ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
«ՊՈԱԿ»

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՎԱ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԶԵԿ.՝ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ԳՅՈՒՄՐԻ - 2014

ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
§ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ¦ ՊՈԱԿ
2013-2014 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 2013-14 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: Ներկայումս գիտական գրադարանը ունի ինը աշխատակից, ընդ որում մտահոգիչ է աշխատակիցների տարիքային
ցուցանիշը. 4 աշխատակից 60 անց են, 1-ը՝ 50 անց, 1-ը՝ 40 անց, 2-ը՝ 30 անց, և ևս 1-ը՝ 20 անց: Եվ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է
ուշադրության կենտրոնում պահել սերնդափոխության հարցը:
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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

3
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4

5

6

7

8

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ
4
1
1
2
1

60 անց

50 անց

40 անց

30 անց
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20 անց

Հ

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Հաշվետու

տարում

գրադարանի ընթերցողների հաճախումների թիվը կազմել է 42.550

մարդ,

իսկ

նույն

ժամանակահատվածում գրադարանի գրքատացքը կազմել է 51.530 միավոր գրականություն

ԱՇՎԵՏՈՒ

ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1705:

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ

ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝

Բակալավր 41%

Մագիստրատուրա 7%

Հեռակա 33%

Ասպիրանտ 2%

Դասախոս 13%

Այլ աշխատակիցներ 4%

• Բակալավր՝ 699 ուսանող,
• Մագիստրատուրա՝ 123 ուսանող,

13%

2%

4%
41%

• Հեռակա՝ 563 ուսանող,
• Ասպիրանտ՝ 31,
• Դասախոս՝ 214,

33%

• Այլ աշխատակիցներ՝ 75:

7%
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2

013-14 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԵՎ ՕԳՏՎՈՂ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ ՝ 1376:
• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 146,
• Օտար լեզուների՝ 227,

Բնագիտաաշխարհագրական 11%

Օտար լեզուների 16%

Պատմաբանասիրական 17%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 11%

Մանկավարժության 32%

Ֆիզմաթ 13%

• Պատմաբանասիրական՝ 237,
13%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 148,

11%

• Մանկավարժության ՝ 442,

16%

• Ֆիզմաթ՝ 176:
32%

17%
11%
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2

013-14 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍԵՌԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ

ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 351, ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 1354

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Արական սեռ (20.5%)

Իգական սեռ (79.4%)
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Գ

ՖՈՆԴԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 137.175 միավոր՝ բուհական դասագրքեր, ուսումնական
ձեռնարկներ, մեթոդական-տեղեկատվական գրքեր, և կա անընդհատ աճի միտում:

ՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ:

• մասնագիտական դասագրքեր՝ 49.536,

4%

• ուսումնական ձեռնարկներ՝ 53.808,
• գեղարվեստական գրականություն՝ 29.852,
•

21%
36%

այլ նյութեր՝ 3.979:

Մասնագիտական
դասագրքեր 36 %
Ուսումնական ձեռնարկներ
39 %
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՝ 59.671,
• ռուսերեն՝ 65.999,
• օտարալեզու՝ 11.505:

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

33%
Հայերեն 67%
Ռուսերեն և
օտարալեզու 33%
67%
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ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Հաշվետու տարում գրադարանի գրքային ֆոնդի հարստացման համար ծախսվել է 2.228.888 դրամ և ձեռք է բերվել 1986 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 հարցված, սակայն ոչ առկա գրքեր բուհի գրադարանում չլինեն:

Գ

ՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆ ԸՍՏ

• մասնագիտական դասագրքեր՝ 219,

18%

• ուսումնական ձեռնարկներ՝ 413,

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ:

Մասնագիտական
դասագրքեր 11%

11%
21%

• գեղարվեստական գրականություն՝ 995,
• այլ նյութեր՝ 359 միավոր:

50%

Ուսումնական
ձեռնարկներ 21%
Գեղարվեստական
գրականություն 50%
Այլ նյութեր 18%
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Գ

ՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ:

• հայերեն՝ 1637 գիրք,

Հայերեն 82%

Ռուսերեն 18%

Օտարալեզու չկա

• ռուսերեն՝ 349,
• օտարալեզու՝ չկա:
18%

82%

- 14 -

Հ

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

ԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԳՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ Է 764 ՄԻԱՎՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
Հայերեն 95%

Ռուսերեն 5%

5%

• հայերեն՝ 727 գիրք.
• ռուսերեն՝ 37
• օտարալեզու՝ չկա :

95%
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Օտարալեզու` չկա

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 կատարվել է 11.582 կտոր գրականության համակարգչային
մուտքագրում: Բարելավվել է գրադարանի սպասարկման որակը, փոխարինվել է ընթերցասրահի համակարգչային Linux ծրագրիը և
այժմ

համակարգիչները

աշխատում

են

Windows

7

օպերացիոն

համակարգով:

Գրադարանն

ունի

ինստիտուտի

25

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, ԵՊՀ-ի գրադարանի, Շիրակի մարզային գրադարանի, Նորամուծության և
ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գրադարանի հետ:
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:
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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:

Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ 3466:
Ուսանող ՝ 86 %

• Ուսանող՝ 2989

Դասախոս և այլ աշխատակիցներ` 14 %

14%

• Դասախոս և այլ աշխատակիցներ ՝
477,

86%
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Հ

ԱՇՎԵՏՈՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 528,

Բնագիտաաշխարհագրական 18%

Օտար լեզուների 20%

• Օտար լեզուների՝ 603,

Պատմաբանասիրական 30%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 6%

Մանկավարժության 16%

Ֆիզմաթ 10%

• Պատմաբանասիրական՝ 890,
• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 169,

10%

18%

• Մանկավարժության ՝ 483,
16%

• Ֆիզմաթ՝ 316

20%

6%

30%
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2

013-14 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍԵՌԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԸ

ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 544, ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌ՝ 2922
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Արական սեռ (15.6%)

Իգական սեռ (84.3%)
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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 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՝ 92,

Բնագիտաաշխարհագրական 16%

Օտար լեզուների 18%

Պատմաբանասիրական 17%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 8%

Մանկավարժության 17%

Ֆիզմաթ 23%

Համաինստիտուտային ամբիոններ 1%

• Օտար լեզուների՝ 99,

1%

• Պատմաբանասիրական՝ 93,

16%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝

23%

47,
• Մանկավարժության ՝ 92,

18%

• Ֆիզմաթ՝ 127,

17%

• Համաինստիտուտային ամբիոններ
8%

(փիլիսոփայության և
հասարակագիտության)՝ 7:
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17%

Ա

ՄԲԻՈՆՆԵՐՈՒՄ

ԱՌԿԱ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՆԱԿՆ

ԸՍՏ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ՝ 3620:

Բնագիտաաշխարհագրական 6%

Օտար լեզուների 22%

• Բնագիտաաշխարհագրական՝ 224 ,

Պատմաբանասիրական 39%

Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ 0%

• Օտար լեզուների՝ 778,

Մանկավարժության 12%

Ֆիզմաթ 17%

Համաինստիտուտային ամբիոններ 4%

• Պատմաբանասիրական՝ 1424,
4% 6%

• Ֆիզ. դաստիարակության և ՆԶՊ՝ 11,
17%

• Մանկավարժության ՝ 418 ,

22%

• Ֆիզմաթ՝ 626,
• Համաինստիտուտային ամբիոններ

12%

(փիլիսոփայության և
հասարակագիտության)՝ 139:

0%
39%
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Հ

աշվետու ուսումնական տարվա ընթացքում շարունակական աշխատանքներ են կատարվել ուսանողների շրջանում գրքի
նկատմամբ սեր և հետաքրքրություն առաջացնելու ուղղությամբ: 2014թ. մայիսի 16-ին ԵՊՀ-ն իր 95-ամյակին նվիրված

միջոցառումների շրջանակներում մանկավարժականցիների հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ԳՊՄԻ-ին նվիրեց 120
հեղինակների շուրջ 300 կտոր գրականություն: Այսպիսի միջոցառումների անցկացման խնդիրն է նպաստել գրքերի տացքի, ինչպես
նաև գրադարան ուսանողների հաճախելիության բարձրացմանը: Հնարավոր ամեն ինչ արվում է գրադարան դիմող ընթերցողուսանողի պահանջը լիարժեք բավարարելու համար:

Ա

ռկա խնդիրներ

• Համալրել ԳՊՄԻ-ի Գիտական գրադարանը այնպիսի դասագրքերով և մասնագիտական
արդիական գրականությամբ, որոնց պահանջարկը ընթերցողների շրջանում մեծ է:
• Գրադարանում ստացված նոր գրականության յուրաքանչյուր խմբաքանակի մասին
հետաքրքրվող շրջանակներին իրազեկ պահելու համար ԳՊՄԻ-ի կայք էջի «Գրադարան»
բաժնում և ԳՊՄԻ-info կրթական տեղեկատվական ամսաթերթում ստեղծել առանձին
«Մատենագիտական տեղեկատու» ենթաբաժին:
• Գրադարանը

ուսումնական

գիտահետազոտական

գործընթացը

գործունեությունը

ստորաբաժանման:
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սպասարկող

սպասարկող,

կառույցից

վերածել

տեղեկատվական-մեթոդական

• Ընթերցասրահը դարձնել բազմագործառութային, հագեցնել անհրաժեշտ տեխնիկական
միջոցներով՝ տպող /принтер/, պատճենահանող սարքով /ксерокс/, սկաներով /сканер/
լուսածրիչով /проектор/

Ա

ռաջնահերթություններ

• Ստեղծել էկեկտրոնային գրադարան:
• Գիտական գրադարանի երկրորդ պահոցի գրքերի կարգաբերման աշխատանքները
շարունակել նաև 2014-2015 ուսումնական տարում, առավել մեծ ինտենսիվությամբ:
• Ապահովել մասնագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) դասընթացների էլեկտրոնայնին
դասախոսությունների առկայությունը ընթերցասրահում:
• Բոլոր հատուկ մասնագիտական առարկաները հնարավորինս ապահովել դասագրքերով,
ուսումնամեթոդական

ձեռնարկներով,

քրեստոմատիաներով,

ունենալ

նաև

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

- 24 -

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

2013-2014

ուստարվա

հաշվետվությունը՝ ինստիտուտի գիտական խորհուրդը որոշում է.

1. Գիտական գրադարանի 2013-2014թթ.-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. Հաստատել համագործակցություն ՀՀ էլեկտրոնային գրադարանների հետ:
4. ԳՊՄԻ-ի կայք էջի «Գրադարան» բաժնում առցանց գրանցման հնարավորության ստեղծում և էլեկտրոնային գրադարանից
օգտվելու ընթացակարգի մշակում:

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

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

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

Սույն որոշումների կատարման հսկողությունը դնել գիտության ու արտաքին կապերի և ուսումնական գծով
պրոռեկտորների վրա:
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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