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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Գրադարանավարը` հոգեբան» աշխատությունը բաղկացած է ներածությունից, 

տեսական մասից, որն իր հերթին կազմված է երկու գլխից, հետազոտական բաժնից, 

եզրակացությունից և գրականության ցանկից:  

  «Գրադարանավարը՝ հոգեբան»  դիպլոմային աշխատանքում ներկայացված է 

գրադարան, հոգեբանություն հասկացությունները,  գրադարանավարին և հոգեբանին 

ներկայացվող պահանջները:   

Աշխատանքի նպատակն է ՝ 

 ցույց տալ գրադարանավարի կարևորությունը անձի զարգացման գորխընթացի 

մեջ 

 ցույց տալ, որ գրադարանավարը պետք է լինի բազմակողմանի զարգացած 

 պարտադիր ունենա հոգեբանական տարրական կրթություն կամ  մասնակցած 

լինի հոգեբանական վերապատրաստումների, որպեսզի էլ ավելի լավ ճանաչի 

ընթերցողի անձը:   

Այս աշխատանքն իրականացնելու և վերը նշված նպատակին հասնելու համար մեր 

առջև դրեցինք հետևյալ խնդիրները՝ 

 ուսումնասիրել հոգեբանի և գրադարանավարի անձնային որակներն ու դրանց 

ներկայացվող պահանջները 

 գտնել գրադարանավարի աշխատանքում հոգեբան լինելու կարևորությունը կամ 

հակառակը 

  հետազոտություն իրականացնելու համար հարցաշար մշակել 

 Ստացված արդյուքները վերլուծել: 



4 
 

Ի սկզբանե՝ պատմություններից գիտենք, որ գրադարանավարը կարևորագույն դեր է 

խաղում մարդկանց կյանքում: Նա այն անձն է, ով ամեն  օր շփվում, խորհուրդներ է 

տալիս և պետք է լինի բազմակողմանի զարգացած, մեր դիպլոմային աշխատանքի 

միջոցով կհաստատենք նաև, որ գրադարանավարը պետք է լինի նաև հոգեբան, կամ 

առնվազն պետք է ունենա հոգեբանական տարրական գիտելիքներ, կարողանա առանց  

հաղորդակցական խնդիրների շփվել մարդկանց հետ և ճիշտ խորհուրդներ տալ 

ընթերցողին՝ հասկանալով նրա պահանջմունքները, դրդապատճառները, հոգեվիճակը: 

Կարևորելով թեմայի արդիականությունը՝ նախ ուսումնասիրել ենք ‹‹գրադարան››, ապա 

‹‹հոգեբանություն›› հասկացությունները, այնուհետև անդրադարձ կատարել 

գրադարանավարի և հոգեբանի մասնագետներին ու նրանց անձին ուղղված 

պահանջներին: Հետազոտական մասում ներկայացված է մեր իսկ կազմած հարցերով 

սոցիալական հարցման արդյունքներն ու վերլուծությունը, ինչին հանգել ենք հարցման 

արդյունքներն ուսումնասիրելիս: 
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ԳԼՈՒԽ 1.  

‹‹ԳՐԱԴԱՐԱՆ›› ԵՎ ‹‹ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐ›› ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. Գրադարանը՝ որպես մշակութային հաստատություն 

 

  Գրադարանը ամենահին մշակութային հաստատություններից մեկն է: Մարդկության 

պատմության երկար ժամանակահատվածում նրա սոցիալական գործառույթները զգալի 

փոփոխություններ են կրել: Առաջին գրադարանների նպատակն է եղել փաստաթղթերի 

պահպանումը: Հիմնադրման օրվանից մինչև օրս գրադարանը զարգացել է որպես 

գիտելիքների պահոցից մինչև տեղեկատվության ամենատարածված և ունիվերսալ 

աղբյուր: 1 

Գրադարանը մշակութային հաստատություն է, որը կազմակերպում է մամուլում 

կատարված աշխատանքների հավաքագրում, պահեստավորում և այլ փաստաթղթերի 

հանրային օգտագործում: Գրադարանների գործունեությունը մեծ նշանակություն ունի 

հասարակության կյանքում, գոյություն ունենալով հնագույն ժամանակներից ի վեր՝ 

գրադարաններում  ամեն ինչ գրանցվում է, ինչ որ մարդկությունը հայտնաբերել է շատ 

հազարամյակների ընթացքում՝ մարդկային գիտելիքներ, գիտական 

հայտնագործություններ, հավատքի ճշմարտություն: Այդ իսկ պատճառով գրադարանը 

ամենաարժեքավոր, ինքնուրույն հաստատությունն է, որն իր հատուկ դերն ունի 

հասարակության կյանքում: Սովորաբար նրան  անվանում են մարդկային մշակույթի 

հիմք, այսինքն՝ այն հիմքը, բազան, որի վրա զարգանում է մարդը: Այն բոլոր մարդկանց 

վավերագրային հիշողությունների պահակ է:  

Գրադարանները նպաստում են մարդու կրթության իրավունքի իրականացմանը, օգնում 

են վայելել մշակութային ձեռքբերումները,  հանգստանալ, ժամանակ անցկացնել, 

                                                           
1
 Гарафутдинова Ильсия Саляховна, Зав.библиотекой гимназии №15 

https://edu.tatar.ru/kirov/page520375.htm/page887727.htm 

 

https://edu.tatar.ru/kirov/page520375.htm/page887727.htm
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տեղեկատվություն ստանալ: Նրանք նպաստում են նաև գիտության զարգացմանը, ողջ 

հասարակության և յուրաքանրյուր անձի առաջընթացին:  Այսօր գրադարանում ավելի 

դժվար է աշխատել, քան նախկինում, բայց շատ ավելի հետաքրքիր է: Իրենց 

գործունեության ընտրության հարցում գրադարանավարներն ազատ են: Այժմ 

գրադարանները պետք է շարունակեն գոյություն ունենալ և ապացուցեն, որ իրենք 

անհրաժեշտ են մեր հասարակությանը:  

Գրադարանավարությունը աշխարհի ամենագեղեցիկ մասնագիտություններից մեկն է: 

Եվ եթե հոգի ենք դնում աշխատանքի մեջ, մենք շատ բաների կարող ենք հասնել: 

Գրադարանավարի մասնագիտությունը մի իսկական հնարավորություն է՝ ամեն օր 

շփվելու մարդկության անցյալի, ներկայի և ապագայի, գրքերի աշխարհի և բոլոր 

ժամանակների մարդկության ստեղծած հոգևոր, բարոյական ու մշակութային 

արժեքների հետ: Գրադարանավարությունը այն մասնագիտությունն է, որի հիմնական 

գործառույթներից մեկը մարդկության պատմության և գիտության պատմության մեջ 

ժամանակի կապի իրականացումն է: Հոգևորի, խելացիության, իմացության ու 

գիտելիքի, բարոյականության վերածնունդն է գրադարանների  գլխավոր խնդիրը: 

Գրադարանը բուժում է հոգու վերքերը, օգնում  է հաղթահարել հիվանդությունները, 

բարձրացնում է հոգևորի աստիճաններով: 2 

«Գրադարանը  կախարդական գրասենյակի նման է: Այնտեղ 

կախարդված են մարդկանց լավագույն հոգիները, բայց նրանք 

սպասում են մեր խոսքին, որպեսզի դուրս գան լռությունից: Մենք 

պետք է ստեղծենք գիրքը, և այդ ժամանակ նրանք կարթնանան»: 

Խորխե  Լուիս Բորխես 

                                                           
2
 Библиотека и библиотекарь-профессионал: какой их статус сегодня в об- 

ществе? : метод. реком. / Централиз. библиотеч. система для взрослых; ЦБ им. В. Г. 
Короленко; отдел управления и организационно-методического руководства; сост. Н. 
А. Кудинова. – Мариуполь, 2009. – 14 с.- (Серия «В помощь начинающему библио- 
текарю») 
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 Հետազոտություն կատարելով՝ փորձել ենք ցույց տալ՝ որ տարիքի անձիք են 

կարդում, ինչ գրադարաններից են օգտվում, նաև հարցերի մեջ  կան թաքնված 

ասպեկտներ, որի միջոցով փորձել ենք վեր հանել գրադարաններում 

գրադարանավարների մոտ առկա խնդիրները:  

Խնդիրներից մեկն այն է, որ գրադարաններում, որտեղ  գրադարանավարը 

անմիջականորեն  շփում է ունենում  ընթերցողների հետ, չունի տարրական էթիկա: 

  

 

1.2. Գրադարանավարը՝ որպես մասնագետ  

 

Գրադարանավարը մասնագետ է, ով ունի հատուկ գրադարանային կրթություն, 

ով զբաղվում է  գրադանային ֆոնդերը, գրադարանի ծառայությունները այցելուներին 

մատուցելով:  

Գրադարանը կապ է տեղեկատվության և օգտագործողների միջև: 

Ժամանակակից գրադարանավարի գործառույթը աշխատանքային 

պայմաններում տեղեկատվական-ինտենսիվ հասարակության պայմաններ ստեղծելն է, 

կազմակերպել գրադարանի տեղեկատվական միջավայրը, այնպես որպեսզի տնտեսվի 

օգտվողների, ընթերցողների մեծագույն մտավոր ուժերը և օգտագործողների 

ժամանակը, որպեսզի նա խորապես կիրառի դրանք: 

Գրադարանավարը առաջնային, գրադարանային տեղեկատվության 

մատչելիության կազմակերպիչ է: Նա է ապահովում տեղեկատվության, գիտելիքների 

մատչելիությունը, գրադարանային միջավայրի տեղեկատվական հարմարավետությունը 

կազմակերպելը, որով գրադարանավարը նպաստում է կրթության զարգացմանը:  

Գրադարանային աշխատանքը միայն  գրքերի ընդունման և վերադարձի նշումը կամ 

ընթերցողների խնդրանքով գրքերի տրամադրումը չէ:  
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Ժամանակակաից գրադարանավարը շատ լավ  հասկանում է արդի տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներից, տիրապետում է համակարգչին և  գրասենյակային տեխնիկական 

այլ սարքերին: 

 

 «Գրադարանավարին չպետք է տեսնել որպես գիտնականի հասարակ օգնական: 

Գրադարանավարը՝ ինքը գիտնական է: Սակայն նա չի աշխատում մեկ և միևնույն 

թեմայի վրա, այլ աշխատում է բազմաթիվ մարդկանց թեմաների շուրջ: Նա մի 

գիտնական է, ով ինքն իրեն ամբողջությամբ տալիս է ուրիշներին»: 

Դ. Ս. Լիխաչև 

 

1.3. Գրադարանավարի անձնային որակները 

 

Մասնագիտական կարևորագույն հատկանիշներն են՝ բարձր հաղորդակցման 

հմտություններ, տակտ (նրբազգացություն),  զգացմունքային զսպվածություն՝ 

տոկունություն, լավ հիշողություն: 

Պետք է կարողանա՝ 

 կուտակել և օգտագործել ուրիշների ստեղծագործական փորձը  

 համագործակցել և փոխադարձ օգնություն ցուցաբերել ստեղծագործական 

գործունեության մեջ  

 պաշտպանել իր տեսակետը և ուրիշներին համոզել ստեղծագործական 

գործընթացում, քննարկումների ժամանակ 

 ստեղծագործական գործունեության ընթացքում խուսափել 

հակամարտություններից կամ  հաջողությամբ լուծել դրանք 

 օգնել ընթերցողներին 

 բացահայտել նորը նրանց համար: 
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Ժամանակակից կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պայմաններում 

աշխատող գրադարանավարները պետք է կարողանան տիրապետել  խնդիրներ լուծելու 

մեթոդներին (հոգեբանական, տեղեկատվական, կառավարման և այլն), կարողանան 

օգտագործել տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները 

աշխատանքի  մեջ, պահպանեն մասնագիտական էթիկան և օգտվողների մտավոր 

ազատությունը անկախ տարիքից: 3 

Անձնային որակները՝ գրադարանավարը պետք է կարողանա պարզ և համոզիչ 

արտահայտել իր մտքերը: 

Գրադարանավարի կարևորագույն հատկանիշներից մեկը  սերն է դեպի գիրքը, 

առանց որի մասնագետի մասնագիտական գործունեությունը անհնար է: 4 

 

Կարևորագույն տաղանդը հոգեբանական ամենաբարձր մշակույթն է: 

Այս կախարդական տաղանդի կարևորագույն, հիմնական սկզբունքը կարելի է 

ձևակերպել այսպես՝ անհատական հետաքրքրություն  (это личная заинтересованность) 

նրա համար, որպեսզի օգնի իր կողքին գտնվող մարդուն: Սա չի նշանակում 

զոհաբերության կամ խոսքը համընդհանուր սիրո մասին չէ, այլ այն վերաբերում է  

հետաքրքրություն առաջացնելուն: Հոգեբանական մշակույթը  ուրիշներին օգնելու 

ներքին կարիքը, իրական ցանկությունն է: 5 

 

 

 

 

                                                           
3
   Личность библиотекаря-главное в библиотечном обслуживании. Помятка иблиатекарю. Составитель: 

Еламкова, Л.М.- методист по работе с детьми. –МБУК «ЦБС» Центральная детская иблиотека, .- Бирюч, 2012 
4 Легко ли быть БИБЛИОТЕКАРЕМ? : памятка о выборе профессии / сост.  Дорофеевская, Е.В., . – Кемь, 2012. 

5
 Гончаренко, Наталья Александровна., Современный библиотекарь.  Личные качества и профессионализм., 

библиотекарь отдела научной обработки литературы и организации каталогов библиотеки ОрелГТУ 
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ԳԼՈՒԽ 2. 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

2.1. Հոգեբանություն հասկացությունը 

 

«Հոգեբանություն» եզրույթը առաջացել է հունական երկու հնագույն բառից, 

«psyche» - հոգի և «logos» - գիտելիք կամ ուսումնասիրություն: Եզրույթն առաջադրկվել  է 

ոչ թե Հին Հունաստանում, այլ Եվրոպայում XIX դարում: Այն համամարդկային 

ճանաչում ստացավ գերմանացի փիլիսոփա Քրիստիան Վոլֆի աշխատանքից հետո՝ 

«Սոցիալական հոգեբանություն» (1732) և «Էմպիրիկ հոգեբանություն» (1734) թթ.: 6 

  Հոգեբանությունը մեր ժամանակների առավել կարևորագույն և արագ զարգացող 

գիտություններից մեկն է, սակայն Հայաստանը դեռ հետ է մնում, թեև արդեն նկատելի 

առաջխաղացում  է նկատվում:   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ступницкий В. П. Психология: Учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 7, 8с. 
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2.2. Հոգեբան-խորհրդատուի անձը 

 

Հոգեբան-խորհրդատուն ունի համապատասխան բարձրագույն կրթություն, 

պրակտիկ աշխատանքի փորձ և տրամադրում է հոգեբանական խորհրդատվություն:  

Անկախ այն բանից, թե այցելուն ինչ խնդրով է դիմել խորհրդատուին, 

խորհրդատվության նախնական փուլերում նրան առավելագույնս հուզում է 

խորհրդատուի վերաբերմունքն իր հանդեպ` ինչպիսի՞ մարդ է, ինչպե՞ս ինձ կվերաբերվի 

և այլն:  

Խորհրդատվության ժամանակ կարևոր է ոչ թե խորհրդատուի իրական անձը, այլ 

նրա կերպարի ընկալումն այցելուի կողմից: Խորհրդատուի՝ այցելուի հանդեպ 

վերաբերմունքի մեջ օգնելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը չափազանց 

կարևոր նշանակություն ունեն:  

Գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե ինչ հատկանիշներով պետք 

է օժտված լինի հոգեբան-խորհրդատուն, սակայն բոլոր  կարծիքներն ընդհանրացնելով՝ 

կարող ենք առանձնացնել հետևյալ անձնային և մասնագիտական հատկանիշները. 

Անձնային հատկանիշներ՝ 

 Ապրումակցում (էմպաթիա): Սա հոգեբան-խորհրդատուի կողմից այցելուի ապրումները 

զգալու, դրանք խորքապես հասկանալու, կարեկցելու, ապրումները կիսելու, խնդրին 

ըմբռնումով մոտենալու կարողությունն է: 

 Ռե ֆլեքսիա: Այս հատկանիշի շնորհիվ մարդը կարողանում է հետադարձ հայացք գցել 

սեփական ներաշխարհին, անդրադառնալ սեփական ապրումներին և վերլուծել դրանք: 

Ռե ֆլեքսիան հնարավորություն է տալիս մարդուն ոչ միայն ճանաչել սեփական անձը, 

այլև օգնում է թափանցել և ավելի լավ ճանաչել դիմացինի ներաշխարհը: 
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 Ոչ գնահատող վերաբերմունք: Հոգեբանը, անկախ իր անձնական դիրքորոշումներից, 

արժեքային համակարգից, չպետք է գնահատի այցելուի արարքներն ու վարքը: 

 Պոզիտիվություն: Սա ենթադրում է, որ խորհրդատուն պետք է լավատեսորեն ընկալի 

շրջապատող երևույթները, մարդկանց և ողջ աշխարհը:  

 Հումորի զգացում: Այս հատկանիշը կարող է օգնել խորհրդատուին լարված 

իրավիճակներում մի փոքր թուլացնել լարվածությունը: 

Մասնագիտական հատկանիշներ` 

 Լսելու ունակություն: Խոսքն էմպաթիկ ունկնդրման մասին է, որի շնորհիվ 

խորհրդատուն կարողանում է լսել և ապրումակցել այցելուին: 

 Գաղտնապահություն: Հոգեբանը պետք է ապահովի իրեն վստահված տեղեկության 

գաղտնիությունը և այցելուին տեղյակ պահի, որ նրա կողմից ասվածը կփոխանցվի 

երրորդ կողմին միայն նրա ցանկության դեպքում: 

 Ռապորտի հաստատում: Վստահության մթնոլորտի ստեղծում (նաև միմիկայի և 

ժեստերի միջոցով): 

 Խոսքի օպտիմալ ձևակերպում: Հոգեբանը պետք է ունենա հարուստ բառապաշար և 

ճկուն միտք, որպեսզի կարողանա հստակ ձևակերպել իր մտքերը: 

 Միայն փորձված, վստահելի մեթոդների կիրառում: Այս դեպքում պակասում է այցելուին 

վնասելու հավանականությունը: 

 Մասնագիտական խորհրդատվություն: Հոգեբանը պետք է ադեկվատ գնահատի իր 

մասնագիտական որակները և հաճախակի խորհրդակցի այլ փորձառու մասնագետների 

հետ: 
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Այսպիսով, եթե փորձենք ընդհանրացնել, ապա կարող ենք ասել, որ հոգեբան-

խորհրդատուն պետք է օժտված լինի համառությամբ, կայունությամբ, ճկունությամբ, 

նպատակասլացությամբ, լինի ներդաշնակ անձնավորություն:78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Тарасова, Екатерина-Личностные качества психолога-консультанта, влияющие на его некомпетентность 

https://psy-practice.com/publications/rabota-obshchestvo/lichnostnye-kachestva-psikhologa-konsultanta-

vliyayushchie-na-ego-nekompetentnost/ 
8 Лекции,. Личность профессионала. Часть 2. 2011, http://xn--80ahc0abogjs.com/professiyu-psiholog-

vvedenie/lichnostnyie-kachestva-psihologa33633.html  

https://psy-practice.com/publications/rabota-obshchestvo/lichnostnye-kachestva-psikhologa-konsultanta-vliyayushchie-na-ego-nekompetentnost/
https://psy-practice.com/publications/rabota-obshchestvo/lichnostnye-kachestva-psikhologa-konsultanta-vliyayushchie-na-ego-nekompetentnost/
http://медпортал.com/professiyu-psiholog-vvedenie/lichnostnyie-kachestva-psihologa33633.html
http://медпортал.com/professiyu-psiholog-vvedenie/lichnostnyie-kachestva-psihologa33633.html
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ԳԼՈՒԽ 3.  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մեր ժամանակներում հոգեբանական ծառայությունները կարևորվում են և 

բոլորին քաջ հայտնի է, որ մարդկային ռեսուրսի հետ առնչվող ցանկացած մասնագետ 

այս կամ այն չափով պետք է տիրապետի հոգեբանության տարրական գիտելիքներին: 

Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք մեր հետազոտությունն իրականացնել հոգեբան-

գրադարանավար մասնագիտությունների մասով: Այդ իսկ պատճառով 

«Գրադարանավարը հոգեբան» մեր դիպլոմային աշխատանքի  վերլուծական մասի՝ 

«Ինչպիսի՞ն պետք է լինի 21-րդ դարի գրադարանավարը» համար իրականացրինք 

հարցում:  

Հետազոտությունն իրականացվել է Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով: 

Ընտրել ենք Facebook սոցիալական ցանցը, քանի որ այս ցանցից օգտվողները շատ 

են և բազմատարիք: Այն ո՛չ միայն սոցիալական՝ շփվելու հարթակ է. այստեղ նաև 

ընթերցում են:  

Հարցումը կատարվել է մեկ օրվա ընթացքում, ավելի ստույգ՝ 8 ժամում, որին 

մասնակցել են 163 բաժանորդ (անձ): Ամենացածր տարիքը նշել էինք 18-ից ավելի շատ 

ուսանողների համար, իսկ ամենաբարձրը՝  45-ից բարձր:  

163 մասնակիցներից 69,3%-ը (113 անձ) 18-25 տարեկան են, վստահաբար կարող 

ենք ասել որ մեծամասնությունը ուսանողներ են: 19, 6% (32)-ը 26-35 տ., մասնակիցներից 

6,7%  (11)-ը 36-45, իսկ 4,3% (7)-ը 45-ից բարձր:  

Մասնակիցների առավելագույն մասը իգական սեռի ներկայացուցիչ է՝ 86,5% 

(141), արականը՝ 13,5% (22 անձ): 
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Մասնակիցներից 123-ը՝ այսինքն 75,5%-ը օգտվում են գրադարաններից, 13 անձ 

(8%)-ը չեն օգտվում: Այս ցուցանիշը հաստատում է, որ անգամ այս ժամանակակից 

դարում, ընթերցանությունը չի մահացել, հակառակը՝ ընթերցողները շատացել են: 

77 անձ (47,2%)-ը բուհական գրադարաններից են օգտվում, 21 (12,9%)-ը՝ 

դպրոցական գրադարաններից, 72 (43,6 %)-ը օգտվում է մեծ գրադարաններից, որտեղ 

գրադարանավարներն ավելի քիչ  են շփվում ընթերցողների հետ:  

Ինչպիսի՞  հմտություններով պետք  է օժտված լինի  գրադարանավարը  հարցին 

111 մասնակից՝ (68,1%)-ը նշել է, որ գրադարանավարը պետք է ունենա հաղորդակցման  

էթիկա (որը մեր օրերում շատ կարևոր է, և այդ խնդիրը մենք ունենք գրադարաններում): 

96 (58.9%)-ը նշել է հաղորդակցման հմտություններ, 90(55,2%)-ը ընթերցողին գրավելու 

հմտություն (որը նույնպես խնդիր է, քանի որ շատ հաճախ ընթերցողը իր ոտքով գալիս է 

գրադարան գրադարանավարից խորհուրդ հարցնելու, բայց շատ հաճախ 

գրադարանավարը մեծ ուշադրություն չի դարձնում նրան և արդյունքում կորցնում է 

ընթերցողին):   

Գրադարանավարը պետք է լինի՝  

o բարեհամբույր՝ 115 մասնակից (70,6%) 

o բանիմաց՝ 110 մասնակից (67.5%)-ը 

o կարդացած՝ 105 մասնակից  (64,4%) 

o զարգացած՝ 82 մասնակից (50,3%) 

o կենսուրախ, աշխույժ՝ 76 մասնակից  (46,6%) 

Գրադարանավարը՝ հոգեբան, մեր թեմայի ամենակարևոր հարցին 163 

մասնակցից 60,1%՝ 98 անձ պատասխանել են այո, 33,1%-ը 54 անձ՝ ոչ, ավելի քիչ՝ 6,8 %-ը 

12 անձ պատախանել են՝ ցանկալի է: 
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Գրադարանավարից խորհուրդներ հարցնելու հարցին՝  

 երբեմն՝  49,1%՝ 80 մասնակից  

 հարցնում է ՝ 31,9 % ` 52 մասնակից 

 չի հարցնում՝ 14,1% ` 23 մասնակից 

 հաճախ է հարցնում՝ 4,9%՝ 8 մասնակից 

Այստեղից հետևություն, որ գրադարանավարը պետք է ունենա հաղորդակցման էթիկա և 

հոգեբանական հմտություններ:   

 

Հարցերը հետևյալն էին՝ 

 

   

 



17 
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19 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Հետազոտությունից պարզ դարձավ, որ գրադարանավարը պետք է ունենա՝ 

1. հաղորդակցական հմտություններ 

2. ընթերցողին գրավելու հմտություն (ունակություն) 

 

Պետք է լինի՝  

 

3. բարեհամբույր 

4. բանիմաց 

5. զարգացած՝ (բազմակողմանի) 

6. կենսուրախ, աշխույժ 

7. լինի հոգեբան, կամ առնվազն ունենա հոգեբանական տարրական գիտելիքներ 

Մասնակցի մասնագիտական և  ոչ մասնագիտական վերապատրաստումներին, 

հոգեբանական սեմինարներին: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մեր այս աշխատանքի վերլուծության արդյունքում գալիս ենք այն 

եզրակացության, որ գրադարանային աշխատանքի առանձնահատկությունը մնում է 

որպես հանրային գիտակցության մի առեղծված: 

Ժամանակակից դարում գրադարաններին պետք է աշխատանքային այլ ֆորմատ՝ 

շփում ընթերցողների հետ, ավելի «կենդանի» հաղորդակցական գործընթաց:  

Ժամանակակից գրադարանավարը պետք է շատ լավ  հասկանա արդի  

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, տիրապետի համակարգչին, գրասենյակային 

տեխնիկական բոլոր  սարքերին:  

Ժամանակակից կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պայմաններում 

աշխատող գրադարանավարը պետք է կարողանա տիրապետել  խնդիրներ լուծելու 

մեթոդներին (հոգեբանական, տեղեկատվական, կառավարման և այլն),  կարողանա 

օգտագործել տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները 

աշխատանքի  մեջ, պահպանի մասնագիտական էթիկան և օգտվողների մտավոր 

ազատությունը անկախ տարիքից: 

Պարզ է մեկ կարևոր հանգամանք, որ գրադարանավարը անպայման պիտի 

ունենա ընթերցողի հետ շփվելու  հաղորդակցական տարրական էթիկա, հոգեբանական 

տարրական գիտելիքներ:  Եթե շփվում է դեռահասների, երիտասարդների հետ, կարևոր 

է, որ մասնագիտացված լիներ հոգեբանության մեջ, կամ լինի վերապատրաստված: 

Գրադարանավարն անընդհատ պետք է զարգանա և զարգացնի իրեն շրջապատող 

մարդկանց: Մասնակցի տարատեսակ մասնագիտական և ոչ մասնագիտական 

միջոցառումների, սեմինարների, վերապատրաստումների, քանի որ նա շփվում է 

տարբեր տարիքի, տարբեր մասնագիտությունների և տարբեր անձնային որակների տեր 
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մարդկանց հետ, այդ  պատճառով պետք է տեղեկացված լինի բոլոր ասպարեզներին, 

տիրապետի մինումում գիտելիքների, որպեսզի կարողանա էլ ավելի լավ հաղորդակցվել:  
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