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Ներածություն
Յուրաքանչյուր գրադարան կոչված է
իրականացնելու իրեն հատուկ գործառույթները՝
պատմամշակութային, տեղեկատվական, 
հաղորդակցական, տեխնոլոգիական, 
մանկավարժական, վիճակագրական, սպասարկման
և այլն



Խնկո Ապոր ազգային
մանկական գրադարան



Գրադարանի գործառույթներն
են՝
1. գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում՝ ըստ տարիքային
առանձնահատկության շերտավորված սրահների առձեռն ֆոնդերի
միջոցով
2. միջգրադարանային բաժնույթի սպասարկում
3. համացանցային ռեսուրսների սպասարկում
4. գրադարանային հավաքածուի սպասարկում էլեկտրոնային
շտեմարանի միջոցով
5. տեղեկատվական աղբյուրների որոնում
6. տեղեկատու-մատենագիտական աշխատանքներ
7. հոգեբանի ծառայություն
8. տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների սպասարկում «Արև» 
ծրագրով
9. էքսկուրսիաների, հեքիաթապատումների, ցուցահանդեսների
կազմակերպում (գրադարանում)
10. գրադարանային (մշակութային) միջոցառումների
կազմակերպում



Գրադարանը
համագործակցում է՝
 IBBY-ի (Մանկապատանեկան գրքի միջազգային
կոմիտե) (www.ibby.org)

 IAML-ի (Երաժշտական գրադարանների
միջազգային ասոցիացիա) (www.iaml.info)

 IFLA-ի (Գրադարանների միջազգային ասոցիացա) 
(www.ifla.org)



Հայ մեծերի մտքերը՝ Խնկո
Ապոր անվան ազգային
մանկական գրադարանի մասին
Հպարտություն և ուրախություն ապրեցի,  երբ
տեսա Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական
գրադարանին սիրահարված մարդկանց:  Այդպես է:  
Եվ թող միշտ այդպես լինի:  Ձեր շնորհակալ
գործունեության համար մանուկները
վարձահատույց կլինեն իրենց երջանկությամբ: 

Ռոբերտ Ամիրխանյան



Իմ աշխատանքը Խնկո Ապոր
գրադարանում

Գրադարանում շատ է
ստեղծագործական
աշխատանքը



Մաս 2. Գրադարանային գործի
արդիականացումը
Հայաստանում



Առաջարկներ
1. Կազմել և իրականացնել նոր նախագծեր ժամանակակից գրողներին ճանաչելու, 

նրանց ստեղծագործություններին ծանոթանալու համար

2. Ճանաչողական այցեր կատարել դեպի այլ գրադարաններ սովորողների հետ

3. Գրադարանը համալրել նոր գեղարվեստական ու մեթոդական գրքերով

4. Հաճախակի այցելություններ այլ գրադարաններ՝ աշխատանքային փորձի
փոխանակման նպատակով

5. Գրադարանավարի ամենամյա վերապատրաստում՝ բոլոր գրադարաններում

6. Հեռավար, առցանց դասեր կազմակերպել, ավելացնել համակարգիչների
քանակը, ռեսուսները հարստացնել

7. Անցնել էլեկտրոնային սպասարկման, ստեղծել էլեկրոնային քարտարան

8. Ինտերակտիվ գրատախտակի միջոցով իրականացնել ճանաչողական, 
ուսուցողական դասեր բոլոր առարկաների վերաբերյալ : 

9. Նոր գրքերի ցուցադրության կազմակերպում

10. Ընթերցանության կազմակերպում, խրախուսում



Գրադարանների նպատակն է ձևավորել սովորողների
հետաքրքրությունները, ինֆորմացիայի հետ
ինքնուրույն աշխատելու հմտությունները, զարգացնել
ընթերցանության կուլտուրան, օգնել հետազոտող
ուսուցիչներին և սովորողներին:



Շնորհակալություն
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