
Գիտագործնական հավաք

Ուսանող ընթերցավարի դերը «Ընթերցողի հրճվանք» նախագծում

Ինձ համար այս ուսումնական տարին սկսվեց ամռանը ̀ «Մխիթար
Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Տիգրան Հայրապետյան»

գրադարանում: Գրադարանը գունավոր ու խաղաղ միջավայր էր ̀
հետաքրքիր ու հաճելի մարդկանցով ̀ գրադարանի ղեկավար տիկին
Մարիով ու տիկին Նոննայով,  ամեն անկյունում գունավոր բարձերի
վրա նստած կարդացող սովորողներով: Գրադարանի տիրուհիները
ինձ շատ արագ ներգրավեցին ուսումնական-աշխատանքային
գործընթացի մեջ: Սկսեցի գրադարանային դիտարկումներով: 

http://mskh.am/
http://gradaran.mskh.am/
https://nordproc1.wordpress.com/2016/05/06/%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80/


Առաջինը, որ ինձ վստահվեց դրանք կրթահամալիրի
մանկավարժական ուսումնարանն ավարտած ուսանողների,

վերջին մի քանի տարիների դիպլոմային աշխատանքներն էին, 

մանկավարժական հոդվածները, թարգմանություններ, բազում
ծրագրեր, արխիվային բազմաթիվ փաստաթղթեր:

Դրանք պետք էր թվայնացնել ̀ մեդիագրադարանում ունենալու
համար:



Ստեղծվեց Մատենադարակը̀ որպես
ուսումնական անկյուն:

Մատենադարակը ինքնատիպ և նորարար
էր նրանով, որ ցուցադրվող բոլոր գրքերը
տասնինը և քսաներորդ դարերի հնատիպ
ու բացառիկ գրքեր էին: Դրանք նվերների
տեսքով հասել էին գրադարան, խնամքով
մշակվել ու պահվել: 
Նախապես ինքնասոսնձվող թղթի վրա
նշեցինք ̀ ինչ գիրք է, որ թվականին է
հրատարակված և որտեղ, ով է
նվիրատուն և փակցրեցինք գրքերի վրա:



Մատենադարակի յուրաքանչյուր գիրք
հետազոտական և թարգմանական
աշխատանքների հետաքրքիր աղբյուրներ
կարող են լինել դասավանդողների և
սովորողների համար:

Փաստաթղթերի, դիպլոմային
աշխատանքների համակարգումը,  

Մատենադարակի ստեղծումը դարձան նոր
ու շատ սիրելի աշխատանքի սկիզբ: 
Հաջորդ գործս եղավ «Շաղիկ»

հրատարակչության բոլոր գրքերը և
ամսագրերը գրանցելը:

http://gradaran.mskh.am/taxonomy/term/5180


Դրանից հետո ամբողջական տեսքի
բերեցի «Հայրենագիտական ակումբի» 

հավաքագրած գույքը, կրթահամալիրի, 

գրեթե բոլոր տարիների նվիրատվության
ֆոնդը ̀ շնորհակալագրեր, սպորտային
գավաթներ, որոնք գրանցված չէին
գրանցեցի, ամբողջական տեսքի բերեցի
և դա որպես փաստաթուղթ դրվեց
էլեկտրոնային պահոցում:

https://hayrenaget.wordpress.com/


Ու ես տիկին Մարիի առաջարկով, ինչը ես սիրով
ընդունեցի, սեպտեմբեր ամսից դարձա «Մխիթար
Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի «Գրադարանայի
գործ» բաժնի ուսանող: Հանդիպում էինք շաբաթ
օրերին, բայց աշխատանքը կազմակերպվում էր նաև
հեռավար ̀ էլհասցեների միջոցով:

https://gradaranblog.wordpress.com/


Եղել ենք Ազգային գրադարանում, 

Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան
գրադարանում:

Իմացանք թվանշանային գրադարանի
մասին: 

https://nordproc1.wordpress.com/2016/10/28/%D5%A1%D5%B5%D6%81-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/
https://library.aua.am/


Տեսական և գործնական աշխատանքի համատեղմամբ սկսեցի նոր
նածագծեր իրականացնել Հարավային դպրոցում և
նախակրթարանում:

Հոկտեմբեր ամսին ̀ տիկին Մարիի առաջարկով իրականացրեցինք
«Ընթերցողի հրճվանք » նախագիծը նախակրթարաններում:

https://nordproc1.wordpress.com/2016/10/24/%E3%80%8A-%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A1%E3%80%8B%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://nordproc1.wordpress.com/2016/11/06/%E3%80%8A%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%E3%80%8B%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%AB-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF/


Հարավային դպրոց-պարտեզի հինգերորդ
դասարանի աղջիկները ̀ Մարիան, Լյուբան
և Արևիկը օգնեցին ինձ իրականացնել այս
նախագիծը:

Նախապես իմացա, որ 2-4

տարեկանների այդ շաբաթվա նախագծում
կա Թումանյանի «Շունն ու կատուն»:

Քնից առաջ, վերցրի Թումանյանի
հեքիաթների գիրքն ու աղջիկների հետ
հյուր գնացինք: Հետաքրքիր և
ուսումնական հանդիպում ստացվեց:

https://mariashahinyan.wordpress.com/
https://lyubovbabayanmskhamblog.wordpress.com/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/
https://nordproc1.wordpress.com/2016/11/06/%E3%80%8A%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%B3%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%E3%80%8B%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%AB-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF/


Նոյեմբերին «Գրքի տոնը» 

ուսումնական հաստատությունում
ծրագրի շրջանակում «Անտարես» 

հրատարակչությունը առաջարկում է
գրքեր: Այդ նախագիծը սիրով
իրականացրեցինք ես և քոլեջի
«Գրադարանային գործ» բաժնի ուսանող
Գայանե Վարդանյանը: Միասին եղանք
Հարավային դպրոց-պարտեզի հինգերորդ
դասարանում: 

Ներկայացումը բաժանեցինք երկու մասի:

Գայանեի հետ սովորողները խոսեցին
գրքի կարևորության մասին:

https://www.goodreads.com/group/show/124384
https://gayanevardanyanblog.wordpress.com/
http://himnakan.mskh.am/


Ապա ես ներկայացրի Power Point 

ծրագրով նախապես պատրաստած
նյութը: Խոսեցինք գրադարանի, 

գրադարանում գրքերի համակարգման, 

գրքի հետ տարվող աշխատանքների
մասին: Նյութը մեծ սիրով նայեցինք, 

քննարկեցինք, ու նոր գրքեր կարդալու
ցանկություն թողած ամփոփեցինք օրը:

Հետաքրքիր տոն ստացվեց
հինգերորդցիների հետ:

Հիմա նոր նախագիծ ունենք Տաթև
Մելքոնյանի երրորդ դասարանցիներ
հետ:   

Հեղինակ՝ Լուսինե Նազարյան

http://www.slideshare.net/narushik/ss-71028666
https://nordproc1.wordpress.com/2016/11/24/%E3%80%8A%D5%A3%D6%80%D6%84%D5%AB-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A8%E3%80%8B%D5%B0%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A5%D5%BF/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/

