
Առցանց կրթություն․
թվային գրադարանների արդի

վիճակը Հայաստանում։

Տիգրան Զարգարյան

Հայաստանի ազգային գրադարան



Զեկուցման ուրվագիծը

• Առցանց կրթական պաշարների

ներկայացում։

• Բաց/ազատ կոդերով ծրագրաշարերի

կիրառումը թվային գրադարաններում։

• «Բաց մատչելիություն» և
«Ստեղծագործական համայնքներ» 
մոդելների օգտագործումը

հեռաուսուցման հարթակներում։





Թվային գրադարանի առավելությունները

ավանդականի համեմատ

• Ընթերցողի աշխատանքային սեղանի մոտեցում

գրադարանային հավաքածուին, ինչպես նաև
տարածականարգելքների վերացում։

• Տեղեկատվության որոնման և դիտման

հնարավորություն նյութի ցանկացած

հատկանշականտարրով։



Թվային գրադարանի առավելությունները

ավանդականի համեմատ

• Տեղեկատվության մշտական
մատչելիություն։ Թվային գրադարանի
դռները ընթերցողի առջև երբեք փակ չեն
լինում, ունեն շուրջօրյա, շուրջտարյա
մատչելիություն, այն է՝ հասանելի են
24/7/365 սկզբունքով։

• Տեղեկատվության մատուցման նոր
եղանակների ի հայտ գալը։



Թվային գրադարանների ստեղծմանտեխնիկական

նախադրյալները

• ԹԳ-ի ստեղծման գաղափարը ծագել է
ԷՀՄ-երի շահագործմանը զուգընթաց, 
դեռևս 1940-ականներին։
• ԱՄՆ Գիտական, հետազոտական և
զարգացման գործակալությանայն
ժամանակվատնօրեն Վաննեվար Բուշը
«Ատլանտիկ Մոնթլի» ամսագրի 1945 թ. հուլիսի
համարում հրատարակեց «Ինչպես որ կարծում
էինք» հոդվածը, որում կանխատեսումներ էին
արվում ապագայի գրադարանների մասին։



Թվային գրադարանների ստեղծմանտեխնիկական

նախադրյալները

• Փաստորեն շուրջ 70 տարի առաջարդեն
առաջարկվում էր ԷՀՄ-ն կիրառել գիտական
հրատարակությունների էլեկտրոնային
տարբերակների պատրաստման նպահակով: 

• Բուշն իր մեքենան պայմանականորեն
անվանում է «Մեմեքս», որն իր
հատկանիշներով նման էր ներկայիս
անհատական համակարգչին։

• Հոդվածը հասանելի է՝
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-
we-may-think/3881/



Առցանց կրթական պաշարներ

• «Հայաստանի գրադարանների համահավաք

գրացուցակ»։

http://armunicat.nla.am/

• «Հայ գիրք» շտեմարան։
http://haygirk.nla.am/

• «ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» համահավաք

էլեկտրոնային շտեմարան։ http://tert.nla.am/

http://tert.nla.am/


Առցանց կրթական պաշարներ

• «Հայաստանի ատենախոսությունների
համահավաք պահոց»։

http://etd.asj-oa.am/ 

• Հայաստանի գիտատեղեկատվական

հանգույց՝ ARAR[at]FSL
http://www.flib.sci.am/



Ազատ/Բաց կոդերով ծրագրեր

• ԲԿԾ-ն (Free/Open Source Software – FOSS) դա
ծրագրային ապահովման նախագծման

եղանակ է, որի դեպքում ստեղծվող ծրագրի
սկզբնական կոդը բաց է, այսինքն մատչելի է
համընդհանուր դիտման և փոփոխման համար։

•Շատ ԲԿԾ համակարգեր ունեն նաև

կոմերցիոն ուղղվածություն, որն
արտահայտվում է ծրագրի ուղեկցման համար

տարբեր բիզնես կառույցների կողմից

տրամադրվող վճարովի ծառայությունների

տեսքով։



Ազատ/Բաց կոդերով ծրագրեր

ԲԿԾ համակարգերը պետք է արտոնագրված

լինեն առանձնահատուկ պայմաններով։

Սրանցից ամենատարածվածներն են. 

•«Ընդհանուր հանրային արտոնագիր»-ը (GNU 
General Public License /GPL/)՝

•«Ստեղծագործական համայնքներ»-ը (Creative 
Commons /CC/՝

•BSD արտոնագիրը (Berkeley Software Distribution)՝



ԲԿԾ համակարգերը պարտադիր պետք է

բավարարեն հետևյալ բոլոր պայմաններին

1.Անվճարտարածում։

2.Ծրագրի սկզբնական կոդիանարգել տրամադրում։

3.Ձևափոխման հնարավորություն, ինչպես նաև
փոփոխված ծրագրիազատտարածում։

4.Եթե նույնիսկ հեղինակային կոդըփոփոխել չի կարելի, 
ապաածանցյալ ծրագրերը և դրանց սկզբնական կոդերը

պետք է հնարավոր լինիազատտարածել։

5.Խտրականության բացակայություն առանձին

մարդկանց կամխմբերի հանդեպ։ Մի շարք երկրներ արգելանքներ ունեն
որոշ տեսակի ծրագրեր այլ երկրների տրամադրելու հարցում։ ԲԿԾ-ի պարագայում նման
արգելքներ չեն կարող լինել։

6.Խտրականության բացակայություն օգտագործման

նպատակի հանդեպ։ Կոմերցիոն կազմակերպությունները ևս իրավասու են
օգտագործել ԲԿԾ համակարգերն իրենց շահույթ հետապնդող նախագծերում։



ԲԿԾ համակարգերը պարտադիր պետք է

բավարարեն հետևյալ բոլոր պայմաններին

7.Արտոնագրիտարածում։ Ծրագրի կողմից տրվող իրավունքները
բոլոր օգտվողների համար նույնն են, և կարիք չկա ստորագրել լրացուցիչ

համաձայնագրեր։

8.Արտոնագիրը չպետք է կապված լինի կոնկրետ

արտադրանքին։ Այսինքն, ծրագիրը չի կարող տրամադրվել որպես մեկ

այլ, ավելի խոշոր ծրագրաշարի մաս։

9.Արտոնագիրը չպետք էխոչընդոտիայլ ծրագրերի

օգտագործմանը։ Այսինքն, պարտադիր չէ ԲԿԾ համակարգերը

օգտագործել միայն և միայն այլ ԲԿԾ համակարգերի հետ համատեղ։

10.Արտոնագիրըտեխնոլոգիականտեսանկյունիցպետք է

լինի չեզոք։ Այսինքն, օգտագործվող միջերեսները կամ տեխնոլոգիական

լուծումները կարող են լինել բազմապիսի։



ԲԿԾ համակարգեր

ա/ Համակարգային ծրագրեր։

Կոմերցիոն ԲԿԾ համարժեք

Windows Server GNU/Linux

Apache

MySQL, PostgreSQL



ԲԿԾ համակարգեր Սպասարկող ծրագրեր։

Կոմերցիոն ԲԿԾ համարժեք

Windows XP Linux + KDE

MS Office Open Office, Libre Office

Photoshop The GIMP; TuxPaint

Quark Express, etc Scribus

Internet Explorer Mozilla Firefox, Thunderbird

7-zip-արխիվացում, Calibre – էլ
գրքերի պատրաստում

Macromedia Dreamweaver NVU

Multi media Audacity, Celestia 

Android – բջջային հեռախոսների

օպերացիոն համակարգ

ABBYY` Նիշերի օպտիկական
ճանաչում

Kraken, Tesseract /Google/



ԲԿԾ համակարգեր՝ կիրառական ծրագրեր

•Ինտեգրացված գրադարանային
համակարգեր՝ Koha, Evergreen, ABCD

•Հավաքածուների կառավարում՝ Greenstone, 
ePrints, DSpace

•Վեբ հանգույցներ՝ Plone, Drupal

•Ֆեդերատիվ որոնման համակարգեր՝
reSearcher, LibraryFind

•Հեռաուսուցում՝ Moodle, Ilias, Sakai

•Փոխճանաչում՝ Shibboleth

•Էլ գրքերի թողարկում՝ Calibre



ԲԿԾպահոց

• https://sourceforge.net/



Բաց մատչելիություն

• Ինտերնետը ստեղծեց հնարավորություններ հրա-
տարակչական նոր մոդելների կիրառման համար։

• Էլեկտրոնային հրատարակությունները ունեն բազ-
մաթիվ առավելություններ թղթայինի համեմատ՝

– տեղ չեն գրավում գրադարակների վրա.

– նյութը կարելի է փնտրել ըստ բազմաթիվ

պարամետրերի համակցման՝ հրատարակման

տարի, հեղինակ, թեմա. 

– հասանելի է 24/7/365 սկզբունքով.

– հեշտ է հավաքել մատենաչափական և

գիտաչափական տվյալներ։
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Էլեկտրոնային գիտական ամսագրերի

թողարկման արդի վիճակը



Էլեկտրոնային գիտական ամսագրերի

թողարկմանարդի վիճակը

• Ամենահզոր գիտական կենտրոնները ի վիճակի

չեն բաժանորդագրվելու գիտականամսագրերի

անհրաժեշտ քանակին, որի հետևանքով
հետազոտողները չեն կարողանում ծանոթանալ

գիտատեխնիկական նորությունների ողջ

բազմազանությանը։

• Բաց մատչելիությունը (Open Access) հիմնովին
փոխում է առկա իրավիճակը։



Բաց մատչելիության հրատարակչական

մոդելներ։ Ի՞նչ է այն

• Բաց մատչելիության գիտական գրականություն են

գրախոսվող ամսագրային հոդվածների, կոնֆերանսի
նյութերի անվճար, առցանց օրինակները, ինչպես նաև
տեխնիկական հաշվետվությունները, թեզիսները և
աշխատանքային փաստաթղթերը։

• Նման նյութերի օգտագործման համար արտոնագրային

արգելքներմեծ մասամբ չեն լինում։ Հետևաբար դրանք

կարելի է ազատ օգտագործել հետազոտական

աշխատանքներում, ուսուցմանմեջ ևայլ

նպատակներով։



Բաց մատչելիության հրատարակչական

մոդելներ։ Ի՞նչ չէ այն

• Բաց մատչելիության բնույթի վերաբերյալ կան

տարբեր թյուրըմբռնումներ։ Իրականում այն ո՛չ

«ինքնագործ» հրատարակություն է, ո՛չ
գրախոսությունը շրջանցելու կամ հրատարակման

ընդունված կարգից խուսափելու եղանակ և ո՛չ էլ

երկրորդ կարգի ցածրարժեք գիտական

հրատարակություն։ Այն պարզապեսմիջոց է՝

հետազոտական արդյունքները համացանցի

օգնությամբ անվճար հասանելի դարձնելու

գիտական ողջ հանրությանը։





Բաց մատչելիության պահոցների

ուղեցույց

• https://doaj.org/

• Առ 22 հունիս, 2017 թ.
– 9,482 ԲՄամսագիր.

– 126 երկիր.

– 2,510,536 հոդված:

https://doaj.org/


Arxiv.org

• ԲՄ պահոց է ֆիզմաթ, համակարգչային
գիտությունների, վիճակագրության
բնագավառներում։

• 12 հունվարի, 2015։ Պահոցում առկա
հոդվածների քանակը հատեց 1 միլիոնի
շեմը։

• Ներկապահին առկա է 1,275,889 հոդված։

• Վիճակագրություն՝
https://arxiv.org/stats/monthly_submissions



Առցանց պաշարներ

• էլ. թեզերի համաեվրոպական պահոց՝
http://www.dart-europe.eu/

• Համառուսաստանյան մաթ. հանգույց՝

http://www.mathnet.ru/

• ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների

ինստիտուտ՝ http://www.armin.am/

• Հայ դասական մատենագրություն՝

http://www.digilib.am/

• ԲՄ հրատարակություններ Եվրոպական
ցանցերում՝ http://oapen.org/home

• ԲՄ գրքերի ուղեցույց՝ http://www.doabooks.org

http://www.dart-europe.eu/
http://www.mathnet.ru/
http://www.armin.am/
http://www.digilib.am/
http://oapen.org/home


Մնաս բարով ասենք գրքերին։

Բարի գալուստ գրադարան։

Քուշինգի ակադեմիան ընտրում է թվային 
ապագան։ «Երբ ես նայում եմ գրքերին, 
տեսնում եմ հնացած տեխնոլոգիա, 
ինչպիսիք, ասենք, գրքից առաջ 
օգտագործվող մագաղաթներն էին» ասում է 
տնօրեն Ջեյմս Թրեյսին։
http://www.boston.com/news/education/k_12/articles/2009/09/04/a_library_with

out_the_books

«Ես վստահ եմ, որ ապագայում ոչինչ չի
փոխարինի գրքին, ինչպես և ոչինչ չէր կարող

փոխարինել նրան անցյալում» 

Այզեկ Ազիմով



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


