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§ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ºì  

²ðÊÆì²¶ÆîàôÂÚ²Ü¦ - Ä.01.09. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

1. Մատենագիտությունը որպես գիտական առարկա: 

2. Մատենագիտության տեսական, պատմական և մեթոդական հարցերը 

հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված գիտաժողովում (2010 թ.): 

3. Գուտենբերգը և գրատպության գյուտը: 

4. Գրադարանային ֆոնդի հաշվառումը, մշակումը և ստուգումը:   

5. Մատենագիտության տեղեկատվության ծագումն ու զարգացումը 

քաղաքակրթության հնագույն օրրաններում:   

6. Հայ տպագրության սկզբնավորումը: Հ. Մեղապարտ: 

7. Գրադարանային ֆոնդի կապերը:   

8. Մատենագիտության կառուցվածքը և օբյեկտը: 

9. Հայկական տպագրական կենտրոնները 16-րդ դարում: 

10. Հայ և օտարազգի հեղինակների ներդրումը մատենագիտության տեսության 

զարգացման մեջ: 

11. Գրադարանային ֆոնդի սոցիալական ֆունկցիաները: 

12. ՄՏ հիմնական հասարակական ֆունկցիաները: 

13. Հայկական տպագրական կենտրոնները 17-րդ դարում: 

14. Գրադարանային ֆոնդի զարգացման մասին տեսությունը:   

15. Մատենագիտությունը հարակից գիտությունների համակարգում:  

16. Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի մատենագիտական գործունեություն: 

17. Հ. Չուբարյանի ներդրումը գրադարանագիտության մեջ: 

18. Մատենագիտության տեսակները և դասակարգումը: 

19. Հայկական տպագրությունը Հոլանդիայում: 

20. Զ. Համբարձումյանի ներդրումը գրադարանագիտության մեջ: 

21. Մատենագիտության պատմական զարգացումը հին և միջնադարյան 

Հայաստանում: 

22. Հայկական տպագրությունը Հնդկաստանում: 

23. Գրադարանային-մատենագիտական կրթությունը Հայաստանում, զարգացման 

հեռանկարները:   

24. Մատենագիտությունը Հայաստանում 20-րդ դարում. ընդհանուր գծեր: 

25. Հայ տպագրական կենտրոնները 18-րդ դարում: 

26. Սփյուռքահայ մատենագիտության զարգացման կենտրոնները: 

27. Հայ տպագրական կենտրոնները 19-րդ դարում: 

28. Փաստաթղթագիտության տեղն ու դերը գիտության համակարգում: 

29. Գրադարան և մատենադարան. համեմատական բնութագիրը:  

30. Հայ տպագրությունը Արևմտյան Հայաստանում և Արցախում: 

31. Գրադարանային գործը Հայաստանում 1991թ. հետո: 

32. Հայկական տպագրությունը Ռուսաստանում: 

33. Արխիվագիտության խնդիրները և զարգացման առանձնահատկությունները:    

34. Հայագիտություն, հայագիտական գրականություն և նրա մատենագիտություն: 

35. Տպագրական գործը Հայաստանում 1991-ից հետո: 

36. Փաստաթղթային ֆոնդերի հիմնական կրիչները: 

37. Մխիթարյանների դերը հայ մշակույթի և հայագիտության մեջ: 
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38. Գրքագիտության և գրքի պատմության հարցերը հայկական գրատպության 500-

ամյակին նվիրված գիտաժողովում (2010 թ.): 

39. Կինո-ֆոտո-ֆոնո փաստաթղթերի նշանակությունը, պահպանությունը և 

դասակարգումը: 

40. Հայ պարբերական մամուլի, մատենագիտության և ժուռնալիստիկայի 

զարգացումը: 

41. Գեղարվեստական գրականության մատենագիտության հասարակական-

պատմական դերը: 

42. Հասարակական-քաղաքական գրականության մասնագիտությունը` 

գործունեության բնագավառ. կառուցվածքը և նշանակությունը: 

43. Մատենագիտության և աղբյուրագիտության փոխադարձ կապերը:  

44. Արխիվների տեսակները, նրանց լրատվական նշանակությունը: 

45. Երկրագիտական մատենագիտություն. տեսական և մեթոդական հարցերը: 

46. Գրադարանագիտությունը որպես գիտություն. նրա առարկան և օբյյեկտը: 

47. Գրադարանային և թագարանային ֆոնդ. համեմատական բնութագիրը: 

48. Մատենագիտական ինֆորմացիայի աճի, տարածականության և 

հնացածության օրենքը:  

49. Գրադարանագիտությունը հարակից գիտությունների համակարգում: 

50. Մատենագիտական տեղեկատվության սպասարկման ձևերն ու մեթոդները: 

51. Գրիք-գրադարան-ընթերցող կապերի ժամանակակից մեկնաբանումը: 

52. Գիրքը և գրադարանը մատենադարանի և թանգարանի համակարգերում: 

53. Մատենագիտական ինֆորմացիա արտադրող կենտրոնները Հայաստանում և 

արտասահմանում: 

54. Գրադարանային գործի կառավարման համակարգը Հայաստանում: 

55. Գրադարանային գործի զարգացման ժամանակակից կոնցեպցիան: 

56. Մատենագիտության զարգացումը Ռուսաստանում 19-րդ դարում:  

57. Գրադարանյին ֆոնդը որպես համակարգ. ֆոնդի տեղը գրադարանի 

համակարգում: 

58. Մատենագիտության զարգացումը Ռուսաստանում 20-րդ դարում: 

59. Գրադարանյին ֆոնդի համալրումը և պահպանումը: 

60. Ալեքսանդրիայի գրադարանը: 

61. Մանկական և մանկավարժական գրականության մատենագիտություն. 

համեմատական բնութագիրը: 

62. Գրադարանային գործի պատմությունը արտասահմանում (համառոտ): 

63. Հայոց ցեղասպանության թանգարանը:  

64. Մատենագիտության արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման 

հեռանկարները: 

65. Գրացուցակավորման պրոցեսների մեքենայացումը և ավտոմատացումը: 

66. Գրադարանը արդի մշակութային քաղաքականության համատեսքստում: 

67. ՏՄԱ կազմակերպման հարցերը գրադարանում և արխիվում:  

68. Ընթերցողների և ընթերցանության ուսումնասիրման նշանակությունը, 

սկզբունքները: 

69. Արխիվները և թանգարանները ժամանակակից տեղեկատվության 

համակարգում:  

70. Գրացուցակները և քարտարանները ՏՄԱ համակարգում: 

71. Ընթերցողների և ընթերցանության ուսումնասիրման մեթոդները: 

72. Միջազգային մատենագիտական համագործակցությունը: ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի դերը: 
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73. Երկրագիտության կապը այլ գիտությունների հետ: 

74. Հայաստանի կարևորագույն արխիվները, արխիվային փաստաթղթերի 

հաշվառում: 

75. Արտասահմանյան մատենագիտության տեղը ուսուցման համակարգում: 

76. Մասսայական և ցուցադրական աշխատանքները գրադարաններում, 

թանգարաններում և արխիվներում: 

77. Տեղեկատվական մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները: 

78. Համեմատական գրադարանագիտության տեղը ժամանակակից բարձրագույն 

կրթության համակարգում: 

79. Հայ գիրքը` հայ մատենագիտության օբյեկտը:   

80. Գրացուցակ և ձեռագրացուցակ. համեմատական բնութագիրը: 

81. Գրքի և պարբերական մամուլի նկարագրման առանձնահատկությունները:   

82. Գրադարանային գործը խորհրդային շրջանում: 

83. Տեղեկատվական աղբյուրների ծագումը և զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

84. Գիտահետազոտական աշխատանքի կարևորությունը գրադարանագիտության, 

մատենագիտության մեջ: 

85. Գիտահետազոտական աշխատանքի կարևորությունը գրքագիտության և 

փաստաթղթագիտության մեջ:    

86. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կիրառական նշանակությունը 

գրադարանային, թանգարանային և արխիվային գործում: 

87. Փաստաթուղթ և տեղեկատվություն. համեմատական վերլուծություն: 

88. Երկրագիտության և հայագիտության փոխադարձ կապը: 

89. Մ. Խորենացու <<Հայոց պատմության>> աղբյուրագիտական նշանակությունը: 

90. Տեղեկատվական մշակույթի դրսևորման ձևերը և նշանակությունը:    

91. Ցուցահանդեսային աշխատանքների դերն ու նշանակությունը: 

92. Ոսկան Երևանցու տպագրական գործունեությունը: 

93. Մատենագիտական կենտրոնները Հայաստանում: 

94. Գրադարանագիտության և գրադարանային գործի զարգացման հարցերը 

հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված գիտաժողովում (2010 թ.): 

95. Հայ և օտարազգի հեղինակների ներդրումը գրադարանագիտության և 

գրադարանային գործի զարգացման տեսության մեջ: 

96. Ճյուղային մատենագիտություն. դրսևորման ձևերը և զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

97. Փաստաթղթատեղակատվական հաղորդակցությունների համակարգ: 

98. Գրադարանագիտության և մատենագիտության զարգացման հայեցակարգը 

Հայաստանում: 

99. Գրադարանային գործի կազմակերպման և ղեկավարման ռազմավարություն: 

100. Գիրքը որպես սոցիալական հաղորդակցության միջոց: 

 

 

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 
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