Sumqayıt şəhər S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın
55 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
ƏSASNAMƏ
Ümumi məlumat
Bu gün kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya biliklərinin hərtərəfli təbliği, elmi dünyagörüşünün
formalaşması, əmək tərbiyəsi və elmi texniki tərəqqiyə kömək, mənəvi tərbiyə, estetik tərbiyə və təhsil
sahəsində əhalinin biliklərinin artırılması, əhalidə, xüsusən gənclərdə mütaliə mədəniyyətinin
formalaşdırılması günün tələbinə çevrilmişdir. Bu günümüzün tələbini ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışan
Sumqayıt şəhər S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın yaranmasının və fəaliyyətinin 2013-cü ildə 55 ili
tamam olur. Kitabxana yarandığı gündən Sumqayıtda əhalinin bütün təbəqələrinin kitabxanaya cəlb
edilməsi, onların mütaliə mədəniyyətinin, mütaliə qabiliyyətinin artırılması, onların asudə vaxtının təşkili,
müasir texnoloji vasitələrdən istifadə edərək onların sorğularının ödənilməsi sahəsində yorulmadan
fəaliyyət göstərir.
Məqsəd və vəzifələr
- Sumqayıt kitabxanalarının metodiki mərkəzi olan bu mötəbər informasiya müəssisəsinin 55 illik
yubileyinin qeyd olunması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin təşkili;
- şəhər əhalisinə 55 illik fəaliyyət hesabatının verilməsi;
Təşkili
- S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın 55 illik yubileyinin təşkilinə ümumi rəhbərlik Sumqayıt şəhər
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və
Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
- Yubiley tədbirlərində Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanafilialların kitabxanaçıları və oxucuları iştirak edir.
Mərkəzi kitabxana 55 illik yubileyinin qeyd olunması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini
planlaşdırır :
1. Mərkəzi kitabxananın 55 illik yubileyinin qeyd olunması üçün Mədəniyyət və Turizm Idarəsinə və
Sumqayıt şəhər İcra hakimiyyətinə
müraciət;
2.Mətbuatda (“Sumqayıt”, ”Mədəniyyət”, ”Mədəni həyat” və b.) S.Vurğun
adına Mərkəzi kitabxananın fəaliyyətinə həsr olunmuş məqalələrin dərci;
3. Mərkəzi kitabxananın bir qrup işçisinin mükafatlandırılması;
4. Mərkəzi kitabxananın iş təcrübəsinin digər kitabxanalar arasında təbliği məqsədilə müxtəlif tədbirlər (
seminar, treninq, mühazirələr) keçirilməsi;
5. MK-nın 55 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş stendlərin hazırlanması;
6. “Mərkəzi Kitabxana-55” mövzusunda bukletin çap olunması;
7. Mərkəzi kitabxananın 55 illiyi ilə bağlı metodik vəsaitin tərtib olunması;
8. Yubiley münasibətilə müxtəlif məzmunlu yarışlar keçirilməsi ( ilin tədbiri, ilin kitabxanaçısı və s.);
9. 2013-cü ildə “SƏN MÜTALİƏ EDİRSƏNMİ?” devizi altında yubiley tədbirlərinın həyata
keçirilməsi.

“SƏN MÜTALİƏ EDİRSƏNMİ?”
devizi altında keçiriləcək tədbirlərin planı:
Tədbirin adı
Sərgi
Buklet
Dəyirmi masa
Seminar

Mövzusu
Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs
bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir
“Mərkəzi Kitabxana-55”
Azərbaycan kitabxanaçılarının ümumrespublika
müşavirəsindən sonra qarşıda duran vəzifələr
Elm və bilik məbədgahı

Tarix
Yanvar
Yanvar

İcraçı
MK, o/zalı
MBŞ

Fevral

MK

Fevral

MBŞ

Hər
rübdə

MK

Kitabxana işçiləri suallarınıza cavab verir
Oxucu günü

Kitabxana dərsləri
Oxucu tənqid və təklif edir
İnformasoya mədəniyyəti

Treninq

Mütaliəni həyat tərzinə çevirək

Mart

ETŞ, MBŞ

Muhazirə

Kitabın əbədi missiyası

Mart

MK, o/z

Anket sorğusu

Müasir kitabxana və oxucu

Aprel

MK, abon.

Biblioqrafik xülasə

Biliklərə açılan pəncərə

Aprel

KPAŞ

Diskussiya

Sən mütaliə edirsənmi?

Aprel

MK, abon.

Elmi-praktik konfrans

Mərkəzi kitabxananın yaranması və inkişaf yolu

May

VFTİŞ

İyun

ETŞ, MBŞ

Mühazirə
Məqalə (dövri
mətbuatda)
Biblioqraf. göstərici
(elektron versiya)
Praktik konfrans
Diskussiya
Praktik konfrans

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-infor masiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” və Sumqayıt MKS-i
Tarixi ənənədən müasirliyə

İyul

ETŞ

Elmi ədəbiyyatın annotasiyalı biblioqrafiyası
Avqust
Mərkəzi kitabxananın Sumqayıtın ictimai-siyasi
həyatında yeri
Yaxşı kitab-qiymətli xəzinədir

KPAŞ
KPAŞ

Sentyabr
Sentyabr

KKŞ

Oktyabr

MBŞ,TŞ

Biblioqraf. göstərici

Sumqayıtda elmin və təhsilin inkişafında Mərkəzi
kitabxananın rolu
Mərkəzi Kitabxananın 55 ili

Oktyabr

KPAŞ

Viktorina

Sən kitabxanaçısansa ...

Noyabr

MK, abon.

Ədəb. açıq bax. sərg.

Kitab bəşəriyyətin ən böyük kəşfidir

Noyabr

MK, o/zalı

Diskussiya

Kitabxana və günümüzün reallıqları

Dekabr

MBŞ

Dəyirmi masa

Uğurlar və reallıqlar

Dekabr

ETŞ, MBŞ

Qeyd : “SƏN MÜTALİƏ EDİRSƏNMİ?” layihəsi Sumqayıt şəhər İcra hakimiyyətinin, Sumqayıt şəhər
Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin , şəhərin digər idarə və müəssisələrinin köməyi və dəstəyi ilə həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

