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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ 

Արդի գրադարանավարի սոցիոլոգիական մոտեցումն իր աշխատանքին 

Ներածություն  

ԳԼՈւԽ 1 

1.1. Սոցիոլոգիա առարկան: Սոցիոլոգի գործառույթները 

1.2. Գրադարանավարի գործառույթները  

 

ԳԼՈւԽ 2 

Սոցիոլոգիական հմտությունները գարադարանավարի աշխատանքում 

Եզրակացություն 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

Հավելված․  Աշխատանքային գործիքներ  

Հարցաթերթիկ 1  Գրադարանից օգտվողի պահանջները 

Հարցաթերթիկ 2  Նոր գրքերի պատվեր գրադարանին 

Հարցաթերթիկ 3  Գրադարանի սպասարկման որակի չափում 

Հարցաթերթիկ 4  Գրադարանի տեղեկատվական բազայի կառուցվածքի օրինակ 

(աշխատանքային ուղեցույց) 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Դեռևս կես դար առաջ անհնար էր պատկերացնել կրթական հաստատություններն 

առանց գրադարանի: Գրադարանավարն իր ձեռքի տակ տեղեկատվության հսկայական 

բազա ուներ: Համացանցի և թվային ռեսուրսների գյուտը թյուր կարծիք ստեղծեց. իբր 

գրադարանավարի մասնագիտությունը այլևս իրեն սպառում է: Բայց դա ամենևին էլ 

այդպես չէ: Գրադարանավարն այսօր էլ կարևոր օղակ է տեղեկատվական հոսքերի և 

հանրության միջև, լինեն դրանք դպրոցականներ, ուսանողներ, կամ պարզապես 

անհատներ: Գրադարանավարը պարզապես դարակներում շարքով-կարգով 

դասավորված գրքերի հսկիչ չէ: Նա սովորեցնում է, թե ինչպես փնտրել և գտնել 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ուղղորդում է ընթերցողին որակյալ ու արդյունավետ 

հետազոտական աշխատանքներ կատարելու գործում, նաև իրականացնում է 

խորհրդատվություն այն մասին, թե ինչ կարդալ, տրամադրում է տեղեկատվություն 

տարբեր միջոցառումների, նոր հրատարակությունների մասին: 

Մերօրյա գերհագեցած թվային տեղեկատվական դաշտն ուսումնասիրելը և 

այդտեղից օգտվելը դպրոցականներին և ուսանողներին շատ ավելի դժվար է տրվում, եթե 

վերջիններիս սկզբնական շրջանում չեն ուղղորդում: Եվ սա հենց գրադարանավարի 

գործառույթն է: Բայց նման պատասխանատվություն ստանձնելու համար նախ և առաջ 

գրադարանավարը պետք է ունենա պատշաճ որակավորում, տիրապետի այդ 

հմտություններին: Իր գործառույթները լավագույնս կատարելու համար արդի 

գրադարանավարը պետք է ակտիվորեն մասնակցի գրադարանային գործի վերածննդի 

գործընթացին, բարձրացնի իր աշխատանքի որակի նկատմամբ պահանջների և 

մասնագիտական որակների մակարդակը: Իր համար որպես մասնագետի՝ առաջնային 

դարձնի  ոլորտի փոփոխվող պայմաններին արագ հարմարվելու ունակությունը, 

ընթերցողների նոր պահանջներն ու կարիքները մշտապես ուսումնասիրելու 

պատրաստակամությունը: Արդյունքում՝ գրադարանավարն այսօր դառնում է այն 

մասնագետը, ով շատ հարցերում անմիջականորեն ազդում է մշակույթի, կրթության և 

տեղեկատվական համակարգերի զարգացման վրա: 
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Մեր օրերում տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական հոսքերի փոփոխման զուգահեռ 

նաև գրադարանավարի կերպարի և մասնագիտական հմտությունների փոփոխման 

անհրաժեշտություն է առաջացել: Գրադարանավարն իր անմիջական գործառույթներից 

բացի՝ ստանձնում է նաև այլ գործառույթներ՝  մանկավարժի, հոգեբանի, սոցիոլոգի, 

համակարգչային օպերատորի: 

Դիպլոմային աշխատանքի թեման ընտրվել է հենց այս նոր մոտեցումներից ելնելով, 

այն է՝ արդի գրադարանավարի գործառույթներն ու գործունեության ոլորտը։ Աշխատանքը 

բաղկացած է ներածությունից, որտեղ հիմնավորվում է թեմայի արդիականությունը,  երկու 

գլուխներից․  առաջին գլուխը վերնագրված է հետևյալ կերպ․  1․ 1․  Սոցիոլոգիա առարկան: 

Սոցիոլոգի գործառույթները, 1․ 2․ Գրադարանավարի գործառույթները։ Երկրոդ գլուխը՝ 

2․  Սոցիոլոգիական հմտությունները գարադարանավարի աշխատանքում։  

Աշխատանքում փոքր ակնարկով ներկայացվում է սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկան և օբյեկտը, ուսումնասիրությունների կազմակերպման  այն 

մեթոդները, որոնք կարևոր են ամենատարբեր մասնագետների, այդ թվում՝ 

գրադարանավարի գորունեությունը մոբիլ  դարձնելու համար։ Աշխատանքում փորձ է 

արվել ցույց տալու արդի գրադարանավարի գործառույթներում շատ կարևոր 

սոցիոլոգիական հմտություններին տիրաետելու կարողությունը․  այն է՝ ընթերցողի 

պահանջմունքները հստակեցնելու նպատակով ուսումնասիրությունների, հարցումների 

կազմակերպում, տվյալների բազաների ստեղծում և համակարգում, ամփոփում և 

վերլուծություն։ Ավարտական աշխատանքն ունի «Հավելված» բաժինը, որտեղ ներկայացված 

են աշխատանքային գործիքակազմ, որը կարող է ուղեցույց ծառայել յուրաքանչյուր 

աշխատող գրադարանավարի համար իր կողմից սպասարկվող ոլորտի 

պահանջմունքները, սոցիալական պատվերը ճշտելու համար։ Աշխատանքն ունի նաև 

եզրակացություն, որտեղ զուգահեռներ են տարվում սոցիոլոգի և գրադաանավարի 

աշխատանքների միջև, դուրս են բերվում երկու մասնագիտությունների հանգուցակետերը։ 

Ներկայացված է նաև գրականության էլեկտրոնային և տպագիր ցանկը, որից 

ազդեցություն է կրել աշխատանքը։ 
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ԳԼՈւԽ ԱՌԱՋԻՆ 

1.1. Սոցիոլոգիա առարկան: Սոցիոլոգի գործառույթները 

Գոյատևման ընթացքում մարդիկ ամենատարբեր կերպով և չափով օբյեկտիվորեն 

ազդում են միմյանց վրա: Արդյունքում ծնվում են սոցիալական երևույթներ և 

գործընթացներ: Օրինակ` գործադուլները, հեղափոխությունները, ժողովները, 

տոնակատարությունները, ծիսակատարությունները, ուսումնական և աշխատանքային 

գործընթացները և այլն: Սոցիալական և նմանօրինակ այս երևույթները, գործընթացները և 

մարդիկ էլ (անհատը և խմբերը, ընդհուպ մինչև ողջ մարդկությունը՝ որպես հանրույթ) հենց 

կազմում են սոցիալական իրականությունը:  

Սոցիալական կապերը, սոցիալական հարաբերությունները, սոցիալական 

փոխազդեցությունները և դրանց կազմակերպման եղանակը սոցիոլոգիական 

հետազոտությունների օբյեկտներ են: Տվյալ օբյեկտների ուսումնասիրության 

արդյունքները, որոնք ընդհանրացվում են որպես հասկացություններ, համակարգվում են 

այնպես, որ ստանում ենք սոցիալական իրականության քիչ թե շատ համարժեք 

(ամբողջական) պատկերը, որն էլ կոչվում է հասարակության սոցիոլոգիական նկարագիր: 

Այն շատ նման է տեղանքի քարտեզին, որը ներկայացնում է տվյալ տարածքի ընդհանուր 

պատկերը, յուրովի նկարագրում նրա բովանդակությունը:  

Սոցիոլոգիա առարկան սոցիալական իրականության այն հայեցակարգային 

սխեման է, ուր այդ իրականության գլխավոր գծերն ու տարրերը համակարգված են ու 

տրամաբանորեն բխում են մեկը մյուսից:  

Սոցիոլոգիական օբյեկտ կարող են լինել ազգերը, դասակարգերը, պետության 

քաղաքացիները, բժիշկները, մանկավարժները, կանայք, տղամարդիկ, ընտրողները, 

երիտասարդները, թոշակառուները, գործազուրկները, երթուղայինի վարորդները, 

մուրացկանները, ոստիկանները, ընտանիքները, կրթօջախները, քաղաքականությունը, 

քաղաքները, գյուղերը և այլն: Նման հանրույթներում սոցիալական կապերը, 

փոխազդեցությունը, հարաբերությունները և դրանց կազմակերպման ձևերը կարող են 
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դառնալ անմիջական ուսումնասիրման առարկա:  

Օբյեկտը այն է, ինչին ուղղված է սոցիոլոգիական ճանաչողության գործընթացը։ 

Օբյեկտից բացի՝ տարանջատում են նաև ուսումնասիրման առարկան, այսինքն՝ օբյեկտի 

այն կարևոր կողմերը, որոնք ենթակա են անմիջական հետազոտման։  

Ուսումնասիրության առարկան այն է, ինչ ավելի դիպուկ է արտահայտում 

ուսումնասիրվող սոցիալական հակասության կամ բախման բևեռները՝ խմբերի, 

կազմակերպության, անձերի շահերի չհամընկնելու տեսքով։ Ցանկացած սոցիոլոգիական 

հետազոտության կազմակերպումը ունի մի շարք փուլեր՝ ինֆորմացիայի հավաքում, 

մշակում, վերլուծություն։ Սոցիոլոգիական հետազոտությունը բաղկացած է հինգ 

հիմնական փուլերից. 1. նախապատրաստական փուլ, 2. դաշտային կամ առաջնային 

տեղեկատվության ստացման փուլ, 3. հավաքված տեղեկատվությունը մեքենայական 

մշակման նախապատրաստելու փուլ, 4. տեղեկատվության մշակման փուլ, 5. 

վերլուծության և արդյունքների մեկնաբանման փուլ: Հինգ փուլերն էլ անհրաժեշտ են 

քանակական և հատկապես որակական հետազոտություների համար: Երբեմն 

քանակական հետազոտության ժամանակ տեղեկատվություն 3-րդ փուլի՝ մեքենայական 

մշակման նախապատրաստելու անհրաժշտություն չի լինում, երբ գործ ենք ունենում մեկ 

անձի, մեկ դեպքի հետ: Նախապատրատական փուլում ստեղծվում է սոցիոլոգիական 

հետազոտման ծրագիրը և կազմվում է աշխատանքային պլան: Հետազոտության ծրագիրը 

այս բոլոր փուլերի տեսական-մեթոդական հիմքն է: Ծրագրի բովանդակությունը կախված 

է հետազոտության ընդհանուր ուղղվածությունից, գլխավոր նպատակից: Հետազոտության 

մեջ հաջողություն ունենալու համար պետք է մշակել մանրակրկիտ ու հստակ մշակված 

ծրագիր: 
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Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից՝ 1. 

մեթոդաբանական, 2. ընթացակարգային: Մեթոդաբանական բաժինը ներառում է. 

հիմնահարցի ձևակերպումը, հետազոտության առարկայի և օբյեկտի որոշումը, 

հետազոտության նպատակի որոշումը և խնդիրների առաջադրումը, հիմնական 

հասկացությունների ճշգրտումը և մեկնաբանությունը, հետազոտության օբյեկտի 

նախնական համակարգային վերլուծությունը, աշխատանքային վարկածների ծավալումը: 

Ընթացակարգային (աշխատանքային պլան) բաժինը ներառում է հետազոտության 

սկզբունքային (ռազմավարական) պլանը, դիտարկման միավորների ընտրման 

համակարգի հիմնավորումը, ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծության 

հիմնական ընթացակարգերի ուրվանկարը:  

Ընտրանքը սոցիոլոգիայում: Հետազոտության գլխավոր համախումբը կազմում են 

տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր, երբեմն միլիոնավոր մարդիկ: Նրանց համատարած 

հետազոտումը կապված է ահռելի նյութական միջոցների և ժամանակի հետ: Այդ իսկ 

պատճառով նպատակահարմար են ընտրովի հետազոտությունները, որոնք թույլ են տալիս 

օպերատիվ կերպով և անհամեմատ ավելի քիչ միջոցներ ծախսերով բավարար 

դատողություններ անել գլխավոր համախմբի մասին: Սակայն ամբողջի մասին դատելը 

նրա որևէ մասի հետազոտման արդյունքների հիման վրա դառնում է վիճակագրական 

սխալների աղբյուր: Այդ սխալների մեծության և հետևությունների հուսալիության 

որոշումը սոցիոլոգիական տեղեկատվության վիճակագրական մշակման 

բաղադրամասերից է: Ընտրանքը կազմելիս, ելնելով հետազոտման ծրագրի նպատակից և 

խնդիրներից՝ հաշվի է առնվում հարցվողների թիվը, սեռը, տարիքը, կրթությունը, 

զբաղվածությունը և այլն:  

Եթե փորձենք ճանաչողական իմաստով հակիրճ ու մատչելի արտահայտել 

հիմնահարցը, այն ներկայանում է որպես «իմացություն չիմացության մասին»։ Մարդիկ 

կարիք ունեն որոշակի արդյունարար գործնական կամ տեսական գործողությունների։ 

Սակայն շատ հաճախ չգիտեն, թե ինչ ուղիներով, մեթոդներով ու հնարքներով է հարկավոր 

այդ անհրաժեշտ գործողությունները իրականացնել։ Այստեղ է, որ առաջանում է 

հիմնահարցային իրադրությունը։  
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Հիմնահարցի ձևակերպումը սոցիոլոգիայում նաև միջառարկայական է։ 

Փիլիսոփայական, տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, հոգեբանական, 

իրավագիտական գիտելիքները, կոնկրետ կյանքի իմացությունը, կենսական խնդիրների 

հետ խորությամբ հաղորդակցվածությունը սոցիոլոգի գլխավոր հատկանիշներից են, 

ինչպես նաև ոչ մակերեսային ու ոչ միակողմանի հիմնահարցի ձևակերպման գրավականը։  

Հետազոտության նպատակը տվյալ ոլորտում ճանաչողության ընդհանուր 

ուղղվածությունն է, սպասվող վերջնական արդյունքները։ Խնդիրները այն հարցերն են, 

որոնց պատասխանը պետք է ստացվի հետազոտության նպատակը իրագործելիս։  

Տեղեկատվության հավաքման մեթոդներ: Մեթոդը տվյալների հավաքման և 

վերլուծության հիմնական եղանակն է: Ուսւմնասիրություների ընթացքում առավել շատ 

կիրառվում են հարցման՝ հարցաթերթիկով հարցում (անկետավորում), հարցազրույց, 

դիտման, փաստաթղթերի վերլուծության, ֆոկուս խումբ մեթոդները: 

Հետազոտության ընթացքում կախված նպատակից և ուսումնասիրվող օբյեկտի 

առանձնահատկություններից` օգտագործում են այս մեթոդներից մեկը կամ մի քանիսը: 

Սոցիոլոգիայում տեղեկատվության հավաքման համար նախատեսված մեթոդները 

բաժանվում են երկու խմբի` քանակական ու որակական: Քանակական մեթոդները 

հիմնվում են օբյեկտիվ և ճշգրիտ տեղեկատվության վրա: Ֆիքսվում է հետազոտության 

ընթացքը: Այս մեթոդների միջոցով ստացվում են տվյալներ, որոնք արտահայտված են 

լինում թվերի, տոկոսների տեսքով: Այսինքն` այստեղ հետազոտողը նպատակ է 

հետապնդում մեկնաբանել երևույթը թվերի միջոցով: Քանակական մեթոդների շարքին 

կարելի է դասել հարցման մեթոդը, դիտման մեթոդը և փաստաթղթերի վերլուծությունը: 

Որակական մեթոդները հիմնվում են որակական մեթոդաբանության վրա: Այս մեթոդի 

կիրառման ընթացքում տիրող մթնոլորտը ոչ թե պաշտոնական է, այլ ընկերական: Այս 

տիպի մեթոդներով ստացված տեղեկատվությունը թվային արտահայտում չի ստանում: 

Մեթոդի նպատակն է իրավիճակի մեկնաբանումը հարցվողների տեսանկյունից 

հասկանալը: Որակական մեթոդների շարքին են դասվում հարցազրույցի, ֆոկուս խմբերի 

մեթոդները: 
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Դիտման մեթոդ: Մեթոդի անունն ինքնին հուշում է, որ այս մեթոդի հիմքում ընկած է 

դիտելու, նայելու միջոցով տեղեկատվություն հավաքելու գաղափարը: Դիտման մեթոդը 

օգտագործվում է հիմնականում նախնական տեղեկատվություն հավաքելու համար, երբ 

պետք է պարզել ընդհանուր պատկերը ուսումնասիրվող երևույթի մասին: Սովորաբար այս 

մեթոդն օգտագործվում է երկու դեպքում.  

1. երբ որոշակի պատկերացում ունենք հետազոտվող երևույթի մասին, բայց մեր 

ունեցած պատկերացումը շատ հեղհեղուկ է, մակերեսային և ունի ճշգրտման կարիք, 

2. երբ տվյալ երևույթի մասին մենք ընդհանրապես տեղեկատվություն չունենք: 

Դիտման ընթացքում կարևոր է, որ դիտում անցկացնող մարդը գրառումներ անելիս 

իր կարծիքը չարտահայտի, այլ տեսածի փաստացի արձանագրում կատարի, լինի 

օբյեկտիվ: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ մարդու վարքը և նրա ակտիվության 

դրսևորումները ընկալում և գրանցում են նրա կենսագործունեության 

ամենատարբեր բնագավառներում, երևույթների զարգացմանը համընթաց: 

Դիտման մեթոդը մեզ չի տալիս տվյալներ այն մասին, թե ինչու է մարդը կատարում 

դիտվող գործողությունները: Սա պարզելու համար անհրաժեշտ են այլ 

հետազոտություններ: 

Հարցման մեթոդ: Հարցումը առավել տարածված սոցիոլոգիական մեթոդներից է: 

Հարցման առանձնահատկությունն այն է, որ հետազոտության ժամանակ կարևորն 

ընդհանրական պատկերն է, այլ ոչ թե կոնկրետ հարցվողի պատասխանը: Սրանով էլ 

հարցման մեթոդը տարբերվում է հարցազրույցից, որտեղ կարևոր է հենց հարցազրույց 

տվող մարդու տեսակետը: Հարցման մեթոդը կիրառելիս հետազոտողը մշակում է իրեն 

հետաքրքրող երևույթի վերաբերյալ հարցեր և ներկայացնում դրանք հետազոտվողին: 

Հարցումները լինում են անմիջական և հեռակա, այսինքն` կարող է լինել և վերբալ 

հարցում, և էլեկտրոնային հարցում: Հարցման տեսակներ են հարցաթերթիկով հարցումը 

(անկետավորում), հեռախոսային հարցումը, անհատական և խմբային, փոստային և 

փորձարարական (պիլոտաժային) հարցումը: Այս հարցման ընթացքում փորձարկվում է 

հարցաթերթիկը, հարցերի մատչելիությունը: Նախնական փորձարկման փուլը կազմում է 
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բուն հետազոտության 5%-ը: Ստացված տեղեկատվությունը կարելի է ամփոփել 

ընդհանուր հարցման արդյունքների հետ: Հարցման այս փուլից հետո հարցաթերթիկը՝ 

բուն հարցաշարը, հնարավոր է փոփոխություններ կրի: 

Հարցազրույցի մեթոդ: Հարցազրույցի մեթոդը դասվում է որակական մեթոդների 

շարքին: Հարցազրույցի ժամանակ կարևոր է հետազոտողի անմիջական և ազատ շփումը 

հետազոտվողի հետ, որի շնորհիվ բացահայտվում է հետազոտվողի դիրքորոշումը 

ուսումնասիրվող երևույթի նկատմամբ: Հետազոտության ժամանակ կարող է 

ներկայացված լինել ինչպես մի անձի, այնպես էլ մի քանի անձանց հարցազրույցները: Ընդ 

որում՝ երկրորդ դեպքում ավելի մեծ է օբյեկտիվ լինելու և հետազոտվող խնդիրը մի քանի 

տեսանկյունից ներկայացնելու հնարավորությունը: 

Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ: Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդը 

սոցիոլոգիայում լայնորեն տարածված մեթոդ է: Վերջինս կարող է օգտագործվել ինչպես 

տեղեկատվության հավաքման հիմնական, այնպես էլ լրացուցիչ աղբյուր` զուգակցվելով 

որևէ այլ մեթոդի հետ: Պարզենք, թե ինչ է նշանակում փաստաթուղթ: Ընդունված է, որ 

փաստաթուղթ ասելով հասկանում ենք ցանկացած տիպի տեղեկատվություն, որը 

արձանագիված է տպագիր կամ ձեռագիր տեքստում, ֆոտո կամ աուդիո կրիչի վրա: Այս 

սահմանման հիման վրա կարելի է դիտարկել փաստաթղթերի տարբեր տիպեր` 

էլեկտրոնային և թղթային, փակ կամ բաց արխիվի պատկանող և այլն: Փաստաթղթերի 

վերլուծության մեթոդի լայն տարածումը կապված է մի քանի խնդիրների շրջանցման հետ: 

Այս մեթոդն ավելի քիչ ժամանակատար է, չի պահանջում մեծ ֆինանսական ու մարդկային 

ռեսուրսներ, սոցիոլոգը չի շփվում խոցելի խմբի` մարդկանց հետ և կարողանում է ազատ 

կերպով կազմակերպել իր ժամանակը: 

Ֆոկուս խումբ: Ֆոկուս-խումբն (անգլերեն` focus group) ուսումնասիրման 

գործընթաց է, որն անցկացվում է ինչ-որ թեմայի խմբակային քննարկման ժամանակ: 

Ներկայացնում է քննարկմանը մասնակցող մի խումբ մարդկանց կարծիքներն ու 

դիրքորոշումները:  
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Սոցիոլոգիայի մեթոդները, միայն տեսական գիտելիք ստանալով, հնարավոր չէ 

յուրացնել և լիարժեք կիրառել: Կարևոր դեր ունի սեփական սոցիոլոգիական 

ուսումնասիրություն կատարելը: Հետազոտություն անցկացնողին կարևոր է իմանալ, որ 

հարցվողի հետ հարաբերություններում սոցիոլոգը խստորեն պետք է ապահովի 

գաղտնիություն, նրա հայտնած տեղեկությունները անձնավորված չհրապարակի՝ 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծրագրով հրապարակումը նախատեսված է: Եվ այս 

մասին հարցման մասնակիցը ժամանակին տեղյակ է պահվել: Հիմնականում հարցումների 

արդյունքները կիրառվում և հրապարակվում են ընդհանրացված ձևով:  

Այսպիսով՝ արդի գրադարանավարը ձևակերպված, թե չձևակերպված, 

գիտակցված, թե չգիտակցված իր աշխատանքում կիրառում է թվարկված 

սոցիոլոգիական հետազոտություններ իրականացնելու բոլոր մեթոդները՝ հարցման, 

հարցազրույցի, փաստաթղթերի վերլուծության, դիտման, ֆոկուս-խումբ: Ինչը 

հնարավորություն է ընձեռում հասկանալու գործունեության ոլորտի խնդիրները, 

պահանջմունքները, մի շարք օրինաչափություններից ելնելով արդյունավետ 

կազմակերպել աշխատանքները։ 

1.2. Գրադարանավարի գործառույթները 

Ժամանակամից աշխարհում ավելի կարևոր է գրադարանավարի դերի 

բազմակողմանի ուսումնասիրությունը, քան պարզապես դիտարկել նրա աշխատանքը 

գրադարանային գործի պայմաններում: Անհրաժեշտ է դիտարկել ու գնահատել 

բազմատեսակ կապերի ամբողջական համակարգը և բոլոր այն դրսևորումները, որոնք 

բնութագրում են գրադարանային ոլորտի գործունեությունը և գրադարանավարների դերը 

այդ համատեքստում: Առհասարակ, գրադարանավարի մասնագիտության դերն ու 

նշանակությունը, բնույթն ու որակական առանձնահատկությունները սահմանվում 

են  գրադարանների և գրադարանային մասնագետների նկատմամբ հասարակության և 

հանրության կողմից ներկայացվող պահանջներով: 
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Հասարակությունը, կախված իր իսկ զարգացվածության մակարդակից, 

գրադարանավարներին վերագրում է այս կամ այն գործառույթները և համալրում դրանք 

որոշակի բովանդակությամբ: Նույն հասարակությունը նաև խթանում և վերահսկում է դրա 

իրագործումը: Որպեսզի պարզ լինի, թե ինչպես են օրինաչափ ձևով փոփոխվել և 

ընդլայնվել գրադարանավարի գործառույթները, պետք է ուսումնասիրել  

գրադարանավարի նկատմամբ սոցիալական անհրաժեշտության, պահանջի խնդիրը: 

Խոսքը վերաբերում է հանրային պահանջների ամբողջականությանը, որոնք անհրաժեշտ 

են և բավարար՝ հասարակության կողմից գրադարանավարին վերագրված 

գործառույթներն ամբողջությամբ իրականացնելու համար:  

Գրադարանավարի մասնագիտական գիտակցությունը, որն իրենից ներկայացնում 

է պատկերացումների, հասկացությունների, գաղափարների, հայացքների զարգացող 

համակարգ, կանխորոշվում է  գրադարանային գործունեության պայմաններով, ինչպես 

նաև հենց գրադարանավարի գործառույթների իրականացման գործընթացով, որն 

ուղղված է հանրության սոցիալական տեղեկատվության պահանջը բավարարելուն: 

Հասարակության պահանջների նկատմամբ գրադարանավարի ճշգրիտ պատասխանից է 

կախված իրական գրադարանային գործունեությունը: 

Ժամանակի ընթացքում փոփոխության են ենթարկվել գրադարանների առջև դրված 

խնդիրները, փոխվել են գրադարանների բովանդակությունն ու գրադարանավարի 

գործառույթները և վերափոխվել է վերջիններիս մասնագիտական գիտակցությունը: 

Խորհրդային տարիներին գրադարաններին հանձնարարված էր ծառայել իշխանության 

պահանջների գաղափարախոսությանը: Արդյունքում ձևավորվել էր «կատարող» 

գրադարանավարի կերպար, որը միայն մեխանիկական գործառույթներ էր 

իրականացնում: Գրադարանավարների աշխատանքում գերակայում էր պասիվությունը, 

մեխանիկականությունը, ավանդույթի ուժը, գրեթե չկար կամ առհասարակ բացակայում էր 

նորարարությունն ու ստեղծագործ մոտեցումը:  

Ներկայումս գրադարանավարի մասնագիտական գիտակցությունը վերածնունդ է 

ապրում: Այս մասնագիտության բազմազանությունն ու ծավալուն բնույթը 
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հնարավորություն են տալիս ձերբազատվել այդ հնացած և արդի պայմաններին ոչ 

համահունչ պատկերացումներից, փոխարինել դրանք նոր՝ գիտականորեն հիմնավորված 

և արդյունավետ պատկերացումներով: 

Այսօր գրադարանավարներից շատերը ակտիվորեն մասնակցում են 

գրադարանային գործի վերածննդի գործընթացին, բարձրացնում են այս աշխատանքի 

որակի նկատմամբ պահանջների և մասնագիտացման մակարդակը: Մեր օրերի 

աշխատանքում հմուտ գրադարանավարն արագ յուրացնում  է ոլորտի փոփոխվող 

պայմանները, որսում է տեղեկատվության հոսքը, մասնակցում է դրանց ստեղծմանը: 

Ակտիվորեն համագործակցում է տեղական կառավարման մարմինների հետ, 

ուսումնասիրում է ընթերցողների նոր պահանջներն ու կարիքները:  Գրադարանավարն 

այսօր դառնում է այն մասնագետը, որը շատ հարցերում անմիջականորեն ազդում է 

մշակույթի, կրթության և տեղեկատվակամ համակարգերի զարգացման վրա:  

Ամփոփելով միտքը՝  կարելի է առանձնացնել գրադարանային գիտակցության մի 

շարք չափանիշներ. 

 գրադարանային երևույթներն ու փաստերն իրենց ամբողջության, 

փոխհարաբերակցության ու փոխկապակցվածության կոնտեքստում վերլուծելու 

ունակություն 

 գրադարանային փոխգործակցությունների և փոխազդեցությունների առաջացմանը 

հետևելու ունակություն 

 գրադարանի գործունեությունը ընթերցողի նպատակների ու արդյունքների հետ 

փոխկապակցելու ունակություն 

 քարացած օրինաչափություններից ու կարծրատիպերից հրաժարվելու 

ունակություն 

 նոր չափանիշներ, մոտեցումներ, գործողություններ փնտրելու և գտնելու 

ունակություն 

 տեսականն ու նոր գաղափարները գործնական ու ստեղծագործ փնտրտուքներում 

կիրառելու ունակություն 
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 ընթերցողների հետ երկխոսության ընթացքում փաստերի տրամաբանությունն և 

համոզիչ փաստարկումներն արդյունավետ կիրառելու ունակություն: 

Գրադարանավարի մասնագիտության կարևորագույն պահանջներից է 

գրադարանավարի սոցիալական և մասնագիտական դիրքորոշման մեջ պարտադիր 

հստակությունը: Գրադարանավարի դիրքորոշումը գրադարանային իրականության և 

գրադարանային գործունեության նկատմամբ գրադարանավարի ինտելեկտուալ և 

էմոցիոնալ-գնահատող վերաբերմունքի համակարգն է, որը և հանդիսանում է նրա 

գործողությունների աղբյուրը:  

Գրադարանավարի դիրքորոշումը սահմանվում է մի կողմից՝ հասարակության 

կողմից նրան ներկայացվող պահանջներով, ակնկալիքներով ու հնարավորություններով: 

Մյուս կողմից՝ գործում են հենց գրադարանավարի ներքին անձնական հատկանիշներն ու 

ակտիվության աղբյուրները, մասնավորապես՝  նախասիրությունները, սրտացավությունը, 

շարժառիթները, նպատակները, գաղափարները, աշխարհայացքը և այլն: Հենց 

գրադարանավարի դիրքորոշման մեջ են դրսևորվում վերջինիս անձնական սոցիալական 

կողմնորոշումները, քաղաքացիական վարքագծի ու գործունեության տեսակը: 

Սոցիալապես ակտիվ գրադարանավարի՝ որպես  անձի, իր գործում  ներառված լինելու 

ցուցանիշ է հանդիսանում նրա մասնագիտական արժեքները, ինչպիսիք են 

գրադարանավարի գործառույթների սոցիալական դերի գիտակցումը, տվյալ 

մասնագիտությունն ընտրելու հանրային նշանակություն ունեցող շարժառիթը, 

արժեքային վերաբերմունքը գրադարանային գործի նկատմամբ, մասնագիտական 

պարտքն ու պատիվը, հարգանքը սեփական մասնագիտության նկատմամբ, 

ընթերցողների հետ մանկավարժական շփման ձիրքը, մասնագիտական ինքնակրթության 

և ինքնազարգացման ցանկությունը: 
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ԳԼՈւԽ ԵՐԿՐՈՐԴ 

Սոցիոլոգիական հմտությունները գարադարանավարի 

աշխատանքում 

Այսօր գրադարաններում աշխատող մարդկանց շարքերում շատ քիչ են մասնագետ-

սոցիոլոգները:  Փաստ է նաև, որ անընդհատ աճում է հետաքրքրությունը գրադարանային 

գործունեության նկատմամբ՝ սոցոլոգիական տեսանկյունից: Դրանից ելնելով՝ այսօր շատ 

գրադարանավարներ կատարում են իրենց սեփական հետազոտությունները (թեկուզ և 

շատ փոքր), վերլուծում են իրենց աշխատանքը, ուսումնասիրում են առկա պահանջարկը:  

Գրադարանավարները հասկանում և զգում են, որ այդ գործունեությունը ոչ միայն 

նպաստում է ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալուն, այլև օգնում է գրադարանից 

օգտվողների հետ ճիշտ շփվելուն, պետական կառույցների և ղեկավար մարմինների հետ 

շփվելու համապատասխան եզրեր գտնելու հարցում: Նաև նպաստում է բարդ տնտեսական 

իրավիճակում առավել արդյունավետ գործելու պայմաններ ստեղծելուն:  

Սոցիոլոգիական մոտեցումն անհրաժեշտ է, որ անընդհատ փոփոխվող սոցիալ-

մշակութային միջավայրում գրադարանները սահմանեն իրենց իրական տեղն ու դերը:  

Գրադարանավարի սոցիոլոգիական մոտեցումը աշխատանքին իր մեջ ներառում է 

մի շարք կարևոր հարցեր․ 

 ո՞վ  և ինչո՞ւ է այսօր հաճախում գրադարան 

 ժամանակակից գրադարանը և ժամանակակից գրադարանավարը 

 ընթերցող մարդիկ 

 ժամանակակից մարդու տեղեկատվական պահանջները և դրանք բավարարելու 

հնարավորությունները: 

Այս բոլոր հարցերի պատասխանները կարող են տալ գրադարանի այն աշխատողները, 
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ովքեր անցկացնում են գրադարանային հետազոտություններ և այդ հետազոտությունների 

արդյունքները ներդնում են իրենց գործունեության ոլորտում: Այսօր արդյունավետ 

աշխատանքի համար կարևոր է ձևավորել գրադարանավարների և մասնագետ-

սոցիոլոգների համագործակցություն, որը կզբաղվի հետազոտական աշխատանքներով, 

կամ ուղղորդող, խորհրդատվական ծառայություններ կմատուցի:  

Այսօր մեծ և փոքր գրադարաններում տարվող թեմատիկ հետազոտությունները շատ 

ընդլայնված են: Դրանք ընդգրկում են գրադարանային գործունեության բոլոր ոլորտները, 

բոլոր տեսանկյունները: Մասնավորապես՝ սպասարկում, մասսայական աշխատանքներ, 

կառավարում: Հետազոտությունները ավելի հաճախ կրում են մարկետինգային բնույթ: 

Այսինքն՝ դրանց միջոցով գրադարանները փորձում են լուծել մի շարք տնտեսական 

խնդիրներ:  

Մարկետոլոգիայի դասականներից մեկի՝ Ֆիլիպ Կոտլերի կարծիքով մարկետինգը  մի 

գործունեություն է, որն ուղղված է փոխանակման միջոցների բավարարմանը  (այսինքն՝ 

խոսքը վերաբերվում է ապրանքների և ծառայությունների առք ու վաճառքին, ինչպես նաև 

պահանջարկին ու առաջարկին): Կարևոր է նշել, որ շեշտը տնտեսագիտության վրա չի 

դրվում: Մարկետինգի տեսականի և գործնականի հետևում կանգնած է սոցիալական 

գիտությունների մի ամբողջ համակարգ: Եվ այդ համակարգում կարևոր դեր է խաղում 

հե՛նց սոցիոլոգիան:  

Ոչ կոմերցիոն կազմակերպությունների (այդ թվում՝ գրադարանների) մարկետինգը 

նախ և առաջ կապված է նյութական և սոցիալական ռեսուրսների փոխանակման հետ: 

Գրադարանային մարկետինգը  գրադարանավարի և ընթերցողի սոցիալական դերերի 

վերլուծությունն է: Դա նրանց փոխադարձ ակնկալիքների որոշակիությունն է, 

մասնավորապես՝ ընթերցողի սպասումները, որոնք մի կողմից կախված են իր անձնական 

պահանջներից, իսկ մյուս կողմից՝ գրադարանավարի կողմից նրա պահանջները 

բավարարելու պատրաստակամությունից: Դա ամենաարդյունավետ ուղիների մշտական 

փնտրտուքն է: 
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Սոցիալական փոխանակման գործընկերները, տվյալ դեպքում գրադարանավարը և 

ընթերցողը, հասարակության մեջ գրավում են որոշակի տեղ: Հենց այս տեսանկյունից էլ 

որոշվում է մի կողմից նրանց նպատակն ու արժեքները, մյուս կողմից՝ նրանց ռեսուրսները, 

այն է իշխանություն, կարգավիճակ, փող, բարոյական հեղինակություն: Իսկ 

փոխանակումը կատարվում է այն դեպքում, երբ անհատը կամ խումբը դրանում 

շահագրգռված է: Եթե գրադարանավարը աջակցություն է սպասում պետությունից, այլ 

կազմակերպությունից, առանձին անհատից, նշանակում է փոխադարձորեն պետք է նրանց 

տրամադրի անհրաժեշտ ծառայություններ կամ արժեքներ՝ նրանց նպատակները 

բավարարելու համար: Այս տեսակետը վաղուց նշված է գրադարանային մարկետինգի 

մասնագետների կողմից: 

Գրադարանները կազմակերպություններ են, որոնք ինչ-որ բան են առաջարկում:  Եվ 

որքան օգտատերերը ինտենսիվ են օգտվում նրանց առաջարկած ծառայություններից, 

որքան գրադարանավարները ճշգրիտ են որոշում ու որակյալ ծառայություն մատուցում 

նրանց, որքան մեծ թվով գոհունակ ընթերցողներ են լինում, այնքան մեծ է լինում 

հասարակական կազմակերպությունների և հովանավորների կողմից ցուցաբերվող 

աջակցությունը:  

Ելնելով նրանից, որ մի կողմում արժեքներն են, իսկ մյուս կողմում այն իրավիճակը, 

որում գտնվում է գրադարանավարը, որոշվում է մասնագետի դերը:  

Շատ կարևոր է փաստել, թե ով է 21-րդ դարի գրադարանավարը՝  ֆոնդի 

պահապա՞ն, տեղեկատվություն պրամադրո՞ղ, կրթո՞ղ, թե՞ որոշակի մտքեր տարածող: 

Ի՞նչ դեր պետք է նա խաղա: Ու՞մ հետ և ի՞նչ փոխանակի, մարկետինգային լեզվով ասած`  

ո՞ր շուկան ընտրի և ո՞ր հաճախորդին դիմի: Նմանատիպ հարցերը կարող են որոշել ոչ 

միայն մարկետինգային բնույթի աշխատանքային մեթոդիկան, այլև որոշել դրանց 

նպատակները ավելի մեծ ու լայնածավալ հետազոտություններում: Այսօր նմանատիպ 

հետազոտություններ շատ հաճախ հանդիպում ենք նաև ոչ մեծ գրադարաններում: Դրանք 

բոլորովին կապ չեն ունենում այդ գրադարանների հստակ խնդիրների և գործունեության 

հետ: Օրինակ՝ կարող են ուսումնասիրել գրադարանից օգտվողների կարծիքը այս կամ այն 
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երևույթի նկատմամբ, նաև խնդիրների, տարբեր արժեքների նկատմամբ: Թեմաները 

կարող են շատ բազմազան լինել՝ ընտանիք, էկոլոգիա, առողջ ապրելակերպ, կրոնական 

հայացքներ, քաղաքական ու էսթետիկական նախասիրություններ և այլն: Իհարկե, այս 

ամենից առավել, գրադարանային սոցիոլոգներին հետաքրքրում են ընթերցանության 

խնդիրները և դրանց փոփոխությունները ժամանակակից աշխարհում:  

Եվ այսպես, կան հետազոտությունների երկու տեսակ, որոնք իրականացնում են 

գրադարանային սոցիոլոգ-մասնագետները: Առաջին տեսակը անվանում ենք «մաքուր 

մարկետինգային», մինչդեռ երկրորդ տեսակի հետազոտությունների թեմաները բոլորովին 

կապված չեն տվյալ գրադարանի գործունեության կամ արդիականացման հետ: Այս երկու 

տեսակի հետազոտությունների միջև գոյություն չունի հստակ սահմանագիծ:  

Նմանօրինակ հետազոտությունների հիմնական էությունը մասնագետի մեջ է՝ նրա 

հետաքրքրասիրությունների, եռանդի, պատրաստակամության: Շատ կարևոր է, թե 

որքանով է նա հետաքրքրված ընդլայնելու իր աշխարհայացքը, զարգացնելու իր 

հետազոտական հմտությունները, վերամշակելու սոցիալական հայացքները: Եթե այս 

երևույթները առկա են, ապա նեղ հետազոտությունների արդյունքները ոչ միայն հաջողված 

մարկետինգային որոշումներ են, այլև գործընկերների լայն շրջանակներում ընդհանուր 

սոցիոլոգիական պլանի վրա արված եզրահանգումներ: Եվ այդ ընդհանուր 

հետազոտության արդյունքները կարող են օգտագործվել ինչպես գրադարանների 

զագացման հասկացության մեջ, այնպես էլ նրա պրակտիկ աշխատանքում: 

Անդրադառնալով գրադարանային սոցիոլոգի խնդիրներին՝ հարկ է սկսել մարկետինգային 

մասից և միայն հետո խորասուզվել ներգրադարանային խնդիրների մեջ: Դրանցից 

ամենահիմնականը, որն իր մեջ ընդհանրացնում է մնացածի մեծ մասը,  օգտատերերի 

բավարարվածության աստիճանն է  գրադարանային գործունեության տարբեր 

բնագավառներում: Այլ կերպ ասած՝ տվյալ ժամանակահատվածում տվյալ գրադարանի 

ծառայություններից օգտվողների բոլոր պահանջներին համապատասխանելը: Դա շատ 

կարևոր է ինչպես հանրային և գիտատեխնիկական գրադարանների, այնպես էլ 

ուսումնական հաստատությունների գրադարանների համար: Սոցիոլոգի ուշադրությունը 
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այստեղ գրավում են մի շարք հարցեր՝ ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ խմբակային: 

Դրանք են․ 

 պահանջարկը և նրա բավարարումը, պահանջարկի և բավարարվածության 

հարաբերակցությունը 

 մերժման պատճառները, թեման, քանակը 

 ընթերցողների կարծիքը գրադարանային ֆոնդի մասին․ ֆոնդը, նրա կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, փաստաթղթերի տարատեսակները, նորույթները և այլն 

 գրադարանից օգտատերերի կարծիքը տեղեկատվական համակարգի և 

տեղեկատվական ծառայության մասին 

 նրանց կարծիքը անձնակազմի մասին․ գրադարանավարների ուշադրությունը, 

բանիմացությունը, սիրալիրությունը և այլն 

 կարծիքը գրադարանի տեխնիկական հագեցվածության մասին (այսինքն 

գրադարանի տեխնիկական միջոցների համապատասխանությունը ժամանակակից 

աշխարհի պահանջներին՝ 

և, իհարկե, այս ամենը գրադարանի սոցիոլոգի տեսանկյունից 

 օգտատերերի կարծիքը գրադարանի հարմարավետության և հասանելիության 

մասին՝ գրադարանի աշխատանքային օրերն ու ժամերը, լուսավորվածությունը, 

սենյակի ջերմաստիճանը, կահույքը, ձևավորումը և այլն: 

 գրադարանի տեղեկատվական աղբյուրների նշանակությունը․մուտք ֆոնդերի 

հասանելիությունը, գրադարանավարի երաշխավորությունը, ցուցահանդեսների 

կազմակերպումը և այլն  

 գրադարանից օգտատվողների վերաբերմունքը գրադարանին, նրա ամբողջական 

գործունեության գնահատականը: 

Խնդիր է նաև այն, թե օգտատերերի կողմից ինչ կարծիք կձևավորվի գրադարանի 

մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ:  Ուսումնական, տեղեկատվական, 

ինքնակրթական, զվարճալի, էսթետիկական ընթերցանությունների դերն ու 

բովանդակությունը, անկասկած, իրենց ազդեցությունն են ունենում օգտատերերի 
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պահանջների բավարարմանը: Իրականում կարևորագույն մարկետինգային խնդիր է 

հանդիսանում հենց ինքը՝ գրադարանից օգտվողների սոցիալական խումբը: Իսկ 

բավարարվածության աստիճանն այն է, թե ում պահանջները պետք է բավարարի 

գրադարանը, այսինքն ինչպիսին է գրադարանից օգտվողների տարիքը, սեռը, կրթությունը 

և այլ բնորոշ գծեր: Սոցիոլոգը հետազոտության օբյեկտ կարող է վերցնել ոչ թե բոլոր 

օգտատերերին, այլ ինչ-որ չափանիշներով առանձնացված սոցիալական խմբերի: 

Սոցիոլոգի ուշադրության կենտրոնում կարող է լինել գրադարանի կոլեկտիվի խնդիրները, 

գրադարանավարի և օգտատերերի փոխհարաբերությունները, աշխատանքային 

պայմանների որակի բարձրացումը և այլն: Որո՞նք են ընդհանուր դաշտի 

«մարկետինգային» բաժնի այլ խնդիրները: Խոսքը, նախ և առաջ, նոր օգտատերերին 

ընթերցանության մեջ ներգրավելու մասին է՝ իհարկե, պահպանելով հներին: Իսկ դրա 

համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մարդկանց անընդհատ աճող տեղեկատվական և 

մշակութային պահանջները: Ուսումնասիրել գրադարանի շրջակայքում ապրող 

դպրոցականներին, ուսանողներին, աշխատողներին, իմանալ նրանց, ովքեր կարող են 

գրադարանի և աշխատակազմի հետ միասին բավարարել հանրության պահանջները: 

Գրադարանային սոցիոլոգին օգտակար է հնարավորինս ճշգրիտ իմանալ և 

բազմակողմանի տեղեկատվություն ստանալ սպասարկման ոլորտի մասին: Դրանք են՝ 

բնակչության թիվը, տարիքային կառուցվածքը, կրթությունը, մասնագիտությունը։ Տվյալ 

շրջանում գործող գրադարանները, տեղեկատվական կենտրոնները, դրանց ռեսուրսները՝ 

ֆոնդեր, կադրեր, տեխնիկական սարքավորումներ: Ուսումնական հաստատությունները՝ 

միջին, միջին մասնագիտական, բարձրագույն, դրանց մասնագիտացումը, 

ուղղվածությունը, սովորողների թիվը, առկա գրադարանները և դրանց ռեսուրսները: 

Հիմնարկները, ձեռնարկությունները, դրանց ուղղվածությունը, աշխատողների թիվը, 

առկա գրադարանները և դրանց ռեսուրսները: Մշակութային կազմակերպությունները՝ 

թատրոն, կինոթատրոն, ակումբ, ցուցահանդես, դրանց գործունեության ծրագրերը: 

Վերլուծելով իր գրադարանից օգտվողների ընդլայնման հնարավորությունները՝ 

սոցիոլոգը պետք է ուսումնասիրի և ձեռքի տակ ունենա որոշակի տեղեկատվություն, որը 

կբնութագրի հետևյալը. 
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 իր գրադարան հաճախող այցելուների քանակը սպասարկվող շրջանի բնակչության 

մեջ ամբողջությամբ և մասնակի:  

 գրադարաններ այցելողների թիվը տվյալ շրջանի բնակչության մեջ, սպասարկման 

տարածքի բնակչության՝ սովորողների, աշխատողների տեղեկացվածության 

աստիճանը տվյալ շրջանի գրադարանների և դրանց հնարավորությունների մասին 

 բնակչության կարծիքը կոնկրետ տվյալ գրադարանի, նրա ռեսուրսների մասին 

 պառճառներ, որոնցով մարդիկ չեն հաճախում կամ էլ դադարել են հաճախել տվյալ 

գրադարանը կամ գրադարաններ ընդհանրապես 

 բնակչության կարծիքը այն մասին, թե ինչ պետք է փոխել տվյալ գրադարանում, 

որպեսզի նրանք նորից հաճախեն, նրանց պատկերացումները ժամանակակից լավ 

գրադարանի մասին 

 պոտենցիալ օգտատերերի տեղեկատվական, մշակութային պահանջները, որոնք 

բավարարվում են տվյալ գրադարանի կողմից ներկայումս կամ էլ որոշակի 

փոփոխություններ կատարելուց հետո մատուցվող ծառայություններով: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ գրադարանային գործում սոցիոլոգիայի ընդհանուր 

խնդիրները, ինչպես նաև ընթերցանության սոցիոլոգիան ներառում են հետևյալը․ 

 ժամանակակից գրադարանը, նրա դերն ու նշանակությունը 

 գրադարանի կարևորությունը բնակչության որոշակի խմբերի համար 

 գրադարանը որպես սոցիալական ինստիտուտ 

 ընթերցանության դերն ու նշանակությունն այսօր 

 ընթերցանությունը՝ տեղեկատվություն ստանալու այլ մեթոդների կողքին 

 իրական և փաստացի գրադարանային սպասարկում 

 ժամանակակից գրադարանավար. մասնագիտության ձևափոխություն, 

հմտությունների ընդլայնում:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ 

Այսպիսով՝ հասարակական կարծիքը, նրանց պահանջմունքներին 

համապատասխան արձագանքը գրադարանավարի կարևոր գործառույթներից մեկն է։ 

Նա էլ սոցիոլոգի նման աշխատում է հանրության տարբեր սոցիալական խմբերի հետ։ 

Ուշադրության կենտրոնում է պահում գրադարանից գտվողների  խնդիրները, 

գրադարանավարի և ընթերցողների  փոխհարաբերությունները, աշխատանքային 

պայմանների որակի բարձրացումը և այլն: Գրադարանավարի սոցիոլոգիական 

մոտեցումը աշխատանքին իր մեջ ներառում է մի շարք կարևոր հարցեր՝  

 ո՞վ է և ինչո՞ւ է  հաճախում գրադարան 

 ինչպիսի՞ն  է կամ ինչպիսի՞ն պետք է լինի ժամանակակից գրադարանը և 

ժամանակակից գրադարանավարը 

 որո՞նք  են ընթերցողների տեղեկատվական պահանջները և դրանք 

բավարարելու հնարավորությունները: 

Այս բոլոր հարցերի պատասխանները կարող են տալ այն գրադարանի 

աշխատողները, ովքեր անց են կացնում գրադարանային հետազոտություններ և այդ 

հետազոտությունների արդյունքները ներդնում են իրենց գործունեության ոլորտում: Իր 

մասնագիտական աշխատանքը լավ կատարող ցանկացած գրադարանավար 

տիրապետում, կամ գոնե ձգտում է իր աշախտանքին մոտենալ այս տեսանկյունից 

Աշխատանքը գրելիս փաստեցի, որ գրադարանավարի աշխատանքում սոցիոլոգիական 

մոտեցումը ավելի շուտ կարելի է հանդիպել արտերկրյա հեղինակների 

աշխատություններում։ Թեպետև մոտեցումը արդիական է բոլոր ժամանակակից 

գրադարանների, գրարդարանավարների համար։ 

Կարծում եմ՝  տարբեր ուսումնասիրություններ կատարելիս  «Աշխատանքի 

գործիքներ» հավելվածում առաջարկվող գործիքները որպես ուղեցույց կծառայեն 

մասնագետ-գրադարանավարի համար:  
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Օգտագործված գրականություն ցանկ* 

1. Самохина М.М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог: практическое 

пособие для тех, кто хочет и любит исследовать. – М.: Рос. гос. юнош. б-ка., 2008. 

2. Самохина М.М Из жизни сегодняших библиотек: мнение библиотечного социолога- М. 

2005. 

3. Крейденко В.С. «Библиотечные исследования» М. 2007. 

4. Ուլևս  Լ.Ա. «Գրադարանի առաջընթացը սկսվում է հետազոտությունից» 

5. Соловьева И.И. Социологиуеские и маркетинговые исследование как метод изучения 

потребителя публичной библиотеки – М.2008 

6. Равинский Д. К.  Библиотека и вызовы ххi века  М. 2006 

7. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա, Երևան, 2006 

8. Կրավչենկո Ա. Ի. – Սոցիոլոգիա, Երևան, 2004 

 

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

9. http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-bibliotechnoe/sotsialnyie-funktsii331-

suschnostnyie-14797.html 

10. http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-bibliotechnoe/vopros-povyishenie-kvalifikatsii-

18296.html 

11. https://newtonew.com/school/bibliotekar-professija-kotoruju-rano-horonit 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

*Աշխատանքը ազդեցություն է կրել ցանկում նշված թվային և թղթային աղբյուրներից։ 

http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-bibliotechnoe/sotsialnyie-funktsii331-suschnostnyie-14797.html
http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-bibliotechnoe/sotsialnyie-funktsii331-suschnostnyie-14797.html
http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-bibliotechnoe/vopros-povyishenie-kvalifikatsii-18296.html
http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-bibliotechnoe/vopros-povyishenie-kvalifikatsii-18296.html
https://newtonew.com/school/bibliotekar-professija-kotoruju-rano-horonit
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Հավելված 

Աշխատանքային գործիքներ 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 1 

Գրադարանից օգտվողի պահանջներ 

Հարգելի´ ընթերցող, հարցման նպատակն է պարզել գրադարանից օգտվողների 

նախասիրությունները, պահանջմունքները, ինչպես նաև ակնկալիքները 

գրադարանից:  Ձեր անկեղծ պատասխանները կնպաստեն մեր համատեղ աշխատանքի 

լավացմանը։ Ստացված արդյունքները ներկայացվելու են ընդհանրացված ձևով։ Կանխավ 

շնորհակալ ենք հարցմանը մասնակցելու համար։ 

*Հարցաթերթիկի լրացումը։ Ընտրե´ք հարցին հաջորդող պատասխաններից մեկը կամ ավելին և 
նշե´ք։ Կան հարցեր, որոնց պատասխանները դուք պետք է գրեք։ 

 

1․ Որքա՞ն հաճախ եք այցելում գրադարան. 

o հաճախ 

o ժամանակ առ ժամանակ 

o հազվադեպ 

o այլ պատասխան՝ ___________________________________________ 

2․ Ի՞նչ ժանրի գրքեր եք նախընտրում. 

o պատմական  

o գեղարվեստական 

o մասնագիտական 

o այլ պատասխան՝   _________________________________________ 
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3․ 3․  Գրքի, այլ նյութերի ո՞ր տեսակն է Ձեզ համար առավել նախընտրելի. 

o Էլեկտրոնային 

o տպագիր  

o և՛ էլեկտրոնային, և՛ տպագիր 

4. Բացի գրքերից, ուրիշ ինչի՞ց եք օգտվում գրադարանում. 

o թերթեր կամ ամսագրեր 

o համացանց 

o համակարգիչ 

o այլ պատասխան՝  _______________________________________ 

5. Գնահատեք գրադարանի գրքերի հասանելիությունը 1-5 միավորով (1-ը նվազագույնն 

է, 5-ը` առավելագույնը): (Նշել միայն պատասխան)  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

6. Գնահատեք գրադարանի սպասարկման որակը 1-5 միավորով (1-ը նվազագույնն է, 

5-ը` առավելագույնը): (Նշել միայն պատասխան) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

  



26 
 

7. Ի՞նչ կցանկանայիք փոփոխել գրադարանում (Ձեր առաջարկները). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 8. Նշե´ք Ձեր տարիքը. 

              __________ 

9․Նշե´ք Ձեր սեռը. 

o իգական 

o արական 

10․ Նշե´ք . (Նշել միայն պատասխան) 

o աշակերտ եմ 

o ուսուցիչ եմ 

o ուսանող եմ 

o ծնող եմ 

o թաղամասից գրանցված ընթերցող եմ 

o գրանցված ընթերցող եմ 

o այլ պատասխան՝ ________________________________________ 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 2 

Նոր գրքերի պատվեր գրադարանին 

Հարգելի´ ընթերցող, հարցման նպատակն է պարզել, թե ինչպիսի գրքերի կարիք ունի 

գրադարանն այս պահին: Ձեր պատասխանները կնպաստեն մեր համատեղ աշխատանքի 

լավացմանը։ Ստացված արդյունքները ներկայացվելու են ընդհանրացված ձևով։ Կանխավ 

շնորհակալ ենք հարցմանը մասնակցելու համար։ 
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*Հարցաթերթիկի լրացումը։ Ընտրե´ք հարցին հաջորդող պատասխաններից մեկը կամ ավելին և 
նշե´ք։ Կան հարցեր, որոնց պատասխանները դուք պետք է գրեք։ 

 

1․   Ի՞նչ ժանրի գրքեր եք նախընտրում. 

o պատմական  

o գեղարվեստական 

o մասնագիտակա 

o այլ պատասխան՝   _________________________________________ 

2․  Նշե´ք՝ ի՞նչ գիրք (գրքեր) կուզենայիք, որ լիներ մեր գրադարանում. 

Հեղինակ, վերնագիր___________________________________________ 

——————————————————————————————— 

3․  Գրքի, այլ նյութերի ո՞ր տեսակն է Ձեզ համար առավել նախընտրելի. 

o էլեկտրոնային  

o թղթային 

o և՛ էլեկտրոնային, և՛ տպագիր 

4․ Ո՞ր հրատարակչության գրքերին եք նախապատվություն տալիս. 

o Անտարես 

o Զանգակ 

o Նոյան Տապան 

o Էդիթ Պրինտ 

o Այլ պատասխան՝__________________________________________________ 

 

5․ Ինչո՞ւ հենց այդ հրատարակչության գրքերը։ 



28 
 

—————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————— 

 

6․ Նշե´ք Ձեր տարիքը. 

_______________ 

 

7․ Նշե´ք Ձեր սեռը. 

o իգական 

o արական 

      8․ Նշե´ք . (Նշել միայն պատասխան) 

o աշակերտ եմ 

o ուսուցիչ եմ 

o ուսանող եմ 

o ծնող եմ 

o թաղամասից գրանցված ընթերցող եմ 

o գրանցված ընթերցող եմ 

o այլ պատասխան՝ ________________________________________ 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 3 

Գրադարանի սպասարկման որակի չափում 

Հարգելի´ ընթերցող, Ձեր պատասխանները կնպաստեն մեր համատեղ աշխատանքի 

լավացմանը։ Ստացված արդյունքները ներկայացվելու են ընդհանրացված ձևով։ Կանխավ 

շնորհակալ ենք հարցմանը մասնակցելու համար։ 

*Հարցաթերթիկի լրացումը։ Ընտրե´ք հարցին հաջորդող պատասխաններից մեկը կամ ավելին և 
նշե´ք։ Կան հարցեր, որոնց պատասխանները դուք պետք է գրեք։ 
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1․ Որքա՞ն ժամանակ է, որ օգտվում եք մեր գրադարանից։ 

——————————————————————————— 

2․ Գնահատեք գրադարանի սպասարկման որակը 1-5 միավորով (1-ը նվազագույնն է, 5-ը` 

առավելագույնը): (Նշել միայն պատասխան) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

3․ Նշե´ք, թե ինչի հետ եք համաձայն․  

o գրադարանում միայն հին գրքեր են 

o գրադարանը համալրված է նոր հրատարակության գրքերով 

o գրադարանում երբեք չես գտնի քեզ անհրաժեշտ որևէ գիրք 

o գրադարանում միայն դասագրքեր են 

o գրադարանը չի գործում ամեն օր 

o գրադարանի աշխատանքային ժամերը մատչելի չեն 

o գրադարանը չունի համապատասխան պայմաններ 

o գրադարանը համալրված չէ նորագույն տեխնոլոգիաներով՝ համակարգիչ, 

պատճենահամնան սարք 

o գրադարանում չկա ինտերնետ կապ 

o գրադարանը չունի էլեկտրոնային ռեսուրսներ 

o գրադարանը չունի ընթերցասրահ 

o գրադարանի աշխատակիցները չեն տիրապետում իրենց աշխատանքին 

o գրադարանի աշխատակիցները ոչ բավարար սիրալիր են  
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o այլ պատասխան՝ ————————————————————————————— 

5․ Ի՞նչ կցանկանայիք փոփոխել գրադարանում (Ձեր առաջարկները). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 6․Ի՞նչ այլ գրադարաններից եք օգտվում․  

o Թվային—————————————————————————————————— 

o Ֆիզիկական———————————————————————————————— 

 7․ Նշե´ք Ձեր տարիքը. 

              __________ 

8․ Նշե´ք Ձեր սեռը. 

o իգական 

o արական 

9․  Նշե´ք . (Նշել միայն պատասխան) 

o աշակերտ եմ 

o ուսուցիչ եմ 

o ուսանող եմ 

o ծնող եմ 

o թաղամասից գրանցված ընթերցող եմ 

o գրանցված ընթերցող եմ 

o այլ պատասխան՝ ________________________________________ 
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ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 4  

Գրադարանի տեղեկատվական բազայի կառուցվածքի օրինակ (աշխատանքային 

ուղեցույց) 

 

 Ընթերցողի անուն, ազգանուն 

 Դասարան 

 Պաշտոն՝ դասավանդող, աշակերտ, ընթերցող և այլն 

 Հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային հասցե 

 Գիրք (հեղինակ, վերնագիր, տարեթիվ) 

 Սպասարկման օր , ամիս, թիվ 

 Վերադարձ․  օր, ամիս, թիվ 

 Այլ ծառայություններ, որը մատուցում է գրադարանը՝ պատճենահանում, թվային 

ռեսուրսների, տեխնիկայի տրամադրում 

 Այլ նշումներ 


