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20. Արխիվային գործունեություն 
 

2008թ. Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեությունը բնութագրվել է հետևյալ 
ցուցանիշներով. 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի ֆիզիկական  
պահպանության ապահովում, 2008թ. 

 

 Ընդամենը 
Վերականգնում, թերթ 286618 
Կազմապատում և կարում, գործ 34199 
Արկղավորում, գործ 79377 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի տեղեկատու-որոնողական  
համակարգի ստեղծում և զարգացում, 2008թ. 

 

Փաստաթղթերի  
մշակում 

Փաստաթղթերի  
տեսակները 

թերթ գործ 

Ցուցակների  
կատարելա-
գործում և  

վերամշակում, 
գործ 

Փաստա-
թղթերի քար-
տագրում, 
քարտ 

Քարտերի 
էլեկտրոնային 
տարբերակ, 
միավոր 

Տեղեկատու-
ների պատ-
րաստում,  
միավոր 

Գործավարական x 2084 28713 43245 167571 7 
Անձնական ծագման 341381 3361 - - - - 
Կինո x 5060 95 406 270 2 
Ֆոտո x 3431 171 341 2281 34 
Ֆոնո x 497 104 104 260 3 
Անձնակազմին 
վերաբերող x - 29137 - - 1 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի համալրում և փորձաքննությամբ արժեքավորում: 
Կազմակերպություններում ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության 

կազմակերպման նկատմամբ հսկողություն, 2008թ. 
 

Փաստաթղթերի  
ընդունում 

Փաստաթղթերի  փորձաքննությամբ արժեքավորում, գործ 

ազգային արխիվում 
պահպանվող 

կազմակերպության արխիվում  
փաստաթղթերի կարգավորում 

Փաստաթղթերի  
տեսակները 

կազմակեր-
պություննե-
րից, գործ 

քաղա-
քացի-
ներից, 
թերթ 

նայվել է որից`  
առանձնաց- 
վել է ոչնչաց-
ման համար 

մշտական 
պահպա-
նության 

անձնա-
կազմին 
վերա- 
բերող 

գործերի ցուցակ-
ների հաստատում 
մեթոդա-փորձա-
գիտական հանձ-
նաժողովի կողմից

Գործավարական 78656 - 24429 6069 24799 x 83906 
Անձնական 
ծագման x 182875 - - - x - 
Կինո 5060 - 5030 - - x 5060 
Ֆոտո 4188 - 4997 - - x 4188 
Ֆոնո 497 - 311 - - x 497 
Անձնակազմին 
վերաբերող 25272 x - - x 28184 15814 
Երկարաժամկետ - x - - x 598 - 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի  
օգտագործում և հրապարակում, 2008թ. 

 

 Ընդամենը 

Փաստաթղթերի հավաքածուների և ժողովածուների պատրաստում, միավոր 
11 հավաքածու, 

7 ժողովածու 
Հոդվածների պատրաստում, միավոր 35 
Ռադիոհեռուստատեսային հաղորդումների պատրաստում, միավոր 79 
Փաստաթղթերի ցուցահանդեսների կազմակերպում, միավոր 11 

ընդամենը 21430 
      այդ թվում` թեմատիկ 323 

Դիմում-հարցումների  
քանակը, միավոր 

                           սոցիալ-իրավական 21107 
օգտվողների թվաքանակը, մարդ 548 Օգտվողների հետ աշխա-

տանքի կազմակերպում օգտագործման համար տրված գործերի քանակը, միավոր 35762 
 


