
Մեր նպատակն է հասարակության մեջ բարձրացնել սերը դեպի ընթերցանությունը, 
առաջացնել հետաքրքրություն դեպի դասական և արդի գրականությունը, և կոտրել 
բոլոր այն կարծրատիպերը, թե այսօրվա հայ իրականության մեջ ընթերցողներ չկան: 
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Գիրքը լուսապատճենվել և համացանցում է տեղադրվել Գրքամոլ Նախաձեռնության 

կողմից: 

 

Բոլորիդ կողմից սիրված «Գրքամոլ»-ը մեկնարկել է մի նախաձեռնություն, որի 

նպատակն է համացանցում էլեկտրոնային տարբերակով տեղադրել բոլոր այն գրքերը, 

որոնք սիրված են հայ ընթերցասերների կողմից և ցանկանում են դրանք ընթերցել նաև 

էլեկտրոնային տարբերակով: Ժամանակի ընթացքում մեր կողմից համացանցում 

կհայտնվեն բոլոր այն գրքերը, որոնք մինչ այս ձեզ համար եղել են դժվար ձեռքբերելի: 

 

Գրքամոլը, ունենալով իր ուրույն տեղը ընթերցասերների հարթակում, իր առջև 

նպատակ է դրել հասարակության մեջ բարձրացնել սերը դեպի ընթերցանությունը, 

առաջացնել հետաքրքրություն դեպի դասական և արդի գրականությունը, և կոտրել բոլոր 

այն կարծրատիպերը, թե այսօրվա հայ իրականության մեջ ընթերցողներ չկան: 

 
Սիրելի՛ ընթերցողներ, մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր 

կցանկանան օգնել մեզ այս հանրօգուտ գործում: Էլեկտրոնային գրքերի 

պատրաստման և մեր կայքում դրանք տեղադրելու հարցում մենք չունենք որևէ շահ և 

չենք չհետապնդում որևէ եկամուտ, բացի հայ և արտասահմանյան գրականությունը 

հայ ընթերցասերներին հասանելի դարձնելուց, և մենք բաց ենք բոլոր նվիրյալ ու օգնել 

ցանկացող մարդկանց համար: Եթե դուք ունեք լուսապատճենահանման սարքեր, և 

ուզում եք միանալ մեր կողմից ձեռնարկվող գործին, ապա գրեք մեզ grqamol@gmail.com 

հասցեով: 

 

Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ: Ցանկանում ենք բոլորիդ հաճելի 

ընթերցանություն: 

 

 

 

Գրքամոլ Նախաձեռնություն 

URL: www.grqamol.am, e-mail: grqamol@gmail.com 
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Մեր նպատակն է հասարակության մեջ բարձրացնել սերը դեպի ընթերցանությունը, 
առաջացնել հետաքրքրություն դեպի դասական և արդի գրականությունը, և կոտրել 
բոլոր այն կարծրատիպերը, թե այսօրվա հայ իրականության մեջ ընթերցողներ չկան: 
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Գիրքը լուսապատճենվել և համացանցում է տեղադրվել Գրքամոլ Նախաձեռնության 

կողմից: 

 

Բոլորիդ կողմից սիրված «Գրքամոլ»-ը մեկնարկել է մի նախաձեռնություն, որի 

նպատակն է համացանցում էլեկտրոնային տարբերակով տեղադրել բոլոր այն գրքերը, 

որոնք սիրված են հայ ընթերցասերների կողմից և ցանկանում են դրանք ընթերցել նաև 

էլեկտրոնային տարբերակով: Ժամանակի ընթացքում մեր կողմից համացանցում 

կհայտնվեն բոլոր այն գրքերը, որոնք մինչ այս ձեզ համար եղել են դժվար ձեռքբերելի: 

 

Գրքամոլը, ունենալով իր ուրույն տեղը ընթերցասերների հարթակում, իր առջև 

նպատակ է դրել հասարակության մեջ բարձրացնել սերը դեպի ընթերցանությունը, 

առաջացնել հետաքրքրություն դեպի դասական և արդի գրականությունը, և կոտրել բոլոր 

այն կարծրատիպերը, թե այսօրվա հայ իրականության մեջ ընթերցողներ չկան: 

 
Սիրելի՛ ընթերցողներ, մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր 

կցանկանան օգնել մեզ այս հանրօգուտ գործում: Էլեկտրոնային գրքերի 

պատրաստման և մեր կայքում դրանք տեղադրելու հարցում մենք չունենք որևէ շահ և 

չենք չհետապնդում որևէ եկամուտ, բացի հայ և արտասահմանյան գրականությունը 

հայ ընթերցասերներին հասանելի դարձնելուց, և մենք բաց ենք բոլոր նվիրյալ ու օգնել 

ցանկացող մարդկանց համար: Եթե դուք ունեք լուսապատճենահանման սարքեր, և 

ուզում եք միանալ մեր կողմից ձեռնարկվող գործին, ապա գրեք մեզ grqamol@gmail.com 

հասցեով: 

 

Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ: Ցանկանում ենք բոլորիդ հաճելի 

ընթերցանություն: 

 

 

 

Գրքամոլ Նախաձեռնություն 

URL: www.grqamol.am, e-mail: grqamol@gmail.com 
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