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ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ

Գրադարանային գործի արդիականացումը դարձել է անխուսափելի մեր

օրերում, քանի որ կյանքն արագ քայլերով առաջ է

սլանում՝ իր հետ բերելով նորանոր տեխնոլոգիաներ ու հմտություններ։

Աշխատանքում անդրադարձ է արվում գրադարանների ստեղծման պատմությանը,

գրքին և էլեկտրոնային գրքերի ստեղծմանը:

Կարծում եմ՝ ընտրված թեման խիստ կարևոր է և արդիական, քանի որ անդրադարձ

է արվում համայնքային գրադարաններին, նրանց դերին ու նշանակությանը, ինչպես

նաև զարգացմանը, ինչը արդիական և հրատապ հարց է: Շատ կարևոր է գործընթաց

է սկսվել՝ համայնքային գրադարանների նորացման, հզորացման, ինչը մեծապես

կնպաստի գրադարանների առաջընթացին:



Գլուխ 1

Գրադարանների ստեղծման պատմությունից

 1.1 Գրադարանների դերը եվ նշանակությունը ժամանակակից
աշխարհում

 1.2 Առաջին գրիքի ստեղծումը:

 1.3 Էլեկտրոնային գիրքի մասին:

 1.4 Գրացուցակ



Գլուխ 2

Ստեփանավան քաղաքի համայնքային
գրադարանը

 2.1. Գրադարանի պատմությունից

 2.2. Բլոգը ժամանակաից գործիք: Բլոգի մասին



Եզրակացություն

Ամփոփելով աշխատանքը, կարելի է ասել.

 Ստեփանավան քաղաքի համայնքային գրադարանը մեծ դեր է կատարում ընթերցասեր հանրության համար: 

 ժամանակակից համայնքային գրադարաններն առավել հասանելի են
ուսանողների, աշակերտների,ուսուցիչների և առհասարակ ողջ հանրության համար: 
Այսօր չափազանց հեշտացված է նյութի որոնումը: 
Սպասարկումն ամբողջությամբ կառուցված է ընթերցողի ժամանակը խնայելու, 
նրա աշխատանքը հաճելի և դյուրին դարձնելու սկզբունքի վրա:

 Համայնքային գրադարանները պետական հոգածության կարիք ունեն: Մշակութային հետևողական իրականացվող
ծրագիր է պետք, որի միջոցով գրադարանները կդադարեն գրապահոց լինելուց և կդառնան մշակութային օջախներ:

 Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանը կարիք ունի համալրվելու նոր գրականությամբ, քանի որ
երիտասարդներն այցելելով գրադարան, չեն գտնում այն ժամանակակից ու նոր գրականությունը, ինչը, 
որ հոգեհարազատ է իրենց։

 Գրադարանին հարկավոր է նաև ժամանակակից տեխնիկայով կահավորված
ընթերցասրահ, որպեսզի ընթերցողին առաջարկվի գրքի էլեկտրոնային տարբերակը։



Գրականության ցանկ

 Տպագիր և Էլեկտրոնային աղբյուրներ

 Ռաֆայել Իշխանյան «Հայ գրքի պատմություն», հատոր 1, Երևան, 

Անտարես, 2012

 Հայաստանի դպրոցների գրադարանների ձեռնարկ, Երևան 2011

 Տիգրան Զարգարյան,  «Թվային գրադարաններ», Երևան 2002

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Գրադարանավարի բլոգ»

 2017 թվական, Մարի Գաբանյան և ընկերներ Ուղեցույց ժամանակակից
գրադարանավարների համար

 Վիքիդեպիան
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