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Բովանդակություն 

 
Ներածություն 3 
Գլուխ 1.  «Գրադարան» և «գրադարանավար» հասկացությունը
  
    1.1. Գրադարանը՝ որպես մշակութային հաստատություն  
    1.2. Գրադարանավարը՝ որպես մասնագետ 
    1.3.  Գրադարանավարի անձնային որակները   
Գլուխ 2. «Հոգեբանություն» և ‹‹հոգեբան›› հասկացությունը  
    2.1. Հոգեբանություն   
    2.2. Հոգեբան-խորհրդատուի անձը   
Գլուխ 3. Հետազոտություն և վերլուծություն  
Առաջարկություններ 
Եզրակացություն  
Օգտագործված գրականության ցանկ  
 
 



Աշխատանքի նպատակն է՝  

 Ցույց տալ գրադարանավարի 
գործունեության  կարևորությունը և նրա 
մասնագիտական պատրաստվածությունը 

 

 

 



Խնդիրներն են՝  

  Ուսումնասիրել հոգեբանի և գրադարանավարի 
անձնային որակներն ու դրաց ներկայացվող 
պահանջները, 

  Գտնել գրադարանավարի աշխատանքում 
հոգեբան լինելու կարևորությունը կամ 
հակառակը, 

  Հետազոտություն իրականացնելու համար 
մշակել հարցաշար, 

  Ստացված արդյուքները վերլուծել 

 



ԳԼՈՒԽ 1.  
ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 



 
Գրադարանը որպես մշակութային 

հաստատություն 
 

«Գրադարանը այն կախարդական գրասենայկի նման է: 

Այնտեղ կախարդված են մարդկանց լավագույն 
հոգիները, բայց նրանք սպասում են մեր խոսքին, 

որպեսզի դուրս գան լռությունից: Մենք պետք է ացենք 
գիրքը, և այդ ժամանակ նրանք կարթնանան»: 

Խորխե  Լուիս Բորխես, 

 



 





Գրադարանավարը՝ որպես մասնագետ  
 

 «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 

 

 



Գրադարանավարը պետք է կարողանա տիրապետել և  

կիրառել  հաղորդակցման հմտություններին 
 



 
ԳԼՈՒԽ 2. 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀՈԳԵԲԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

   



Հոգեբան-խորհրդատուի անձը 

 Անձնային  հատկանիշներ՝ 

 

 Ապրումակցում (էմպաթիա) 

 Ռեֆլեքսիա 

 Ոչ գնահատող վերաբերմունք 

 Պոզիտիվություն 

 Հումորի զգացում 



Մասնագիտական հատկանիշներ 

 Լսելու ունակություն  

 Գաղտնապահություն 

 Ռապորտի հաստատում  

 Խոսքի օպտիմալ ձևակերպում 

 Միայն փորձված, վստահելի մեթոդների 
կիրառում 

 Մասնագիտական խորհրդատվություն 



Հետազոտություն  և 
վերլուծություն 

«Ինչպիսի՞ն պետք է լինի 21-րդ դարի 
գրադարանավարը» իրականացրել ենք 
հարցում՝  

 













ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. հաղորդակցական հմտություններ 
2. ընթերցողին գրավելու հմտություն (ունակություն)   
3. Բարեհամբույր 
4. Բանիմաց 
5. զարգացած՝ (բազմակողմանի) 
6. կենսուրախ, աշխույժ 
7. լինի հոգեբան, կամ առնվազն ունենա 

հոգեբանական տարրական գիտելիքներ 
8.  Մասնակցի մասնագիտական և  ոչ 

մասնագիտական վերապատրաստումներին, 
հոգեբանական սեմինարներին: 

 
 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Գրադարանավարը պետք է  ունենա ընթերցողի հետ 
շփվելու  և հաղորդակցվելու տարրական էթիկա, 
հոգեբանական գիտելիքներ 



Շնորհակալություն 


