ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012-2013 ՈՒՍՏԱՐԻ
ԶԵԿ.՝ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ

ԳՅՈՒՄՐԻ - 2013

Պ

ԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ԳՊՄԻ-ի գիտական գրադարանը բուհի հասակակիցն է և գործում է 1934թ. նոյեմբերից: Գրադարանի հիմնադիր վարիչը եղել է
Արտակ Սաֆյանը, որը ջանք ու եռանդ չի խնայել գրադարանը կայացնելու, գիտական գրականություն ձեռք բերելու, մաշված գրքերը
վերանորոգելու գործում: Այդ պաշտոնում նրան հաջորդել են գրադարանային գործի նվիրյալներ Սոֆիկ Հակոբյանը, Գրիշա
Համբարձումյանը, Շուշիկ Մարկոսյանը, Էմմա Փահլևանյանը, Սվետլանա Զաքարյանը: Ներկայումս տնօրեն Գուրգեն Աղուզումցյանի
ղեկավարությամբ գրադարանում աշխատում են վաստակաշատ և երիտասարդ գրադարանավարուհիներ՝ Սուսաննա Լոռեցյանը,
Սահականուշ Սարոյանը, Ամալյա Ռուբինյանը, Հայաստան Վարդանյանը, Գայանե Ամիրյանը, Վարդուհի Թադևոսյանը, Լիլիթ
Գրիգորյանը, Ազատուհի Մուրադյանը, Սուսաննա Դավթյանը և Սոնյա Հովհաննիսյանը:

Գործունեության հաշվետվություն
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:
-2-

Ինչպես

նախորդ

տարիներին,

այնպես

էլ հաշվետու 2012-13 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:
Ներկայումս գիտական գրադարանը ունի տասը աշխատակից, ընդ որում մտահոգիչ է աշխատակիցների տարիքային
ցուցանիշը. 5 աշխատակից 60 անց են,

3-ը՝ 40 անց, իսկ 2-ը՝ 30 անց: Եվ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է ուշադրության կենտրոնում

պահել սերնդափոխության հարցը:
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Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ 1883:
Բակալավր 44%

Մագիստրատուրա 8%

• Բակալավր՝ 822 ուսանող,

Հեռակա 31%

Ասպիրանտ 1%

• Մագիստրատուրա՝ 149 ուսանող,

Դասախոս 11%

Այլ աշխատակիցներ 5%

• Հեռակա՝ 585 ուսանող,
• Ասպիրանտ՝ 28,
• Դասախոս՝ 213,

1%

11%

5%
44%

• Այլ աշխատակիցներ՝ 86:
31%
8%
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2

012-13

ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ

ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ

ԵՎ

ՕԳՏՎՈՂ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ ՝ 1579:

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 108,
• Օտար լեզուների՝ 290,

Բնագիտաաշխարհագրական 7%

Օտար լեզուների 18%

Պատմաբանասիրական 18%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 11%

Մանկավարժության 32%

Ֆիզմաթ 14%

• Պատմաբանասիրական՝ 285,
14%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 168,

7%

• Մանկավարժության ՝ 504,

18%

• Ֆիզմաթ՝ 224:
32%

18%
11%
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Գ

Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 135.189 միավոր՝ բուհական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդականտեղեկատվական գրքեր, և կա անընդհատ աճի միտում:

ՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ:

• մասնագիտական դասագրքեր՝ 49.317,
4%

• ուսումնական ձեռնարկներ՝ 53.395,
• գեղարվեստական

21%

գրականություն՝

28.857,
•

այլ նյութեր՝ 3.620:

Մասնագիտական
դասագրքեր 36 %
Ուսումնական ձեռնարկներ
39 %

39%

36%
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Գեղարվեստական
գրականություն 21%
Այլ նյութեր 4%

Գ

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

ՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴՆ ԸՍՏ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ:

• հայերեն՝ 58.034,
• ռուսերեն՝ 65.650,
• օտարալեզու՝ 11.505:

8%

43%
Հայերեն 43%

49%

Ռուսերեն 49%
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»՝ 976 միավոր.
• հայերեն՝ 654,
• ռուսերեն և օտարալեզու՝ 322:

33%
Հայերեն 67%
Ռուսերեն և
օտարալեզու 33%
67%
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Գրադարանում կա նաև հնացած և օգտագործման համար ոչ պիտանի գրականություն՝ մոտ 1000 միավոր:
Հաշվետու տարում գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացման համար ծախսվել է 1.103.300 դրամ և ձեռք է բերվել 699 միավոր
մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն՝

Գ

ՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆ ԸՍՏ

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ:
Մասնագիտակա
ն դասագրքեր 7%

• մասնագիտական դասագրքեր՝ 51,
17%

• ուսումնական ձեռնարկներ՝ 355,
• գեղարվեստական գրականություն՝ 173,

25%

• այլ նյութեր՝ 120 միավոր:
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7%

Ուսումնական
ձեռնարկներ 51%
51%

Գեղարվեստակա
ն գրականություն
25%
Այլ նյութեր 17%

Գ

ՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ:
Հայերեն 54%

Ռուսերեն 46%

Օտարալեզու չկա

• հայերեն՝ 374 գիրք,
• ռուսերեն՝ 325,
• օտարալեզու՝ չկա:

46%
54%
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Հ

Գրադարանը համալրվել է նաև նվիրատվությունների շնորհիվ, ինչպես նաև բաժանորդագրությունների
արդյունքում:

աշվետու

տարվա

ընթացքում

գրադարանին

նվիրատվության

տրամադրվել է 273 միավոր գրականություն.
Հայերեն 99%

Ռուսերեն 1%
1%

• հայերեն՝ 271 գիրք.
• ռուսերեն՝ 2
• օտարալեզու՝ չկա :

99%
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Օտարալեզու` չկա

կարգով

Հ

աշվետու ժամանակաշրջանում աշխատանքներ են կատարվել ընթերցողների համակարգված տեղեկատվական
սպասարկման, ուսանողների շարժը դեպի գրադարան ակտիվացնելու ուղղությամբ: 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 45 նոր համակարգիչներով հագեցած վերանորոգված ժամանակակից
ընթերցասրահը՝ համացանցային կապով: Ընթերցասրահը համալրված է բուհական անհրաժեշտ դասագրքերով, ուսումնական
բառարաններով ու հանրագիտարաններով, տեղեկատուներով: Ընթերցասրահում կա մոտ 1725 միավոր մասնագիտական
գրականություն, այն ստանում է թերթեր ու ամսագրեր:
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Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ 1796:

• Ուսանող՝ 1551,

Ուսանող ՝ 86 %

Դասախոս և այլ աշխատակիցներ` 14 %

• Դասախոս և այլ աշխատակիցներ ՝
245,

14%

86%
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Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎՆ
ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 155,

Բնագիտաաշխարհագրական 10%

Օտար լեզուների 6%

• Օտար լեզուների՝ 98,

Պատմաբանասիրական 52%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 3%

Մանկավարժության 19%

Ֆիզմաթ 10%

• Պատմաբանասիրական՝ 803,
• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 47,

10%

10%
6%

• Մանկավարժության ՝ 295,
19%

• Ֆիզմաթ՝ 153

3%
52%
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Գիտական գրադարանը գիտաուսումնական պահանջների բավարարման նպատակով գրքային պաշարից բացի կարևորում է
նաև էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների նպատակային օգտագործումը: Ընթերցասրահի համակարգիչներում ունենք
մասնագիտական (առայժմ՝ միայն պատմություն և հայոց լեզու մասնագիտություններից, մոտ 160 գրքեր ու հոդվածներ)
գրականության որոշակի բազա՝ էլեկտրոնային տարբերակով օգտվելու համար: Ընթերցասրահի համակարգիչները բեռնված են
բուհում դասավանդվող առարկաների էլեկտրոնային դասախոսություննեով:
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Ը

ՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՈՒՄ ԱՌԿԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ՝ 289:

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 49,
• Օտար լեզուների՝ 67,

Բնագիտաաշխարհագրական 17%

Օտար լեզուների 23%

Պատմաբանասիրական 17%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 7%

Մանկավարժության 16%

Ֆիզմաթ 16%

Համաինստիտուտային ամբիոններ 4%

• Պատմաբանասիրական՝ 49,

4%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝

16%

17%

19,
• Մանկավարժության ՝ 46,
• Ֆիզմաթ՝ 47,

16%

23%

• Համաինստիտուտային ամբիոններ
7%

(փիլիսոփայության և

17%

հասարակագիտության)՝ 12:
Ընթացիկ տարում կատարվել են գրքային

ֆոնդի համալրման, մշակման, մասնագիտական գրականության ստուգման, մաքրման, տեղաշարժի, գրքերի վերանորոգման ու
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պահպանման աշխատանքներ: Իրականացվել է նաև մասնագիտական գրականության վերադասավորում և համակարգում,
շարունակվել են գրքային ֆոնդի համակարգչային մուտքագրումը, նկարագրումը և դասակարգումը՝ ըստ գրադարանային
մատենագիտական դասակարգմումների (ԳՄԴ): Գրադարանն ունի ինստիտուտի 25 մասնագիտություններին համապատասխանող
մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն: Նմանատիպ գրականություն կա նաև ինստիտուտի 21 մասնագիտական
ամբիոններում:
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Ա

ՄԲԻՈՆՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ ՝ 3582:

Բնագիտաաշխարհագրական 5%

Օտար լեզուների 22%

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 199 ,

Պատմաբանասիրական 40%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 0%

• Օտար լեզուների՝ 778,

Մանկավարժության 12%

Ֆիզմաթ 17%

Համաինստիտուտային ամբիոններ 4%

• Պատմաբանասիրական՝ 1421,
4% 5%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 11,
17%

• Մանկավարժության ՝ 415 ,

22%

• Ֆիզմաթ՝ 621,
• Համաինստիտուտային ամբիոններ

12%

(փիլիսոփայության և
հասարակագիտության)՝ 137:

0%
40%
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Հ

աշվետու ուսումնական տարվա ընթացքում շարունակական աշխատանքներ են կատարվել ուսանողների շրջանում գրքի
նկատմամբ սեր և հետաքրքրություն առաջացնելու ուղղությամբ: 2013թ. ապրիլին ռուսաց լեզվի ամբիոնի ջանքերով,

Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան և «Россотрудничество» կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Նատալյա Երյոմենկոյի
գլխավորությամբ

ԳՊՄԻ

ժամանած

պատվիրակությունը

գրադարանին

նվիրեց

բառարաններ,

գիտական,

գիտամեթոդական, ուսումնական, գրականագիտական և գեղարվեստական գրականություն՝ համապատասխան կրիչներով՝ շուրջ
323 կտոր: Այսպիսի միջոցառումների անցկացման խնդիրն է նպաստել գրքերի տացքի, ինչպես նաև գրադարան ուսանողների
հաճախելիության բարձրացմանը: Հնարավոր ամեն ինչ արվում է գրադարան դիմող ընթերցող-ուսանողի պահանջը լիարժեք
բավարարելու համար:

Ա
•

ռկա խնդիրներ
Համալրել ԳՊՄԻ-ի գիտական գրադարանը դասագրքերով և մասնագիտական արդիական գրականու թյամբ, ինչպես նաև
հանրապետական և միջազգային առաջատար գիտական հանդեսների ոչ միայն տպագիր, այլև էլեկտրոնային
օրինակներով:

•

Գրադարանը ուսումնական գործընթացը սպասարկող կառույցից վերածել գիտահետազոտական գործունեությունը
սպասարկող, տեղեկատվական-մեթոդական ստորաբաժանման:

•

Համագործակցել գրքավաճառ կազմակերպությունների հետ, որի համար անհրաժեշտ են նոր կոմունիկացիոն և
ֆինանսական հնարավորություններ:

•

Փոխարինել ընթերցասրահի համակարգչային Linux ծրագրիը կամ այլ քայլեր ձեռնարկել ընթերցողների համար այն
առավել մատչելի դարձնելու համար:
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Ա

ռաջնահերթություններ

• Ստեղծել գրադարնին կից խորհրդակացական մարմին՝

գրադարանային

խորհուրդ,

գրադարանի գործունեության և ինստիտուտի համապատասխան ստորաբաժանումների
հետ համագործակցության բարելավման նպատակով:
• Գրքային պաշարների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը համակարգչայնացնելուց զատ՝
ստեղծել

էլեկտրոնային

կատալոգներ

կամ

գրքացանկեր,

ձևավորել

ինստիտուտի

գրքաֆոնդի մասին տվյալների համակարգչային բազա, տեղեկատվական-որոնողական
համակարգ, համակարգչայնացնել ողջ գրքաշրջանառությունը:
• Մշտական կապի մեջ լինել առաջատար հրատարակչությունների հետ և նրանց
գրքացանկի հիման վրա պատվիրել նորագույն գրականություն: Այս նպատակով դիմում
ենք հարգարժան խորհրդհին միջնորդելու ԿԳ նախարարությանը ԳՊՄԻ-ին` որպես
մարզային բուհի իրավունք տալ ստանալու նոր հրատարակված գիտամեթոդական գրքերի
ազդանշանային օրինակները:
• Բոլոր հատուկ մասնագիտական առարկաները հնարավորինս ապահովել դասագրքերով,
ուսումնամեթոդական

ձեռնարկներով,

քրեստոմատիաներով,

ունենալ

նաև

գիտահանրամատչելի, վավերագրական-հրապարակախոսական և այլ գրականություն,
բառարաններ, այլ ժողովածուներ:
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• Մուտք

ունենալ

միջգրադարանային

օրինակելի

գրադարանների

էլեկտրոնային

համակարգի

համացանց-կայքեր,
բաժանորդ,

դառնալ

Էլեկտրոնային

գրադարանների Ասոցիացիայի անդամ, հաստատաել սերտ կապեր Ազգային գրադարանի,
ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի և այլ բուհերի գրադարանների հետ՝ բաժանորդների
կարիքները բավարարելու համար:
• Ստեղծել էկեկտրոնային քարտադարաններ՝ թղթային տարբերակի հիմքի վրա:
• Ընթերցասրահը դարձնել բազմագործառութային, հագեցնել անհրաժեշտ տեխնիկական
միջոցներով:
Անգլիացիները իրավամբ գիտական գրադարանը համարում են բուհական կառույցի սիրտը, և
մենք էլ լիահույս ենք, որ ԳՊՄԻ-ի գիտական գրադարանը կիրականացնի բուհի՝ գիտականտեղեկատվական և մշակութային-դաստիարակչական կենտրոնի իր առաքելությունը:
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Ն

ախագիծ

Որոշում
Լսելով

և

քննարկելով

ԳՊՄԻ-ի

գիտական

գրադարանի

տնօրեն

Գուրգեն

Աղուզումցյանի

2012-2013

ուստարվա

հաշվետվությունը՝ ինստիտուտի գիտական խորհուրդը որոշում է.

1. Գիտական գրադարանի 2012-2013թթ.-ի աշխատանքային գործունեությունը գնահատել «________________»:
2. Մշակել ինստիտուտի կողմից պարբերաբար կատարվող նպատակային գնումների քաղաքականություն և ստեղծել
գրադարանին կից խորհրդակացական մարմին:

3. Մշակելով թվայնացման քաղաքականություն և ընթացակարգ՝ կատարել գրքերի թվայնացում:
4. Հաստատել համագործակցություն ՀՀ էլեկտրոնային գրադարանների հետ:
5. ԳՊՄԻ-ի կայք էջի «Գրադարան» բաժնում առցանց գրանցման հնարավորության ստեղծում և էլեկտրոնային գրադարանից
օգտվելու ընթացակարգի մշակում:

6. Փոխարինել ընթերցասրահի համակարգչային Linux ծրագիրը:
7. Համալրել գրադարանի գրքային ֆոնդը դպրոցական դասագրքերով:
8. Գրադարանին տրամադրել բուհի դասախոսների ուսումնամեթոդական ձեռնարկները և մշակել համապատասխան
մեխանիզմներ:

9. Բարելավել գրադարանի սպասարկման որակը:
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10.

Իրականացնելով գրադարանի աշխատակիցների պարբերաբար վերապատրաստում՝ նպաստել գրադարանի ներուժի հետագա
աճին և սահուն կերպով իրականացնել սերնդափոխության բնականոն ընթացքը:

11.

Կառուցել գրադարակներ, կարգաբերել գրքային կապոցները, ձեռք բերել պատճենահանման սարք, տպիչ, ծրիչ (scanner), լուսածրիչ
(projektor):

12.

Գրքերի կորստից խուսափելու համար գրադարանին տրամադրել ուսանողների փոխադրականների հրամանները:

Սույն որոշումների կատարման ժամանակահատվածի սկիզբը համարել 2014թ. հունվար 8-ը և հսկողությունը դնել
գիտության ու արտաքին կապերի և ուսումնական գծով պրոռեկտորների վրա:

- 23 -

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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