Hesabat – 2016
/ixtisarla/
Hər bir ölkədə elmin, təhsilin, incəsənətin, mədəniyyətin inkişafında və təbliğində
kitabın, bəşəriyyətin sənəd yaddaşı sayılan kitabxanaların rolu danılmazdır.
Respublikada mərkəzləşməni ilk olaraq həyata keçirən dövlət müəssisələrindən biri
olan Sumqayıt şəhər MKS-in də yarandığı gündən sumqayıtlıların kitabla təminatında çox
önəmli rol olmuşdur. 1974-cü ildən fəaliyyət göstərən bu mərkəz hazırda öz ətrafında S.
Vurğun adına Mərkəzi kitabxana və 10 kitabxana filialı birləşdirir. S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxana MKS-ə daxil olan digər kitabxanalara metodik mərkəz funksiyasını yerinə
yetirir.
Hesabat ilində Respublika Prezidentinin və dövlətimizin qərar və göstərişlərinin,
sərəncamlarının icrası kitabxanalarımızda il boyu diqqət mərkəzində olmuşdur. Bundan
başqa "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun, Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasının,
həmçinin “Kitabxana işi haqqında”
Azərbaycan Respublıkasının Qanununun icrası ilə bağlı, o cümlədən respublikamızın ərazi
bütövlüyünə, dövlət müstəqilliyinə, diyarşunaslığa, ölkəşünaslığa milli adət-ənənələrə, mülki
müdafiəyə, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə, erməni işğalçılarına qarşı mübarizə tariximizə,
itirilmiş yurd yerlərimizə, 20 Yanvar, Xocalı soyqırımı, 20 Noyabr kimi milli faciələrimizə həsr
olunmuş, həmçinin əlamətdar və tarixi günlərimiz: Yeni il, Novruz, Qurban, Ramazan
bayramları ilə əlaqədar bir sıra maraqlı, yaddaqalan və silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir.
2016-cı il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən
“Multikulturalizm ili” elan olunmuşdur. Əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin
formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və
dialoq şəraitində yaşadığı bir diyar olan Azərbaycanda multikulturalizm artıq alternativi
olmayan həyat tərzinə çevrilib.
Multikulturalizmin əhali arasında təbliği sahəsində kitabxanaların da qarşısında mühüm
vəzifələr durur. Hesabat ili ərzində
S. Vurğun adına Mərkəzi
kitabxanada “Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir”, Mərkəzi
uşaq kitabxanasında "Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların
mədəni irsi", C. Məmmədquluzadə adına kitabxana
filialda
“Azərbaycan-tolerantlıq məkanı”, Corat qəsəbə kitabxanasında
“Multikulturalizm həyat tərzimizdir” başlıqlı sərgilər təşkil edilmiş,
Gənclər kitabxanasında
“Multikulturalizm Azərbaycanın həyat
tərzidir” adlı sərgi, “Qlobal media və tolerantlığın Azərbaycan modeli”,
“Müasir dövrdə din və mənəviyyat problemləri” adlı silsilə tədbirlər, M. Ə. Rəsulzadə adna
kitabxana filialda “Azərbaycan multukulturalizmi” mövzusunda dəyirmi masa, S. Vurğun
adına Mərkəzi kitabxananın Dövri Mətbuat şöbəsində “Azərbaycan Multikulturalizmin əsas məkanı” mövzusunda mətbuat xülasəsi, S.
Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Uşaq şöbəsində “Üç öyüd” tatar
nağılı və N. Gəncəvi adına Kitabxana Klubda “Sirli dolça” talış nağılı
üzrə nağıl saatı və digər tədbirlər keçirilmişdir.
Bundan başqa
“Multikulturalizm ili”
çərçivəsində aprel ayında
Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt şöbəsinin və
S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın təşkilatçılığı ilə S.Vurğun adına
Mərkəzi kitabxanada özbək yazarı və tərcüməçisi Şaxlo Kasimovanın
iştirakı və onun təcüməsi ilə yenidən çapdan çıxan
“Душа”
almanaxının təqdimatı, may ayında isə S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxanada Əli Kərim adına Poeziya klubunun və AYB Sumqayıt
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Gürcüstan, Rusiya, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin
üzvü, tanınmış şair-publisist, tərcüməçi Giya Paçxataşvili ilə görüş keçirilmişdir.
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Sumqayıt şəhər MKS-in kollektivi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2016-cı il 01 fevral
tarixli 22 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanalarda uşaq ədəbiyyatının
təbliğ olunması haqqında” əmrin və
Tədbirlər Planının icrası ilə bağlı 2016-cı ili
Sumqayıtda “UŞAQ ƏDƏBİYYATI İLİ”
elan etdi. Sumqayıt şəhər MKS-də “Uşaq
ədəbiyyatı ili”
çərçivəsində
“Uşaq
ədəbiyyatı ili” ilə bağlı tədbirlər planı tərtib
olunaraq il ərzində həyata keçirilmişdir. Il ərzində uşaq
kitabxanalarında oxuculara xidmətin mütərəqqi formalarının tətbiqinə
diqqət yetirilmiş, nəşriyyatlarla, kitab mağazaları ilə daha sıx
əlaqələr yaradılmış, fondun təbliği məqsədilə Facebook sosial şəbəkəsindən və MKS-in
saytından geniş istifadə olunmuşdur. Bundan başqa uşaq ədəbiyyatının təbliği işini daha
mükəmməl həyata keçirmək üçün digər təşkilatlarla, uşaq bağçaları, məktəblərlə əlaqəli
tədbirlər – “Kitabxana qaydaları kuklaların dili ilə” mövzusunda əyləncəli tamaşa (N. Gəncəvi
ad. KK), “Hər şeyi bilmək istəyirəm” mövzusunda intellektual oyun (MUK), “Uşaqlar öz
mətbuatından nə istəyir..” mövzusunda müzakirə saatı , “Kitabların həyatımızdakı rolu nədən
ibarətdir?“ adlı sual-cavab gecəsi, “Kitab boxçamızda daha nələr
var“(S. Vurğun ad. MK Uşaq şöb.), “Mütaliə edən uşaqlar XXI əsrin
sərvətidir” adlı məlumat günü (MUK) dəyirmi masa və digər görüşlər,
müsabiqələr, kitab müzakirələri keçirilmişdir. Həmçinin müxtəlif
ünvanlarda – uşaq bağçalarında, poliklinikalarda, parklarda və
istirahət guşələrində səyyar sərgilər, “Açıq səma altında oxu zalı”
devizi altında mütaliə saatları təşkil edilmiş və il boyu fiziki imkanları
məhdud olan uşaqlar üçün də evdə xidmət işi təşkil olunmuşdur.
Bundan başqa hesabat ilində sistem kitabxanalarında Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Respublikanın şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinə daxil olan kənd kitabxana filiallarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
428 nömrəli əmrinin, “Şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinə, işlərinin optimallaşdırılmasına dair tədbirlərin keçirilməsi haqqında” 127
nömrəli əmrinin, “Kitabxana sahəsinin müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişafına, onun
məzmunca yeniləşməsinə, yeni forma və üsullardan ibarət xidmətlərin təşkilinə dair tətbiq
olunması tövsiyə olunan tədbirlər Planının, habelə ”Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanalarda uşaq ədəbiyyatının təbliği ilə əlaqədar
görüləcək işlərə dair Tədbirlər planının icrası diqqət mərkəzində olmuş, ayrı-ayrı bəndlərə
müvafiq olaraq - “Hər şeyi bilmək istəyirəm” və “Tələbələrin bilik yarışması” adlı viktorinalar,
“Mütaliə edən uşaqlar XXI əsrin sərvətidir”, “Yeniyetmə və gənclərdə intihar aktual problem
kimi” adlı dəyirmi masa, “Yeniləşərək milliyimizi itirməyək” mövzusunda mübahisə saatı,
“Poeziyada Vətən anlayışı” mövzusunda gənc yazarlarla oxucuların görüşü, həmçinin ayrıayrı kitabxanalarda təşkil olunmuş “Yay məktəbi” xətti ilə müxtəlif ünvanlarda – parklarda,
uşaq bağçaları, xəstəxana və və poliklinikalarda "Gənclər mütaliə edir" devizi altında səyyar
sərgilər, mütaliə saatları, görüşlər, təqdimatlar, müsabiqələr, kitab müzakirələri və digər
yaddaqalan tədbirlər keçirilmişdir. İl ərzində “Yeni forma və üsullardan ibarət xidmətlərin
təşkilinə dair tətbiq olunması tövsiyə olunan tədbir”lərə uyğun olaraq ayrı-ayrı kitabxanalarda
rəsm dərnəkləri, şahmat, tibb və kompyuter kursları təşkil olunmuşdu ki, burda da uşaqların
asudə vaxtının səmərəli keçirilməsinə diqqət ayrılmışdır.
Həmçinin 2016-cı ildə Florensiyanın “Oblate” kitabxanasının iş təcrübəsinə əsaslanaraq
kitabxanalarımızda yaşından asılı olmayaraq fiziki məhdudiyyətli insanların oxu tələbatını
ödəmək üçün müntəzəm şəkildə ünvanlarına maraqlandıqları ədəbiyyatlar çatdırılıb səyyar
fərdi xidmətlər göstərilmiş və bu xidmətin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hesabat
ilində S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın İncəsənət şöbəsi Bakı-Sumqayıt qatarında sərgi
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təşkil etdi. Sərginin məqsədi qatardakı sərnişinlərə şöbənin fondu, kitab və dövri nəşrləri
haqqında məlumat vermək və şöbəyə yeni oxucu cəlb etməkdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümü və vəfatı günü
kitabxanalarımızda “Ömrünü xalqa bəxş edən insan”, “Müasir Azərbaycanın canlı tarixi”,
“Xalqın qəlbində yaşayan lider”, “Onun Azərbaycan arzusu”, “Tarixi şəxsiyyət, siyasi xadim“,
“Nəsillərə örnək şəxsiyyət” mövzusunda dəyirmi masa, ədəbiyyat saatı, oxucu konfransı,
məlumat günü, ədəbiyyata açıq baxış və digər tədbirlərlə anılmışdır.
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, bu xüsusda olan ədəbiyyatın təbliği hesabat ilində də
diqqət mərkəzində olmuşdur. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliği istiqamətində MKS-ə
daxil olan kitabxanalarda işğal olunmuş torpaqlarımıza, əsir və qaçqın düşən, torpaqlarımızın
azadlığı yolunda şəhid olan vətən oğullarına, ayrı-ayrı milli
qəhrəmanlarımıza həsr olunmuş tədbirlərin də böyük əhəmiyyəti
vardır. Belə tədbirlərdən S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın
Oxu zalında keçirilən aprel ayının ilk günlərində ön cəbhədə baş
verən hadisələrə və şəhid oğullarımıza həsr olunmuş “Şəhidlər
ölməz, Vətən bölünməz” adlı məlumat günü, 5 saylı orta məktəbdə
Nüşabə Məmmədlinin “Zəngulə” əsərinin müzakirəsi keçirildi.
Bundan başqa Dövri mətbuat şöbəsində Mətləb Quliyevin
döğum günü münasibətilə “Ölümsüzlüyə qovuşan qəhrəman”, işğal olunmuş torpaqlarımızla
bağlı “Dağılmış yurd yerlərimiz”, İncəsənət şöbəsində “Bu torpağın hər qarışı bir tarixdir”,
Uşaq şöbəsində ”Vətən mənə oğul desə...”, “Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!“,
Mərkəzi uşaq kitabxanasında “Torpaq altda yatsalar da arzuları həyatdadır” adlı xatirə günü,
"Vətən üçün öləni yaşadacaq Vətənim" adlı anım tədbiri, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
Çingiz Mustafayevin anadan olmasının 56 illiyi ilə əlaqədar “Şərəf dolu tarix yazan
qəhrəman”, N. Gəncəvi adına Kitabxana klubda “Qəhrəmanlar unudulmur” adlı xatirə günü,
“Sülhə gəlin, ey insanlar” adlı dəyirmi masa, “Haray, ellərim, haray”
başlıqlı anım günü, Gənclər kitabxanasında “Qəhrəmanlıq zirvəsinə
yüksələnlər” adlı anım günü,
“Vətən səninlə qürur duyur,
Azərbaycan əsgəri!” adlı dəyirmi masa, M. ə. Rəsulzadə adına 2
saylı kitabxana filialda “Vətənpərvərlik-Vətənə məhəbbətdir”,
“Poeziyada Vətən anlayışı” mövzusunda gənc yazarlarla oxucuların
görüşü, ”İtirilmiş torpaqlarımız” adlı məlumat günü, “Yaşıldərə”
yaşayış massivi kitabxanasında
“Ölməzliyə qovuşanlar” adlı
ədəbiyyat saatı, C. Məmmədquluzadə adına kitabxanada “Başım
aşağıdır yurdun yanında...” adlı məlumat günü, “Müharibə və sülh
mövzusu uşaqların gözü ilə” adlı rəsm müsabiqəsi, M. Ə. Sabir
adına kitabxanada “Vətən sizi unutmaz“ adlı qəhrəman günü,
“Vətən sənə bir ana, sən oğulsan vətənə” adlı poeziya dəqiqələri
keçirilmişdir. Bundan başqa hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı
Kitabxana klubda Süleyman Hüseynovun “AND” kitabının
müzakirəsi kecirilmişdir.
2016-cı ildə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərimizin, yazıçı və şairlərimizin yubileylərinin qeyd olunması diqqət
mərkəzində olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində MKS-ə daxil olan
Mərkəzi uşaq kitabxanasında Xalq şairi S. Rüstəmin 110 illik yubileyi münasibətilə
“Xoşbəxt nəsillərçin yaxşı ki, varam” adlı şeir müsabiqəsi, şair, nasir, dramaturq publisist,
pedaqoq, ədəbiyyatşünası A.Şaiqin 135 illiyi münasibətilə “Ey mehriban uşaqlar, siz yaşayın
bəxtiyar” adlı ədəbi-bədii gecə, bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyi ilə bağlı
informasiya saatı, xalq artisti Cabbar Qaryağdıoğlunun anadan olmasının 155 illiyinə həsr
edilmiş “Xalq sənətinin görkəmli ustadı”, Gənclər kitabxanasında Azərbaycanın görkəmli
ziyalısı, xalq şairi Nəriman Həsənzadənin 85 illiyi ilə əlaqədar “Milli yaddaşımızın poeziyası”,
Ə. Vahid adına kitabxana filialda “Könlünü sözə verən şair”, şair Sabir Rüstəmxanlının 70-ci
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ildönümü ilə əlaqədar “Dünənlə sabahın şairi”, şair, publisist Nüsrət Kəsəmənlinin 70-ci
ildönümü ilə əlaqədar “Bir sevda ağlayır içimdə mənim”, xalq şairi Səməd Vurğunun 110-cu
ildönümü ilə əlaqədar “Demə, Səməd Vurğun gəldi-gedərdir” adlı ədəbi-bədii gecə keçirilmiş,
sumqayıtlı şairə Gülnarə Cəmaləddinlə “Bir parça azadlıq istəyirəm” adlı görüş, nəğməkar
şair Ənvər Əlibəylinin 100-cü ildönümü ilə əlaqədar “Mahnılarda yaşayan poeziya” adlı
ədəbiyyat saatı, Ə. Vahid adına 9 saylıda Ə. Vahidin yaradıcılığının təbliği məqsədilə
“Qəzəllərdə yaşayan ömür“ adlı poeziya dəqiqələri, yazıçı Mirzə İbrahimovun anadan
olmasının 105 illiyi kitabxana filialda “Gələcək gün" əsərinin, Əli Vəliyevin 115 illik yubileyi ilə
bağlı ”Turaclıya gedən yol” əsərinin, M. Ə. Sabir adına kitabxana filialda istedadlı yazar
Rəhilə Veysəllinin “Dərd şələsi” povestinin müzakirəsi keçirilmişdir.
Hesabat ilində və S. Vurğun adına
Mərkəzi kitabxanada şair Fikrət Qocanın,
şair Əjdər Olun yaradıcılığına, həmçinin
vətənpərvərlik tərbiyəsinə həsr olunmuş
şeir müsabiqələri, “Oxucu ilə üz-üzə”
silsiləsindən AYB Sumqayıt bölməsinin
sədri Sabir Sarvanla, istedadlı yazar
Varislə görüş, şair Əşrəf Veysəllinin “Qarşıma siz çıxın” adlı
kitabının, yazıçı-publisist Eyruz Məmmədovun “Azəri” nəşriyyatı
tərəfindən yenicə çapdan çıxan “Zöhra və Kənan” kitabının təqdimat
mərasimləri keçirilmişdir.
Tədbirlərin keçirilməsində Sumqayıt şəhər Gənclər və
İdman Baş İdarəsinin, Qeyri Hökumət Təşkilatlarının,
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin, lisey, gimnaziya, kollec və
məktəblərin, klub və mədəniyyət evlərinin, SDU-nun müəllim
və tələbə heyətinin, qüvvələrindən istifadə olunmuş, onlarla əlaqəli iş görülmüşdür.
2016-cı ildə Sumqayıt şəhər MKS üzrə 1044 kütləvi tədbir keçirilmiş və həmin
tədbirlərdə 21427 oxucu iştirak etmiş, 8252 nüsxə ədəbiyyat ələ verilmişdir.
Hesabat ilində də Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan
kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiya işinin müntəzəm aparılmasına, soraq-biblioqrafiya
xidmətinin keyfiyyətli təşkilinə, oxucuların mövzu axtarışlarının daha operativ yerinə
yetirilməsinə nəzarət edilmişdir.
Hesabat ili ərzində S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Metodika-biblioqrafiya şöbəsi
tərəfindən məşhur mulyonçu, messenant H. Z. Tağıyevə həsr olunmuş “El atası”, bəstəkar
Üzeyir Hacıbəyovun 130 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqin dahi bəstəkarı”, “Görkəmli
yazıçı, müəllim və maarif xadimi Sultanməcid Qənizadə-150”, şair Ramiz Rövşənin 70 illik
yubileyi ilə bağlı “Fəlsəfi düşüncələr şairi” adlı biblioqrafik göstəricilər, həmçinin MKS-in
Mərkəzi uşaq kitabxanasında xalqımızın ən qədim şənliklərindən, mərasimlərindən biri olan
Novruz bayramı münasibətilə çoxsaylı oxucu sorğularını asan və vaxt itirmədən ödəmək
məqsədilə “Gəlir yurdumuzun gözəl baharı” adlı tövsiyə ədəbiyyat siyahısı, yay aylarında
məktəbli oxucuların (V-XI sinif şagirdləri üçün) ədəbiyyat seçimini asanlaşdırmaq və onların
mütaliəsinə rəhbərlik məqsədilə 2011-ci ildə tərtib edilmiş “Nə oxumalı?” adlı vəsaitin
təkmilləşdirilmiş variantı tərtib edilmişdir. Tam orta məktəblərin tədris planına uyğun olaraq
hazırlanmış, Azərbaycan və rus dillərində olan tövsiyə ədəbiyyat siyahısından bütün tədris
məktəblərinin müəllimləri, həmçinin valideynlər də istifadə edə bilər.
Bundan başqa M. Ə. Rəsulzadə adına kitabxana filialda “Ətraf mühiti qoruyaq”,
M.S.Ordubadinin 140 illiyi münasibətilə “Alovlarda bərkiyən qələm” adlı tövsiyyə ədəbiyyatı,
İsmayıl Şıxlının 95 illik yubileyi ilə bağlı “Əsrimizin Cahandar ağası”, Departasiya ilə bağlı
“Xalqa və insanlığa qarşı cinayət”, milli-mənəvi dəyərərimizə həsr olunmuş “Milli-mənəvi
dəyərlərimiz və Azərbaycançılıq”, N. Gəncəvi adına Kitabxana klubda əsrin bəlası
narkomaniyaya həsr olunmuş “Ağ ölümün qara fəsadı” və Abdulla Şaiqin 135 illiyi ilə
əlaqədar “Abdulla Şaiq və uşaq ədəbiyyatı” Ə. Vahid adına kitabxana filialda xalq şairi
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Süleyman Rüstəmin 110 illiyi ilə əlaqədar “Poeziyamızın ağsaqqalı” adlı biblioqrafik
göstəricilər, S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Uşaq şöbəsində şair Tofiq Mahmudun 85
illiyi ilə bağlı “Bu işıqla qalacağam“ adlı biblioqrafik yaddaş, Azərbaycan dili və əlifbası günü
ilə əlaqədar “Əsrlərin yadigarı ana dilim“ mövzusunda biblioqrafik göstərici, Gənclər
kitabxanasında istedadlı şair Əli Kərimin 85-ci ildönümü ilə əlaqədar “Şeirimizin Əli Kərim
zirvəsi” adlı tövsiyə ədəbiyyat siyahısı və digər biblioqrafik vəsaitlər tərtib olunaraq oxucuların
istifadəsinə verilmişdir.
Oxucu sorğularının tam ödənilməsi üçün fondda olmayan ədəbiyyatın digər
kitabxanalardan əldə edilməsi hesabat ilində də daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
Hesabat ilində MKS-in 570500 nüsxə fondu, 179696 nəfər oxucusu, 1164923 nüsxə
kitab verilişi olmuşdur. İl ərzində 7936 nüsxə yeni ədəbiyyat alınmış, kitabxana qaydası ilə
işlənərək kitabxanalara paylanmışdır. MKS 2016-cı ildə 26 adda qəzet, 32 adda jurnala
abunə yazılmışdır.
Hesabat ili ərzində MKS-in fondundan 3047 nüsxə ədəbiyyat məzmunca köhnəldiyinə və
fiziki cəhətdən yararsız hala düşdüyünə görə silinmişdir.
2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Sumqayıt
şəhərinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında xidmətləri olan şəxslərə fəxri adlar, diplom və
medallar verildi. Fərəhləndirici haldır ki, təltif olunanlar arasında Sumqayıt kitabxanaçılarının
da nümayəndəsi oldu. Belə ki, Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin
direktoru Yeganə xanım Əhmədova möhtərəm Prezidentimizin həmin sərəncamı ilə
“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görüldü.
Həmçinin 2016-cı il 1-4 noyabr tarixində MKS-in direktoru Yeganə xanım Əhmədova
Gəncədə “Gənclər-innovasiyalar-kitabxanalar” mövzusunda keçirilən konfransda iştirak etdi.
İl ərzində mütaliənin təbliği üçün müxtəlif forma və üsullardan istifadə edilmişdir. Belə ki,
kitabın cəmiyyət həyatındakı rolunu yüksəltmək, kitabxananı oxucu kütləsinə yaxınlaşdırmaq
üçün əmək kollektivləri ilə, qeyri hökumət təşkilatları, məktəblərlə, ali təhsil müəssisələri ilə
əlaqələr daha da möhkəmləndirilmişdir. Əksər mədəni-kütləvi tədbirlər bu təşkilatlarlar və
müəssisələrlə əlaqəli keçirilmişdir.
Hesabat ilində də MKS-in uşaq kitabxanalarında yaradılmış “Nağıl otaq”ları kiçik
yaşlıların kitabxanaya cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol oynamış, burda keçirilən tədbirlər,
kuklaların dili ilə göstərilən tamaşalar balaca fidanların xüsusi marağına səbəb olmuşdur.
Sumqayıt
şəhər
MKS-in Mərkəzi kitabxanası
və
kitabxana filiallarında
kompüterləşdirilmiş infrastruktur qurulmuş, kitabxana yeni informasiya texnologiyaları ilə
təchiz edilmişdir. S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın www.sumlib.az
və
www.sumgait.cls.az saytları hesabat ilində də oxucuların istifadəsində olmuşdur.
Hesabat ilində S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış
Kitabxana-İnformasiya İdarəetmə Sistemi Alisa proqramı ilə əvəz olundu. Bununla bağlı
şöbənin əməkdaşları
S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada “ALİSA-Vahid Kitabxana
İdarəetmə Sistemi” mövzusunda treninqlərin təşkilində yaxından istirak etdilər.
2016-cı ildə Sumqayıt MKS-ə daxil olan kitabxanalarda keçirilən tədbirlərlə bağlı, həmçinin
qədim Corat kəndi və şəhərimizin tanınmış ziyalıları haqqında bukletlər çap olunmuşdur.
Bundan başqa Mərkəzi kitabxana, Mərkəzi uşaq kitabxanası, həmçinin internetə çıxışı
olan digər kitabxanalarda da kitabxanadaxili
ənənəvi
iş metodları, kitabın,
kitabxanaların təbliği ilə bərabər, internet vasitəsi ilə informasiya mübadiləsinin
təşkili, internetin, saytların, sosial şəbəkələrin köməyi ilə oxucu sorğularının
ödənilməsi hesabat ilində də həyata keçirilmişdir.
Həmçinin il ərzində keçirilən tədbirlərimiz KİV-də –“Xalq qəzeti”, “Ədəbiyyat qəzeti”,
“Vışka”, “Mədəniyyət”, “Hərbi and”, “Savalan”, “Sumqayıt”, “168 saat”, “Məslək”, İctimai TV,
Dünya TV kanalında, xəbər saytları və sosial şəbəkələrdə, S. Vurğun adına Mərkəzi
kitabxananın www.sumlib.az
saytı və
www.sumgait.cls.az
kitabxana portalında
işıqlandırılmışdır.
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2016-cı ildə də Sumqayıt şəhər MKS Azlibnet.az saytına elektron kitablar hazırlayıb
göndərmə işini davam etdirmişdir.
Kitabxanaçıların təhsili, ixtisas biliklərinin yüksəldilməsi MKS-də hər zaman diqqət
mərkəzində olmuşdur. 2016-cı ildə də bu sahədə müvafiq işlər görülmüş, 7 nəfər
kitabxanaçı Respublika İxtisasartırma Mərkəzində kurs keçmiş, 1 kitabxanaçı isə C.Cabbarlı
adına Respublika Gənclər Kitabxanasında treninqdə iştirak etmişdir.
2016-cı ildə MKS-in Mərkəzi uşaq kitabxanasında, “Yaşıldərə” yaşayış massivi
kitabxanasında, M. Ə. Sabir adına və Corat qəsəbə kitabxana filiallarında cari təmir işləri
görülmüşdür.
Hesabat ilində Laçın rayon MKS-in əməkdaşları iş təcrübəsini öyrənmək məqsədilə S.
Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada olmuş, kitabxananın fəaliyyəti, şöbələrin işi ilə tanış
olmuşlar. Bundan başqa Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsində kitabxanaya müraciət edən
5 saylı, 25 saylı tam orta məktəblərin və Qubadlı rayon məktəb kitabxanalarının
əməkdaşlarına, Şəhər Mədəniyyət evinə metodik kömək göstərilmişdir.
Sumqayıt şəhər MKS-in maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni avadanlıq
və inventarlarla təchiz olunmasına hesabat ilində də diqqət yetirilmişdir. Kitabxana il
ərzində yeni inventar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
2016-cı ili “UŞAQ ƏDƏBİYYATI İLİ” elan edən və il boyu kiçik yaşlı oxuculara xidmət
işinin yaxşılaşdırılmasına, mütaliənin və kitabxanalarda uşaq ədəbiyyatı fondunun təbliğinə,
rəngarəng uşaq nəşrləri ilə fondumuzun zənginləşdirilməsinə səy göstərən Sumqayıt şəhər
MKS kollektivinin təşəbbüsü ilə qarşıdan gələn 2017-ci il “BİBLİOQRAFİYA İLİ” elan
edilib. Məlumdur ki, yaşadığımız informasiya əsrində durmadan artan sənəd kütləsi
içərisində dolğun informasiya almaq üçün hər bir oxucunun biblioqrafik xidmətə ehtiyacı
vardır. Bizim məqsədimiz qarşıdan gələn yeni ildə də kitabxanalarda oxuculara xidmət işinin
keyfiyyətinin yüksəlməsinə, kataloq və kartotekalardan, biblioqrafik vəsaitlər və məlumat
nəşrlərindən, həmçinin elektron xidmətdən yararlanaraq oxucuların mövzu axtarışlarının
operativ yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır.
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