Hesabat – 2017
(Ixtisarla)
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi respublika kitabxanaları arasında
hər zaman seçilən və qiymətləndirilən qabaqcıl informasiya müəssisəsi olaraq 1974-cü
ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda bu mərkəz 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 də Respublika Prezidentinin və dövlətimizin qərar və göstərişlərinin,
sərəncamlarının icrası kitabxanalarımızda il boyu diqqət mərkəzində olmuşdur. Bundan
başqa Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 yanvar 2017-ci il tarixli
sərəncamı ilə 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edildi.
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanalarda “İslam
Həmrəyliyi İli” ilə bağlı, dini maarifləndirmənin, islami dəyərlərin və milli-mənəvi
dəyərlərimizin oxucular arasında təbliği məqsədilə “Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi
Oyunları“ , “İslam və cəmiyyət”, “2017 İslam Həmrəyliyi ili”, “İslam mədəniyyətinin
görkəmli abidələri” başlıqlı sərgilər və guşələr təşkil olunmuş, həmçinin Mərkəzi
kitabxanada “Dinimiz-mənəvi dəyərlərimiz”, Gənclər kitabxanasında “Həmrəylik bizim
gücümüzdür”, Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında bir qrup fəal oxucu və valideynlərin iştirakı ilə
“İslamda mədəni irsin təbliği və müsəlman dünyasının həmrəyliyi”, Nizami Gəncəvi
adına Kitabxana Klubda Veteran klubunun üzvlərinin iştirakı ilə “İslam həmrəyliyi və
Azərbaycan”, M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda “Dövlət və din” S. Vurğun adına
Mərkəzi kitabxananın İncəsənət şöbəsində “İslamda təmiz mənəviyyata çağırış” və digər
adlarda maraqlı tədbirlər keçirilmişdir.
Həmçinin “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın Tədbirlər Planı, “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublıkasının
Qanununun, "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun, Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasının icrası ilə bağlı maraqlı, məzmunlu tədbirlər
keçirilmişdir.
Sumqayıt şəhər MKS-in fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, əhatəli, məzmunlu,
dövrin tələblərinə cavab verə biləcək şəkildə qurulması, oxuculara xidmətin daha mütərəqqi
formalarının tətbiqi məqsədilə 2017-ci ildə bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Belə ki,
yaşadığımız informasiya əsrində
durmadan artan sənəd kütləsi içərisində dolğun
informasiya almaq üçün hər bir oxucunun biblioqrafik xidmətə ehtiyacı olduğunu nəzərə
alaraq MKS işçilərinin təşəbbüsü ilə 2017-ci il “Biblioqrafiya ili” elan olunmuşdur.
Əməkdaşlarımız il boyu kitabxanalarda oxuculara xidmət işinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə
çalışmış, kataloq və kartotekalardan, biblioqrafik vəsaitlər və məlumat nəşrlərindən,
həmçinin elektron xidmətdən yararlanaraq oxucuların mövzu axtarışlarının operativ yerinə
yetirilməsinə əsas etibarilə nail olmuşdur. İl boyu “Biblioqrafiya ili” çərçivəsində
kitabxanalarda şəhər əhalisinin kitabxanalara daha mütəşəkkil cəlb olunması, kitaba,
mütaliəyə maraq göstərmələri məqsədilə sistem kitabxanalarında oxuculara xidmətin
mütərəqqi formalarının tətbiqinə diqqət yetirilmiş, müxtəlif aktual mövzulara həsr olunmuş
söhbət və biblioqrafik xülasələr keçirilmiş, il ərzində kitabxanalarda diyarşünaslıq
ədəbiyyatının, dövri mətbuat fondunun təbliğinə diqqət yetirilmiş, “Sənin informasiya
mədəniyyətin”, “Fonda daxil olmuş yeni ədəbiyyat”, “Fondumuza kitab gəlib” adlarda
informasiya günləri təşkil olunmuşdur. Fondun təbliği məqsədilə kitabxanalarda “Açıq qapı”
günləri keçirilmiş, müxtəlif ünvanlarda "Kitab oxuyaq, həyatı öyrənək!", “Mən oxudum,
sən də oxu”, “Uşaq ədəbiyyatı xəzinəsindən”, “Unudulan kitablar” və s. adlarda
səyyar sərgilər təşkil olunmuşdur. İl ərzində fonda daxil olan yeni ədəbiyyatların “Yeni
nəşrlər” annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi, habelə III və IV rüblər üçün “Yeni nəşrlər”
adlı məlumat bülletenləri hazırlanaraq www.sumlib.az saytında və sumgait.cls.az portalında
yerləşdirilmişdir.

Hesabat ilində kitabxanalarda müxtəlif aktual mövzularla bağlı
“Molla Pənah Vaqif –300”, “Tofiq Quliyev – 100”, “Lirik- romantik
şair və dramaturq“ /H. Cavid - 135/, “Millimənəvi dəyərlərimiz və Azərbaycançılıq”, və
s. adlı biblioqrafik vəsaitlər tərtib olunmuş,
tərtib olunan hər bir biblioqrafik vəsait
haqqında oxuculara və eyni zamanda əhaliyə
dövri mətbuatda, sosial şəbəkələrdə məlumat
verilmiş, həmçinin saytda yerləşdirilmişdir.
Uşaq kitabxanalarında oxucu mütaliəsini istiqamətləndirmək
məqsədilə “Milli Qəhrəmanlarımız”, “Dilim dillər tacıdır”, “Ətraf
mühiti qoruyaq” “Uşaqların sevimlisi“ /Zahid Xəlil-75/ adlı tövsiyə vəsaitləri və
yaddaşların tərtibinə diqqət yetirilmişdir.
İl boyu oxucularla müntəzəm olaraq kataloq və kartotekalardan istifadə qaydaları
haqqında, sorğularla bağlı ədəbiyyatların axtarış qaydaları haqqında söhbətlər aparılmışdır.
Mütaliənin təbliği məqsədilə Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 2017ci ilin ilk günlərindən “1 Kitabxana – 1 Yazıçı” layihəsinə start verdi. Layihənin məqsədi
ayrı-ayrı müəlliflərin, yubilyar yazarlarımızın əsərlərinin oxuculara təqdim olunması,
mütaliəsinin təşkili və təbliği idi. Layihə çərçivəsində il ərzində hər kitabxana bir müəllifin
əsərlərinin il boyu oxucular arasında geniş təbliğinə yer vermiş, müxtəlif tədbir formaları –
müsabiqələr, ədəbi-bədii gecələr, müzakirələr, təqdimatlar keçirmiş, müəllif və onun
yaradıcılığı ilə bağlı diskussiyalar təşkil edərək oxucu rəylərinin öyrənilməsinə çalışmışdır.
Belə ki, il boyu keçirilən silsilə tədbirlərlə S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana böyük
demokrat, ədib Cəlil Məmmədquluzadənin, MK-nın Uşaq şöbəsi istedadlı nasir Hüseyn
Abbaszadənin, İncəsənət şöbəsi istedadlı şair Məmməd Arazın, Mərkəzi Uşaq Kitabxanası
uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Zahid Xəlilin, Gənclər kitabxanası istedadlı şair
Mikayıl Müşfiqin, Nizami Gəncəvi adına Kitabxana klub uşaqların sevimlisi, şair M. M.
Seyidzadənin, M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filial nasir Mir Cəlalın, M. Ə. Sabir adına
kitabxana filial qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun H. Z. Tağıyev qəsəbə kitabxanası Y.
V.Çəmənzəminlinin yaradıcılığının oxucular arasında daha geniş və əhatəli təbliğini həyata
keçirmişlər.
Hesabat ilində daha bir layihə uşaq kitabxanalarında gerçəkləşdirildi. Belə ki, uşaq və
yeniyetmələrin
intellektual inkişafında, mənəvi-estetik tərbiyəsi və təhsil sahəsində
biliklərinin artırılması, kitabın, mütaliənin rolunun gücləndirilməsi; kitabxana işçilərinin
yaradıcılıq fəallığının yüksəldilməsi və kitabxanaların təbliği məqsədilə Sumqayıt şəhər
MKS-in uşaq kitabxanalarının və S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Uşaq şöbəsinin
oxucuları
və
əməkdaşları
arasında
“Sevimli
kitabım”
fotomüsabiqəsinə start verildi.
3 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqların iştirakı ilə gerçəkləşən
müsabiqədə münsiflərin yekun rəyinə görə sosial şəbəkədə
paylaşılan maraqlı, orjinal fotoları ilə daha çox istifadəçi rəyi
qazanan Mərkəzi uşaq kitabxanası müsabiqənin qalibi hesab
edildi.
Kitabxanalarımızda dövlət müstəqilliyinə, respublikamızın ərazi
bütövlüyünə, erməni işğalçılarına qarşı mübarizə tariximizə, itirilmiş
yurd yerlərimizə, diyarşunaslığa, ölkəşünaslığa hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə, 20 Yanvar,
Xocalı soyqırımı, 20 Noyabr kimi milli
faciələrimizə həsr olunmuş bir sıra maraqlı,
yaddaqalan tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan tarixinin ən qanlı hadisələrindən biri olan 20 Yanvar Ümumxalq hüzn günü
münasıbətilə M..Ə. Sabir adına kitabxana filialda “Yaddaşımızın əbədi ağrısı”, Corat qəsəbə
kitabxanasında “Ölümə qələbə çalanlar” adlı anım günü, M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana
filialda “Xalqın azadlıq səsi” adlı oxucu konfransı, Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında “Kədər
yükümüz, şərəf zirvəmiz” adlı anım günü, Gənclər kitabxanasında “Həyatın və ölümün
dərsləri” adlı xatirə gecəsi keçirildi.

M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunmuş
"Sabaha açılan pəncərə", Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubda “Gənclik gözəllikdir”
mövzusunda disput, “Sabaha inam” adlı oxucu konfransı, Gənclər kitabxanasında SDU-nun
və 12 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə “Milli-mənəvi irsimiz bizim
tariximizdir” adlı dəyirmi masa keçirildi.
Hər bir xalq öz dili ilə tanınır. M.Ə.Sabir adına kitabxana filialda 21 Fevral Beynəlxalq
Ana Dili gününə həsr olunmuş “Nə gözəldir ana dilim” adlı şeir axşamı,
C.
Məmmədquluzadə adına kitabxana filialda “Ruhumuzun qidası” adlı şeir saatı, “Yaşıldərə”
yaşayış massivi kitabxanasında “Doğmadır, əzizdir öz ana dilim” adlı şeir dəqiqələri və
digər tədbirlər keçirilmişdir.
Bəşər tarixinə Xocalı soyqrımı kimi daxil olan qanlı faciədən 25 il ötür. Xocalı
soyqrımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev 24 Yanvar 2017-ci il tarixdə sərəncam imzalamışdır. İldönümlə bağlı Sumqayıt şəhər
MKS-də də silsilə tədbirlər hazırlanıb il boyu həyata keçirilmişdir. Belə ki, İncəsənət
şöbəsində ”Haray, Xocalım haray!” adlı xatirə gecəsi, Uşaq şöbəsində “Sinəmə çəkilən
sağalmaz yaram” adlı xatirə gecəsi, M..Ə. Sabir adına kitabxana filialda “Qanlı cığırlarda bir
daş olaydım” adlı xatirə günü, M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda “Ağlasığmaz
qəddarlıq-qeyri-insani vəhşilik” adlı oxucu konfransı, Nizami Gəncəvi adına Kitabxana
Klubda “Xocalı harayı” adlı anım günü,
Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında “Cəzasız
qalmayacaq Xocalı müsibəti”, Gənclər kitabxanasında “Qan yaddaşımızın fəryadı” adlı
xatirə günü keçirilmişdir.
S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın əməkdaşları 31 Mart - Azərbaycanlıların
Soyqırımı günü ilə əlaqədar Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında “Tarixin ibrətamiz
səhifələri” adlı səyyar sərgi, M. Ə. Sabir adına kitabxana filialda “İnsanlıga sığmayan
cinayət”, M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda “Soyqırım-insanlıq əleyhinə cinayət”
mövzusunda dəyirmi masa, Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında “Tariximizin faciəli səhifəsi”,
Gənclər kitabxanasında “İnsanlığa və bəşəriyyətə qarşı amansız cinayət” adlı dəyirmi masa
təşkil olunmuşdur.
Qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Xalqımız ana Vətənin azadlığı, doğma diyarın
istiqlalı, müqəddəs torpağın şərəfi, qeyrəti, namusu yolunda canını qurban verənləri həmişə
qəlbində yaşadır, onları şərəf və qeyrət simvolu kimi xatırlayır. Vətənpərvərliyin təbliği,
qəhrəman vətən oğullarının oxuculara tanıdılması məqsədilə S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxana 5 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun
xatirəsinə həsr edilmiş Elxan Elatlının “Qisas gecəsi” kitabının müzakirəsini keçirdi.
Həmçinin filiallarımızda “Milli Qəhrəmanlarımızı tanıyaq”, “Təki Vətən yaşasın”,
“Vətənpərvərlik ən ali zirvədir”, “İstiqlal ulduzları”, “İgidlik dərsi, şəhidlik zirvəsi” adlı sərgi,
şifahi məlumatlandırma, biblioqrafik xülasə, anım günü və digər tədbirlər keçirilmişdir.
Tarixə dördgünlük müharibə adı ilə daxil olan aprel döyüşlərinin ildönümü ilə
əlaqədar S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın oxu zalında aprel şəhidi Əbdülməcid
Axundovun xatirəsinə həsr olunmuş anım günü keçirildi. Tədbirdən
öncə Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilərək torpaqlarımızın azadlığı
yolunda şəhid olan igid oğullarımızın xatirəsi ehtiramla yad edildi və
şəhid Əbdülməcid Axundovun məzarına əklil qoyularaq tər qərənfilllər
düzüldü. 16 saylı məktəbin direktor müavini Nazilə Əsgərova, Ə.
Vahid adına kitabxana filialın müdiri Rəna Xələfova və başqaları
şəhidin məzarı önündə çıxış edərək ruhu hər zaman bizimlə olan
Əbdülməcid Axundovun anası Ceyran xanıma və yaxınlarına səbr,
dözüm dilədilər.
Sumqayıtlı şəhidin işıqlı xatirəsinə həsr olunmuş tədbir S. Vurğun adına Mərkəzi
kitabxananın oxu zalında davam etdirildi.
2 aprel hadisələrinin ildönümü ilə əlaqədar İncəsənət şöbəsində “Tarix qəhrəmanlığı
unutmur” adlı xatirə gecəsi, Uşaq şöbəsində "Arzuların ardınca tələsən ömür"anım günü, ,
M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda "Vətəni canından əziz tutanlar", M. Ə. Sabir adına
kitabxana filialda “Həmişə qəlbimizdəsən” adlı anım günü, aprel şəhidləri Polkovnik Raquf

Orucov, Seymur Baxışov, Elmdar Səfərov və Şulan Bayramovun doğum gününə həsr
edilmiş poeziya axşamı keçirildi.
Hesabat ilində vətənpərvərlik mövzusunda keçirilən tədbirlərdən S.Vurğun adına
Mərkəzi kitabxanada keçirilmiş Qarabağ qazilərinin fəal oxucularla
görüşünü, S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana və Azərbaycan
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin Sumqayıt təşkilatının birgə təşkilatcılığı
ilə keçirilən “Vətən ağrısı, torpaq yanğısı” adlı tədbirləri, həmçinin
Uşaq şöbəsində “İgidlər ölməz, vətən bölünməz“ , ”Ana, mən şəhid
oldum” adlı xatirə gecələrini, M. Ə. Sabir adına kitabxana filialda
“Vətəni düşmən tapdağından azad edək“ adlı sorğu gününü,
Yaşıldərə” yaşayış massivi kitabxanasında “Həmişəcavan şəhidlər”
adlı anım gününü, Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubda “Mən şəhid oldum ki, Vətən
yaşasın“ başlıqlı qəhrəman gününü, Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında “Şəhidlər – Vətənin
qələbə rəmzi” adlı anım gününü qeyd etmək olar.
Hesabat ilində də Sumqayıt MKS-ə daxil olan kitabxanalarda kitabın, mütaliənin
təbliğinə, bu mövzuda müxtəlif səpkili tədbirlərin keçirilməsinə diqqət yetirilmişdir. Belə ki,
S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın əməkdaşları 5 nömrəli tam orta məktəbdə “Mütaliəasudə vaxtın səmərəli təşkili” adlı diskussiya, H. Z. Tağıyev qəsəbə kitabxana filialı
oxucular arasında ”Ən çox sevdiyim kitab” mövzusunda dəyirmi masa,
C. Məmmədquluzadə adına kitabxana-filialın əməkdaşları Füzuli rayon 7№-li tam orta
məktəbdə “Kitab- elm və sənət abidəsidir” adlı tədbir, “Kitab sənin ilk dostundur” adlı oxu
saatı keçirmişlər.
Bundan başqa Mərkəzi Uşaq Kitabxanasının əməkdaşları “Kim? Harada? Necə?”
intellektual klubun üzvlərinin iştirakı ilə “Danış, de, nə bilirsən nağıllar aləmindən” və elmitəbii biliklərin təbliği məqsədilə “Sirli və əyləncəli riyaziyyat” adlı viktorina, kitab və
kitabxanadan istifadə qaydalarının öyrədilməsi, oxucularda sərbəst informasiya əldə etmək
bacarığının formalaşdırılması məqsədilə Y. Məmmədəliyev adına 31 saylı tam orta
məktəbin IV sinif şagirdləri və "İstək" liseyinin VI sinif şagirdlərinin iştirakı ilə "Uşaq
dünyasında kitabxananın rolu” adlı ikigünlük seminar- məşğələ və 11 saylı məktəbin 2-ci
sinif şagirdlərinin iştirakı ilə “Kitab ayrı bir aləmdir uşaqların gözündə” adlı səhərcik
keçirilmişdir.
Həmçinin hesabat ilində uşaqlarda bədii-estetik zövqün formalaşdırılması məqsədilə
Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında bir qrup fəal oxucunun iştirakı ilə “Hər sözün xüsusi bir ölçüsü
var” adlı ədəbi karaoke keçirilmişdir.
May ayında Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət Evinin qarşısında ümummilli lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş, kitabsevərlərin, şəhər
ziyalılarının, mədəniyyət və təhsil işçilərinin qatıldığı
IX ənənəvi Kitab bayramı
ümumşəhər tədbiri keçirildi.
Bundan başqa mütaliənin təbliği işini genişləndirmək məqsədilə il ərzində müxtəlif
ünvanlarda səyyar sərgilər təşkil edilmişdir. Bunlara misal olaraq S. Vurğun adına
Mərkəzi kitabxana Mədəniyyət Evi ilə birgə “N” saylı hərbi hissədə Ümimmilli lider Heydər
Əliyevin anım günü ilə bağlı, “Böyük insanın ömür anları”, Sumqayıt Asan Xidmət
Mərkəzində Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə “Qürur və iftixar mənbəyimiz” adı altında,
S.Rüstəmov adına Uşaq incəsənət məktəbində milli bayramımız olan Novruzla və Milli
musiqi günü ilə bağlı Uşaq şöbəsi ilə birlikdə Bülbül adına uşaq incəsənət məktəbində
səyyar sərgilər, Nizami Gəncəvi adına kitabxana klubun kollektivi uşaq kitablarının təbligi,
uşaqlarda kitaba marağı oyatmaq məqsədi ilə Verbal tədris mərkəzində “Səyyar kitabxana”
xidməti, Gənclər kitabxanası Nəsimi parkında “Hərəyə bir kitab oxuyaq” adlı səyyar sərgi,
“Ümumdünya Turizm günü” ilə əlaqədar “Kitab oxuyaq, həyatı öyrənək...” adlı kitabxananın
qarşısında kitab sərgisi (açıq qapı günü) təşkil etmişdir.
Kitabxanaların, kitabın, mütaliənin təbliği istiqamətində uşaq kitabxanalarına
təşkil olunan ekskursiyalar da böyük rol oynayır. Belə ki, S. Vurğun adına MK-nın Uşaq
şöbəsinə, Mərkəzi Uşaq Kitabxanasına və N. Gəncəvi adına Kitabxana Kluba Uşaq Tədris
Mərkəzlərinin məktəbəqədər qrupunun, bağça uşaqlarının, ümumtəhsil məktəblərin aşağı

sinif şagirdlərinin “Salam, Kitab evi”, “Kitabxana ilə ilk görüşümüz”, “Kitabxanaya gedirik,
kitabla dost olmağa“ adlı ekskursiyalarını göstərmək olar.
Hüquqi biliklərin təbliği il boyu MKS kitabxanalarında diqqət mərkəzində olmuş, İnsan
hüquqları aylığı, həmçinin uşaq hüquqları aylığı çərçivəsində bu qəbildən bir sıra
yaddaqalan tədbirlər keçirilmişdir. Səməd Vurğun adına Mərkəzi kitabxana və Şəhər
Mədəniyyət Evinin birgə təşkilatçılığı ilə Qanunin Aliliyi Hüquq Resurs Mərkəzində “İnsan
hüquqları bölünməzdir”, Uşaq şöbəsində M.Ə Rəsulzadə adına kitabxana filialla bir yerdə
“Hüquq-Borc-Vəzifə”, Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubda “Hüquqlarımız- biz bu haqda
nə bilirik”, Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında 12 saylı məktəbin 8-ci sinif şagirdlərinin iştirakı ilə
“Sənin və həmyaşıdlarının qorunan hüquqları” və “Kiçik uşaqların böyük hüquqları”, H.
Zeynalabdin qəsəbə kitabxana filialında “Uşaq hüquqları nədir..?” adlı dəyirmi masalar,
M.Ə.Sabir adına kitabxana filialda 35 №-li məktəbdə “Uşaqlar öz fikirlərinı azad ifadə etmək
hüququna malikdir" adlı tədbir, Corat qəsəbə kitabxanasında “Sən öz hüquqlarını
bilirsənmi?” mövzusunda diskussiya, Gənclər kitabxanasında Vahid Fondun Təşkili və
İstifadəsi şöbəsi ilə birgə “Hüquqlarımızı bilək” adlı sərgi (Açıq qapı) günü keçirilmişdir.
Sumqayıt MKS-ə daxil olan kitabxanalarda görüşlərin, təqdimat və imza günlərinin,
kitab müzakirələrinin keçirilməsinə hesabat ilində də diqqət yetirilmişdir. Belə ki, S.Vurğun
adına Mərkəzi kitabxanada “Oxucu ilə üz-üzə” silsiləsindən görkəmli yazıçı Seyran
Səxavətin, detektiv əsərlər müəllifi, yazıçı-hüquqşünas Əlisəfa Azayevin tanınmış uşaq şairi
R.Yusifoğlunun oxucularla görüşü, Respublikanın Əməkdar jurnalisti, yazıçı Eyruz
Məmmədovun “Zohrə və Kənan”, “Qaranlığın çırağı” romanlarının,
yazıçı Fərman Kərimzadənin Ə. Vahid adına kitabxana filialda
“Çaldıran döyüşü”, M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda
“Xudafərin körpüsü” əsərlərinin müzakirəsi, S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxanada şair, jurnalist Namiq Dəlidağlının “Otel otağından
reportaj” kitabının imza günü, istedadlı şair, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü Sabir Yusifoglunun növbəti- "Dünya ilə heç-heçəyəm"
adlı şeirlər kitabının və gənc şairə Sevinc Qəribin “Hardasa o uzaqlarda...“ kitabının
təqdimatları keçirilmişdir.
M.Ə.Rəsulzadə adına kitabxana filialda gənc yazar Çinarə Ömrayın "MƏCNUNXANA"
adlı ilk hekayələr kitabının müzakirəsi və təqdim etmə mərasimi keçirilmişdir.
Müsabiqələrin təşkili oxucular arasında istedadların üzə çıxarılmasına yardımçı
olur. Hesabat ilində MKS kitabxanalarında rəsm, bədii qiraət müsabiqələrinin təşkili də
diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana 5 nömrəli tam
orta məktəbdə Xəlil Rza Ulutürkün 85 illik yubileyi ilə əlaqədar “Mən
Azərbaycanam”,
M. Ə. Sabir adına kitabxana filialda və H.
Zeynalabdin qəsəbə kitabxana filialında “Alovlu vətənpərvər“ adlı şeir
müsabiqələri keçirildi.
Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi ilə bağlı Sumqayıt MKS-də
kitabxanalar
arasında
bədii
qiraət
müsabiqəsi,
Gənclər
kitabxanasında 38 nömrəli tam orta məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə
“Qeyrət və qürur rəmzi” adlı şeir müsabiqəsi, İncəsənət şöbəsinin
Lüdviqshafen parkında “Dövlət atributlarımız“ adlı rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir.
Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında yetişməkdə
olan gənc nəslin bədii - estetik zövqünün formalaşmasında böyük rol oynayan, kitaba həsr
edilmiş “Kitab mənim sevimli dostumdur” adlı inşa müsabiqəsi, həmçinin 9 noyabr Dövlət
Bayrağı Gününə həsr olunmuş “Azadlıq rəmzidir dövlət bayrağı” adlı şeir müsabiqəsi
keçirilmişdir. Habelə 28 May Respublika Günü ilə əlaqədar Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzində yaradıcı yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərlik mövzusunda keçirilən
şeir müsabiqəsinə Mərkəzi Uşaq Kitabxanası da öz oxucuları ilə qatıldı.
Mənəvi tərbiyənin, milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliği də il boyu diqqət
mərkəzində olmuşdur. Belə ki, milli bayramımız olan Novruzla bağlı M. Ə. Sabir adına
kitabxana filialda “Bayram edək Novruzu” adlı musiqili ədəbi-bədii gecə, Mərkəzi Uşaq
Kitabxanasında şəhərimizin 16 nömrəli tam orta məktəbinin 2A sinif şagirdlərinin iştirakı ilə
“Tutub düzü-dünyanı gəlir Novruz bayramı” adlı səhərcik, 15 may Beynəlxalq ailə günü ilə

bağlı M.Ə.Sabir adına kitabxana filialda “Ailə müqəddəs meyardır”, Gənclər kitabxanasında
“Sağlam ailə sağlam gələcəyin təminatıdır” adlı dəyirmi masa, Ə. Vahid adına kitabxana
filialda və Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubda “Ailə xoşbəxtliyin acarıdır” adlı disput və
digər tədbirlər təşkil olunmuşdur.
Hesabat ilində də MKS-in uşaq kitabxanalarında yaradılmış “Nağıl otaq”ları kiçik
yaşlıların kitabxanaya cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol oynamış, burda keçirilən tədbirlər,
göstərilən tamaşalar, çizgi filmləri balaca fidanların xüsusi marağına səbəb olmuşdur.
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.
İl ərzində keçirilən tədbirlərimiz kütləvi informasiya vasitələrində, İctimai TV, Dünya
TV
kanallarında, xəbər saytları və sosial şəbəkələrdə, S. Vurğun adına Mərkəzi
Kitabxananın www.sumlib.az
saytı və
www.sumgait.cls.az
kitabxana portalında
işıqlandırılmışdır.
S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın www.sumlib.az və www.sumgait.cls.az saytları
hesabat ilində də oxucuların istifadəsində olmuşdur.
İl ərzində avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi olan Alisa proqramı ilə iş davam
etdirilmiş, dövri mətbuatın işlənməsi, oxucuların qeydiyyatı və komplektləşdirmə işi həyata
keçirilmişdir.
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.
2017-ci ildə də Sumqayıt şəhər MKS Azlibnet.az saytına elektron kitablar hazırlayıb
göndərmə işini davam etdirmişdir.
Sumqayıt şəhər MKS-in maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni avadanlıq və
inventarlarla təchiz olunmasına hesabat ilində də diqqət yetirilmişdir. Kitabxana il ərzində
dəftərxana ləvazimatları və digər avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
2017-ci ili “Biblioqrafiya ili” elan edən və il boyu oxuculara xidmət işinin keyfiyyətinin
yüksəlməsinə, mövzu axtarışlarının operativ yerinə yetirilməsinə səy göstərən Sumqayıt
şəhər MKS kollektivinin təşəbbüsü ilə qarşıdan gələn 2018-ci il “İnformasiya ili” elan edilib.
Məqsədimiz yaşadığımız elektonlaşma, texnologiya əsrində durmadan artan informasiya
kütləsinin daha mütərəqqi üsullarla oxuculara çatdırılmasını təmin etmək, охuculаrа хidmət
sistеminin mоdеrnləşdirilməsinə, yeni elektron resurslar yaradılmasına, həm ənənəvi, həm
elektron xidmətdən yararlanaraq oxucu sorğularının daha operativ və keyfiyyətlə yerinə
yetirilməsinə, kitabxana fondlarının müasir texnoloji yeniliklərdən bəhs edən lazımi
ədəbiyyatlarladərsliklər,
dərs
vəsaitləri,
məlumat
ədəbiyyatları
ilə
komplektləşdirilməsinə nail olmaqdır.
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