
Գրախոսություն 

 

 

Աշխեն Մանուչարյանն իր դիպլոմային աշխատանքում   կարողացել է հստակ 

ներկայացնել   21-րդ դարի  գրադարանավարի  դերն ու աշխատանքային այն 

գործառույթները, որոնք  համապատասխանում են  այժմյան պահանջներին, և 

ամբողջովին տարբերվում  նախկին գրադարանավարի  աշխատանքային 

գործունեությունից: 

  Գրադարանավարն այսօր  ոչ թե գիրք տրամադրող մի աշխատակից է,ինչպես 

նախկինում էր, այլև խորհրդատու, ՏՏ  ոլորտին , իր աշխատանքային 

հմտություններին  տիրապետող , զարգացած անձնավորություն, մշակույթի կրող ու 

տարածող::  Նա կարողացել է ներկայացնել գրադարանավարի նոր կերպարը, 

պահանջվող նոր  մասնագիտական 

հմտությունները՝ «գրադարանավարն իրանմիջական գործառույթներից բացի՝ ստանձնու

մ է նաև այլ գործառույթներ՝մանկավարժի, հոգեբանի, սոցիոլոգի, համակարգչային օպեր

ատորի»: 

 Գրադարանավարի աշխատանքում   նոր մեթոդներ, սոցիոլոգիական 

հետազոտություններ , սոցիոլոգիական հմտություններ  է առաջարկել ,, որն ավելի  է 

ընդլայնում նրա գործունեության ոլորտը: Գրադարանավարն ամուր օղակ է ընթերցողի 

և  գրադարանի միջև: 

 Գրադարանը ներկայացրել է մշակութային  կարևոր օջախ, սոցիալական ինստիտուտ, 

որը պետք է համախմբի, կրթի , բավարարի մարդկանց հոգևոր պահանջմունքները: 

Ներկայացված է   ամբողջական, բովանդակալից  աշխատանք, որը հետաքրքրություն է 

առաջացնում այս մասնագիտության նկատմամբ: 
 

Գայանե Վարդանյանի աշխատանքում կարևորում եմ այն փաստը, որ նա ոչ 

միայն տեսականորեն ներկայացրել ,  այլ 

թեմայի վրա աշխատելիս  պրակտիկաներ էիրականացրել Երևանի մի շարք գրադարանն

երում, ինչպես նաև «Զանգակ»հրատարակչությունում, որոնք էլ նպաստել են նրա 

աշխատանքի կատարմանը: 

ՈՒսումնական պրակտիկան հատկապես  « Փափազյան » գրադարանում 

անցկացնելով,  նա ներկայացրել է այդ գրադարանի աշխատանքը, առաքելությունը , 

մանրամասնել իր պրակտիկայում ձեռք բերած գիտելիքներն, ուսուցողական նյութերը, 

որոնց ծանոթացել, ուսումնասիրել է «Փափազյան» գրադարանում: 

Աշխատանքում  նաև  ծանոթացրել է  գրադարանի   կարգ ու կանոնին,  պայմաններին, 

տեխնոլոգիաներին, սպասարկման բաժնի աշխատանքին, որոնք մի 

ամբողջականություն են կազմում: Իր աշխատանքով ներկայացրել է գրադարավարի 

զարգացվածության այն աստիճանը, որը պետք է համապատասխանի այսօրվա 

հասարակության պահանջներին: Իր մտորումներն արտահայտել գրքի կարևորության, 

այն կարդալու անհրաժեշտության մասին: 

 Նա այնքան  բացատրական ու հետաքրքիր է ներկայացրել իր պրակտիկան նշված 

գրադարանում, որ կարդալիս  կարծես անմիջական մասնակից ես դառնում այդ 

գրադարանի գործունեությանը: 



 
 

Անահիտ Մարգարյանը  գրադարանավարի աշխատանքի փորձ ունենալով, 

տիրապետում է իր մասնագիտական հմտություններին, իսկ հետագայում ստացած 

գիտելիքները հնարավորություն են տալիս նրան իր գործի գիտակ դառնալու: 

 Իր աշխատանքում նա շատ յուրօրինակ  ձևակերպել է , թե ինչ է իրեն տվել ուսուցումը, 

պրակտիկան, համագործակցությունը: 

Կարևորել է հատկապես դպրոցական գրադարանի գործունեությունը, որը պետք է 

հանդիսանա սովորողների հետաքրքրությունների բավարարման հոգևոր  կենտրոն: 

Նշել այն խնդիրները, որոնց լուծման միջոցով կարելի է  ժամանակակից  դպրոցական 

գրադարան ունենալ: 

Իր աշխատանքում ներլայացրել է  դպրոցի գրադարանում առկա այն անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, որոնք 

պետք է պարունակեն տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներ.տեղեկատվական միջոցներ

, առաջարկել գրադարանի ռեսուրսների  համալրման համակարգ: Մշակել է 

գրադարանի կառավարման համակարգ: 

Գրադարանավարի աշխատանքում կարևոր տեղ է հատկացրել ինքնակրթությանը, 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետմանը, կազմակերպվող 

վերապատրաստումների անհրաժեշտությանը: 

Աշխեն Մանուչարյանն իր դիպլոմային աշխատանքում   կարողացել է հստակ 

ներկայացնել   21-րդ դարի  գրադարանավարի  դերն ու աշխատանքային այն 

գործառույթները, որոնք  համապատասխանում են  այժմյան պահանջներին, և 

ամբողջովին տարբերվում  նախկին գրադարանավարի  աշխատանքային 

գործունեությունից: 

  Գրադարանավարն այսօր  ոչ թե գիրք տրամադրող մի աշխատակից է,ինչպես 

նախկինում էր, այլև խորհրդատու, ՏՏ  ոլորտին , իր աշխատանքային 

հմտություններին  տիրապետող , զարգացած անձնավորություն, մշակույթի կրող ու 

տարածող::  Նա կարողացել է ներկայացնել գրադարանավարի նոր կերպարը, 

պահանջվող նոր  մասնագիտական 

հմտությունները՝ «գրադարանավարն իրանմիջական գործառույթներից բացի՝ ստանձնու

մ է նաև այլ գործառույթներ՝մանկավարժի, հոգեբանի, սոցիոլոգի, համակարգչային օպեր

ատորի»: 

 Գրադարանավարի աշխատանքում   նոր մեթոդներ, սոցիոլոգիական 

հետազոտություններ , սոցիոլոգիական հմտություններ  է առաջարկել ,, որն ավելի  է 

ընդլայնում նրա գործունեության ոլորտը: Գրադարանավարն ամուր օղակ է ընթերցողի 

և  գրադարանի միջև: 

 Գրադարանը ներկայացրել է մշակութային  կարևոր օջախ, սոցիալական ինստիտուտ, 

որը պետք է համախմբի, կրթի , բավարարի մարդկանց հոգևոր պահանջմունքները: 

Ներկայացված է   ամբողջական, բովանդակալից  աշխատանք, որը հետաքրքրություն է 

առաջացնում այս մասնագիտության նկատմամբ: 
 

Գայանե Վարդանյանի աշխատանքում կարևորում եմ այն փաստը, որ նա ոչ 

միայն տեսականորեն ներկայացրել ,  այլ 



թեմայի վրա աշխատելիս  պրակտիկաներ էիրականացրել Երևանի մի շարք գրադարանն

երում, ինչպես նաև «Զանգակ»հրատարակչությունում, որոնք էլ նպաստել են նրա 

աշխատանքի կատարմանը: 

ՈՒսումնական պրակտիկան հատկապես  « Փափազյան » գրադարանում 

անցկացնելով,  նա ներկայացրել է այդ գրադարանի աշխատանքը, առաքելությունը , 

մանրամասնել իր պրակտիկայում ձեռք բերած գիտելիքներն, ուսուցողական նյութերը, 

որոնց ծանոթացել, ուսումնասիրել է «Փափազյան» գրադարանում: 

Աշխատանքում  նաև  ծանոթացրել է  գրադարանի   կարգ ու կանոնին,  պայմաններին, 

տեխնոլոգիաներին, սպասարկման բաժնի աշխատանքին, որոնք մի 

ամբողջականություն են կազմում: Իր աշխատանքով ներկայացրել է գրադարավարի 

զարգացվածության այն աստիճանը, որը պետք է համապատասխանի այսօրվա 

հասարակության պահանջներին: Իր մտորումներն արտահայտել գրքի կարևորության, 

այն կարդալու անհրաժեշտության մասին: 

 Նա այնքան  բացատրական ու հետաքրքիր է ներկայացրել իր պրակտիկան նշված 

գրադարանում, որ կարդալիս  կարծես անմիջական մասնակից ես դառնում այդ 

գրադարանի գործունեությանը: 
 
 

Անահիտ Մարգարյանը  գրադարանավարի աշխատանքի փորձ ունենալով, 

տիրապետում է իր մասնագիտական հմտություններին, իսկ հետագայում ստացած 

գիտելիքները հնարավորություն են տալիս նրան իր գործի գիտակ դառնալու: 

 Իր աշխատանքում նա շատ յուրօրինակ  ձևակերպել է , թե ինչ է իրեն տվել ուսուցումը, 

պրակտիկան, համագործակցությունը: 

Կարևորել է հատկապես դպրոցական գրադարանի գործունեությունը, որը պետք է 

հանդիսանա սովորողների հետաքրքրությունների բավարարման հոգևոր  կենտրոն: 

Նշել այն խնդիրները, որոնց լուծման միջոցով կարելի է  ժամանակակից  դպրոցական 

գրադարան ունենալ: 

Իր աշխատանքում ներլայացրել է  դպրոցի գրադարանում առկա այն անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, որոնք 

պետք է պարունակեն տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներ.տեղեկատվական միջոցներ

, առաջարկել գրադարանի ռեսուրսների  համալրման համակարգ: Մշակել է 

գրադարանի կառավարման համակարգ: 

Գրադարանավարի աշխատանքում կարևոր տեղ է հատկացրել ինքնակրթությանը, 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետմանը, կազմակերպվող 

վերապատրաստումների անհրաժեշտությանը: 

 

Շամիրամ Պողոսյան 
 


