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1. Ümumi müddəalar
Bu Əsasnamə Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sisteminin kitabxanaçıları arasında keçirilən “İlin kitabxanaçısı”
müsabiqəsinin məqsədlərini, keçirilməsi qaydalarını, şərtlərini,
musabiqənin yekunlaşdırılması və müsabiqə iştirakçılarının
mükafatlandırılması qaydalarını müəyyən edir.
S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın 60 illik yubileyi şərəfinə
həyata keçirilən “İlin kitabxanaçısı” müsabiqəsi
kitabxanaçı
peşəsinin nüfuzunun artmasına, kitabxanaçı işinin keyfiyyətcə
yüksəlməsinə və təkmilləşməsinə yardım edəcək.
Təsisçi Sumqayıt şəhər S. Vurğun adına Mərkəzi
Kitabxanadır.
1. Müsabiqənin məqsədi:
- Istedadlı, yaradıcı kitabxana mütəxəssislərinin üzə çıxarılması və
dəstəklənməsi,
- innovativ fəaliyyətdə, yeniliklər axtarışında onlara stimul
verilməsi;
- kitabxanaçı peşəsinin nüfuzunun artırılması;
- kitabxanaçıların qabaqcıl iş təcrübəsinin aşkar edilməsi və
digər kitabxanalarda yayılması.
2. Müsabiqənin iştirakçıları
Müsabiqədə MKS-ə daxil olan bütün kitabxana və şöbələri
iştirak edə bilər.
3. Müsabiqənin keçirilməsi
Müsabiqənin 3 mərhələdən ibarət olaraq keçirilməsi nəzərdə
tutulur.

Birinci mərhələ: Bu mərhələ “Kitabxanaçının vizit kartı” adlanır.
Yəni bu mərhələ müsabiqə iştirakçısı ilə tanışlıqdır. Tanışlıq
forması olaraq iştirakçı özünü (Şən və Hazırcavablar Klubunun
oyunlarından ədəbi oyunlaradək ) istənilən formada təqdim edə
bilər.
İkinci mərhələ: Bu mərhələdə müsabiqə iştirakçısının
hazırladığı bir tədbirin (kitabxanaya ekskursiya, xülasə,
diskussiya, teatr tamaşası, ümumiyyətlə innovativ yeniliklərin və
kreativ düşüncənin məhsulu olan istənilən şifahi tədbir)
nümayişindən çəkilmiş foto şəkillər və ya hazırlanmış video çarx
Münsiflərə təqdim olunur. ( Müsabiqə üçün nəzərdə tutulan
tədbirdə S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın metodistlərinin
iştirakını vacibdir. Keçirilən tədbir yekun turunadək saytda,
sosial şəbəkələrdə yayımlanmamalıdır.)
Üçüncü mərhələ: Viktorina tipli bu mərhələdə ümumi biliklərin
yoxlanması məqsədilə müsabiqə iştirakçısına müxtəlif
mövzularda 3 sual veriləcək və iştirakçı tərəfindən
cavablandırılacaq.
4. Yekun və təltif
Materialların təqdim edilməsi müddəti noyabr ayının 1-dək
müəyyən edilir.
2018-ci il noyabrın 26-da keçirilən seçim turunda Münsiflər
heyətinin yekun rəyi ilə qaliblər müəyyənləşdiriləcək və
mükafatlandırılacaqdır
Qaliblərin mükafatlandırılması Sumqayıt Regonal
Mədəniyyət İdarəsi və Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar
İttifaqı Sumqayıt şəhər Komitəsi və Sumqayıt şəhər MKS
tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

