
Համակարգիչներ, ծառայություններ եւ Wi-Fi ինտերնետ գյուղական գրադարանների համար 

Միջանկյալ զեկույց 

Ծրագրի հիմնական նպատակն էր բարելավել գյուղական գրադարանների աշխատանքը` 
ապահովելով նրանց համակարգիչները` հագեցած գրադարանային կառավարման ծրագրերի 
եւ գրքերի շրջանառության ծրագրով, որը թույլ կտա բաժանորդագրվել անդամներին, գրանցել 
գրքերը, կազմակերպել գրքերի շրջանառությունը, փնտրել գրքեր, հետեւել գրքերի շարժմանը, 
վարել դուրս գրման և վերադարձման մատյանը, ինչպես նաեւ գրադարանում գրքերին 
վերաբերող ցանկացած անհրաժեշտ տեղեկատվություն արագ ստանալուն: Հայաստանում 
գյուղական գրադարանների ճնշող մեծամասնությունը համակարգիչներ չունի: 

Գյուղական շրջաններում եւս մեկ խնդիր էր համակարգչային ծառայության հմտությունների 
բացակայությունը: Շատ հաճախ գյուղական վայրերում գտնվող գրադարանները, նույնիսկ 
համակարգիչ ունեցողները, չեն կարողանում օգտագործել դրանք, երբ առաջանում են 
խնդիրներ, սպասարկման անձնակազմի, գիտելիքների եւ հմտությունների բացակայության 
պատճառով: Հասկանալի է, որ նրանք նաեւ օգնության կարիք ունեն խնդիրների լուծման եւ 
վերանորոգման, օպերացիոն համակարգի եւ կիրառման ծրագրի տեղադրման հարցում: 
Աջակցման հետեւյալ ծրագիր է մշակվել. 
- Ստեղծել գրադարանի կառավարման պառզ ծրագիրը 
- Գրադարաններին համակարգիչներ տրամադրել 
- Սովորեցնել գրադարանավարներին օգտագործել գրադարանային կառավարման ծրագիրը 
- Գրադարանային համակարգիչների խնդիրների լուծում եւ վերանորոգում: 
Մենք պատրաստվում էինք գնել 20 համակարգիչ ԻՀ ՀԿ-ի ռեսուրսների եւ 50 համակարգիչ 
BNet դրամաշնորհի միջոցներով: 

Մենք արդեն իսկ 50 համակարգիչ ենք տեղադրել գրադարանային ծրագրերի հետ եւ 
ուսուցանել 50 գրադարանավարներ: Յուրաքանչյուր նվիրատվություն հավաստվում է 
գրադարանների ղեկավարների կողմից կնքված պայմանագրով: Ծախսերը ներառում էին 
համակարգչային եւ տրանսպորտային միջոցներ, համակարգչային սարքավորումների 
տրմադրում գյուղական շրջանների համար: Որոշ գրադարաններում տեղադրվել են Wi-Fi 
ռաուտերները: Մենք նաեւ տրամադրել ենք ՏՏ ծառայություններ գյուղական գրադարանների 
համար: Շատ վայրերում ոչ միայն պետք է սովորեն գրադարանի կառավարման ծրագրային 
ապահովումը, այլեւ օպերացիոն համակարգերի եւ համակարգչային տեխնիկայի 
հիմունքները, որպեսզի կարողանան լուծել փոքր խնդիրներ: Գրադարանավարների հետ մենք 
անընդհատ հեռախոսային կապ ունենք եւ փորձում ենք հնարավորինս արագ արձագանքել 
նրանց կարիքներին: 

Գրադարանի կառավարման ծրագիրը հեշտությամբ է տեղադրվում եւ ունի պարզ ինտերֆեյս: 
Բացի այդ, մենք զորավարժություններ ենք անցկացնում քրադարանավարների համար: 

 



Գյուղական շրջաններ այցելելուց բացի տեղադրված գրադարանային համակարգիչներից 
մենք վերանորոգել ենք 33 համակարգիչ: 

Ծրագրային ապահովման տեղադրման եւ ուսուցման համար ծախսվել է 190 ժամ: 

Գյուղական շրջաններում եղել են հետեւյալ ճանապարհորդությունները. 

Երեւան-Գորիս-Խնձորեսկ-Վերիշեն-Աքքեր-Կարահունջ 

Երեւան-Կապան-Բաղաբուրջ-Բարբատ-Բեհհ-Աշոտավան 

Երեւան - Հադրութ 

Երեւան-Հրազդան-Մեղրաձոր 

Երեւան-Հրազդան-Մարմարիկ 

Երեւան - Հրազդան 

Երեւան - Ծովագյուղ 

Ստորեւ բերված է գյուղական վայրերի ցուցակը, որտեղ տեղադրված են համակարգիչները եւ 
դրանց լուսանկարները: 
  
    



Աշտարակ, 2-րդ դպրոցական գրադարան 

 
 

 
Բաղաբերդի թաղային գրադարան 

 
  



Բաղաբերդ թաղամասի ակումբ-գրադարան 

 
Բաղաբունջ բնակավայրի ակումբ-գրադարան 

 
  



Կապան - Շինարաների համայնք թաղամասի գրադարան 

 
Կապան - Ձորք ակումբ-գրադարան 

 
  



Ղարաբաղ-Քյուրաթաղ գյուղի գրադարան 

 
Գեղարքունիքի մարզ, Չկալովկա գյուղի գրադարան 

 
  



Գեղարքունիքի մարզ, Դթմաշեն գյուղի գրադարան 

 
Գեղարքունիքի մարզ, Զովաբեր գյուղի գրադարան 

 



Գորիսի կենտրոնական գրադարան 

 

Գորիսի մանկական գրադարան 

 
 

  



Գորիսի Ակներ գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Ավանգարդ գրադարա 

 
  



Գորիս քաղաքի Գուսան Աշոտի 8 գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Գուսան_Աշոթի 21 գրադարան 

 
  



Գորիս քաղաքի Հալիձոր արվարձան գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Հարջիս արվարձանի գրադարան 

 
  



Գորիս քաղաքի Խնձորեսկ արվարձանի գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Քարահունջ արվարձանի գրադարան  

 
  



Գորիս քաղաքի Շինուհայր արվարձանի գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Սվարանձ արվարձանի գրադարան 

 



Գորիս-Սյունիք 175 գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Տաթեւ արվարձանի գրադարան 

 
  



Գորիս քաղաքի Վանքի Թափ (Թանձա Թափ) արվարձանի գրադարան 

 
Գորիս քաղաքի Վերիշխան արվարձանի գրադարան 

 
  



Գորիսի Սվարանձ արվարձանի գրադարան 

 
 

 Հրազդանի քաղաքային հեռուստատեսության գրադարան 

 
 
  



Հրազդանի 4-րդ գրադարան 

 
Կապանի Բարբարաթ թաղամասի գրադարան 

 
  



 Կապանի Դեյվիդ թաղամասի ակումբային գրադարան 

 
Կապանի Աշոտավան թաղամասի գրադարան 

 
  



Կապանի Բեխ արվարձանի գրադարան 

 
Կապանի Քավարտ արվարձանի գրադարան 

 



Լեռնանիստ գյուղի գրադարան 

 
Մարմարիկ գյուղի գրադարան 

 
  



Մեղրաձորի գյուղի գրադարան 

 
Կապանի Մինաս Պապյան թաղամասի գրադարան 

 
  



Կապանի Մուշեղ Հարությունյան թաղամասի գրադարան 

 
Կապանի Ռաֆայել Մինասյան թաղամասի գրադարան 

 
  



Սյունիք, Դաստակերտ գյուղի գրադարան 

 
Ծովագյուղ գյուղի գրադարան 

 
  



Վաչագան գյուղի ակումբ-գրադարան 

 
Երեւանի 16-րդ գրադարան 

 
 


