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ՀԱՅՏ 

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ 

1.  Մարզ Ք. Երևան 

2.  Համայնք Մալաթիա- Սեբաստիա 

3.  Կազմակերպության 

անվանումը  

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Տիգրան 

Հայրապետյան» գրադարան 

4.  Հասցեն և 

հեռախոսահամարը 

Բաբաջանյան 25,  093 50 59 42 

5.  Էլ-փոստը l.aleqsanyan@mskh.am, gradaran@mskh.am 

6.  Կազմակերպության 

տնօրեն, կամ ղեկավար 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն՝ 

Սուսան Մարկոսյան 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի ղեկավար՝  

Լուսինե Ալեքսանյան 

7.  Մրցույթի անվանակարգը  Լավագույն գիտակրթական գրադարան 

8.  Համառոտ 

տեղեկատվություն 

կազմակերպության 

գործունեության մասին 

(մինչև 200 բառ) 

 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանը «Մխիթար 

Սեբաստացի» կրթահամալիրի կազմում գործող 

կառույց է՝ ֆիզիկական և մեդիա միջավայրերով: 

Սպասարկում է «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր հեղինակայնին կրթական ծրագրին՝ 

իր բաղկացուցիչներով: Աջակցում և խթանում է 

հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, 

իրականացման, տարածման աշխատանքներին:  

Գրադարանի շահառուներն են «Մխիթար 

Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասվանդողներն ու 

այլ մասնագետնեը, սովորողնրը, նրանց ծնողներն ու 

Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի բնակիչները:  

Էլեկտրոնային գրադարանի ռեսուրսները բաց են և 

հասանելի, որոնցից  վերը նշված օգտատերերից 

բացի օգտվում են Բլեյան բաց ցանցի, Գագարին 

նախագծի սովորողները, մարզերի դպրոցները, 

Վրաստանի և այլ երկրների հայկական դպրոցները։ 

Գրադարանը ծառայում է նաև որպես սեբաստացի 

բաց համայնքի, Բանգլադեշ արվարձանի 

https://www.mskh.am/am/96461
https://lib.mskh.am/images/books/Uxecuyc-jamanakakic-gradaranavarneri-hamar.pdf
https://lib.mskh.am/images/books/Uxecuyc-jamanakakic-gradaranavarneri-hamar.pdf
mailto:l.aleqsanyan@mskh.am
mailto:gradaran@mskh.am
https://lib.mskh.am/
https://bleyanchain2020.design.blog/
https://mskhgagarinproject.wordpress.com/blog/
https://mskhgagarinproject.wordpress.com/blog/


մշակութային կենտրոն։ 

Թվային գրադարանի ստեղծման աշխատանքնեին 

մասնակցում են դասավանդողնեը, սովորողներն 

իրենց ընտանիքներով: Գրադարանը, հեղինակային 

կրթական ծրագրի պահանջներից ելնելով, 

պարբերաբար համալրվում է նոր գրքերով՝ 

մեթոդական և գեղարվեստական գրականությամբ:  

Գրադարանի աշխատանքաային ուղղություններն են. 

 Էլեկտրոնային հրատարակչություն  

Այդ թվում՝  

 Դասավանդողների, այլ մասնագետների ստեղծած 

ուսումնական, թվային փաթեթների ամբողջացում, 

հրապարակում: 

 Գրադարանը հանդես է գալիս նաև որպես 

ուսումնակա փաթեթնեի ստեղծման պատվիրատու: 

 Հեղինակային կրթական ծրագրին սպասարկող այլ 

ուսումնական նյութերի ստեղծում, այդ թվում նաև 

սովորողների և դասավանդողների միջոցով 

թվայնացման աշխատանքներ: 

 Գրադարանավարի վերապատրաստման 

սեմինարների կազմակերպում: 

 Համագործակցություն ՏՏ և ԴՇՀ-ի հետ, 

աշխատանք դպրոցական միչգրադարանային 

ավտոմատացված համակարգում: 

 Համամատեղ նախագծային 

աշխատանքներ կթահամալիրի 

դասավանդողների հետ: 

 Գրադարանային նախագծեր՝ Նիվիրում ենք 

գրքեր, Մեր ժամանակակիցները,  Պլանշետը, 

քնդլը որպես ընթերցիչ և այլ նախագծեր, 

*որոնց կարելի է ծանոթանալ ստորև նշված 

մեդիատիրույթներում:  Ինչպես նաև՝ 

 Գրադարանում  սովորողների հետ 

աշխատանք՝ թվայնացում, արխիվացում, 

գրքերի վերանորոգում: 

 Համագործակցություն 

հրատարակչությունների, գրատների հետ 

https://gradaranblog.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://gradaranblog.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://gradaranblog.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/


(ուսումնական ճամփորդություններ 

կազմակերպում ): 

 Համագործակցություն մանկապատանեկան 

պարբերակնների հետ (սեբաստացիները 

տաբեր տպագիր հարթակներրում) 

 Միչգրադարանային 

համագործակցություններ, միջոցառումներին 

մասանակցություն: 

 Կրթահամալիրի օրացույցից բխող այլ 

նախագծեր և աշխատանքներ: 

Գրադարանի ղեկավարը համակարգում է թվարկված 

աշխատանքները: 

Գրադարանի աշխատանքային թիմը 

Լուսինե Ալեքսանյան՝ գրադարանի ղեկավար 

Նոննա Գրիգորյան՝ ընթերցավար 

Մարգարիտ Հարությունյան՝ ընթերցավար 

Գրադարանը մեդիատիրույթներում 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի ֆեյսբուքյան 

էջ 

«Տիգրան Հայրապետյան» էլեկտրոնային գրադարան 

Գրադարանավարի բլոգ 
 

 

Լրացնել աղյուսակը. 

Հ/Հ Չափորոշիչ Տեղեկատվություն 

1. Գրադարանային 

գործառույթների 

կազմակերպման 

բավարար տարածքի 

առկայություն 

Գրադարանը գտնվում է Բաբաջանյան 25 հասցեում, 

տեղակայված է «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Մայր դպրոցում: Ունի երկու 

ընդարձակ (մակերեսը՝ 220 մ2, 144 մ2), լուսավոր 

ընթերցասրահ, գրապահոց և արխիվ  ընդարձակ 

(մակերեսը՝ 144 մ2): Վերանորոգված է և ջեռուցվում է: 

2. Ընթերցողական կազմի 

ընդգրկվածություն ըստ 

բնակչության թվի, 

տարիքային 

խմբի/տոկոսներով/ 

Գրադարանի ընթերցողներն են՝ կրթահամալիրի  

 1-12-րդ դասարաններում սովորողները (3780) 

 Քոլեջի ուսանողները  (347) 

 դասավանդողներն ու այլ աշխատողները (378) 

 սովորողների ծնողները 

Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի բնակիչները (55) 

 

3. Տեղական կամ Համագործակցել ենք  11 հաստատությունների և 7 

https://www.mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D6%85%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://sociologlusine.wordpress.com/
https://nonnalibrary.wordpress.com/
https://harutyunyanmargarit.wordpress.com/
https://www.facebook.com/gradaran/
https://www.facebook.com/gradaran/
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://gradaranblog.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/


միջազգային 

համագործակցության 

ապահովում 

դպրոցներ  

 

Գրադարանը համագործակցում է հայաստանյան 

հայտնի գրադարանների հետ՝ 

Ազզային գրադարան 

ՆՁԱԿ-ի Գիտատեխնիկական գրադարան 

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան 

Ավ. Իսահակյանի անվան գրադարան 

Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարան 

Արարատի մարզային գրադարան և այլ մարզային 

գրադարաններ 

Դպրոցական գրադարանների հետ՝ 

Ավետիսյան դպրոց 

Ուսում դպրոց 

Ֆիզմաթ դպրոց 

Ավրասիա ավագ դպրոց 

Սպիտակ քաղաքի դպրոց 

Թիվ 112 ավագ դպրոց 

Թիվ 54 դպրոց 

 

Մի շարք հրատարակչությունների հետ՝ 

Անտարես 

Զանգակ  

Էդիթ պրինտ 

Նյու Մեգ  

Բուքինիստ 

4. Գրադարանային 

հավաքածուների 

նպատակային 

համալրման 

շարունակականության 

ապահովում 

/2019,2020,2021թ/ 

2018-2019 ուս.տ.՝ 202 գիրք 

2019-2020 ուս.տ.՝ 80 գիրք 

2020-2021 ուս.տ. 225 գիրք 

Որից` նվիրատվություն՝119 

գնում՝ 388. 

Գրադարանի 65%-ը համալրվել է նոր գրքերով 

35%-ը՝ անձնական գրադարանի նվիրում. 

5. Ժամանակակից 

տեղեկատվական 

աղբյուրներին, 

էլեկտրոնային 

շտեմարաններին 

Գրադարանը վայֆայացված է, ունի սեփական 

կայք՝«Տիգրան Հայրապետյան» էլեկտրոնային 

գրադարանը, Էլեկտոնային շտեմարանները, որոնք 

ստեղծվել են նաև ուսուցիչների և սովորողների 

ուժերով, բաց են և հասանելի: Գրադարանի կայքը 

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://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://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


հասանելիության 

ապահովում 

ընդգրկված է նաև armedu.am-ի Հեռավար ուսուցման 

համալիր էջում: 

Գրադարանում՝  կան թվով 40 աշխատանքային 

գործիքներ՝ նոթբուքներ, որոնք տրամադրվում են 

ուսուցիչներին և սովողներին (վերջիններս գտնվում եմ 

անբարվոգ վիճակում և թարմացման կարիք ունեն): 

 

6. Հիմնական ցուցանիշներ գրադարանային հավաքածու՝10,000 

ընթերցողների թիվ՝ 4200 

գրքատացք 7627գիրք 

7. Մեկ գրքի միջին 

շրջանառություն 

/տոկոսներով կամ 

թվերով/ 

1տարվա ընթացկում՝ 20-25 

8. Մեկ ընթերցողի միջին 

հաճախելիությունը 

(թվերով)  

 25-35 

9. Մեկ ընթերցողի միջին 

ընթերցանություն 

/թվերով/ 

15-20 

10. Առցանց աշխատանք, 

սոցցանցերում 

հետևորդների քանակ, 

հրապարակումների 

քանակ 

Էլեկտրոնյաին հաշվիչի օգնությամ կարելի է տեսնել 

օրական այցելուների թիվը մեդիգրադարան  

Lib.mskh.am (ամառային շրջանում օրական միջինը 500-

600 այցելու, իսկ ուսումնական շրջանում՝ 2000- 3000 

այցելու. Ֆեյսբուքյան հետևորդների թիվը  1313 է: 

Մեդիագրադարանում, ֆեյսբուքում և գրադարանավարի 

բլոգում շաբաթական կտրվածքով հրապարակումների 

թիվը հասնում է միջինը՝ 12-17-ի, ինչը կապված է նաև 

ուսումնակա շրջանների հետ: 

11. Կրթամշակութային 

միջոցառումների  

հղումներ 

Գրադարանը իրականացնում է ընթերցանության 

խթանմանն ուղղված նախագծային աշխատանքներ՝ 

Հանդիիպուներ մեր ժաանակների ստեղծագործողների 

հետ 

Ամենշաբաթյա մեդիաուրբաթ պարապմունքներին 

համատեղ ընթրցումներ 

Ընթերցողական նախագծեր, որոնք ամրագրված են 

կրթահամալիրի օրացույցում՝ Թումանյանական, 

Տերյանական, Չարենցյան օրեր կրթահամալլիրում 

https://heravar.armedu.am/
https://heravar.armedu.am/
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


 

 

 

Թարգմանական ստուգատես: 

Գիրք նվիրելու տոնը կրթահամալիրում: 

*Այս մասին պատմող Ֆոտոպատումներին, 
տեսանյութերին և ուղիղ եթերներին կարելի է 
ծանոթանալ գրադարանի ֆեյսբուքյան էջում: 

 Տեսանյութ Նախագծի համակարգումը՝ Լուսինե Ալեքսանյանի 

Նկարահանող խումբ՝ Լիլիա Ղուլյան, Անահիտ 

Գաբրիելյան, Սոֆի Առաքելյան, Ջուլիա Ասրյան, 

Սուսան Ամուջանյան 

Տեսաֆիլմը՝ այստեղ 

https://www.facebook.com/gradaran/
https://www.facebook.com/gradaran/
https://www.facebook.com/gradaran/
https://www.youtube.com/watch?v=DGYyyXFRi0I
https://www.youtube.com/watch?v=DGYyyXFRi0I

