
 

 

 

 

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզի  

§Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց¦ ՊՈԱԿ-ի գրադարանավարի 

2022-2023 ուստարվա աշխատանքային պլան 

 

 

 
Հաստատում եմ՝ 

  Տնօրեն՝      Հրաչյա  Մսրյան 

 

Գրադարանավարուհի՝   Հասմիկ Առաքելյան 

 



 

Հ/հ Միջոցառման բովանդակություն Ժամկետ Պատասխանատու 

1 
Նախապատրաստական գրադարանային տարաբնույթ աշխատանքներ 
նոր ուսումնական տարվա նախաշեմին 09.08.2022-22.08.2022 Գրադարանավար 

2 
Աշխատանք այլ դպրոցների գրադարանների հետ՝ դասագրքերի 
ընդունման – հանձնման, հաշվառման աշխատանքներ, ընդունման և 
հանձնման ակտերի կազմում 

Օգոստոս-
սեպտեմբեր  

Տնօրինություն, 
գրադարանավար 

 

3 
Դասագրքերի մեթոդականների ներկրում, մշակում, բաշխում 

16.08-27.08.2022 
Գրադարանավար,  

կազմակերպիչ, դասղեկներ 

4 
Հանդես << Գիտելիքի և դպրության օր >> I – XII դասարան 

01.09.2022 
Տնօրինություն, 

գրադարանավար 

5 Աշակերտներին՝ դասագրքերով ապահովվածության ստուգում: 12.09-30.09.22 Գրադարանավար,  դասղեկներ 

6 
Փոփոխված դասագրքերի և ծրագրերի հետ ծանոթացում, կարծիքների 
և առաջարկությունների քննարկում 

Սեպտեմբեր  
մ/մ նախագահներ, 
գրադարանավար 

7 
Ծնողի անկյունում փակցնել դասագրքերի վարձաչափերը, 
աշակերտների դասագրքերի ներդրումների զեղչի չափի մասին 
ցուցակները: 

Սեպտեմբեր 2022թ. Գրադարանավար,  դասղեկներ 

8 
Ուսուցիչներին ապահովել մեթոդական ձեռնարկներով, ուսումնական 
ծրագրերով, առարկայական չափորոշիչներով, դասագրքերով և այլ 
մեթոդական նյութերով: 

Սեպտեմբեր 2022թ. 
Տնօրինություն, առարկայական 

մեթոդմիավորումներ, 
գրադարանավար 

9 
Ընթերցողների վերագրանցում, նոր ընթերցողների համալրում: 
Զրույց – մեկնաբանություն § Սիրում եմ գիրքը՞, թե համակարգիչը ¦ - 
ընթերցանության խթանման նպատակով: 

Մշտական  
Գրադարանավար, 
գրադարանային  
հանձնախումբ 

10 
I դասարանցիների առաջին մուտքը գրադարան – ընթերցասրահ: 
Ճանաչողական զրույց §Ինչ է գրադարանը ¦: 

Սեպտեմբեր 2022թ. 
Գրադարանավար, 

 I դասարանի դասվար 

11 
I դասարանցիների դասագրքերի վերաբերյալ ակտերի կազմում: 

Սեպտեմբեր 
Գրադարանավար, 
գրադարանային  
հանձնախումբ 

12 
Դասագրքերի վիճակի և պահպանության ստուգումներ 
Կազմարարական աշխատանքներ: 
 

Մշտական 
Գրադարանավար, 

 I դասարանի դասվար, ծնողներ 



Հ/հ Միջոցառման բովանդակություն Ժամկետ Պատասխանատու 

13 

Ասմունքի մրցույթ << Հայաստանս պոեզիայում>> նվիրված 
անկախությանը Սեպտեմբեր 

Տնօրենի ու/գ և ՄԿԱ գծով 
տեղակալներ 

 դ/գ կազմակերպիչ, դասղեկ, 
ուսուցիչներ, գրադարանավար 

14 
Ընթերցողների մրցույթներ ըստ ժամանակացույցի 

Սեպտեմբեր 
Տնօրենի ու/գ և ՄԿԱ գծով 

տեղակալներ 
 դ/գ կազմակերպիչ գրադարանավար 

15 
2022-2023 ուստարվա դասագրքերի շարժի վերաբերյալ 
հաշվետվությունների կազմում, դասագրքերի հաշվառում: Հոկտեմբեր Գրադարանավար 

16 
Աշխատանք գյուղապետարանի հետ՝  սոցանապահով ընտանիքների 
երեխաների ցուցակների կազմման  և պետբյուջեի կողմից հատկացված 
դասագրքերի գումարների բաշխման նպատակով:  

Սեպտեմբեր 
Տնօրինություն, 

գրադարանավար 

17 
§Հայ  գրականության  մեծերը ¦  շարքից  գրքային ցուցահանդեսներ: 
Զրույց – մեկնաբանություններ, ընթերցումներ – ընթերցողական 
խմբերով: 

Մշտական 
Գրադարանավար, 
գրադարանային  
հանձնախումբ 

18 
Այցելություն  Գյումրու  տուն  թանգարաններ 
1 Հովհաննես Շիրազ 
2 Ավետիք Իսահակյան 

Ուստարում 
Գրադարանավար, 

դասղեկներ, գրադարանային  
հանձնախումբ 

19 

<< Մեր  մեծերը >>  շարքից  Ավ. Իսահակյան – 147 ամյակ: 
Գրքային ցուցահանդես: 
<< Իսահակյանի գրական գանձարանը >> զրույց – մեկնաբանություն - 
քննարկում 

Հոկտեմբեր 

Գրադարանավար, 
դասղեկներ, գրադարանային  

հանձնախումբ 
 

20 
Տեղեկատվական  կենտրոնի  կահավորում,  սպասարկում: 

Ուստարում 
Տնօրինություն,  

մեթոդմիավորումներ, 
գրադարանավար 

21 
Նոր ստացված գրականության, պաստառների, մեթոդականների 
տեղեկատվության ապահովում: Մշտական Գրադարանավար 

22 

<< Գիրքն իմ ամենալավ բարեկամն է >>   
Զրույց – մեկնաբանություն՝  ընթերցողական խմբերով – 
ընթերցանության խթանման նպատակով: 

Մշտական 

Գրադարանավար, 
գրադարանային 
 Հանձնախումբ 

 



Հ/հ Միջոցառման բովանդակություն Ժամկետ Պատասխանատու 

23 
<<Եթե կյանքս նման լիներ հեքիաթի…>> - Զրույց – մեկնաբանություն, 
ընթերցումներ: 
 

Մշտական 
Գրադարանավար, 

դասվարներ, գրադարանային  
հանձնախումբ 

24 
Թարքմանչանց տոնին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումների ազատ 
ընտրություն և անցկացում: 

Հոկտեմբեր 
Դասղեկներ, ուսուցիչներ, 

գրադարանավար 

25 
Աղետների վերացման միջազգային օր՝ գրադարանում պաստառի, 
մեթոդ. Ցուցադրություն և զրույց, II-XII դաս. 16.10.2022 

Գրադարանավար, 
գրադարանային  
հանձնախումբ 

26 

<< Հայ գրականության մեծերը >> շարքից  
1. Մ. Նալբանդյան – ծննդյան 193 ամյակ 
2. Հ. Պարոնյան - ծննդյան 179 ամյակ 

Գրքային ցուցահանդես 
Զրույց և մեկնաբանություն՝ ծանոթացում ստեղծագործական 
ժառանգության հետ 

Հոկտեմբեր - 
դեկտեմբեր 

Տնօրինություն, դասղեկներ, 
գրադարանավար 

27 
Կինոդիտում, մոմավառություն նվիրված երկրաշարժի զոհերի 
հիշատակին Դեկտեմբեր 

տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ, 
Դ/գ կազմակերպիչ, դասղեկներ, 

գրադարանավար 

28 
Համայնքային միջոցառում << Ամանոր 2023 >>  
I – VIII դասարան Դեկտեմբեր 

տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ,, 
Դ/գ կազմակերպիչ, 
գրադարանավար 

29 
Գրադարանավարի  կիսամյակային  հաշվետվություններ: Դեկտեմբեր, 

Մայիս 
Գրադարանավար 

30 
Դասագրքերով ապահովվածության, պահպանության վիճակն ըստ 
առարկաների և դասարանների 

Կիսամյակը մեկ Գրադարանավար 

31 
Աղքատներին օգնելու միջազգային օր 
Զրույց ընթերցողական խմբերով IV-XII դաս. 19-22.12.2022թ. 

Գրադարանավար, 
գրադարանային  
հանձնախումբ 

32 

Թռչունները մեր լավ բարեկամներն են: Զրույց §Ի՞նչ եմ անում ձմռանը 
իմ թևավոր բարեկամների համար¦: 
 Դեկտեմբեր 

Գրադարանավար, 
գրադարանային  
հանձնախումբ  

 
 



Հ/հ Միջոցառման բովանդակություն Ժամկետ Պատասխանատու 

33 
Կենդանական և բուսական աշխարհներին վերաբերվող գրքային 
ցուցահանդեսի կազմակերպում I-XII դաս.: Ուստարում 

տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ, 
դ/գ կազմակերպիչ, 
գրադարանավար 

34 
§Ես ապագա զինվորն եմ իմ հայրենիքի¦: Հայրենասիրական թեմայով 
զրույց §Ինչպիսի՞ն եմ տեսնում իմ հայրենիքի ապագան¦ 

Հունվար 
Գրադարանավար, 

գրադարանային ակտիվ 

35 
Ձմեռ պապի և Ձյունանուշիկի օր 

30.01.23թ 
տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ, 
դ/գ կազմակերպիչ, դասղեկներ 

գրադարանավար 

36 

Ասմունքի մրցույթ նվիրված բանակի օրվան՝  
<< Խոսքս քեզ զինվոր >> I-XII դասարանցիներ: 

հունվար 

Գրադարանավար, 
դասղեկներ,  

կազմակերպիչ 
փոխտնօրեններ 

37 
Հայաստանում գիրք նվիրելու օր 

19.02.2023 թ. 
Գրադարանավար, 

գրադարանային հանձնախումբ 

38 
<<Հեքիաթին հյուր>> ընթերցումներ I-VI դաս. 
 

ուստարում 
Գրադարանավար, 

գրադարանային հանձնախումբ 

39 
Աղքատներին օգնելու միջազգային օր: Զրույց – քննարկում << Ինչպես 
օգնել չվիրավորելով >>: 
 

19.12.2022 
տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ, 
դ/գ կազմակերպիչ, դասղեկներ, 
ուսուցիչներ, գրադարանավար 

40 
Բարության ինքնաբուխ դրսևորման միջազգային օր: 
§Բարությունը կփրկի՞ աշխարհը¦ զրույց ընթերցողական խմբերով: 
 

08.03.2023թ. 
Գրադարանավար, 

դասղեկներ,  
գրադարանային հանձնախումբ 

41 
<< Կանանց միամսյակ…>> մեկնաբանություններ, զրույցներ, ասմունք: 
§Կնոջ դերն ու իմաստավորումը տանը և այլուր¦: Զրույց՝ 
ինքնագնահատում-աղջիկ ընթերցողների հետ 

08.03-07.04 
2023թ. 

Դասղեկներ,  
դ/գ կազմակերպիչ, 
գրադարանավար 

42 
Բեմականացումներ – քննարկումներ աշակերտների ուժերով՝ նվիրված 
բարոյականության տարբեր խնդիրներին  
 

ուստարում 
Գրադարանավար, 

դասղեկներ, 
գրադարանային հանձնախումբ 

43 

Մանկական գրքի միջազգային օր 
Գրադարանում մանկական գրքի ընթերցանության մրցույթ: 
1-5-րդ դասարանցիներ 
 

02-07.04.2023թ. 
Գրադարանավար, 

դասղեկներ, 
գրադարանային հանձնախումբ 



44 
Ավանդական տոնահանդես <<Սուրբ զատիկ>>  
I-XII դաս. 

ապրիլ 
Գրադարանավար, 

գրադարանային հանձնախումբ 

45 
Ծիծաղի օր I- XII դաս.: 

01.04.2023թ. 
Գրադարանավար, 

գրադարանային հանձնախումբ 

46 
 
  Հումորի երեկոների կազմակերպում  
 

Ուստարում 
Գրադարանավար, 

գրադարանային հանձնախումբ 

47 
Այցելություն Երևան – եղեռնի թանգարան  IV- XII դաս.: 

Ուստարում 
Դասղեկներ, 

գրադարանավար 

48 
Զրույցներ  բարեկրթության  մասին: 
Ընթերցում – մեկնաբանություն  << Բարեկրթության խճանկար և 
բարեկրթության արահետներով >>  գրքերից: 

Ուստարում 
Դասղեկներ, 

գրադարանավար, 
կազմակերպիչ 

49 
Բանավեճերի, կլոր սեղանների, ասուլիսների կազմակերպում՝ 
թրաֆիկինիգի  թեմաներով (մարդկանց առևանգում): Ուստարում 

տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ,,  
դ/գ կազմակերպիչ, դասղեկներ 

գրադարանավար 

50 
<< Մեր մեծերը >> միջոցառումների շարք ըստ հաստատված 
ժամանակացույցի 
I – XII դասարան: 

Ուստարում 
Դասղեկներ, առարկայի 

ուսուցիչներ, գրադարանավար 

51 
<<Ընտանիքի միջազգային օր>> Զրույց – բանավեճ << Իմ ընտանիքը 
ամենալավն է…>> ընթերցողական խմբերով II-XII դաս. 15.05.2023թ. 

տնօրենիՄԿԱ գծով տեղակալ, 
դ/գ կազմակերպիչ, դասղեկներ 

գրադարանավար 

52 
Դասագրքերի տարեվերջյան հաշվառում,  կազմարարական 
աշխատանքներ հետ-հավաք գրադարան:  
 

20-26 մայիս 2023 
Գրադարանավար, 

գրադարանային հանձնախումբ 

53 
<< Ինչ կարդալ ամռանը >> - ընթերցողներին ապահովել անհրաժեշտ  
գրականությամբ: Հունիս 

Գրադարանավար, 
գրադարանային հանձնախումբ 

54 
Գրադարանավարի տարեկան հաշվետվություն 

Մայիս - հունիս Գրադարանավար 

55 
Չնախատեսված  միջոցառումներ 

Ուստարում  
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