
Երաժշտական գրադարանները Հայաստանում 

Այցելության հաշվետվություն  

/2017 թ.-ի նոյեմբերի 25-30-ը. Մասսիմո Ջենտիլի-Տեդեսկի, IAML-ի ներկայացուցիչ/ 

 

Հայաստանյան համագործակցություն  

Նիկոլայ Կոստանդյան - Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն 

Ռուզան Տոնոյան - Ազգային մանկական գրադարանի տնօրեն 

Տիգրան Զարգարյան - Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն 

 

Ներածություն 

Հաշվետվությունը պատրաստվել է գրադարանային քառօրյա այցի դիտումների 

հիման վրա. ուստի ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր հաճելի 

և ինֆորմատիվ դարձրեցին իմ այցելությունը:  

Տեղյակ եմ Հայաստանի գրադարանների զարգացմանն առնչվող որոշ ֆինանսական և 

այլ խնդիրներին, սակայն զգում եմ, որ պետք է ստացված տվյալների ճշգրիտ 

հաշվետվությունը ներկայացնել: 

Առաջարկությունները հիմնված են գրադարանային տարբեր ոլորտներում ունեցած 

երկարատև փորձի և նախորդ՝ 2006, 2011, 2012 թվականների Հայաստան կատարած 3 

այցելությունների վրա: (2006 թ.-ի այցը հիմնականում ծանոթացում էր Հայաստանի 

երաժշտական գրադարաններին, 2011 թ.-ի այցը թիրախավորված էր Հայաստանի 

երաժշտագիտական գրադարանի ապագային, 2012 թ.՝ Երևանը գրքի 

համաշխարհային մայրաքաղաք տոնակատարության շրջանակում ներառում էր 

կապեր և հանդիպումներ երաժշտական գրադարանների աշխատակիցների հետ): 

Հանդիպումների և մասնավորապես վարպետության դասի ընթացքում, ինձ օգնել են 

չափազանց խելացի և իրազեկ թարգմանիչներ՝ և՛ անգլերենից իտալերեն, և՛ 

իտալերենից անգլերեն: 

Լիարժեք տեղեկություններ երաժշտական գրադարանի հավաքածուների, ֆոնդերի 

նկարագրության և առաջարկությունների մասին կարող եք ստանալ IAML-ի անունից 

Մասսիմո Ջենտիլի-Տեդեսկիի և Ռութ Հելլենի կողմից ՀՀ մշակույթի նախարարի 

համար պատրաստված 2006 թ.-ի այցի հաշվետվության մեջ (կցված է):  

 



Հաշվետվության պլանը 

1. Գործունեություն 

2. 2006 թ.-ի հաշվետվության և նախորդող այցերի փոփոխությունների 

տեսություն-վերլուծություն 

3. Ուսումնասիրված գրադարանների ընդհանուր պայմանների մասին 

տեղեկություն 

4. Կենտրոնացում Հայաստանի երաժշտագիտական գրադարանի վրա 

5. Այցի այլ արդյունքներ 

6. Եզրակացություն 

 

1. Գործունեություն 

1.1 Այցեր 

  Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ 

  Երաժշտագիտական գրադարան 

  Հայաստանի ազգային գրադարան (միայն հանդիպում) 

  Ազգային մանկական գրադարան (միայն հանդիպում) 

 

1.2 Հանդիպումներ 

   վերոնշյալ գործընկերների հետ ամեն օր 

   հաստատությունների ղեկավարների և Մշակույթի նախարարության    

   ներկայացուցչի հետ (երեքշաբթի, 28) 

   Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ (չորեքշաբթի, 29) 

 

1.3 Այլ գործունեություն 

     գրացուցակավորման վերաբերյալ վարպետության դաս (երկուշաբթի, 27) 

  

 

2. 2006 թ.-ի հաշվետվության և նախորդող այցերի փոփոխությունների տեսություն 

-վերլուծություն 

Տեխնիկական սարքավորումների փոփոխությունը գոհացուցիչ է հատկապես վերջին 

այցից հետո. անձնական համակարգիչները հիմնականում ժամանակակից են, 

համացանցը և WIFi կապը՝ որակյալ: 

Ընդհանուր տպավորությունը Երևանից. այն շարժուն և փոփոխությունների քաղաք է. 

կենսալի, տրանսպորտային միջոցներով գերհագեցած: Ավտոմեքենաների մեծ մասը 



բավական նոր է, միայն հանրային տրանսպորտային միջոցները՝ ավտոբուսները, 

անփոփոխ, փոքր ու հին էին թվում, իսկ մետրոյից օգտվելու առիթ չունեցա: 

Կենտրոնում գտնվող նորաստեղծ գեղեցիկ ռեստորաններն ամեն օր լիքն էին 

այցելուներով:   

Այս արդիականացումը որոշ կորուստների է հանգեցրել: Կենտրոնում 

արհեստագործական խանութներին և լաբորատորիաներին փոխարինել են 

նորաձևության տաղավարները: Ժամանակակից, անանուն շենքերը փոխարինել են 

հնաոճ շենքերին. հայտնի և եզակի հին շուկան այժմ վերածվել է սովորական 

սուպերմարկետի:  

Հասկանալով փոփոխության անհրաժեշտությունը՝ ես կարոտո՛ւմ եմ քաղաքի հին 

տեսքը:   

3. Ուսումնասիրված գրադարանների ընդհանուր պայմանների մասին 

տեղեկություն  

3.1 Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ 

Թանգարանը բացվել է 2015 թ. հունվարի 25-ին և գտնվում է քաղաքի կենտրոնից ոչ 

հեռու՝ Կոմիտասի պանթեոնին կից (պանթեոնում հայտնի հայերի աճյուններն են 

ամփոփվում): Թանգարան-ինստիտուտում ներկայացված են երաժշտագետ, 

երգահան, գործիքավորող, երգիչ Կոմիտասի (Սողոմոն Սողոմոնյան) կյանքի և 

գործունեության վերաբերյալ լուսանկարներ, փաստաթղթեր, հուշագրեր, իրեր,  

նոտագրեր, ձայնագրություններ. նա եղել է Հայաստանի ազգային երաժշտական 

դպրոցի հիմնադիրը և երաժշտական ազգագրության նախաձեռնողը: Այցը շատ 

տպավորիչ էր:  

Շինության ճարտարապետն է Արթուր Մեսչյանը, ով ընդարձակել է նախկին 

մշակույթի պալատը (ճարտարապետ` Կորյուն Հակոբյան): Բացի մշտական և 

ժամանակավոր ցուցադրությունների հսկայական տարածքներից, շենքը ներառում է 

ավելի քան 100 մարդու համար նախատեսված համերգասրահ, մասնագիտացված 

գրադարան, հանդիպումների սրահ, գիտահետազոտական կենտրոն, երաժշտական 

ստուդիա: Սարքավորումները ժամանակակից են, համացանցային կապը որակյալ: 

 

Թանգարան-ինստիտուտի գործունեությունը ներառում է. հայկական երաժշտության 

և Կոմիտասի գործունեության վերաբերյալ հետազոտություններ, հրատարակումներ, 

գիտաժողով-փառատոն (սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 8-ը), դասախոսություններ, 

համերգներ, կրթական ծրագրեր, այցելություններ, թանգարան-ինստիտուտի կայքէջը 



http://komitasmuseum.am գեղեցիկ ձևավորված է. հարուստ հայերեն և անգլերեն 

տեղեկությամբ: 

3.2 Երաժշտագիտական գրադարան 

 

Գրադարանը նախկինում բավական վատ պայմաններում էր գործում. 

բարեբախտաբար զանազան նյութեր այժմ փոխադրվում են ավելի ապահով 

տարածքներ՝ Հայաստանի ազգային գրադարան և Կոմիտասի թանգարան-

ինստիտուտ. գրքերը և նոտաները դասակարգվել են, դասավորվել ստվարաթղթե 

տուփերում և աստիճանաբար տեղափոխվում են նոր տարածքներ: Գործընթացը 

մասամբ կատարված է և շուրջ մեկ տարում կավարտվի: 

3.3 Հայաստանի ազգային գրադարան 

 

Նախորդ այցերի ընթացքում նկատված նորարարացման աշխատանքներն արդեն 

տեսանելի են՝ չնայած դեռ շատ անելիքներ կան:  

Աշխատանքային ժամերը շատ հարմար են (9.00-21.00` աշխատանքային օրերին, 

9.00-20.00՝ շաբաթ և 9.00-17.00՝ կիրակի օրերին): Մուտքը թույլատրելի է 17 տարին 

լրացած անձանց (2006 թ.-ին` 18 տարեկանից):  

Տրամադրվում է անվճար համացանց: Էլեկտրոնային աղբյուրները հասանելի են, 

միջգրադարանային փոխանակումներ են տրամադրվում:  

Կայքէջը՝ http://www.nla.am, ժամանակակից է, պարունակում է լիարժեք անհրաժեշտ 

տեղեկություն՝ ներառյալ մուտքը դեպի hայաստանյան գրադարանների 

հավաքածուների Էլեկտրոնային գրացուցակ` http://armunicat.nla.am, որը մասնակի 

թարգմանված է անգլերեն և ռուսերեն:  

4. Կենտրոնացում Հայաստանի երաժշտագիտական գրադարանի վրա  

 

4.1 Լուծումներ նախատեսված 2006 թվականին. 

 

2006 թ.-ի այցի եզրակացությամբ դիտարկվել է գրադարանի գոյատևման 3 

տարբերակ. 

ա. մնալ նույն շենքում 

բ. տեղափոխվել այլ շենք 

գ. միավորվել այլ գրադարանի հետ  

http://komitasmuseum.am/
http://www.nla.am/
http://armunicat.nla.am/


Քննարկվել են խնդրի լուծման տարբերակների առավելություններն ու 

թերությունները՝ որոշումը թողնելով Մշակույթի նախարարությանը: Եվ, նույնիսկ, 

եթե գրադարանի ինքնությունը պահպանելու համար լուծում բ-ն է առաջարկվել 

(որին վերջապես նախապատվություն տրվեց), ապա այդ ժամանակ գրադարանը 

տեղափոխել Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ չէր կարող նկատի առնվել, քանի 

որ այն դեռ գոյություն չուներ:  

 

4.2 Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում գրադարանի տեղակայումը 

 

Համաձայնեցվել է, որ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տնօրենը պետք է 

ընտրեր, թե Երաժշտագիտական գրադարանի ո՛ր նյութերն են պահպանվելու 

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում, և հավանական է, որ միայն երաժշտությանը 

չառնչվող նյութերն են տեղափոխվել Ազգային գրադարան:  

 

Այս լուծումը երաշխիք է, որ գրադարանը չի ցրվել և իր աղբյուրներով հարստացրել է 

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի հավաքածուն, որը հայկական երաժշտական 

ժառանգության փաստաթղթերի համար ամենակարևորն է: 

Այնուամենայնիվ, այցը բացահայտեց, որ շինության տարածքը Երաժշտագիտական 

գրադարանի բազմաթիվ նյութերը պահելու համար անբավարար է. կա. միայն փոքր 

պահեստ, որի անկանոն ձևը՝ բազմանկյունները և թեք տանիքը, սակայն, անհարմար 

են շարժվող դարակների գործածության համար: Ավելին՝ գրադարանի 

գործառույթների՝ ընթերցասրահի, գրացուցակավորման և բաշխման 

ծառայությունների համար հնարավոր չէ առանձնացնել տարածքներ՝ առանց 

օգտվելու թանգարանի ցուցադրություններին ծառայող տարածքից:  

 

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի ներկայիս շենքի հարակից տարածքների 

զննման արդյունքում պարզվել է, որ հնարավոր է մուտքի դիմաց կառուցել առանձին 

շենք: Այս համեմատաբար փոքր շենքը կարող է ունենալ բավականաչափ 

ստորգետնյա տարածություն՝ գրապահոցի վերածվելու համար, իսկ վերին հարկերը 

կարող են օգտագործվել ընթերցասրահի, գրացուցակավորման և բաշխման համար, 

իսկ նախատեսվող կամուրջը կամ ծածկված հատվածը կարող է գրադարանը 

միացնել գլխավոր շենքին՝ ընդլայնելով թանգարանը, որն առավել գրավիչ կդառնա 

այցելուների և գիտնականների համար: 

 

4.3 Զարգացման ներուժը 



Տարածքի մեծությունը կարող է օգտագործվել տարբեր գործառույթների համար, 

որոնք կարելի է առաջարկել օգտվողներին՝ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտը 

դարձնելով Հայաստանի ազգային երաժշտության ժառանգության փաստաթղթերի 

կենտրոն, ինչպես ուրվագծվում էր 2006 թ.-ին. 

• Հայաստանի երաժշտական գրադարանների և երաժշտական հավաքածուների 

մատյանի ստեղծում 

• RISM-ին (Երաժշտական աղբյուրների միջազգային տեղեկագիր) կցված 

երաժշտության ազգային գրացուցակի կենտրոնի հիմնում  

• RILM -ին (Երաժշտական գրականության միջազգային տեղեկագիր) կցված 

երաժշտության վերաբերյալ հայկական գիտական ուսումնասիրությունների 

փաստաթղթերի ազգային գրասենյակի հիմնում  

• ժամանակակից հայկական երաժշտության երաժշտական փաստաթղթերի 

կենտրոնի հավելյալ գործառույթի ստեղծում 

• երաժշտական կրթությունն օժանդակող կենտրոնի զարգացում. օրինակ, քանի 

որ գրադարանում նյութերի մեծամասնությունը ռուսերեն է և շատ հին, կարելի է 

հիմնել պետպատվերով հայերեն ժամանակակից կրթական նյութեր ստեղծող 

հրատարակչություն  

• երաժշտական աշխարհում Հայաստանն իբրև դեսպան ներկայացնելով՝ 

միջազգային ասպարեզում որոշակի դերի ստանձնում  

 

5. Այցի այլ արդյունքներ 

5.1 Հայկական երաժշտական գրադարանի գրադարանավարի ուսուցում 

Իտալիայում 

 

Մեկ հայ գրադարանավարի համար մեկ-երկու ամսյա անվճար ուսուցում, որը 

նախատեսվում է իրականացնել և՛ Միլանի երաժշտական ֆոնդերի հետազոտական 

գրասենյակում, և՛ Ազգային մատենագիտական գործակալությունում: 

Համաձայնեցվել է. այն, հավանաբար, տեղի կունենա 2018 թ.-ի գարնանը: 

5.2 IFLA -ի անվանացանկը /անձնանունների ցանկը 

Այցի ընթացքում նկատվեց, որ IFLA-ի կայքէջում «Անվանացանկ» հայկական առցանց 

ֆայլը (նիշք)՝ https://www.ifla.org/node/4953, տեղադրվել է 1977թ.-ին և ամբողջական 

թարմացման կարիք ունի: 

 



Վերջերս թարմացված ֆայլերի օրինակները և նախնական հրահանգները, թե ինչպես 

վարվել թարմացումների հետ, տրամադրվել են Հայաստանի ազգային գրադարանի 

տնօրենին, IFLA-ի խմբագիրները տեղեկացված են:  

 

6. Եզրակացություն 

 

Հայկական երաժշտագիտական գրադարանը եզակի է Հայաստանում և այլ 

երկրներում նմանատիպ գրադարաններ քիչ կան, հետևաբար այն պետք է 

տարածաշրջանի ներսի և դրսի երկրների համար լավ աշխատանքի օրինակ ծառայի:  

Երաժշտագիտական գրադարանը պետք է պահպանել և զարգացնել, որպեսզի 

հայկական երաժշտական ժառանգությունը պահպանվի և ավելի հասանելի լինի: 

Ուստի կարծում ենք, որ այս նպատակներին հասնելու միակ միջոցը գրադարանի 

պահպանումն ու ապահովումն է. գրադարանի շինությունը, տարածքը և 

հարմարությունները պետք է համապատասխանեն ժամանակակից, երկարաժամկետ 

մասնագիտական ծառայություններ մատուցելու չափորոշիչներին:  

Օգտակար հղումներ՝ 

http://www.iaml.info 

https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/ifla-world-report/armenia.pdf 

Կցումներ ՝ 

2006 visit report, Armenia_music_library_report_IAML.pdf (November 2006) 

 

Մասսիմո Ջենտիլի-Տեդեսկի 

http://www.iaml.info/
https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/ifla-world-report/armenia.pdf

