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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն  կարգով  կարգավորվում են «Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում (այսուհետ` 

Ակադեմիա) գիտատեխնիկական գրադարանից (այսուհետ` Գրադարան)  օգտվելու կարգն 

ու պայմանները:  

2. Սույն կարգի իրավական հիմքերն են Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը, 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» և «Գրադարանների 

և գրադարանային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքները, այլ 

իրավական ակտեր։ 

3. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը. 

1) գրադարանից օգտվող` գրադարանի ծառայություններից օգտվող Ակադեմիայի 

դասախոս, ուսանող, ասպիրանտ, հայցորդ, գիտական աշխատող, մասնագետ և այլ անձ. 

2)  գրադարանային հավաքածու` տեղեկատվական նյութական տարբեր կրիչների 

ամբողջություն. 

3) գրադարանի տեղեկատու-որոնողական համակարգ՝ տեղեկույթի 

ավտոմատացված տվյալների շտեմարան` տեղեկատու և մատենագիտական 

հրատարակությունների քարտային և էլեկտրոնային գրացուցակ. 

4) գրադարանային փաստաթուղթ՝ ելից տեղեկույթ ունեցող` պահպանության, 

օգտագործման, փոխանցման ենթակա տեքստային, թվանշանային, պատկերային, տեսա 

և (կամ) ձայնաշարային կամ համակցված նյութ պարունակող կրիչ: 

4. Ակադեմիայում գրադարանային ծառայությունից օգտվելու կանոնները և 

պայմանները պարտադիր են Գրադարանից օգտվողների համար։ 
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5. Գրադարանից օգտվողը պատասխանատու է ստացած գրականության յուրաքանչյուր 

միավորի անխաթարության համար։ 

6. Գրադարանային հավաքածուից օգտվելն անվճար է: 

 

2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 

7. Գրադարանում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող 

փաստաթուղթ: 

8. Օգտվողների կարգավիճակը ստուգվում է համապատասխան հրամանների 

միջոցով։  

9. Նախքան գրանցվելը օգտվողները պարտավոր են ծանոթանալ սույն Կարգին 

Գրադարանում կամ Ակադեմիայի www.paara.am կայքէջի «Փաստաթղթեր» բաժնում։ 

10. Գրանցվելու համար գրադարանից յուրաքանչյուր օգտվողի համար բացվում է սույն 

Կարգի N 1 հավելվածով հաստատված ձևի գրանցման քարտ, որում նշվում են ընթերցողի 

տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոս, անձնագրի սերիա և այլ 

տեղեկություններ): 

11. Առանց գրանցման քարտի գրադարանում սպասարկում չի կատարվում: 

12. Գրանցվելիս գրադարանից օգտվողները ստորագրում են գրանցման քարտերի 

(օգտվողի ֆորմուլյար) վրա` հաստատելով, որ ծանոթացել են Կարգին և պարտավորվում 

են պահպանել դրանք։ 

 

3. ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

13. Գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել Ակադեմիայի վարչական, 

ակադեմիական, գիտական և ուսումնաօժանդակ կազմի ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ 

աշխատող), ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները:  

14. Այլ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները կարող են օգտվել միայն 

ընթերցասրահից՝ գրադարանի աշխատանքները համակարգող ղեկավարի կողմից 

թույլտվություն ստանալու դեպքում: 

15. Գրադարանային ծառայություններից օգտվողն իրավունք ունի․ 

http://www.paara.am/
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1) անվճար օգտվելու գրադարանային հավաքածուից, գրադարանային- 

տեղեկատվական ծառայություններից` սույն Կարգին համապատասխան, 

2) գրադարանի տեղեկատու-որոնողական համակարգի, Ակադեմիայի www.paara.am  

կայքէջի միջոցով ստանալու ամբողջական տեղեկույթ գրադարանային հավաքածուի 

մասին, 

3) ըստ սահմանված կարգի երկարացնելու վերցված գրադարանային փաստաթղթերի 

ժամկետները, 

4) օգտվելու գրադարանի համակարգիչներից և անվճար ինտերնետից, 

5) ստանալու խորհրդատվական օգնություն գրադարանային փաստաթղթերի և 

տեղեկատվական աղբյուրների ընտրության ու որոնման հարցում։ 

16. Գրադարանային ծառայություններից օգտվողը պարտավոր է. 

1) պահպանել գրադարանից օգտվելու կարգը,  

2) պահպանել գրադարանի ծառայություններից և գրադարանային հավաքածուից 

օգտվելու կանոնները, 

3) խնամքով վերաբերվել Գրադարանի գույքին, 

4) Գրադարանի տարածքում ենթարկվել Ակադեմիայի ներքին կարգապահական 

կանոններին, ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք մյուս օգտվողների և Գրադարանի 

աշխատողների նկատմամբ, 

5) պահպանել գրադարանային փաստաթղթերի օգտագործման ժամկետները, 

6) գիրքը ստանալիս ստուգել դրա ֆիզիկական վիճակը՝ էջերի քանակ, 

նկարազարդումներ, գծագրեր, հավելվածներ և այլն, վնասված լինելու դեպքում հայտնել 

Գրադարանի աշխատողներին։ Հակառակ պարագայում փաստաթղթի վնասի համար 

պատասխանատվություն է կրում այն օգտվողը, որը վերջինն է դրանից օգտվել, 

7) վերադարձնել Գրադարանից վերցված գրադարանային փաստաթղթերը՝ 

ա. յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին, 

բ. ուսումնառությունն ընդհատելու, ազատվելու, հեռացվելու դեպքում, 

գ. աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում, 

8) պահպանել տեխնիկական միջոցներից օգտվելու կանոնները,   

9) ընթերցասրահում աշխատելիս պահպանել լռություն։ 

http://www.paara.am/
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17. Յուրաքանչյուր ընթերցող պատասխանատվություն է կրում վերցրած գրքերը և այլ 

տպագիր միջոցները խնամքով պահպանելու և ժամանակին բարվոք վիճակում 

գրադարանին վերադարձնելու համար: 

18. Գրադարանային հավաքածուին և (կամ) այլ գույքին վնաս պատճառելու դեպքում 

գրադարանային ծառայությունից օգտվողը պարտավոր է փոխհատուցել։ Գիրքը կորցնելու 

դեպքում պարտավոր է փոխարինել նույն գրքով կամ գրադարանին անհրաժեշտ մեկ այլ 

համարժեք գրքով կամ փոխհատուցել դրանց շուկայական արժեքի չափով (գրքի 

համարժեքությունը որոշվում է ամբիոնի վարիչի կողմից․ ամբիոնի վարիչի գրավոր 

եզրակացությունը պարտադիր է):  

19. Գրադարանային հավաքածուներից օգտվելու կանոնները խախտելու դեպքում 

գրադարանի ծառայությունից օգտվողը պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

 

4. ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

20. Գրադարանից օգտվողների սպասարկումն իրականացվում է ամենօրյա գրաֆիկով՝ 

բացի հանգստյան և ոչ աշխատանքային օրերից։ 

21. Գրադարանն իրավունք ունի․ 

1) որոշելու աշխատանքային գործունեության բովանդակությունն ու ձևերը՝ համաձայն 

գրադարանի նպատակների և խնդիրների, 

2) որոշելու գրադարանային հավաքածուներից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից 

օգտվելու պայմանները, հասանելիության ռեժիմը, 

3) տեղեկացնելու համապատասխան ամբիոնի վարիչին այն ուսանողների մասին, 

որոնք Գրադարանում ունեն չհանձնած գրքեր, 

4) գիտական խորհրդին առաջարկելու փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել 

սույն Կարգում, 

5) իրականացնելու գրադարանային փաստաթղթերի դուրսգրում՝ սահմանված 

կանոնների համաձայն, 

6) որոշելու հավաքածուների համալրման աղբյուրները։ 

22. Գրադարանը պարտավոր է․ 
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1) ապահովել դասախոսների, ուսանողների, գիտական աշխատողների, 

մասնագետների և այլ անձանց գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկումը, 

2) իր գործունեությունն իրականացնել գործող օրենսդրությանը, գրադարանի 

կանոնադրությանը, գրադարանից օգտվելու կանոններին համապատասխան, 

3) աջակցել ուսումնական գործընթացին և գիտական հետազոտություններին, 

4) կատարելագործել գրադարանային-տեղեկատվական ծառայությունները 

ժամանակակից տեղեկատվական ու համակարգչային տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, 

5) տեղեկացնել գրադարանից օգտվողին Գրադարանի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների մասին,  

6) ստեղծել պայմաններ տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիության համար, 

7) տեղեկացնել գրադարանից օգտվողներին գրադարանային փաստաթղթերի 

էլեկտրոնային ցուցակների և Ակադեմիայի հասանելի տվյալների բազաների մասին, 

8) արագ ուսումնասիրել գրադարանից օգտվողների դիտողություններով և 

առաջարկություններով դիմումները՝ ուղղված Գրադարանի աշխատանքների 

բարելավմանը, 

9) աջակցել գրադարանից օգտվողների համար բարենպաստ աշխատանքային 

պայմանների ստեղծմանը,  

10) գրադարանից օգտվողների պահանջին համապատասխան՝ տրամադրել տեղեկույթ 

Գրադարանի գործունեության, հավաքածուների օգտագործման, համալրման վերաբերյալ, 

11) ապահովել  գրադարանից օգտվողների վերաբերյալ անձնական տվյալների 

գաղտնիությունը։ 

 

5. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ 

23. Գրադարանային փաստաթղթերը դուրս են տրվում միայն գրանցման քարտով: 

24. Հազվագյուտ կամ մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, 

չհրատարակված նյութերից, թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններից և 

մագիստրոսական թեզից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում:  
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25. Գրադարանային փաստաթղթերը ստանալու և վերադարձնելու փաստը 

ամրագրվում է օգտվողի հաշվառման քարտում, իսկ ընթերցասրահում` սույն Կարգի N 2 

հավելվածով հաստատված ամենօրյա գրանցամատյանում։ 

26. Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել: 

27. Սահմանված են գրադարանային փաստաթղթերի տրամադրման հետևյալ 

ժամկետներն ու քանակը․  

1) Ակադեմիայի գրադարանում գրանցված յուրաքանչյուր ընթերցող կարող է վերցնել 

մինչև յոթ գիրք, 

2) գրքերի և այլ տպագիր նյութերի օգտագործման ժամկետը սահմանում է 

գրադարանավարը` ելնելով գրքի պահանջարկից, չգերազանցելով տասնօրյա ժամկետը, 

3) վերցրած գրականության ժամկետը կարող է երկարացվել կամ մերժվել` հաշվի 

առնելով տվյալ գրքի պահանջարկը, 

4) ուսումնամեթոդական գրքերը, դասագրքերը, որոնց քանակը գրադարանում շատ է, 

տրվում է մեկ կիսամյակ ժամկետով, 

5) առանձնակի դեպքերում, երբ առկա է Գրադարանում տվյալ գրքից ընդամենը մեկ 

օրինակ, այն տրվում է մեկ շաբաթ ժամկետով՝ առանց երկարացնելու հնարավորության, 

6) նշված ժամանակահատվածում գիրքը չվերադարձնելու դեպքում ընթերցողը 

ծանուցվում է գրքի վերադարձման մասին ծանուցման հնարավոր որևէ միջոցով, 

7) գրադարանային փաստաթղթերի վերադարձման  ժամկետները խախտելու դեպքում 

օգտվողը զգուշացվում է, կրկնվելու դեպքում` զրկվում գրադարանից օգտվելու 

իրավունքից։ 

28. Գրադարանից օգտվելիս պահանջվում է անջատել բջջային հեռախոսները կամ 

միացնել անձայն ռեժիմով։ 

29. Արգելվում է սնունդ բերել Գրադարան, սակայն թույլատրվում է բերել ըմպելիք, եթե 

ապակե կամ պլաստմասսայե թափանցիկ շշով է՝ ապահով փակվող կափարիչով: 

28.  Գրադարանում արգելվում է անհատական համակարգիչները կամ բջջային 

սարքավորումներն օգտագործել ժամանցային նպատակներով, օրինակ՝ համակարգչային 

խաղերը խաղալու համար: 
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Հավելված N 1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՔԱՐՏ 
 

Գրադարանավարի 
նշումներ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՔԱՐՏ 
 

 _______________________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 
Ուսանողի մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 
 
_________________________________________________________ 
 
Աշխատողի պաշտոնը/կառուցվածքային ստորաբաժանումը  
 
_________________________________________________________ 
Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին ______________ 
  
Բնակության վայրը ________________________________________ 
  
 Հեռախոս` տան ________ բջջային _______ աշխատանքի վայրի 
________ 
  
Անձնագիր__________________________________________ 

                  սերիա, համար, տրման ամսաթիվ, ում կողմից է տրված 
  
Հաշվառման վայր _____________________________________ 
 

Էլ․  փոստ __________________________________________________ 
 

 
Գրադարանի կանոններին ծանոթ եմ, պարտավորվում եմ կատարել  
 
դրանք, ինչի համար ստորագրում եմ՝ 

                                                    
  

Գրադարանից օգտվող ________________ _____________________ «______» _____20    թ. 
                                                     (ստորագրություն)                      ազգանուն, անուն            
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 Հավելված N 2 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

 

Գրանցման օրը, 
ամիսը, տարին Ազգանուն, անուն, հայրանուն Օգտվողի գրանցման 

քարտի համար Հեռախոս 

1 2 3 4 
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Գրադարանային 
փաստաթղթի 
հաշվառանիշ 

Գրադարանային փաստաթղթի անվանում Նշումներ գրքի 
հանձնման մասին Այլ նշումներ 

5 6 7 8 
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