
  

 

 

 

 

        

                                                                             

    

 

 

Ընթերցանության ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքների  

հանրային քննարկում 

 

Գրքի հարթակ ծրագիրը և հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան հրավիրում են 

Ձեզ մասնակցելու «Ընթերցանության ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքների» 

հանրային քննարկմանը, որը  տեղի կունենա`   

2013 թվականի հունիսի 19-ին, 

ժամը 11:00-13:00 (ներառյալ ընդունելությունը) 

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում  

(Տերյան 24/1, Երևան) 

 

Կներկայացվեն և կքննարկվեն հանրապետությունում ընթերցանության առաջին 

համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքները` վեր հանելով ընթերցանության 

վերաբերյալ հանրային կարծիքի ձևավորման,  ընթերցողների նախասիրությունների, 

ընթերցելու նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի և ավանդույթների, ինչպես նաև 

ընթերցանության առկա իրավիճակի ու նրա բարելավման տարաբնույթ խնդիրները:   

 

Հետազոտությունն իրականացվել է 2012 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսներին` մրցութային կարգով Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի ընտրած 

արտաքին սոցիոլոգիական ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից։ Սույն 

ուսումնասիրությունը,  ինչպես նաև նրա արդյունքների  փորձագիտական 

մեկնաբանությունները կազմվել են Հայաստանի ազգաբնակչության ներկայացուցչական 

ընտրանքի ֆոկուս-խմբային քննարկումների և  քանակական ու որակական հարցումների  

հիման վրա:   

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 



 

Ուսումնասիրությունն  առկա է այստեղ`  հայերեն և անգլերեն.  

 

Հաջորդիվ 

 

ԳՐՔԻ ՀԱՐԹԱԿ ԾՐԱԳԻՐՆ աջակցում է հմտությունների զարգացմանը, 

միջազգային ցանցերի կառուցմանը և Եվրոպական միության հարևան երեք երկրներում՝ 

Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում առողջ, կայուն և գրքի բաց մշակույթի 

ստեղծման համար խելացի քաղաքականությունների ստեղծմանը։  Այն Next Page 

հիմնադրամի նախագիծն է, որը համագործակցում է Հրատարակիչների ազգային 

ասոցիացիայի (Հայաստան), Վրաց գրահրատարակիչների և գրավաճառների 

ասոցիացիայի (Վրաստան), Հրատարակիչների ֆորումի (Ուկրաինա) հետ՝ Եվրոպական 

Միության արևելյան գործընկերության մշակութային ծրագրի աջակցությամբ: 

 

Ձեզ հետաքրքրող հարցերով կարող եք դիմել 

Գրքի Հարթակ նախագծի հայաստանյան համակարգող,  

Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն 

Վահան Խաչատրյանին 

 

ՀՀ, Երևան, Բաղրամյան 24գ, 3-րդ հարկ 

Հեռախոս. (374-10) 56 39 02, (374-10) 22 34 34, (374-91) 40 93 25 

 

Փաստաթղթի վերջը 

                              __________________________________________________________________________ 

 

Հայաստանի ԵՄ Պատվիրակություն 

Հեռախոս. +374 (10) 54 64 94 

Ֆաքս. +374 (10) 54 64 95 

E-mail: Delegation-Armenia@eeas.europa.eu 

 

 

 

 

 

Եվրոպական Հանձնաժողովը Եվրոպական Միության գործադիր մարմինն է 

Եվրոպական Միությունը բաղկացած է 27 Անդամ 

Պետություններից, որոնք որոշել են աստիճանաբար 

կապակցել միասին իրենց փորձը, ռեսուրսները և 

ճակատագրերը: Համատեղ, 50 տարիների զարգացման 

ընթացքում, նրանք ստեղծել են կայունության, 

ժողովրդավարության և ամուր զարգացման գոտի` 

միաժամանակ պահպանելով մշակութային 

առանձնահատկությունները, հանդուրժողականությունը և 

անհատական ազատությունը: 

Եվրոպական Միությունը ձգտում է փոխանցել իր 

ձեռքբերումները և արժեքները իր սահմաններից դուրս 

գտնվող երկրներին և մարդկանց: 
 

Եվրոպական Միությունը բաղկացած է 27 Անդամ 

և 

ճակատագրերը: Համատեղ, 50 տարիների զարգացման 

ընթացքում, նրանք ստեղծել են կայունության, 

ժողովրդավարության և ամուր զարգացման գոտի` 

միաժամանակ պահպանելով մշակութային 

առանձնահատկությունները, հանդուրժողականությունը և 

http://www.bookplatform.org/hy/activities/87-readership-am-am.html
http://www.bookplatform.org/en/activities/23-readership-am-en.html
mailto:Delegation-Armenia@eeas.europa.eu

