
 

 

                   Այդանա Չեմբերս 

    «Պատմե՛ք։ Կարդում ենք, մտածում,                       

քննարկում» գիրք     



                              1993 

Այդանա Չեմբերսը ժամանակակից անգլիացի գրող է։ Շուրջ կես դար և 

ավելի է , ինչ դեռահասները սիրում և հետաքրքրված են հեղինակի 

գրքերով։ Նրա ընթերցողները ամենուր են՝ ոչ միայն Անգլիայում , այլ նաև 

այլ երկրներում։ Չնայած այն հագամանքին, որ Չեմբերսը վաղուց  արդեն 

չէր դասավանդում դպրոցում, միևնունն է նա սրտով մնում էր իբրև 

մտահոգ  ուսուցիչ, ով փորձել է երեխաների մեջ հետաքրքրություն 

առաջացնել դեպի գիրքը։ 

« Պատմե՛ք» գիրքը ներառում է երկու աշխատանքներ՝ տեսական և 

գործնական խորհուրդներ մեծահասակների համար, ովքեր ցանկանում 

են օգնել երեխաներին դառնալ ընթերցողներ, իմանալ  գրքի 

անհամեմատելի ուրախությունը։ 

Գիրքը ձեռքին, յուրաքանչյուր ոք իրեն և շրջապատող աշխարհը սկսում է 

ավելի լավ ճանաչել։ 

 

 

 

Այդանա  Չեմբերսի «Ընթերցանության տարածք» և « Պատմի՛ր» գրքերը առաջին 

անգամ լույս են տեսել համապատասխանաբար 1991-1993 թվականններին։ 

Հետագայում դրանք մի փոքր վերամշակվեցին և տեղադրվեցին մեկ շապիկի տակ ։ 

Միայն Անգլիայում գիրքը դիմացել է ավելի քան 15 վերահրատարակման: Այն լույս է 

տեսել նաև 12 այլ երկրներում, այդ թվում ՝ ԱՄՆ-ում, Ավստրալիայում և Կանադայում 

։ 

 

 

 

            Կարդալ, պատմել, լսել 



 

- Դուք գիտե՛ք,  կարդալ նույնիսկ շատ հաստ գրքեր, սարսափելի չէ։ 

 Բարձրահասակ, նիհար սպիտակ մազերով տղամարդը շրջում էր դահլիճով և  

առաջին  զարմանքից հետո արդեն համերաշխ ծիծաղում էր ։ Սա մեզ որոշել է 

բացատրել հայտնի գրողը, որ կարդալը  սարսափելի չէ՞ : Մեզ ՝ 

գրադարանավարների՞ս։ 

 Ջենթլմենը հենց այդպես սկսեց դասախոսել գրադարանավարներին, որոնք 

հավաքվել էին կոնֆերանսին ամբողջ աշխարհից ։ Նա գիտեր, թե ինչ է անում… 

Այսպես առաջին անգամ իմ առջև  կանգնեց Այդանա Չամբերսը, ում անունը մինչև  

դասախոսության սկսվելը ներշնչանքով արտաբերում էին Եվրոպայի և  Ամերիկայի 

գործընկերներս ։  Թեև այն ժամանակ  նրա անունը ինձ ոչինչ չէր ասում ։ Այն 

դահլիճում, որտեղ տեղի էր ունենում համաշխարհային գրադարանային խոշոր 

համաժողովը, նրա գրքերը ներկայացված էին բազմաթիվ տարբեր լեզուներով ։ 

Այստեղ էին և՛  նրա վեպերը դեռահասների համար, և՛ նրա գրքերը ծնողների, 

գրադարանավարների և մանկավարժների համար։ 

Ես զարմանքով դիտում էի  զեկուցողին։  Ոչ մի կերպ չէր կարելի ասել, որ նա այդ 

պահին արդեն 75 տարեկան էր ։ Չամբերսը ուներ  հեշտ շարժուձև, հրաշալի – 

հստակ, պարզ, վստահելի և նուրբ հումորով խոսում էր  լսարանի հետ ։ Նա պատմում 

էր, թե իր կարծիքով, ինչպե՞ս կզարգանա ընթերցանությունը ՝ կապված նոր սարքերի 

՝ էլեկտրոնային ռիդերների լայն տարածման հետ, որոնք Ռուսաստանում ստացել են 

"չիտալկի"անվանումը:  Մոտենում էր  2009թ․  և  դրանց  օգտագործման շուրջ վեճերը 

եռում էին ոչ միայն մեր երկրում, որտեղ ռիդերները հազիվ էին հայտնվել, այլեւ 

Եվրոպայում, որտեղ նրանք արդեն լայն տարածում էին ստացել: Նա պատմում էր, թե 

ինչպես են նրանք կնոջ հետ յուրացրել նոր սարքը և  ինչ հեռանկարներ են  տեսնում 

որպես մանկավարժ և  գրող։ 

 Չեմբերսը  իրականում ոչ միայն հայտնի գրող  էր,  այլև  մանկավարժ, որը նվաճել է 

համաշխարհային անունը դեռահասների համար վեպերի և  ընթերցանության 

խթանման հսկայական աշխատանքի, չընթերցող երեխաների ընթերցանության 

ներգրավվման մեթոդների մշակման միջոցով: 

Այդանա Չամբերսը ծնվել է 1934 թվականին Հյուսիսարևելյան Անգլիայի Դարեմ  

կոմսությունում ։ Երբ լրացավ նրա տասնութը, նա զորակոչվեց բանակ և երկու տարի 

ծառայեց Բրիտանական Կորո - Լևսկի նավատորմում,իսկ հետո, ավարտելով 



Լոնդոնի համալսարանին կից մանկավարժական քոլեջը, դպրոցում սովորեց 

անգլերեն և բեմական արվեստ ։ 

1960 թվականին Չեմբերսն ընդունվել է Գլոսթերշիր կոմսության Անգլիկան վանք և 

այնտեղ ոչ շատ, ոչ էլ քիչ յոթ տարի անցկացրել ՝ շարունակելով միաժամանակ 

աշխատել որպես ուսուցիչ և դպրոցական գրադարանավար ։ Այդ ընթացքում նա իր 

աշակերտների համար մի քանի պատմվածքներ և պիեսներ է ստեղծել, որոնցից 

երկուսը ՝ «Ջոնի Սոլթերը» (Johnny Salter) եւ «Հավի տակառ» (The Chicken Run), 

հրապարակվել են: 

Չամբերսը նաև  հրատարակիչ է: Նրա կինը  ամերիկուհի Նենսին էր, ում հետ նրանք 

1968-ից ի վեր դարձել են ոչ միայն  զուգընկերներ, այլև  գործընկերներ ։ Հենց նրա հետ 

էլ Չամբերսը 1969 թվականին բացեց Thimble Press փոքր հրատարակչությունը, որտեղ 

նրանք սկսեցին ամսագրեր հրատարակել մանկական և  դեռահասների 

գրականությանը նվիրված , ինչպես նաև  տարբեր  գրքեր, որոնք գրում են Մեծ 

Բրիտանիայում և  այլ երկրներում բեմի, ռադիոյի, հեռուստատեսության, թերթերի և 

ամսագրերի համար: Հենց երեխաների և դեռահասների համար գրականության 

առաջխաղացման հսկայական աշխատանքի համար նրանք և Նենսին 1982-ին 

ստացան Էլեանոր Ֆարջոնի անվան բավական հեղինակավոր մրցանակ ։ Դրանից 

հետո Չամբերսը դեռ շատ մրցանակներ է ստացել ՝ գրական 

ստեղծագործությունների, մանկական գրականության և ընթերցանության 

քարոզչության բնագավառում աշխատանքի համար, այդ թվում ՝ Գ.Հ. Անդերսենի 

անվան մրցանակը (2002) ՝ մանկական գրականության մեջ ամենակարևորը, այն 

նույնիսկ երբեմն անվանում են "փոքր Նոբելյան մրցանակ": "փոքր Նոբելյան 

մրցանակ":Ընդհանրապես, 1960-1970-ական թվականներին Չամբերսը  գրել է քիչ ։ 

Հիմնականում դրանք պատմություններ են եղել և  "Սարսափ", որոնք այնքան են 

սիրում դեռահասները։ Բայց դրանք մեծամասամբ չեն տպագրվել, մինչև նրանք 

արդեն երկու հազարականների  սկզբին հավաքեցին որպես անթոլոգիա: Առաջին 

վեպը՝  «Փոփոխություն»  ("Breaktime") թողարկվել է 1978 թվականին ։ 

«Այս գիրքը ինձ դարձրեց  նա, ով ես եմ», – գրել է Չեմբերսը: - Ես տուն վերադարձա։ 

Սա այն գիրքն է, որը ես պետք է գրեի, եթե կարողանայի, երբ տասնվեց տարեկան էի": 

 Վեպը մշակվել է որպես վեց գրքերի շարքի առաջին մաս, որը դարձել է շատ 

հանրահայտ ոչ միայն Մեծ Բրիտանիայում, այլև  աշխարհի շատ երկրներում: 

Ինչպես գրում է Օ. Մյաեթսը․ « Բոլոր վեպերը միավորված են մեկ թեմայով.». Նրանց 

մեջ ուսումնասիրվում է, թե ինչպե՞ս է մարդն իր մեջ բացահայտում այն, ինչ նա 



ցանկանում է լինել, բացահայտում է իրեն զգացմունքներով, որպես հոգևոր, 

պատմությունը և կյանքը ընտանիքի։ Հետաքրքրաշարժ  սյուժեն ազդում է առավել 

արդիական՝ երիտասարդների խնդիրների վրա։ Հեղինակը փորձարկում է լեզուն, ձևը 

և բովանդակությունը: Իրականում նա նորարար է և՛ ոճով, և՛ բովանդակությամբ ։ 

Այստեղ կան ռեֆլեքսիվ ներքին մենախոսություններ և երկխոսություններ, 

տեսակետների փոփոխականներ, լեզվական խաղ և ոճավորում: 

Չեմբերսի վեպերը գրեթե անմիջապես նրա անունը  հայտնի դարձրին անգլալեզու 

աշխարհին, իսկ հետո  գրքերը թարգմանվել են նաև  բազմաթիվ  այլ լեզուներով։ 

Չեմբերսի  համարվում է հիանալի մանկավարժ  ու գրադարանավար ։ Մի քանի 

տարի նա նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայի դպրոցական գրադարանային ասոցիացիայի 

պատվավոր նախագահն էր: Ու թեև նա վաղուց արդեն չի դասավանդում դպրոցում,  

սակայն նրա մանկավարժական և գրադարանային մեծ (11 տարեկան) փորձը թույլ է 

տալիս հասարակությանը տեսնել նրա մեջ հայտնի մանկավարժ, ով զբաղվում է հենց 

ընթերցման հարցերով ։ 

 

 

 Իսկ ինչպե՞ս են Չեմբերսին  ճանաչում լայն զանգվածային մաշտաբով: 

 Չեմբերսին հաճախ են հրավիրում խոսելու նրա աշխատանքի, մանկական 

գրականության և ընթերցող երեխա դաստիարակելու մասին: Ելույթ ունենալով Մեծ 

Բրիտանիայում և արտերկրում, նա խոսում է ոչ միայն մանկական գրականության, 

այլև երեխաների և դեռահասների հետ աշխատելու իր բազմամյա փորձի մասին։ 

Սեփական և ուրիշի փորձի այս ընդհանրացումից ՝ մեծացել են դեռահասը մի գիրք 

ընթերցանության, հաղորդակցման և չկարդացող երեխայի մասին  գրելու, 

հաղորդակցվելու և չկարդացող երեխային ներգրավելու հարցերին: Նրանցից մեկը ՝ 

ամենահայտնի գիրքը , այսօր ձեր ձեռքում է: 

 

 

Երկու խնդիր խանգարում է մարդուն ընթերցող դառնալ. 

 Առաջին հերթին՝ եթե նրա համար գիրքը դեռ շփման առիթ չէ և ոչ թե նրա հարցերի 

պատասխանները ստանալու միջոց։ 



 Երկրորդ ՝ եթե ինչ-ինչ պատճառներով մարդը վախենում է տեքստից: 

Մեկնաբանությունը սկսելով այսպիսի պարադոքսալ ձևով ՝ Աիդանը բռնում է 

ունկնդիրներին և, առանց փոքր-ինչ հարկադրանքի, նրան ստիպում է ուշադիր լսել, 

զբաղվել նրա մասին, ինչի մասին խոսում է, վիճում կամ համաձայնում, բարձրաձայն 

կամ ինքն իրեն, բայց  անպայման մտածում է: 

Այս գրքի  յուրաքանչյուր էջ մեզ խրախուսում է խորհել գոնե մեր անձնական 

ընթերցանության մասին: Եվ անմիջապես ուզում ես փորձել այն, ինչ ասում է այս 

գիրքը: Ի վերջո, այս գիրքը ընդհանուր քննարկում չէ, այլ գործնական ուղեցույց. 

ի՞նչ պետք է արվի, որպեսզի երեխաները `ձեր սովորողները, ձեր գրադարանի 

ընթերցողները կամ ձեր ընտանիքի անդամները, ցանկանան հաճույքով կարդալ: 

Բոլորս էլ մի անգամ սովորում ենք կարդալ: Եվ սա ամենևին էլ պարզ հարց չէ: 

Տեքստերը տարբեր են ՝ պարզ և դժվար, փոքր, մեծ և շատ մեծ: Գալիս է մի ժամանակ, 

երբ մարդն այլևս չի ուզում կարդալ։ Երբեմն գիրքը  թվում է շատ սարսափելի , երբ 

էջում  կան շատ փոքր տառեր և շատ էջեր։ 

Նմանատիպ հարցերը  քննարկվում է  Չեմբերսի  գրքում: Եվ նաև այն, որ մենք բոլորս 

կարդում ենք ինչ-որ տեղ և ինչ-ինչ պատճառներով: Եվ շատ կարևոր է, որ մարդ 

կարդալիս  իրեն հարմարավետ  զգա: Ինչպես հոգեբանորեն, այնպես էլ՝ ֆիզիկապես: 

Ի վերջո, եթե մենք՝ մեծահասակներս, ստիպված ենք ինչ-որ բան անել, և մենք ունենք 

վատ գործիքներ կամ ոչ պիտանի պայմաններ, մեզ դա դուր չի գալիս, և աշխատանքը 

ավելի վատ է թվում, ավելի դժվար է դառնում , քան եթե այդ  կատարենք  առանց 

գրգռվածության և հաճույքի: Եթե մեզ հարմարավետ չէ քնել, մենք վատ ենք քնում։ 

Ուրեմն, ինչու՞ մենք երբեմն չենք  մտածում, որ երեխայի կամ դեռահասի համար նրա 

գործերը, ներառյալ ընթերցանությունը, պակաս դժվար կամ կարևոր չեն, քան մեր 

մեծերինս: 

Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ընթերցանության դժվար աշխատանքը չվերածվի 

երեխայի համար պարտավորված աշխատանքի: Թող դա լինի հաճույք, 

հաղորդակցման առիթ, անհրաժեշտություն: Եվ սա նշանակում է, որ 

մեծահասակները  պետք է ստեղծեն  ընթերցման  համար միջավայր, որտեղ երեխան 

կլինի հարմարավետ։ Հարմարավետ, որտեղ, մասնագիտական լեզվով, նա 

պատրաստակամորեն կկառուցի ընթերցանության վարքի իր սեփական մոդելը: 

Ինչպե՞ս դա անել: 

Ընթերցանության  միջավայրը, ինչպես ընթերցման տեղը,  այնպես էլ դրան ուղեկցող 



մթնոլորտը պետք է լինի հարմարավետ : Իրոք, կարևոր չէ, թե ի՞նչն է իրականում 

ժամանակակից երեխայի կամ դեռահասի ձեռքում ՝ թղթե գիրք, թե ՝ iPhone: Կարևոր 

է, որ   պարունակի այն տեքստը, որն այս մարդուն հենց հիմա պետք է, ինչն  իր 

համար կարևոր և արդիական է: Հիմնական բանը, որ մարդը ստանում է ընթերցման 

գործընթացում, տեղեկատվությունը չէ: Մենք հիմա այն ստանում ենք ամենուրեք 

հսկայական թվերով, և դրանց մեծ մասը տեքստային չէ: 

-Այսպիսով, տեքստը անհրաժեշտ է մեկ այլ բանի համար,- ասում է Չեմբերսը: 

Ինչի՞ համար: Զգացմունքներ զգալու և արտացոլելու համար, օրինակ, այն 

փաստի հետ, որ դուք անձամբ եք մտածում այս պահի մասին: Մի տեսակ 

հաղթահարման զգացում ունենալու համար ՝ ձեր սեփական աճը: Հաղթանակի 

որոշակի զգացողություն տիրապետում է տեքստը կարդացողին, ինչը նրան ստիպեց 

մտածել կամ զգալ ուժեղ հույզեր։ 

Եվ յուրաքանչյուր աճող մարդու համար տեքստը դառնում է անհետաքրքիր, եթե այն 

չափազանց պարզ է կամ ծայրաստիճան բարդ: Չեմբերսը  ոչ մի դեպքում չի 

առաջարկում պարզեցնել երիտասարդ ընթերցողի կյանքը, բայց չի ակնկալում, որ 

նրա համար ընթերցանությունը բարդ խնդիր կլինի: Նա մեզ առաջարկում է 

մեթոդներ, տեխնիկա, որոնց միջոցով մեր երեխաները կվայելեն տեքստի այս 

հաղթահարումը: 

«Օգնեք նրանց վայելել« դժվարությունները », - գրում է այս իմաստուն մարդը: - 

Գրքերից, որոնք գտնվում են իրենց ներկայիս ընկալման հնարավորությունների 

սահմաններում. արձակներից կամ բանաստեղծություններից, որոնք նրանք դեռ 

իսկապես չեն կարող գնահատել, մի հեղինակի մասին, որի մասին նրանք դեռ չեն լսել 

»: 

Գիրքը, իհարկե, նախատեսված է հիմնականում մասնագետների համար: Բայց եթե 

ուսուցիչ չեք, գրադարանավար չեք, մանկավարժ չեք, այլ պարզապես ձեր 

երեխաների հոգատար ծնողն եք, մի՛ վախեցեք «արտադպրոցական 

գործողություններ», «դաս», «խմբից», «իրադարձություններից» բառերից: 

Առաջարկվող մեթոդներից շատերն այնքան պարզ են և հստակ ասում են, որ, անկեղծ 

ասած, արժե դրանք օգտագործել նույնիսկ ընտանիքում: Հատկապես, եթե ձեր 

երեխաները ունեն ընկերներ: Դե, ո՞վ է խանգարում ձեզ կազմակերպել, օրինակ, 

երեք-չորս ընկերների միջև պատմվածքների մրցույթ: Այդանա Չեմբերսը ձեզ կասի, 

թե ինչպես դա անել: Եվ բացի հնարքերից և խորհուրդներից, գրքում կգտնեք 



հեղինակի խորը մտքերը ընթերցանության բնույթի և ընթերցող անձի 

հատկությունների վերաբերյալ, որոնք նույնպես ձեզ հետաքրքրող կլինեն: Դուք  

ընթերցող եք: Եթե  դուք պրոֆեսիոնալ եք, ով աշխատում է երեխաների և 

դեռահասների հետ, ապա այս գիրքը ձե՛զ համար է, ըստ էության, ուսումնական 

ձեռնարկ, որը միայն գրված է շատ  մարդկայնորեն, կենսունակ և խելացի: Ինձ 

հաճույք պատճառեց այն կարդալը, և կասկած չունեմ, որ դուք կկիսեք այս հաճույքը: 

Եվ, միևնույն է, վստահ եղե՛ք, եթե ուզում եք, որ ձեր չընթերցող  երեխաները կարդան, 

հաջողության կհասնեք: Այդանա Չեմբերսի օգնությամբ դա  ճշգրիտ պարզվելու է: 

Հաճելի ընթերցանություն ձեզ: 

     Օլգա Գրոմովան, «Գրադարան դպրոցում» ամսագրի գլխավոր խմբագիր    

 

 

 

 

Ռուսերեն հրատարակության նախաբան 

Ի՞նչն է  գրքերում լավը:  Ի՞նչ նկատի ունենք «լավ» -ը ասելով: Այսպիսով, ես գիտեմ, 

թե ինչ եմ պարտական գրքերին: Մինչև ինը տարի ես չէի կարողանում նորմալ 

կարդալ, և միայն տասնչորս տարեկանում դարձա լուրջ, մտածված ընթերցող: Մինչ 

այդ դասարանի միակ աշակերտն էի, որ դժվարությամբ  էր կարդում  : Ուսուցիչները 

մայրիկիս ասացին, որ ես հետ եմ մնում դասերից : Իսկ ե՞ս: Ես  տանջվում էի , ինչպես 

յուրաքանչյուր երեխա, որովհետև չէի կարողանում շատ  բան սովորել։ 

Ինչպե՞ս կլիներ իմ ճակատագիրը, եթե դրա մեջ չլինեին գրքերը: Ես կավարտեի 

դպրոցը, կդառնայի հանքափոր։ Իմ ածուխը `կայլով և թիակով կլինեին  մինչև իմ 

օրերի ավարտը: Դա այն ամենն է, ինչ կարող է հույս դնել անօգուտ և անգրագետ 

մարդը մեր օրերում: 

Ուրեմն ի՞նչ  տվեց   ինձ ընթերցանությունը, ինչպե՞ս ստացվեց այդքան օգտակար: 

Այն  փրկեց ինձ ստրկության աշխատանքից: Ճիշտ է, ես կվճարվեի, բայց այնքան քիչ, 

որքան ձեռնտու կլիներ հանքափորի  տիրոջը: 

Մտքիս է գալիս  XIX դարի Ֆրեդերիկ Դուգլաս անունով մի ամերիկացի  ծառայի 

պատմությունը   : Վարպետի կինը նրան փորձում էր կարդալ սովորեցնել: Երբ 



սեփականատերը իմացավ այդ մասին, նա արգելեց դասերը, քանի որ դրանք 

ապօրինի էին: Ընթերցանության ունակությունը ստրուկներին անպատշաճ է 

դարձնում ստրկության աշխատանքի համար, նրանց մեջ դժգոհության տեղիք է 

տալիս, իսկ այդ դեպքում նրանց հանրավոր չի լինի այլևս ստրկացնել։ 

 

 


