ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
«ՊՈԱԿ»

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԶԵԿ.՝ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ԳՅՈՒՄՐԻ - 2015

ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
§ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ¦ ՊՈԱԿ
2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԳՊՄԻ-ի Գիտական գրադարանը բուհի կարևոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որի գործունեության հիմնական
նպատակը գիտաուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ապահովումն է, անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն և
գիտահետազոտական տեղեկատվական աղբյուրներ տրամադրելը:
Գրադարանի աշխատանքներն ուղղված են մասնագիտական-տեղեկատվական հարուստ բազայի ձևավորմանն ու դրա
նպատակային օգտագործմանը: Գրադարանի կարևոր գործառույթներից են ԳՊՄԻ-ի ուսանողների հետ տարվող ամենօրյա
աշխատանքները, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրների որոնման և ընտրության գործում նրանց աջակցության ցուցաբերումը:
Գրադարանի խնդիրը կրթական գործընթացում արդի գիտական հետազոտությունների արդյունքների օգտագործմանը
նպաստելն է, դասախոսների և ուսանողների, ինչպես նաև այլ շահակիցների գիտակրթական, տեղեկատվական կարիքներն
ուսումնասիրելն ու դրանք հնարավորինս բավարարելն է:
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Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հաշվետու 2014-15 ուստարում ԳՊՄԻ-ի գրադարանը իր աշխատանքային
գործունեությունը ծավալել է բուհական գրադարանների գործունեությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով գրադարանային
գործի բարելավման և գրադարանային տեղեկատու ոլորտը ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելու համար
կառավարության որոշումները:
Գրադարանի տարածքը ԳՊՄԻ-ի հիմնական մասնաշենքում զբաղեցնում է ընդհանուր 434 քառ.մ մակերես (գրապահոց՝ 218
քառ.մ, ընթերցասրահ՝ 216 քառ.մ), ունի 4 գրապահոց, որտեղ կոմպլեկտավորված և մատենագիտական նկարագրությամբ
դասավորված է համակարգիչ մուտքագրված ողջ գրականությունը, ինչը հեշտացնում է գրքերի և պարբերականների մասին
անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացումը: 2 գրապահոց կա նաև միջին մասնագիտական բաժնում և հենակետային ավագ դպրոցում,
որոնք շահագործվում են Վազգեն Սարգսյան 18 հասցեում գտնվող մասնաշենքում:
Աշխատանքային

գործունեությունը

գրադարանում

իրականացնում

են

հմուտ

և

իրենց

աշխատանքին

նվիրված

գրադարանավարներ: Հաշվետու տարում գրադարանում աշխատանքները կատարվել են հետևյալ հերթականությամբ՝ գրքային
ֆոնդի համալրման աշխատանքներ, գրականության մշակում, ֆոնդերի կազմակերպում և պահպանում, ինչպես նաև ընթերցողների
սպասարկում: Հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտական գրադարանը ունեցել է ինը աշխատակից: Աշխատակիցների տարիքային
ցուցանիշը հետևյալ տեսքն է ունեցել՝ 4 աշխատակից 60 անց, 1-ը՝ 50 անց, 1-ը՝ 40 անց, 2-ը՝ 30 անց, և ևս 1-ը՝ 20 անց:
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ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ
4
1
1
2
1

60 անց

50 անց

40 անց

30 անց
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20 անց

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՍՏԱԺԻ

10-ից ավելի (55.5%)

6-10 տարի (11.1%)

1-5 տարի (33.3%)

0

1

2

3
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4

5

6

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԸՍՏ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

Միջնակարգ կրթություն

Միջին ոչ մասնագիտական կրթություն

Միջին մասնագիտական կրթություն

Բարձրագույն ոչ գրադարանային կրթություն

Բարձրագույն գրադարանային կրթություն

0

1

2
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3

4

5

6

7

8

Հ

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Հաշվետու

տարում

գրադարանի ընթերցողների հաճախումների թիվը կազմել է 42.056

մարդ,

իսկ

նույն

ժամանակահատվածում գրադարանի գրքատացքը կազմել է 51.480 միավոր գրականություն

ԱՇՎԵՏՈՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ 1661:

• Բակալավր՝ 791 ուսանող,
• Մագիստրատուրա՝ 87 ուսանող,
• Հեռակա՝ 480 ուսանող,
• Ասպիրանտ՝ 24,

Բակալավր - 48%

Մագիստրատուրա - 5%

Հեռակա - 29%

Ասպիրանտ - 1%

Դասախոս - 12%

Այլ աշխատակիցներ - 5%

1%

12%

5%
48%

• Դասախոս՝ 200,
• Այլ աշխատակիցներ՝ 79:

29%
5%
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2

014-15 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԵՎ ՕԳՏՎՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ ՝ 1387:
• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 152,
• Օտար լեզուների՝ 226,

Բնագիտաաշխարհագրական - 11%

Օտար լեզուների - 16%

Պատմաբանասիրական - 18%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ - 9%

Մանկավարժության - 32%

Ֆիզ.մաթ. և տնտեսագիտության - 14%

• Պատմաբանասիրական՝ 247,
11%

14%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 126,
• Մանկավարժության ՝ 447,

16%

• Ֆիզիկամաթեմատիկական և
տնտեսագիտության՝ 189:

32%
18%
9%
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2

014-15 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍԵՌԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ

ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 286, ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 1101

1200

1000

800

600

400

200

0
Արական սեռ (20.5%)

Իգական սեռ (79.5%)
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Գ

ՖՈՆԴԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
2014-15 ուստարում գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմել է 138.131 միավոր, այդ թվում՝ բուհական
դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական-տեղեկատվական գրքեր, և կա անընդհատ աճի
միտում:

ՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ:

• մասնագիտական դասագրքեր՝ 49.938,

4%

• ուսումնական ձեռնարկներ՝ 54.104,
• գեղարվեստական

գրականություն՝

21%
36%

30.025,
•

Մասնագիտական
դասագրքեր - 36%
Ուսումնական ձեռնարկներ 39%

այլ նյութեր՝ 4.036:

Գեղարվեստական
գրականություն -21%
Այլ նյութեր - 4%

39%
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Գ

ԳՊՄԻ-ի գրադարանի գրքային ֆոնդում առկա է և' հայերեն, և' ռուսերեն, և' օտարալեզու գրականություն.

ՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴՆ ԸՍՏ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ:

• հայերեն՝ 60.468,
• ռուսերեն՝ 66.130,
• օտարալեզու՝ 11.520:

8%

44%
Հայերեն - 44%

48%

Ռուսերեն - 48%
Օտարալեզու - 8%
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Գ

Գրադարանում պահվում են նաև նախախորհրդային շրջանի հնատիպ հրատարակություններ՝ հազվագյուտ գրքեր,
հանրագիտարաններ, բառարաններ, մամուլ, որը կազմում է գրադարանի «Ոսկե ֆոնդը»:

ՐԱԴԱՐԱՆԻ «ՈՍԿԵ ՖՈՆԴԸ»

«Ոսկե ֆոնդ»՝ 977 միավոր.
• հայերեն՝ 654,
• ռուսերեն և օտարալեզու՝ 323:

33%
Հայերեն - 67%
Ռուսերեն և
օտարալեզու - 33%
67%
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ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Հաշվետու տարում գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացման համար ծախսվել է 1.986.970 դրամ և ձեռք է բերվել 943 միավոր
մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն: Գրադարանն համալրվել է նաև բուհի դասախոսների ուսումնամեթոդական
ձեռնարկներով: Համլրվելով նոր գրականությամբ՝ գրադարանը ջանում է բավարարել ընթերցողների պահանջները: Արվում է ամեն
ինչ, որ գրադարանը ապահովված լինի ուսանողին հետաքրքրող բոլոր գրքերով:

Գ

ՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆ ԸՍՏ

Մասնագիտական
դասագրքեր - 43%

• մասնագիտական դասագրքեր՝ 402,
• ուսումնական ձեռնարկներ՝ 296,

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ:

8%
18%

43%

• գեղարվեստական գրականություն՝ 173,
• այլ նյութեր՝ 72 միավոր:

31%
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Ուսումնական
ձեռնարկներ - 31%
Գեղարվեստական
գրականություն 18%
Գեղարվեստական
գրականություն - 8%

Գ

ՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ:

• հայերեն՝ 797 գիրք,

Հայերեն - 84%

Ռուսերեն - 14%

Օտարալեզու - 2%

• ռուսերեն՝ 131,
• օտարալեզու՝ 15:
14%

2%

84%
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Հ

Գրադարանը համալրվել է նաև նվիրատվությունների շնորհիվ, ինչպես նաև բաժանորդագրությունների
արդյունքում: Հաշվետու տարում ամսագրերի ու թերթերի բաժանորդագրության համար ծախսվել է 292.500 դրամ:

ԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԳՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ Է 481 ՄԻԱՎՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
Հայերեն - 83%

14%

• հայերեն՝ 400 գիրք,

Ռուսերեն - 14%

Օտարալեզու 3%

3%

• ռուսերեն՝ 67,
• օտարալեզու՝ 14:

83%
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Անդրադառնալով գրադարանի նվիրատվություններին, հարկ եմ համարում նշել, որ գրադարանային ֆոնդի համալրումը
կարելի է առավել արդյունավետ կազմակերպել համագործակցելով նաև ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և մյուս
աշխատակիցների հետ, օրինակ՝ որպես հաջողված փորձ կարելի է հիշատակել պատմության, իրավագիտության և նրանց
դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ., դոցենտ Հովհաննես Խորիկյանի հետ համագործակցությունը:
Հ. Խորիկյանն իր անձնական կապերի միջոցով, որպես նվիրատվություն, մեծ քանակությամբ վերջին տարիներին հրատարակված
մասնագիտական գրականություն է տրամադրել բուհի գրադարանին:

Հ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
աշվետու ժամանակաշրջանում աշխատանքներ են կատարվել ընթերցողների համակարգված տեղեկատվական սպասարկման,

ուսանողների շարժը դեպի գրադարան ակտիվացնելու ուղղությամբ: Գրադարանի հատուկ անշարժ և հարափոփոխ ցուցանակները՝
«Քրիստոնյա Հայաստան», «Վարք Մեծաց», «Նոր գրքեր», «Բանաստեղծություններ» և այլն մշտապես արժանանում են ուսանողության
ուշադրությանը: Գրադարանում և ընթերցասրահում կազմակերպվում են միջոցառումներ (բաց դասեր, բանավեճեր, զրույցներ,
սեմինարներ)՝ բուհի տարբեր ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ: Ընթացիկ տարում կատարվել են գրքային ֆոնդի

համալրման, մշակման,

մասնագիտական գրականության ստուգման, մաքրման, տեղաշարժի, գրքերի վերանորոգման ու

պահպանման աշխատանքներ: Իրականացվել է նաև մասնագիտական գրականության վերադասավորում և համակարգում,
շարունակվել են գրքային ֆոնդի համակարգչային մուտքագրումը, նկարագրումը և դասակարգումը՝ ըստ գրադարանային
մատենագիտական դասակարգմումների (ԳՄԴ): Հաշվետու տարում շարունակվել է գրքերի մուտքագրումը էլեկտրոնային
քարտարան: Գրադարանն ունի ինստիտուտի առկա՝ 31, հեռակա՝ 27 և մագիստրատուրա՝ 18 մասնագիտություններին
համապատասխանող մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն: Նմանատիպ գրականություն կա նաև ինստիտուտի 21
մասնագիտական ամբիոններում: Փորձի փախանակման և այլ բնագավառներում գրադարանը համագործակցում է ՀՀ Ազգային
գրադարանի, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գրադարանի, ԵՊՀ-ի գրադարանի, Շիրակի մարզային գրադարանի հետ:
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Ժամանակակից գրադարանի պահանջներից մեկն էլ տեղեկատվական ծավալի ընդլայնումն է: Եվ պատահական չէ, որ
ընդհանուր

տեղեկատվության

մեջ

մեծ է գիտական հանդեսներին հատկացվող տեղը, որը, ի տարբերություն

գիտելիքների

տարածման այլ աղբյուրների, պարունակում է ավելի արդիական տեղեկատվություն: Գիտական ամսագրերի ձեռք բերումը մնում է
օրակարգային խնդիր, չնայած որ գրադարանային տեղեկատվական համակարգն աղքատ համարել չենք կարող: Գրադարանում.
առկա

է

«Գարուն»,

«Լրաբեր

հասարակական

գիտությունների»,

«Պատմա-բանասիրական

հանդես»,

«Բանբեր

Երևանի

համալսարանի», «Գիտության աշխարհում», «Օրենք և իրականություն», «Հանրային կառավարում», «Մանկավարժության և
հոգեբանության հիմնախնդիրներ», «Լեզվաշխարհ», «Հասկ» «Բնագետ», «Պետական ծառայողի լրատու» և այլ ամսագրեր,
պարբերականներ ու հոդվածների ժողովածուներ:
2012թ. սեպտեմբերից գրադարանին կից գործում է ընդարձակ, լուսավոր ընթերցասրահը, որը համապատասխանում է
ժամանակակից պահանջներին: Ընթերցասրահն համալրված է նոր համակարգիչներով, հագեցված է անհրաժեշտ գրականությամբ՝
բուհական անհրաժեշտ դասագրքերով, ուսումնական բառարաններով ու հանրագիտարաններով, տեղեկատուներով, ինչպես նաև՝
գեղարվեստական գրականությամբ: Ուսանողներն օգտվում են համացանցից, էլեկտրոնային դասախոսություններից: Կա մամուլի,
գիտատեխնիկական ամսագրերի մեծ հավաքածու:
Գիտական գրադարանը գիտաուսումնական պահանջների բավարարման նպատակով գրքային պաշարից բացի կարևորում է
նաև էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների նպատակային օգտագործումը: Ընթերցասրահի համակարգիչներում ունենք
մասնագիտական գրականության որոշակի բազա՝ էլեկտրոնային տարբերակով օգտվելու համար: Ընթերցասրահի համակարգիչները
բեռնված են բուհում դասավանդվող առարկաների էլեկտրոնային դասախոսություննեով:
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Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ 9140:
Ուսանող ՝ - 91%

Դասախոս և այլ աշխատակիցներ` - 9%

9%

• Ուսանող՝ 8350
• Դասախոս և այլ աշխատակիցներ ՝
790,

91%
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Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 1381,

Բնագիտաաշխարհագրական - 21%

Օտար լեզուների - 18%

• Օտար լեզուների՝ 1153,

Պատմաբանասիրական - 23%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ - 5%

Մանկավարժության - 24%

Ֆիզ.մաթ. և տնտեսագիտության - 9%

• Պատմաբանասիրական՝ 1529,
• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 356,

9%
21%

• Մանկավարժության ՝ 1543,
• Ֆիզիկամաթեմատիկական և

24%

տնտեսագիտության ՝ 586
18%
5%
23%
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2

013-14 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍԵՌԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԸ

ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 1185, ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 7165
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Արական սեռ (15.6%)

Իգական սեռ (84.3%)
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Ը

ՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՈՒՄ ԱՌԿԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ՝ 614:

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 108,

Բնագիտաաշխարհագրական - 18%

Օտար լեզուների - 16%

• Օտար լեզուների՝ 99,

Պատմաբանասիրական - 16%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ - 8%

Մանկավարժության - 16%

Ֆիզ.մաթ. և տնտեսագիտության - 24%

• Պատմաբանասիրական՝ 99,

Համաինստիտուտային ամբիոններ - 2%

2%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝
47,

18%
24%

• Մանկավարժության ՝ 99,
• Ֆիզիկամաթեմատիկական և

16%

տնտեսագիտության ՝ 147,
• Համաինստիտուտային ամբիոններ

16%

(փիլիսոփայության և

8%

հասարակագիտության)՝ 15:
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16%

Ա

ՄԲԻՈՆՆԵՐՈՒՄ

ԱՌԿԱ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՆԱԿՆ

ԸՍՏ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ՝ 3676:

Բնագիտաաշխարհագրական - 6%

Օտար լեզուների - 21%

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 234 ,

Պատմաբանասիրական - 40%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ - 1%

• Օտար լեզուների՝ 783,

Մանկավարժության - 11%

Ֆիզ.մաթ. և տնտեսագիտության - 17%

Համաինստիտուտային ամբիոններ - 4%

• Պատմաբանասիրական՝ 1455,
4% 6%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 21,
17%

• Մանկավարժության ՝ 418 ,

21%

• Ֆիզիկամաթեմատիկական և
տնտեսագիտության ՝ 626,

11%

• Համաինստիտուտային ամբիոններ
(փիլիսոփայության և

1%

հասարակագիտության)՝ 139:

40%
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Հ

աշվետու ուսումնական տարվա ընթացքում բուհում անցկացվող Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված
միջոցառումներից անմասն չմնաց նաև գիտական գրադարանը: Ապրիլի 21-ին գրադարանի ընթերցասրահում տեղի

ունեցավ «Հիշում եմ և պահանջում» խորագիրը կրող միջոցառումը, որը եղավ մինչ այդ բուհի ճեմասրահում կազմակերպված
միջոցառման շարունակությունը: Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս ուստարվա ընթացքում գրադարանը մասնակցել է
Շիրակի մարզային գրադարանի կողմից կազմակերպվող ամենամյա «Գրադարանային երեկո» միջոցառումների շարքին:

Համաձայն գիտական գրադարանի 2015-2016 ուստարվա աշխատանքային
պլանի` նախատեսվում է.
• Շարունակել գրադարանի երկրորդ պահոցի գրքերի կարգաբերման աշխատանքները:
• Ապահովել մասնագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) դասընթացների էլեկտրոնային
դասախոսությունների առկայությունը ընթերցասրահում:
• Կազմակերպել տեղեկատվական աղբյուրների և հատկապես գրքի ու ընթերցանության
հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնող թեմատիկ միջոցառումներ:
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Ռազմավարական առաջնահերթություններ

• Ավարտին հասցնել էկեկտրոնային գրադարանի և էլեկտրոնային դասախոսությունների
փաթեթների համար ստեղծված առանձին կայք էջերի աշխատանքները:
• Մասնագիտական
ուսումնամեթոդական

առարկաները

հնարավորինս

ձեռնարկներով,

ապահովել

քրեստոմատիաներով,

դասագրքերով,
ունենալ

նաև

գիտահանրամատչելի, վավերագրական-հրապարակախոսական և այլ գրականություն,
բառարաններ, ժողովածուներ և տեսանյութեր:
• Գրադարանի գրապահոցներում իրականացնել ներքին հարդարման աշխատանքներ,
կառուցել գրադարակներ և շարունակել գրադարանի հնամաշ գույքի փոխարինման
գործընթացը:

Ինչպես ԳՊՄԻ-ի ղեկավարության, այնպես էլ գիտական գրադարանի ողջ աշխատակազմի
կողմից արվում է ամեն ինչ, որ գրադարանը իրականացնի բուհի՝ գիտական-տեղեկատվական և
մշակութային-դաստիարակչական կենտրոնի իր առաքելությունը:
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Ն

ախագիծ

Որոշում
Լսելով

և

քննարկելով

ԳՊՄԻ-ի

Գիտական

գրադարանի

տնօրեն

Գուրգեն

Աղուզումցյանի

2014-2015

ուստարվա

հաշվետվությունը՝ ինստիտուտի գիտական խորհուրդը որոշում է.

1. Գիտական գրադարանի 2014-2015թթ.-ի աշխատանքային գործունեությունը գնահատել «________________»:
2. Մշակել ինստիտուտի կողմից պարբերաբար կատարվող նպատակային գնումների քաղաքականություն և գրադարանում
ստեղծել խորհրդակացական մարմին՝ գրադարանային խորհուրդ, որը ևս կզբաղվի այդ հարցով:

3. Ավտոմատացնել գրադարանային գործառույթները՝ իրականացնելով նաև ընթերցողների էլեկտրոնային սպասարկում և
համակարգչային տեխնոլոգիաների ներդրմամբ ավելի մատչելի դարձնել գրադարանի աշխատանքը:

4. ԳՊՄԻ-ի գրադարանի էլեկտրոնային քարտարանը միացնել Հայաստանի գրադարանների համահավաք գրացուցակին և
անդամակցել Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումին:

5. Մշակել էլեկտրոնային գրադարանի և էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթների համար ստեղծված առանձին կայք
էջերից օգտվելու ընթացակարգ:

6. Գրքերի կորստից խուսափելու համար գրադարանին տրամադրել ուսանողների փոխադրականների հրամանները:

Սույն որոշումների կատարման համար ժամանակ սահմանել մինչև 2016-2017թթ. ուստարվա սկիզբ և
հսկողությունը դնել գիտության ու արտաքին կապերի և ուսումնական գծով պրոռեկտորների վրա:
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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