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«ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ 

 

 

                                               Հարգելի գործընկերներ 

 

 Հաշվի առնելով ներկայիս փոփոխվող էլեկտրոնային միջավայրում ժամանակակից 

գրադարանին ներկայացվող մարտահրավերները, ինչպես նաև ՆՁԱԿ-ի աշխատակիցների 

մասնագիտական գիտելիքների համալրման,  հմտությունների կատարելագործման և 

մեթոդական աջակցության  կարևորությունը, Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային 

կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը 2018թ. հուլիսի 10-ին, ժամը 

10:00-ին կազմակերպում է մեթոդական սեմինար. «Ժամանակակից գրադարանային 

վիճակագրություն և մենեջմենթ» թեմայով:   

  Միջոցառումը նախատեսված է ՆՁԱԿ-ի մասնաճյուղերի գրադարանների և ոլորտի 

հետաքրքված մասնագետների համար: Սեմինարը կվարեն Կենտրոնի համապատասխան 

մասնագետները: 

Սեմինարը հնարավորություն կընձեռի մասնակիցներին, ելնելով ժամանակակից 

գրադարանային-տեղեկատվական գործընթացներում վիճակագրության կազմակերպման 

առաջավոր փորձից և գիտատեխնիկական գրադարանում դրանց կիրառման 

առանձնահատկություններից, ստանալ գործնական և մեթոդական օգնություն` 

կատարելագործելու գրադարանային գործընթացները և այն դարձնել գրավիչ օգտատերերի 

համար: Կքննարկվեն նաև միասնական մոտեցումներ և կիրառման գործիքներ գրադարանի 

գործունեության արդյունքների հաշվառման և գնահատման համար: 

 

                                 ԾՐԱԳԻՐ 
 

1. Գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային 

առաքման ծառայությունից օգտվողներ   

 Կոլեկտիվ աբոնենտներ  

 Հոդվածների համառոտագրերի էլեկտրոնային առաքում 

 Հոդվածների լիատեքստ էլեկտրոնային առաքում 

 Գիտատեխնիկական գրադարանային ցանցի էլ. առաքման ծառայության 

միջոցով սպասարկված գրադարաններ. համապատասխան հոդվածների 

համառոտագրերի էլ. առաքում 

Վարող` Իվետա Միշինևա, գլխավոր մասնագետ 

2. Գրացուցակների վարում  

 Քարտերի տպում և տեղադրում այբբենական և կարգային գրացուցակներում    

 Քարտերի տեղադրում կարգային գրացուցակում 

 Ծառայողական քարտարանների խմբագրում և համալրում 

Վարող`Լաուրա Ավետիսովա, օգտատերերի սպասարկման բաժնի պետ 

 



3. Տեղեկատու-մատենագիտական սպասարկում  

 Խորհրդատվության տրամադրում շահառուներին  

 Շահառուների պատվերներով թեմատիկ որոնումներ 

 Թեմատիկ մատենագիտական տեղեկանքների տրամադրում 

Վարող`Լաուրա Ավետիսովա, օգտատերերի սպասարկման բաժնի պետ 

 

4. Միջազգային տվյալների բազաների մուտքի ապահովում   

 Օգտագործված միջազգային գրադարանային-տեղեկատվական բազաներ 

 Միջազգային տվյալների բազաներից օգտվողներ / հաճախումներ 

 Ներբեռնված էլեկտրոնային գրքեր  

        Վարող` Նաիրա Հարությունյան, էլեկտրոնային քարտարանի ձևավորման բաժնի պետ  

 

5. "ԻՐԲԻՍ-64" համակարգով մուտքագրված գրառումներ 

 էլեկտրոնային հրատարակություններ /մատենագիտական նկարագրության 

առանձնահատկությունները 

 գրացուցակների խմբագրում 

Վարող` Նաիրա Հարությունյան, էլեկտրոնային քարտարանի ձևավորման բաժնի պետ  

 

6. Կենտրոնի կայքէջի արդիականացում և առցանց միջոցառումներ  

Առցանց ցուցահանդեսներ / այցելումներ 

Մասնաճյուղերի կայքէջերի համալրում և թարմացում 

Վարողներ`Աիդա Սարգսյան, Լիլիա Աչյան, Տեղեկատվական ապահովման և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժին  

 

 

Միջոցառումը տեղի կունենա «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ում (ք. Երևան, Կոմիտասի 49/3, 5-րդ հարկ, կայքէջ` http://www.innovcentre.am/hy/, 

ֆեյսբուքյանէջ`https://www.facebook.com/InnovCentre): 

 

Կոնտակտային տվյալներ 

«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

Տեղեկատվական ապահովման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին  

Հեռ.` 011-238747, Էլ. փոստ` adasarg@innovcentre.am 
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