտրոնային 

տարբերակների դեպքում հիմնական աղբյուրը համացանցն է, ինչը միանգամայն 

հավանական է. գեղարվեստական գրքերի դեպքում՝ 83%-ը, թերթերի, ամսագրերի՝ 

78%-ը, մասնագիտական գրքերի՝ 80%-ը: Հայաստանցիների միայն սակավաթիվ մասն 

է օգտվում անձնական և հանրային գրադարանների էլեկտրոնային ռեսուրսներից»:10 

Ընթերցանության մակարդակը Հայաստանում: Ընթերցանության ոլորտի 

ուսումնասիրրության արդյունքները: 2012 թվական, դեկտեմբեր։ 

https://www.npage.org/uploads/755a03762df918f64127a04358814771ea983084.pdf
https://www.npage.org/uploads/755a03762df918f64127a04358814771ea983084.pdf
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Ստորև անդրադարձ է արվում էլեկտրոնային գրքի առավելություններին և 

թերություններին: 

Էլեկտրոնային գրքի առավելություններն են՝ 

 դյուրակիրություն 

 ամբողջական տեքստի որոնման հնարավորություն 

 հարմարավետ ընթերցանության համար կարգավորումներ տալու 

հնարավորություն 

 գրքերի տեքստերը լսելու հնարավորություն 

 թույլ լուսավորության պայմաններում ընթերցանության հնարավորություն 

 տարածման ցածր գին (տարածումը հիմնականում կատարվում է անվճար) 

 էլեկտրոնային բազմաթիվ գրքեր անվճար են ընթերցողի համար  

 գրքի արագ հասանելիություն (թղթե գիրքը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է 

հասնել խանութ կամ գրադարան)  

 ժամանակի խնայողություն հրատարակման համար (մեկ շաբաթ՝ 

էլեկտրոնային գրքի և կես տարի՝ թղթի համար) 

 հիգիենիկ են, քանի որ  թղթե գրքերը թղթի փոշու աղբյուր են 

 էկոլոգիական կողմը կարևորելով՝ պետք է արձանագրել, որ էլեկտրոնային 

գրքերի համար  ծառահատումների կարիք չկա։ 

Էլեկտրոնային գրքի թերություններն են՝ 

 գեղագիտական բաղադրիչների բացակայություն, 

 կախվածություն էլեկտրոնային սարքերի առկայությունից, 

 անհամապատասխանեցում նոր ծրագրային և սարքային ապահովմանը, 

 որոշ սարքերի էկրաններ շատ արագ են վնասում աչքերը, 

 ներկա էկրանների ընդլայնումներն այնպիսին են, որ «լուսանկարի որակը» 

նրանցում դեռ այնպիսին չէ, ինչպիսին թղթինն է, 

 ընթերցնությունը կախված է սարքի մարտկոցի կյանքից, 

 էկեկտրոնային գրքերի տարածման համար հաճախ օգտագործվում է 

օգտատիրական համաձայնություն՝ DRM, ինչը ընթերցողի համար ավելի 

անհարմար է: 
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   Գլուխ 2. Թվային տեխնոլոգիաները գրադարանում 

2.1. Թվային տեխնոլոգիանը մեր կյանքում 

Հասարակության թվային փոխակերպումը (տրանսֆորմացիան) թվային 

հեղափոխության արդյունք է: Այժմ համաշխարհային տնտեսությունը թևակոխել է 

արդյունաբերական հեղափոխության չորրորդ շրջափուլ, որը թվային  

տեխնոլոգիական հեղափոխության երկրորդ ալիքն է։ Դրա բնութագրիչ 

առանձնահատկությունը նորագույն տեխնոլոգիաների, արհեստական 

բանականության, մեքենայական ուսուցման և համանման այլ գործիքների լայն 

կիրառությունն է տնտեսական գործընթացներում: Այս միտումներին համարժեք 

արձագանքելն արդի մարտահրավեր է կառավարությունների, գործարար 

շրջանակների և հասարակությունների համար:  

Թվային հարթակները, ներտնտեսական խնդիրների լուծումներից բացի, 

(ամենատարբեր ոլորտներում բիզնես մոդելների արդյունավետության բարձրացում, 

տրանսակցիոն ծախքերի իջեցում և այլն), գլոբալ մասշտաբներ են ընդունում, 

մեծացնում են միջազգային կոմունիկացիաների և տրանսակցիայի արժեքը, 

մեծացնում են կոնտրագենտների հետփոխգործակցության հնարավորությունները, 

նվազեցնում են ֆիրմայի մասշտաբները։ Փոփոխվում են ոչ միայն արտադրության, 

այլև ճյուղային շուկաների կառուցվածքը, առաջանում են մրցակցային 

հարաբերությունների նոր տիպի սուբյեկտներ։ Թվային ձևափոխումները կարող են 

տեղի ունենալ տարերայնորեն կամ պետական մտածված քաղաքականության  

արդյունքում։ «Տարերայնորեն» տերմինն այստեղ դրական իմաստով է 

օգտագործվում։ Ազատ շուկայական տնտեսության պայմաններում նոր բիզնես 

լուծումները՝ թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, աստիճանաբար ավելի մեծ 

տարածում են գտնելու, և դա միայն դրական երևույթ է։ Այնուհանդերձ, 

պետությունները ստիպված են լինելու արձագանքել այս գործընթացներին՝ առնվազն 

նոր կարգավորումների և խաղի կանոնների սահմանմամբ։ Միևնույն ժամանակ, 

պետական մտածված քաղաքականությունը կարող է այդ գործընթացները 
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արագացնել, ինչպես նաև թույլ տալ խուսափել տարաբնույթ ռիսկերից։ Պատահական 

չէ, որ աշխարհի շատ երկրներ մշակել են նմանատիպ քաղաքականություններ։ 

Ակնհայտ է, որ անկախ ամեն ինչից՝ թվային տեխնոլոգիաները մտնում են 

մարդկանց առօրյա կյանք և ավելի շատ տարածում են գտնում բիզնես 

գործընթացներում։ Կարծում ենք, որ չնայած այս բնականոն գործընթացներին, 

աշխարհում պետական մտածված քաղաքականությունը այդ գործընթացներին 

աջակցելու և համապատասխան կարգավորումները ստեղծելու տեսանկյունից 

չափազանց կարևոր է տնտեսության առաջընթաց զարգացման համար։ 

Բազմաթիվ պետություններ, դիտարկելով թվայնացման ընձեռած արդի 

հնարավորությունները, ձեռնարկում են ռազմավարական-ինստիտուցիոնալ 

միջոցառումներ՝ թվային փոխակերպումների ճանապարհով տնտեսական ներուժի 

էական ընդլայնման և տնտեսական բարձր աճի ապահովման համար: 

Հատկանշական է Սինգապուրի օրինակը, որը պետականորեն մշակել է Խելացի ազգ  

նախաձեռնությունը, որն ուղղված է հինգ առանցքային ոլորտներում (կրթություն, 

առողջապահություն, տրանսպորտ, ֆինանսներ, քաղաքային տնտեսություն) թվային 

փոխակերպումների իրականացմամբ թվային տնտեսական հեղափոխության 

իրականացմանը: Համանման նախաձեռնություններն ակտիվորեն առաջ են մղում 

Չինաստանը, Հարավային Կորեան, Կանադան, Դանիան, Մեծ Բրիտանիան, 

Գերմանիան, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության երկրները: 

Եվրասիական տնտեսական միության կողմից մշակվել և հետևողականորեն առաջ է 

մղվում ԵՏՄ թվային օրակարգը, իրականացվում են ԵՏՄ թվային տարածության 

ձևավորման աշխատանքներ, մշակվել են ԵՏՄ թվային տարածության ձևավորման 

ռազմավարական ուղղությունները և հիմնական մոտեցումները: Հայաստանի 

Հանրապետությունը՝ որպես ԵՏՄ անդամ-պետություն, ունի ուղղակի 

մասնակցություն և ստանձնած պարտավորություններ նշված ինտեգրացիոն 

ձևաչափի շրջանակներում: 

Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող անմասն մնալ թվային 

փոխակերպումների գործընթացներից: Որպես համաշխարհային տնտեսության մաս 

կազմող փոքր բաց տնտեսություն՝ Հայաստանի տնտեսությունը կարող է էապես 

շահել տնտեսության համընդհանուր թվայնացման ընձեռած 
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հնարավորություններից` այդպիսով հաղթահարելով ազգային տնտեսության 

զարգացմանն ավանդաբար խոչընդոտող այնպիսի հիմնարար գործոնների զսպող 

ազդեցությունը, ինչպիսիք են փոքր ներքին շուկան ու մասշտաբի էֆեկտի 

բացակայությունը, տնտեսական շրջափակումը, դեպի ծով ելք չունենալը, 

տրանսպորտային, լոգիստիկ ցանցի սահմանափակությունները, 

ռեսուրսասակավությամբ (գազ, նավթ) և այլ հանգամանքներով պայմանավորված 

անմրցունակությունը և տնտեսական սահմանափակ ներուժը: Թվային 

տնտեսությունը թույլ է տալիս վերացնել տնտեսությունների միջև գոյություն ունեցող 

ավանդական սահմանները, համաշխարհային տնտեսության բոլոր մասնակիցներին 

ընձեռում է այդ տնտեսությունից օգուտներ քաղելու համահավասար 

հնարավորություններ: Մյուս կողմից տնտեսության թվային փոխակերպումները 

առաջ են բերում մարտահրավերներ, որոնք պետք է պատշաճ կերպով և ժամանակին 

հասցեագրվեն, իսկ առաջացող ռիսկերը արդյունավետորեն կառավարվեն: 

Դեռևս 2018թ. հրապարակեց «Հայաստանի թվային փոխակերպման օրակարգ» 

շրջանակային փաստաթուղթը, որում մինչև 2030թ. ժամանակահատվածի համար 

համակարգված կերպով ներկայացված էր ՀՀ թվային փոխակերպման ընդհանուր 

տեսլականը՝ ներառելով գործունեության հետևյալ ուղղությունները. 

«Խելացի», համագործակցային, արդյունավետ և գործուն կառավարություն: 

 Ապագային ուղղված թվային հմտություններին տիրապետող, արագ 

ադապտացվող և ստեղծարար աշխատուժ, որն ունակ է առաջ մղել 

նորարարությունը: 

 Պահանջարկից միշտ մի քայլ առաջ՝ բարձր արդյունավետությամբ, հուսալի և 

մատչելի ենթակառուցվածք: 

 Անվտանգ և դիմակայուն կիբեռտարածք՝ թվային էկոհամակարգի նկատմամբ 

վստահության մակարդակը բարձրացնելու համար: 

 Թվային նորարարությամբ առաջնորդվող, համաշխարհային մակարդակով 

մրցունակ մասնավոր հատված: 

 Համագործակցային և փոխկապակցված ինստիտուցիոնալ շրջանակ՝ թվային 

փոխակերպման գործընթացն իրականացնելու համար։ 
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2.2. Արդի գրադարանի և գրադանավարի աշխատանքային 

մեդիագործիքները 

 

«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» առարկայով 

փոխանցվող հմտությունները, գիտելիքը և ուսումնառության գործողությունները 

խիստ կարևոր են՝ մարդկանց անձնական և քաղաքացիական կյանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այս գիտելիքները և հմտությունները 

հավասարապես կարևոր են անկախ նրանից, թե ինչ ոլորտում է մասնագիտանալու 

կամ ինչ ոլորտի մասնագետ է անձը: Դրանք կարևորն են ինչպես անձնական, այնպես 

էլ քաղաքացիական կյանքին առնչվող որոշումներ կայացնելիս, հեռախոսների 

օգտագործումից մինչև ավտոկայանատեղիների դռները և տեխնոլոգիական 

համակարգերը, որոնք առկա են տարբեր համայնքներում։ Համակարգչային 

տեխնոլոգիաներով աշխատանքը և դրանց ստեղծումն ազդեցություն ունի բոլոր 

մարդկանց վրա և թողնում է գլոբալ հետևանքներ այնպիսի ոլորտների վրա, 

ինչպիսիք են հեռահաղորդակցությունը, օգնող-օժանդակող տեխնոլոգիաները, 

սոցիալական ցանցերը և վերջապես տնտեսությունն ամբողջությամբ: 

Հաշվողականությունն առանցքային բաղադրիչ է բազմաթիվ մասնագիտությունների 

համար, իսկ թվային մեդիայի բովանդակությունն ազդում է բոլոր քաղաքացիների և 

հասարակության վրա ընդհանրապես: Անձնական գաղտնիության, էթիկայի, 

անվտանգության և հեղինակային իրավունքի պահպանման սկզբունքները 

ներգործություն ունեն թվային ապահովության և անվտանգության վրա, ինչպես նաև 

ազդում են միջանձնային և հասարակությունների միջև փոխհարաբերությունների 

վրա:  

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից գրադարանային գործում կարևոր տեղ է 

հատկացվում տեխնոլոգիական միջոցներին՝ համակարգիչ, համացանց, տեսագրող և 

ձայնագրող այլ գործիքներ, պրոյեկտոր, մեդիատիրույթներ: 

Համակարգիչների մուտքը գիտական աշխարհում ու մեր բոլորի կյանքում 

հեղաշրջում կատարեց տեղեկատվության պահոցներում` առաջադրելով 

գրադարանների, արխիվների, թանգարանների աշխատանքի նորովի 

կազմակերպում։  
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ԱՄՆ-ը, որը համարվում է թվային գրադարանի ստեղծողը, հսկայական փորձ է 

կուտակել այդ բնագավառում։ Թվային գրադարանը համապատասխան 

ծառայություններ ունեցող այնպիսի տվյալների կառավարելի հավաքածու է, որը 

պահվում է թվային ձևաչափով և մատչելի է համակարգչային ցանցերի միջոցով։ 

Թվային գրադարանը ունի մի շարք առավելություններ ավանդական գրադարանի 

համեմատությամբ, այն է՝  



 ավանդական գրադարանից օգտվելու դեպքում ընթերցողը իրեն անհրաժեշտ 

նյութը գտնելու համար պետք է այցելի գրադարան՝ կտրվելով իր 

աշխատանքից, իսկ թվային գրադարանից օգտվելու դեպքում պետք է միայն 

համակարգչի միջոցով միանա համացանցին և ստանա իրեն անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը,  

 թվային գրադարանն իր որոնման լայն համակարգերի, տեղեկատվության, 

ռեսուրսների մատչելի լինելու, հեշտ յուրացման, օրվա բոլոր ժամերին 

հասանելի լինելու շնորհիվ ունի անվիճելի առավելություն ավանդական 

գրադարանի նկատմամբ,  

 թվային գրադարանում հնարավոր է միաժամանակ օգտվել մեծ ծավալի 

տեքստից, տեսալսողական նյութերից, մասնակցել առցանց սեմինարների. 

գիտաժողովների, քննարկումների,  

 տեղեկատվության արդիականության ապահովում, քանի որ աշխարհի շատ 

գրադարաններ ձեռք են բերում հանրագիտարանների, բառարանների 

տեղեկատու հրատարակությունների թվային տարբերակները,  

 հնարավոր է դարձնում տարածքների խնայողական օգտագործումը. խոշոր, 

ավանդական գրադարանները նյութական մեծ ներդրումներ պահանջող 

կառույցներ են, իսկ թվային գրադարանները թույլ են տալիս պահպանել 

թվային գրքերի հարյուրավոր հատորներ:  

Զարգացման այսպիսի պայմաններում գրադարանավարը ստանձնում է նոր 

գործառույթներ. թվային գրադարանի համակարգում նա ներկայանում է որպես `  

 տեղեկատվության բնագավառի փորձագետ, որը տիրապետում է տվյալների 

որոնման համակարգին, գիտելիքների կառավարմանը, տեղեկատվության 

նախագծման ու մատուցման գործընթացներին  
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 տիրապետում է տարբեր ծրագրերի:  

 

Գրադարանավարի մասնագիտությունը հնագույններից է աշխարհում, այն 

առաջացել է շումերական մշակույթի հետ, երբ առաջին անգամ Միջագետքում 

ստեղծվել են կավե սալիկներով գրքերը և դրանցից օգտվելու նպատակով կազմված 

գրացուցակները: Առաջին գրադարանավարները մ.թ.ա. մոտավորապես 2500թ կավե 

սալիկներ ստեղծողներն էին: Պապիրուսի հայտնագործումից հետո գրիչ-

գրադարանավարների թիվը բազմապատկվեց (Ռամզես II փարավոնի կողմից նրանց 

աշխատանքի շնորհիվ հավաքվել էր 20 000 պապիրուս): «Գրադարանավար» բառն 

առաջին անգամ գործածվել է Հունաստանում, որի հիմքում «գրքերի հավաքածու» 

հունարեն արտահայտությունն էր: Արևմտյան Եվրոպայում գրադարանավարի 

կոչումը պատվավոր էր, որով պարգևատրում էին լավ աշխատանքի համար: 

Գրադարանավարի գործառութները հազարամյակների ընթացքում կրել են 

բազում փոփոխություններ: Գրադարանավարն անընդհատ կատարելագործվում է: 

Նա ձեռք է բերել այնպիսի որակներ, ինչպիսիք ունեն հոգեբանը, մանկավարժը և 

սոցիոլոգը, ՏՏ ոլորտի մասնագետը, բլոգերը, թվայնացման, էլեկտրոնային 

հրատարակչությամբ զբաղվող մասնագետը: Գրադարանավարը իր ձեռքի տակ ունի 

աշխատանքային հզոր գործիքներ, որոնք պետք է կիրառի իր ամենօրյա 

աշխատանքում:  

Ժամանակակից գրադարանավարի կարևոր գործառույթներն են.  

 մասնակցել գրադարանային վերածննդի գործընթացներին,  

 գրադարանի գործունեությունը ընթերցողի նպատակների ու արդյունքների 

հետ փոխկապակցել,  

 փնտրել և գտնել տեսական գիտելիքներն ու նոր գաղափարները գործնական 

ու ստեղծագործ փնտրտուքներում կիրառելու նոր չափանիշներ, մոտեցումներ, 

գործողություններ:   

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից գրադարանային գործում կարևոր տեղ է 

հատկացվում տեխնոլոգիական միջոցներին՝ համակարգիչ, համացանց, տեսագրող և 

ձայնագրող այլ գործիքներ, պրոյեկտոր, մեդիատիրույթներ:  
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Սակայն չպետք է մոռանալ, որ կրթական և հասարակական կյանքի զարգացման 

մեջ լայնածավալ տեղ ունի նաև հումանիտար զարգացումը՝ հասարակության 

հումանիտարացումը:  

Ելնելով ժամանակի պահանջից՝ հարկավոր է լուծել տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներից կախում ունեցած անհատի հումանիտարացման խնդիրը, 

որովհետև առանց գրքի ճանաչողական դերի բարձրացման և հումանիտար 

գիտելիքների խորացման՝ անիմաստ է խոսել կրթադաստիարակչական ընդհանուր 

գործի և անձի ինտելեկտուալ զարգացման մասին: 

Մենք ապրում ենք արագ փոփոխվող դարաշրջանում: Նոր տեխնոլոգիաները բերում 

են նոր հարմարություններ և մարտահրավերներ ուսումնական գրադարանների և 

գրադարանավարների համար:  

Արդի գրադարանավարի գործառույթներն օր օրի նոր մոտեցում, աշխատանքի 

յուրովի կազմակերպում են պահանջում՝ կախված մասնագետի նկատմամբ տվյալ 

կառույցի ներկայացրած պահանջներից և կարիքներից, որտեղ աշխատում է տվյալ 

մասնագետ-գրադարանավարը: Կան պահանջներ, որոնք առանցքային են բոլոր 

մասնագետների համար. Դրանք են՝ 

 ՏՏ ոլորտին, համակարգչային տարբեր ծրագրերին տիրապետում,  

 էլեկտրոնային մատենավարության՝ էլեկտրոնային բազաներ ստեղծելու և 

վարելու կարողություն,  

 գրադարանի էլեկտրոնային գրացուցակը վարելու հմտություն,  

 նախագծային աշխատանք իրականացնելու հմտություն,  

 թվայնացման, պատճենահանման հմտությունների տիրապետում  

 որպես աշխատանքի մշակութային կողմ՝ հասարակության կողմից 

պահանջված փաստաթղթերը, նոր լույս տեսած աշխատությունները և դրանց 

ձեռքբերումը և ազատ տրամադրումը ընթերցողին  գրադարանային ոլորտի 

նորություններին մշտապես տեղեկացված լիները,  

 որպես աշխատանքի տեխնիկական կողմ` արձանագրել, ցուցակագրել և 

այբբենական կարգով դասավորել փաստաթղթերը, ընդունել ընթերցողին, 
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օգնել ընտրության մեջ, տեղեկացնել, հետաքրքրություն առաջացնել 

ցուցահանդեսների և քննարկումների վերաբերյալ  

գրքերի, ամսագրերի, տարբեր փաստաթղթերի, DVD-ների, CD-ների, CD-

ROMS-երի, ձայներիզների ձեռքբերում ու պահպանում  

մարդկանց հետ շփվելու կարողություն:  

Երևույթներն այսկերպ վերլուծելով՝ հասկանալի է դառնում, թե մեդիադաշտն ինչու է 

օրեցօր համալրվում նորանոր էլեկտրոնային գրադարաններով:  

Անդրադառնանք նաև արդի թվային տեխնոլոգիակերին, որոնք լայնորեն կիրառում 

են ժամնակակից թվային գրադարանները: 

Թվանայնացման մեթոդներ: Նախկինում հաճախ օգտագործվել է տեքստի 

մեխանիկական հավաքում։ Այսօր թվայնացման գործընթացն ունի երկու մոտեցում․ 

 Պարտադիր՝ ստանալ էջերի պատճենը գրաֆիկական նկարի տեսքով՝ 

սկանավորման կամ նկարահանման եղանակով։ Այս պարագայում 

ամբողջությամբ պահպանվում է էջի կառուցվածքը և ձևավորումը, բացառվում 

է սխալի առկայությունը, սակայն անհնար է դառնում որոնումը կամ որևէ 

հատվածի գործածումը մեջբերման համար։ 

 Կամընտիր՝ սկանավորումը կատարվում է գրանշանների օպտիկական 

ճանաչման սկզբմունքով, և այն պահպանվում է էլեկտրոնային գրքերի համար 

նախատեսված ֆորմատներից մեկով։  

Այս դեպքում գրքում հնարավոր է դառնում որոնումը և մեծ մասշտաբների գրքերի 

ինդեքսացումը, սակայն բարդություններ են առաջանում օրիգինալ կառուցվածքի, 

նկարների և սխեմաների պահպանման ուղղությամբ, և գրեթե անխուսափելի են 

դառնում սխալները։  

Վերջին շրջանում ավելի հաճախ օգտագործվում է տեքստերի ավտոմատ ճանաչման 

ռեժիմը և օրիգինալ կառուցվածքի պահանումը, ինչը թույլ է տալի միավորել երկու 

մոտեցումների առավելությունները։ 

Գրքային սկաներներ: Գրքային սկաներները հատուկ նեղ մասնագիտական 

սկաներներ են, որոնք նախատեսված են ավելի արագ կամ հարմար սկանավորման 

համար։ Կարելի է առանձնացնել նմանտիպ սկաներների երեք տիպեր՝  
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 պալնշետային սկաներներ, որոնք նախատեսված են տնային օգտագործման 

համար 

 պլանտերային՝ պրոֆեսիոնալ գերզարգացած սկաներներ 

 ռոբոտացված՝ հորինված գերտեխնոլոգիական սկաներներ, որոնք օժտված են 

տարատեսակ կոնստրուկցիաներով, և նախատեսված են էջերի 

ավտոմատացված թերթման համար: 

Վերջին երկու տիպի սկաներներում հիմնականում օգտագործվում են ոչ թե 

սկանավորող մեխանիզմ, այլ բարձր կետայնության թվային տեսախցիկներ։ Որոշ 

մոդելներում օգտագործվում են երկու տեսախցիկ, որոնք մեկը մյուսի հանդեպ 

տեղադրած են այնպիսի անկյունով, որ երկուսն էլ միանգամից նկարեն։ 

Պլանտերային և ռոբոտացված սկաներները թույլ են տալիս սկանավորել ժամում 500-

ից 2000 էջ, իսկ լավագույն մոդելները՝ ժամում 2500-ից մինչև 3000 էջ:  

Սկանավորում: Երբ գրքի թերթերը առանձնացված են կազմից, այն կարելի է 

սկանավորել՝ շնորհիվ սովորական պլանշետային սկաների կամ սկաների, որն  

ավտոմատ փոխանցում է թերթերը։ Սակայն դեֆեկտավոր թղթերը դժվար է 

սկանավորել վերջինիս միջոցով։ Դրանք նախատեսված են միաչափ էջերի 

սկանավորման համար, և տարբեր չափերի էջեր սկանավորելու դեպքում նրանք 

կդառնան անորակ։ 

Սովորական սկաներներում գիրքը դրվում է ապակու վրա, գրքի վրա լույս է ընկնում, 

և օպտիկական մեխանիզմը սկանավորում է էկրանը՝ շարժվելով ապակու տակ։ Այլ 

գրքային սկաներներ օգտագործում են V-աձև շրջանակ և նկարում  էջերը վերևից։ 

Էջերը կարող են թերթվել ավտոմատ կամ անձի միջնորդությամբ։  

Մասնագիտացված սկաներները սեղմում են ապակին թղթին՝ դրանով էլ վերացնելով  

սկանավորման թերությունները։ Սկանավորումից հետո ծրագիրը շտկում է  

փաստաթղթի նկարը, հավասարեցնում, վերափոխում է այն՝ դարձնելով տեքստ և  

վերածում էլեկտրոնային գրքի։ Մարդկային միջամտությամբ հիմանակում ստուգում 

է սկանավորված նկարները սխալների ուղղման համար։ 

118 կետ/սմ սովորական սկանավորման համար համարվում է նորմալ, սակայն բարդ  

և եզակի գրքերի համար օգտագործվում է ավելի բարձր կետայնություն։  

Գերժամանակակից սկաներները ունակ են սկանավորելու գրեթե 1000 էջ մեկ  



 

21 
 

ժամում։ Գոյություն ունեն ձեռքի սկաներներ, որոնք ունակ են թվայնացնել ավելի  

քան 1200 էջ ժամում։ 

Առանց միջամտության սկանավորում: Սկանավորում նախատեսված կարված և 

կտրված գրքերի համար։ Շնորհիվ հատուկ V-աձև կառուցվածքի՝ այն կարող է 

թվայնացնել գրքերը։ Գիրքը մնում է նույն դիրքում։ Թվայնացման արագությունը 500-

700 էջ ժամում։ Կան մոդելներ, որոնք ավտոմատ թերթում են էջերը, սակայն որոշ 

մոդելներում անհրաժեշտ է այն կատարել ձեռքով։ Էջի չափը պետք է լինի А2-А4: 

Ստացված նկարները ունենում են 130—470 dpi կետայնություն։ Այսպիսի 

սկաներները զբաղեցնում են մեծ տարածք։ Արդիականացվում է շնորհիվ 

տեսախցիկի։ Մեկնարկվում է մեկ ստեղնի միջոցով: 
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                                                                                                                                      Հավելված 1  

Էլեկտրոնային գրադարանների ցանկ 

 

 «Տիգրան Հայրապետյան» մեդիագրադարան (lib.mskh.am)  

 Գրանիշ  

 Գրապահարան  

 Փոքրիկ am  

 Դպրոցական դասագրքերի գրադարան  

 Հայկական կրթական միջավայր, պաշարների շտեմարան 

 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան  

 Գրքասեր  

 VLUME. Հայկական ամենամեծ թվային գրադարան 

 Հայ մտենագիտութեան թուանշանային գրադարան  

 

 Ազատ Հանրագիտարան (Վիքիպեդիա) 
 

 Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարաններ համացանցում 

  

 

 

Եզրակացություն 

 

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, որը պետք է տիրապետի տվյալների որոնման 

https://lib.mskh.am/index.php/tag/43-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81
https://granish.org/
http://grapaharan.org/Գլխավոր_էջ
https://poqrik.am/
https://fliphtml5.com/bookcase/hsma?fbclid=IwAR02kZu02_AsXnCvmcMj6Zz9RQuO4OmD9bcQCr09_ls-sTIw23SFPf934pM
https://lib.armedu.am/category/494/date_created/desc
https://koha.anau.am/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://grqaser.org/am
http://radiohay.am/2019/03/23/7201/
https://digilib.aua.am/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%80%D6%84%D5%AB_%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4#%D5%8D%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4
http://ijevan.ysu.am/armenian-electronic-libraries/
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և արտածման, գիտելիքների կառավարման, տեղեկատվության նախագծման և 

մատուցման գործընթացներին: Առցանց գրքերը սովորաբար կազմակերպվում են 

կարգավորված հավաքածուներով՝ էլեկտրոնային գրադարաններով (առցանց 

գրադարաններ, ինտերնետ-գրադարաններ), իրենց որոնման միջոցներով:  

Էլեկտրոնային գրադարանները կարող են լինել համապարփակ՝ նյութերի լայն 

ընտրանիով, մասնագիտացված՝ միտված տեքստերի հեղինակների և նյութերի 

տեսակների հավաքմանը և կրթական ՝ ուսումնական գործառույթների իրագործման 

համար անհրաժեշտ նյութերով: Թվանշանային գրադարանը համապատասխան  

ծառայություններով հագեցած այնպիսի տվյալների կառավարելի հավաքածու է,  

որը պահվում է թվային ֆորմատներով և մատչելի է 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 

շնորհիվ ունի անվիճելի առավելություն ավանդական գրադարանի 

նկատմամբ: 

Այսպիսով՝ մասնագիտական ցանկացած ոլորտ պետք է ժամանակաշրջանին 

համահունչ արձագանքի, որպեսզի պահպանի իր պահանջարկն ու կարևորությունը: 
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                                                Գրականության ցանկ* 

Տպագիր աղբյուրներ 

1. Գագիկ Սուքիասյան «Գրադարանը և գրադարանավար մասնագետը 

դպրոցական կրթության համակարգում», Երևան, 2016թ․  

2. ՀՀ Մշակույթի նախարարության Խնկո-Ապոր ազգային մանկական 

գրադարան, «Հայտնի և անհայտ գրադարանավարներ, անվանի 

գրադարաններ», Երևան, 2012թ․ , կազմող՝ Գայանե Կարապետյան, խմբագիր՝ 

Ներսես Հայրապետյան  

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

3. Հայաստանի ազգային գրադարան, կայքէջ 

4. Վիքիպեդիա 

5. IRAVABAN.NET , կայքէջ  

6. Ընթերցանության մակարդակը Հայաստանում: Ընթերցանության ոլորտի 

ուսումնասիրրության արդյունքները: 2012 թվական, դեկտեմբեր 

7. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,  «Գրադարանավարի բլոգ»  

 

 

 

 

 

 

*Ցանկում ներկայացված են օգտագործված գրականության  տպագիր և էլեկտրոնային 

աղբյուրները, որոնցից ազդեցություն է կրել դիպլոմային աշխատանքը: 

  

http://nla.am/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AC%D5%AD%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80_%D5%A7%D5%BB
https://iravaban.net/286446.html
https://www.npage.org/uploads/755a03762df918f64127a04358814771ea983084.pdf
https://www.npage.org/uploads/755a03762df918f64127a04358814771ea983084.pdf
https://gradaranblog.wordpress.com/

