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МОЯ ДОМАШНЯЯ  БИБЛИОТЕКА
(Заходите)



Арутюнян Элен Тиграновна, 10 лет

Родилась 05.09.2007 г. в городе Сисиане 
Сюникской области. Учится в 4-й основной 
школе в  5"а" классе. Любит читать, 
танцевать, рисовать. Воспитанница школы
танцевального искуства г. Сисиана. 

Руководитель - Овсепян Анаит Артаваздовна
Работает в библиотеке основной школы    
N 4 г. Сисиана. Окончила библиотечный 
факультет Ереванского педагогического 
университета им. Х. Абовяна. 



Մեր քաղաքի՝ Սիսիանի ԲԿ-ն է: Գիշեր-ցերեկ լույսերի մեջ ողողված, 
մշտարթուն այս շենքում մանուկներ են ծնվում:

Медицинский центр Сисиана. День и ночь в этом светлом,
никогда не засыпающем здании рождаются младенцы.



Այստեղ 2007թ.-ի սեպտեմբերի 5-ին ծնվեցի նաև ես:

Здесь 5 сентября 2007 года родилась и я.



Ուսուցչուհի տատիկս և ԵՊՀ-ի ուսանողուհի Լուսինե հորաքույրս գգվեցին, 
զննեցին ինձ ու որոշեցին, որ ես կարդալ շա՜տ եմ սիրելու: 

Моя бабушка, учительница, и тетя Лусине, студентка университета, обласкали,  
рассмотрели меня и решили, что я полюблю читать.



Տատս գրախանութից իմ ծննդյան առթիվ գնեց Անդերսենի
«Վայրի կարապներ»-ը, իսկ հորաքույրս ինձ նվիրեց մանկական

հանրագիտարան:

В честь моего дня рождения бабушка купила "Дикие лебеди" 
Андерсена, а тетя подарила детскую энциклопедию. 



Եվ այսպես, իմ ծննդից 2-3 ժամ անց ես գրքեր ստացա…

И так через 2-3 часа после моего рождения я получила книги.

05.09.2007թ.



Լուռ համաձայնությամբ բոլորը՝ հայրիկս, մայրիկս, տատիկ -պապիկներս, 
հորաքույրներս և մորաքույրս, քույրս և ընկերներս ծննդյանս օրը ինձ գիրք են

նվիրում:

По молчаливому соглашению все мои родственники и друзья
всегда дарят мне книги в день моего рождения.



Իհարկե’, մայրիկս չի մոռանում ծննդյան տորթը…

Конечно,  моя мама не забывает испечь торт…



Մանկապարտեզում դարձյալ գրքեր ստացա և համալրեցի մեր
տնային գրադարանը:

В садике я тоже получала книги и пополняла
нашу домашнюю библиотеку.



Իսկ ընկեր Զվարթն ինձ «Երեք խոզուկները» նվիրեց:

А товарищ Звард подарила мне "Три поросенка ".



Մի ուրիշ աշխարհ է դպրոցը…

Школа - это другой мир.



Մի ուրիշ հեքիաթ է այբբենարանը …
Նա դարձավ իմ գրադարանի գիրք-զինվորների հրամանատարը ու միշտ
շարքի առջևում է: Հասկացա,  որ առանց նրա չէին ծնվի մյուս գրքերը… 

А букварь - это другая сказка. Он стал командиром других книг-воинов моей 
библиотеки. И я поняла, что без него не были бы написаны другие книги…



Իմ առաջին ուսուցչուհին… 
Նա սեպտեմբերի 5-ին ինձ «Կարմիր գլխարկը» նվիրեց:

Моя  первая учительница…
Она подарила мне " Красную Шапочку "



Փետրվարի 19-ն է: Թումանյանի ծննդյան օրը նաև գիրք նվիրելու օր է: 
Ավանդույթի համաձայն ես և ընկերներս միմյանց գիրք ենք նվիրում. գրքեր

ենք նվիրում նաև մեր դպրոցի գրադարանին:                                                                                                          
Եվ այսպես, օր օրի հարստանում են մեր դպրոցական և տնային

գրադարանները:

19 февраля - день рождения Туманяна. А также день, когда дарят книги. По 
традиции я и мои друзья дарим книги друг другу , а также школьной библиотеке. 

И так день ото дня становятся богаче мои школьная и домашняя библиотеки.



Մեր տնային գրադարանն ունի նաև մանկական
բաժին...

Наша домашняя библиотека имеет и детский отдел… 



Էլ ի՞նչ գրադարան առանց ընթերցողների: Արամը, Սոնան, Վարսինեն, 
Վահագնը, Սոսեն մեր բակից են, նաև մեր դպրոցից: Նրանք իմ տնային

գրադարանի ընթերցողներն են:

А что за библиотека без читателей? Арам, Сона, Варсине, Вардан, Ваагн, Сосе из 
нашего двора  и из нашей школы. Они читатели моей домашней библиотеки.



Տիկին Սրբուհին է, մեր հարևանուհին: Նա էլ է իմ
ընթերցողներից:

Госпожа Србуи - наша соседка. Она также моя читательница.



Էլ ինչ գրադարան առանց ընթերցողների քարտարանի... Ես
արդեն 17 ընթերցող ունեմ:

А что за библиотека без читательской картотеки…
У меня уже 17 читателей…



Նրանց համար ես ընթերցողների ֆորմուլյար եմ լրացնում, 
օգնում գիրք ընտրել...

Для читателей я заполняю читательский формуляр,
помогаю выбрать книгу.



Եվս մի քանի տարի հետո, երբ մեր տնային գրադարանն էլ ավելի հարուստ
կլինի, ես կթվայնացնեմ այն, որպեսզի մեր քաղաքում, դպրոցում, նաև
Հայաստանում իմանան, թե ինչ հարուստ ֆոնդ ունենք մենք, որպեսզի

շատանան իմ ընթերցողները: Դրա համար ես հաճախ գրախանութից գնում
եմ իմ ընթերցողներին անհրաժեշտ գրականություն:

Через несколько лет  моя домашняя библиотека станет еще богаче ,и я создам ее 
цифровой вариант,  чтобы в нашей школе, в нашем городе и республике знали о 

том, как много у нас книг, чтобы у меня было больше читателей.
Поэтому я часто покупаю книги в книжном магазине

и приобретаю для своих читателей необходимую литературу.



Գրադարանը դռները բաց մի գանձարան է:
Գրքերն անընդմեջ խորհող իմաստուն մարդիկ են:

Նրանք տալիս են ու ետ չեն առնում:
Ճանաչեք այդ մարդկանց, որպեսզի ճանաչեք ձեզ…

Համո Սահյան

Библиотека - это  сокровищница с открытыми дверями.
Книги - это постоянно думающие мудрые люди.

Они дают и назад не берут.
Знайете этих людей, чтобы знать себя…

Амо Сагиян


