
ՀՀ սոցիալական վիճակը 2011թ. 
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20. Արխիվային գործունեություն 
 

2011թ. Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեությունը բնութագրվել է հետևյալ 
ցուցանիշներով. 

 

ՀՀ  արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի ֆիզիկական  
պահպանության ապահովում, 2011թ. 

 

 Ընդամենը 
Վերականգնում, թերթ 355183 
Կազմապատում և կարում, գործ 29255 
Արկղավորում, գործ 70469 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի տեղեկատու-որոնողական  
համակարգի ստեղծում և զարգացում, 2011թ. 

 

Փաստաթղթերի  
մշակում 

Փաստաթղթերի  
տեսակները 

թերթ գործ 

Ցուցակների  կա-
տարելագործում 
և վերամշակում, 

գործ 

Փաստա-
թղթերի քար-
տագրում, 
քարտ 

Քարտերի 
էլեկտրոնային 
տարբերակ, 
միավոր 

Տեղեկատու-
ների պատ-
րաստում,  
միավոր 

Գործավարական x - 16239 42338 65793 - 
Անձնական ծագման 156000 1935 - - - - 
Կինո x 842 3392 322 320 4 
Ֆոտո x 3421 3275 3586 3586 1 
Ֆոնո x 1067 332 1032 1032 1 
Անձնակազմին վերաբերող x - 39635 - - - 

 

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

կազմակերպման նկատմամբ հսկողություն, 2011թ. 
 

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 23871 - 13020 270 15130 x 24935 
Անձնական ծագման x 170697 5595 - - x 1196 
Գիտատեխնիկական 2265 - - - - x 2265 
Կինո 2 - 932 4 - x 928 
Ֆոտո 1609 127 4668 16 - x 4652 
Ֆոնո 439 9 1739 202 - x 1537 
Անձնակազմին 
վերաբերող 15530 x 48719 33927 - 19336 26211 
Երկարաժամկետ - - - - x 4190 537 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի օգտագործում և հրապարակում, 2011թ. 
 

 Ընդամենը 

Փաստաթղթերի հավաքածուների և ժողովածուների պատրաստում, միավոր 10 հավաքածու, 
6 ժողովածու 

Հոդվածների պատրաստում, միավոր 35 
Ռադիոհեռուստատեսային հաղորդումների պատրաստում, միավոր 30 
Փաստաթղթերի ցուցահանդեսների կազմակերպում, միավոր 18 

ընդամենը 24144 
      այդ թվում` թեմատիկ 539 Դիմում-հարցումների  

քանակը, միավոր                            սոցիալ-իրավական 23605 
օգտվողների թվաքանակը, մարդ 485 Օգտվողների հետ աշխա-

տանքի կազմակերպում օգտագործման համար տրված գործերի քանակը, միավոր 83522 
 


