Hesabat
2011
/ ixtisarla /
Gənclər şəhəri Sumqayıtın həyatında Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin çox önəmli yeri var. 20
kütləvi kitabxananı özündə birləşdirən MKS şəhər əhalisinin informasiya ilə təmin olunmasında aparıcı rola
malikdir.
2011-ci ilin sonuna MKS-in 581448 nüsxə fondu olmuşdur. İl ərzində MKS-in fonduna 5990 nüsxə yeni
ədəbiyyat daxil olmuş və ardıcıl olaraq Kitabişləmə və Komplektləşdirmə şöbəsi tərəfindən işlənərək MKS-in
filiallarına çatdırılmışdır. Ötən ilin yekununa görə Sumqayıt şəhər MKS-də fondun dövriyyəsi 1,7, oxunuş
16,6 olmuşdur.
2011-ci ildə MKS-ə

26 adda qəzet, 34 adda jurnal daxil olmuşdur.

Hesabat ilində də İRBİS64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya İdarəetmə Sistemi ilə bağlı
işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, 2011-ci ildə “Kitablar” bölməsində 2346 latın, ”Retro kataloq” bölməsində
1285 nüsxə azərbaycan və 761 nüsxə rus dilində kiril qrafikalı ədəbiyyat, həmçinin ”Elektron kartoteka”
bölməsində 3781 qəzet və jurnal məqalələri, 12 saylı uşaq kitabxanasinda isə 2141 kitab, 1094 qəzet və jurnal
məqalələri proqramın yaddaşına köçürülmüşdür.
Qeyd edək ki, hesabat ilıinin sonunda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2011-ci il
tarixli 162 saylı "Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil
kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər
kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidləri"nin təsdiq edilməsi haqqında qərarına və Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 3213\19 saylı məktubuna əsasən S. Vurğun adına Mərkəzi
kitabxananın nəzdində yeni - Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi yaradılmışdır.
Həmçinin, müstəqil fəaliyyət göstərən Məlumat-biblioqrafiya və Təşkilati-metodika şöbələri birləşdirilərək
Metodika-biblioqrafiya, Elektron-informasiya şöbəsi isə İnformasiya-resurs şöbəsi adlandırılmışdır.
Fəaliyyətimizin əsas istiqaməti şəhər əhalisinə kitabxana xidmətinin yaxşılaşdırılmasına, kitabla
təbliğatın forma və metodlarının yenilənməsinə və çoxsaylı oxucu sorğularının ödənilməsinə
yönəldilmişdir.
2011-ci il Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin əməkdaşları üçün də uğurlu
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli “Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan “İlin ən yaxşı kitabxanası”, “İlin nümunəvi
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi”, “Ən yaxşı kitabxanaçı” və digər nominasiyalar üzrə müsabiqələrdə
Sumqayıt şəhər MKS də iştirak etdi və respublika kitabxanaları arasında “İlin nümunəvi Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi” nominasiyasında ilin qalibi olmuşdur.
Hesabat ili ərzində sistem kitabxanalarında 1432 kütləvi tədbir keçirilmişdir. Qeyd edək ki,
S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana tərəfindən 2011-ci il “Mütaliə ili” elan edilib. Hesabat ilində MKS-ə
daxil olan kitabxanalarda keçirilən bütün tədbirlər məhz “Mütaliə ili” çərçivəsində keçirilmiş, “Kitaba tətil
yoxdu” devizi altında müxtəlif ünvanlarda sərgilər, həmçinin açıq səma altında oxu zalları təşkil edilmiş,
diskussiya, dəyirmi masa, oxucu konfransları və kitab müzakirələri keçirilmişdir.
Bunlardan “Oxucu ilə üzbəüz” silsiləsindən yazıçı, jurnalist Varislə, şair İlyas Tapdıqla, yazıçı-publisist
Elçin Hüseynbəyli ilə görüşlərin, dahi öndər, ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı
“Zamanın fövqündən uca” /MK/ və Beynəlxalq ailə günü ilə bağlı “Ailə. Cəmiyyət.Şəxsiyyət” /MK/
adlı diskussiyaların, IV Ümumrespublika ənənəvi Kitab bayramının, milli-mənəvi dəyərlər mövzusuna həsr
olunmuş, “Dəyişən zamanda dəyişməyən dəyərlər” /F.12/, “Gənclər dünən, bu gün, sabah” /F.2/, 28 May
Respublika gününə həsr olunmuş “Şərəf və ləyaqət tariximiz” /MK/, “Deyin – mən insanammı?” /F. 4/ adlı
dəyirmi masa, mübahisə saatı və disputun, Rəsul Rzanın 100, Əli Kərimin 80 illik yubileyləri ilə bağlı bədii
qiraət müsabiqələrinin, “Yubilyar kitablar” rubrikasında keçirilən kitab müzakirələrinin, Sumqayıt yazarlarının
poeziya gününə, Azərbaycan Dövlər Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə
tədbirlərin adlarını çəkmək olar.
Həmçinin elimizin əziz bayramı Novruzla, tariximizin ən ağrılı-acılı səhifələrinə yazılmış Qarabağ problemi,
əldən getmiş torpaqlarımız, itirilmiş yurd yerlərimizlə, dəhşətli terror hadisəsi olan 20 Yanvar faciəsi,
Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilmişdir.

Keçirilən tədbirlərin məramı və məqsədi kitabın və kitabxananın,tariximizin, mədəniyyətimizin, milli adətənənələrimizin təbliğinə, oxucuların ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə, milli- mənəvi
ideologiyasının, elmi dünyagörüşünün, mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasına, gənc nəsildə torpağa,
vətənə, onun dəyərli insanlarına məhəbbət hisslərinin aşılanmasına, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin
gücləndirilməsinə, onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə xidmət edir.
MKS-nin metodik mərkəzi olan S. Vurgun adına Mərkəzi Kitabxananın Vahid Fondun Təşkili
və İstifadəsi şöbəsi Kitabxanalararası abonement vasitəsilə şəhərin digər kitabxanaları iləSumqayıt Dövlət Universitetinin kitabxanası ilə, həmçinin M. F. Axundov adına Respublika Milli
Kitabxanası, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ilə əlaqələrini bu il də davam
etdirmişdir.
2011-ci ildə Sumqayıt şəhər MKS-də
oxuculara müntəzəm olaraq soraq, məlumat və
tövsiyə xarakterli biblioqrafik xidmət göstərilmiş, soraq və biblioqrafik nəşrlər fondu, kataloq və
kartotekalar sistemi, yazılı şəkildə yerinə yetirilmiş arayışlar fondu ilə iş müntəzəm olaraq davam etdirilmişdir.
İl ərzində məlumat- biblioqrafik nəşrlər fonduna şöbə işçilərinin tərtib etdiyi :”Məişət zorakılığına son”, “Əbədi
və dönməz müstəqillik” (Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi münasibətilə), “Cənnətə bənzər
məkan” (2011- Turizm ili),
“Heç demirsən Ələsgərim hardadır?”(Aşıq Ələsgər-190), “Dünya poeziyasının
iftixarı”(Nizami Gəncəvi -870) , “Şərq ədəbiyyatının korifeyi”(Məhəmməd Füzuli haqqında), “Ülvi insan, böyük
yazıçı” (Mirzə İbrahimov-100), “Görkəmli alim və yazıçı”(Əzizə Cəfərzadə-90) adlı vəsaitlər daxil olmuşdur.
Təşkilati-metodiki /hesabat ilinin son ayından “Metodika və biblioqrafiya”/ şöbəsi il
ərzində sistem kitabxanalarının işinə metodik rəhbərliyi həyata keçirmək məqsədilə əlamətdar hadisələr və
yubileylərlə bağlı maraqlı tədbirlər keçirilməsinə, oxuculara xidmət işinin “Kitabxana işi haqqında” qanuna uyğun
qurulmasına, bütün şöbə və bölmələrin, həmçinin filialların işinin bir-biri ilə əlaqələndirilməsinə, kadrların ixtisas
biliklərinin artırılması və bu məqsədlə fasiləsiz peşə təhsilinin təşkilinə nəzarət etmiş, “İstedadlı rejissor,
bacarıqlı təşkilatçı” /Şəmsi Bədəlbəyli – 100/, “Xalqından işıq alan sənətkar”/M.İbrahimov – 100/, “2012 – cu il
üçün əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”, “Məşələ dönmüş ürək” /Ə.Cəfərzadə - 90/, “Bayraq enməz, Vətən
bölünməz” adlı tövsiyə xarakterli metodik vəsaitlər tərtib edilmişdir.
Hesabat ilində də Sumqayıt şəhər MKS üçün yaddaqalan hadisələr olmuşdur.
“Dövlət
Proqramı” na uyğun olaraq 2011-ci ilin ilk aylarından yeni layihələrin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Belə ki,
bu ilin mart ayında S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana və Sumqayıt şəhər Təhsil şöbəsinin birgə əməkdaşlığı
ilə 5 gün davam edən treninq keçirilmişdir. Treninqdə dinləyici kimi şəhərimizdə fəaliyyət göstərən 30
məktəbin, TETC-in və İstedad liseyinin kitabxanaçıları iştirak etmiş, bir-birindən maraqlı, praktiki olaraq
kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşmasına kömək edəcək dəyərli məruzələr dinlənilmişdir.
Regionlarda innovasiya biliklərinin tətbiqi məqsədilə əlaqələrin genişləndirilməsi, təcrübə mübadilələrinin
aparılması, müştərək tədbirlərin keçirilməsi son zamanlar xeyli artmişdır. Belə ki, bu ilin aprel ayında Qusar
rayon Mərkəzi kitabxanasının bir qrup əməkdaşı S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada işgüzar səfərdə oldu.
İyul ayında isə Sumqayıt kitabxanaçıları Qusar rayon Mərkəzi kitabxanasında keçirilən “Kitabxana
fondları – regionun inkişafının əsas informasiya resursu kimi” mövzusunda dəyirmi masanın iştirakçısı oldu.
Oktyabr ayında Bakının Binəqədi rayon Mərkəzi kitabxanasının əməkdaşları S. Vurğun adına Mərkəzi
Kitabxanada oldu “Azərbaycanşünaslığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə fondların ölkəşünaslığa və diyarşünaslığa
dair materiallarla zənginləşdirilməsi” mövzusunda keçirilən seminar-məşğələnin iştirakçısı oldu.
Həmçinin oktyabr ayında Bakıda “Kitabxanalar milli mədəniyyətin dirçəliş resursudur” mövzusunda
beynəlxalq konfrans keçirildi. Beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi və kitabxanaçılar arasında təcrübə
mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə gerçəkləşən həmin konfransda Sumqayıt şəhər MKS-in rəhbəri
də iştirak etdi.
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş MKS
kitabxanalarının fəaliyyətinə nəzarət məqsədilə
monitorinqlərin keçirilməsi hesabat ilində də davam
etdirilmişdir.

