“İlin kitabxanası” müsabiqəsi haqqında
Əsasnamə
1. Ümumi müddəalar
Bu Əsasnamə “İlin kitabxanası” müsabiqəsinin məqsədlərini, vəzifələrini, keçirilməsi
qaydalarını, şərtlərini, musabiqənin yekunlaşdırılması və müsabiqə iştirakçılarının
mükafatlandırılması qaydalarını müəyyən edir.
- Müsabiqə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı»na uyğun olaraq həyata keçirilir.
Təsisçi Sumqayıt şəhər S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanadır.
-

Müsabiqənin maliyyələşdirilməsi Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi və
Sumqayıt şəhər Maliyyə İdarəsi tərəfindən nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata
keçirilir.

-

Yarışın qalibi S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada bu iş üzrə yaradılmış komissiya
tərəfindən müəyyən edilir və mükafatlandırılmaq üçün Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və
Turizm İdarəsi qarşısında məsələ qaldırılır.
2. Müsabiqənin məqsəd və vəzifələri

- Şəhərin mədəni həyatına kitabxanaların təsiri;
- Oxucuların intellektual inkişafında, mənəvi-estetik tərbiyəsində kitabın, mütaliənin rolunun
artırılması;
- Kitabxana işçilərinin yaradıcılıq fəallığının yüksəldilməsi ;
- İctimaiyyətin və hakimiyyət orqanlarının diqqətinin kitabxanalara yönəldilməsi və
kitabxanaçı nüfuzunun yüksəldilməsi.
3. Müsabiqənin iştirakçıları
Müsabiqədə Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan, həmçinin
tabeliyindən asılı olmayaraq Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən bütün kitabxanalar iştirak edə
bilər.
4. Müsabiqənin təşkil edilməsi
-

Müsabiqənin təşkili, keçirilməsi və yekun vurulması təyin edilmiş Komissiya tərəfindən
həyata keçirilir.
Hər bir kitabxana yanvarın 31-dək öz namizədliyini Müsabiqə Komissiyasına təqim edə
bilər.
“İlin kitabxanası” baxış-müsabiqəsində qaliblərin müəyyənləşdirilməsi ötən ilin yekunlarına
görə həyata keçirilir
Müsabiqə zamanı kitabxanaların bir il ərzində fəaliyyəti, keçirdiyi kütləvi tədbirlər
analiz olunur və qiymətləndirilir.
Müsabiqəyə fevral ayının sonunda yekun vurulur.

5. Müsabiqənin şərtləri
Aşağıdakı şərtləri yerinə yetirən kitabxana-filiallar “İlin kitabxanası” müsabiqəsinin qalibi
ola bilər:
- Xidmət etdiyi ərazidə əhaliyə kitabla xidmət işini yüksək səviyyədə təşkil edən;
- Kitabxana mütəxəssislərinin peşəkar və yaradıcı potensialının inkişafına kömək edən,
tələbələrin və şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının qayğısına qalan , təhsil müəssisələri
ilə birgə fəaliyyət proqramları həyata keçirən;
- Gənc nəslin intellektual və mənəvi inkişaf tələbatının təmin edilməsi, uşaqlarda mütaliəyə,
informasiyadan savadlı istifadə edilməsinə həvəs oyadan maraqlı və mütərəqqi tədbir
formalarından istifadə edən;
- Oxucuların təhsil səviyyəsi, yaş xüsusiyyətləri, peşəyönümü nəzərə alınmaqla onlara fərqli
kitabxana xidmətini təşkil edən;
- Hərbi vətənpərvərlik, tarix, diyarşünaslıq, işğal olunmuş ərazilərimizlə bağlı ədəbiyyatın
təbliğinə diqqət yetirən;
- Ənənəvi metodlarla yanaşı, müasir texnologiyanın ən son nailiyyətlərindən istifadə etməklə
istifadəçilərin informasiya tələbatının yüksək səviyyədə ödənilməsinə çalışan;
- Oxucu tərəfindən daha çox soruşulan ədəbiyyatlarla kitab fondlarının komplektləşdirilməsi
qayğısına qalan, kitabxanalararası abonement və sistemdaxili mübadilə işinin müntəzəm olaraq
həyata keçirilməsini təmin edən;
- Təbliğat işinin daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi məqsədilə kütləvi informasiya
vasitələri kimi yerli radio qovşağından, televiziya ekranından, yerli və respublika mətbuatından
istifadə edən.
6. Müsabiqə nominasiyaları
1. İlin ən yaxşı kitabxana-filialı
2. İlin ən yaxşı uşaq kitabxana-filialı
3. İlin ən yaxşı məktəb kitabxanası
7. Yekun və təltif
“İlin kitabxanası” müsabiqəsində aşağıdakı göstəricilər üzrə ən yaxşı nəticələr qazanmış
kitabxanalar qalib ola bilər:
1. Oxucuların sayı (İl ərzində)
2. Kitab verilişi (İl ərzində)
3. İl ərzində keçirilən kütləvi tədbirlər / tədbirlər haqqında məlumat kağız və ya elektron
daşıyıcılar şəklində təqdim olunur./
4. Oxucu sorgularının ödənilməsinin müddəti, dolğunluğu, bu istiqamətdə müasir forma və
metodların istifadəsi.
Komissiya tərəfindən müsabiqədə iştirak edən kitabxanalar arasında ötən ilin nəticələri
ümumiləşdirilir, təhlil edilir və qalib müəyyən olunur.
Qaliblərin mükafatlandırılması Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi, Sumqayıt
şəhər Maliyyə şöbəsi və Sumqayıt şəhər MKS tərəfindən həyata keçirilir.

