Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin
2012-ci il üzrə HESABATI
/ixtisarla/
Sumqayıt şəhərində əhalinin kitabla təminatında, həmçinin günbəgün artan və yenilənən informasiya
axını ilə təmin olunmasında Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin öz xüsusi yeri var.
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi hazırda öz ətrafında 10 kitabxana-filialı və
S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananı birləşdirir. Bunlardan 6 kitabxana-filial böyüklərə, 1-i gənclərə, 3 uşaq
kitabxanası isə kişik yaşlı oxuculara xidmət edir. S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana MKS-ə daxil olan digər
kitabxanalara metodik mərkəz funksiyasını yerinə yetirir.
2012-ci ilin sonuna MKS-in fondu 581364 nüsxə, kitab verilişi 1064457 nüsxə, oxucusu 96121 nəfər,
oxucuların kitabxanaya gəlişi 528301 nəfər olmuşdur. İl ərzində MKS-in fonduna 23321 nüsxə yeni ədəbiyyat
daxil olmuş və Kitabişləmə və Komplektləşdirmə şöbəsi tərəfindən işlənərək filiallarına çatdırılmışdır.
Ötən ilin yekununa görə Sumqayıt şəhər MKS-də fondun dövriyyəsi 1,8, oxunuş 11,1 olmuşdur. 2012-ci
ildə MKS-ə 27 adda qəzet, 29 adda jurnal daxil olmuşdur.
Həmçinin hesabat ilində fondların məzmunca əhəmiyyətini itirmiş, fiziki cəhətdən köhnəlmiş, yarasız hala
düşmüş, habelə oxucu sorğusu olmayan nəşrlərdən (kitab, qəzet, jurnal) təmizlənməsi həyata keçirilmiş,
MKS-in fondundan 23405 nüsxə ədəbiyyat silinmişdir.
İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya İdarəetmə Sistemi tətbiq olunaraq yaradılmış elektron
kataloqunun bazalarında işlər 2012-ci ildə də davam etdirilmişdir. Ümumiyyətlə 2012-ci ildə Proqramın
bazalarında aparılan işlərin yekun nəticəsinə görə S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada Elektron kartoteka
bölməsində 8191 qəzet və jurnal məqalələri, 377 kitablar, 63 rus ədəbiyyatı, 2 kiril ədəbiyyatı, 489 diyarşünaslıq,
126 avtoreferatlar və 189 CD-DVD Elektron resurslar, o cümlədən elektron kitabxanada 44 adda nəşr,
həmçinin 12 saylı uşaq kitabxana-filialında (bundan sonra Mərkəzi uşaq kitabxanası) Elektron kartoteka
bölməsində 1560 qəzet və jurnal məqalələri, 78 yeni kitablar, 74 CD-DVD Elektron resurs, 40 Retro kitab
proqramın yaddaşına köçürülmüşdür. Qeyd edək ki, 19 aprel 2012-ci ildə S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada
tətbiq olunan İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya İdarəetmə Sisteminə əlavə və dəyişikliklər
edilməsi, yeni versiyanın quraşdırılması barədə “Xaqan Hüquq Firması” MMC ilə S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxana arasında müqavilə imzalanmışdır.
Dövlət Proqramına uyğun olaraq hesabat ilində MKS-də oxucu tələbatına cavab verə bilməyən kitabxanafiliallarin birləşdirilərək daha münasib şəraiti olan kitabxananın yaradılması ilə bağlı müvafiq işlər
görülmüşdür. Belə ki, noyabr ayından 4 kitabxana-filial - 1, 10, 13 və 16 saylı kitabxana-filiallar öz
fəaliyyətini dayandıraraq
MKS-in digər kitabxanalarına birləşdirilmişdir. Həmçinin hesabat ilində S.Vurğun
adına Mərkəzi kitabxanaya 3, 7 və 8 saylı kitabxana-filialların birləşdirilərək sərbəstləşən ştatlar əsasında uşaq
şöbəsi, incəsənət şöbəsi və dövrü mətbuat şöbəsi yaradılması həyata keçirilmişdir.
Hesabat ili ərzində sistem kitabxanalarında 1307 kütləvi tədbir keçirilmişdir.
2012-ci ilə “Kitabla dünyanı fəth edək” devizi ilə qədəm qoyan MKS-də şəhər əhalisinin mütaliə
mədəniyyətinin
formalaşmasına, mütaliə qabiliyyətinin, oxuculara xidmət səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, kitabın, kitabxanaların təbliğinə
kömək edən müxtəlif məzmunlu, rəngarəng
tədbirlər, anket sorğuları, monitorinqlər keçirilmişdir.
Bundan başqa yay günlərində “Kitaba tətil yoxdu” devizi altında parklarda açıq səma altında sərgilər,
Sumqayıt Dövlət Universitetində, Sumqayıt Müəllimlər İnstitutunda, Hərbi Hospitalda, “İdrak” məktəb liseydə
səyyar sərgilər təşkil edilmiş, “Oxucu ilə üz-üzə” silsiləsindən S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada yazıçı
Elxan Elatlı, xalq şairi Vaqif Səmədoğlu, şair İbrahim İlyaslı ilə, “Savalan” qəzetinin redaksiya heyəti ilə
görüşlər, şairə Qənirə Mehdixanlının “Əziz-Məftun” kitabının imza günü, Eyvaz Qocayevin “Karyera bələdçisi”
kitabının təqdimatı, Vidadi Babanlının “Müqəddəs ocaq” əsəri üzrə kitab müzakirəsi /F.12/, Beynəlxalq Ana dili
gününə həsr olunmuş “Anamız, dilimiz” adlı, Xəlil Rzanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bədii qiraət
müsabiqələri /MKS/, o cümlədən sistem kitabxanalarında ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı
“Dahi şəxsiyyət, siyasi xadim”/MK/, “Böyüklük heykəlidir-Dədə Heydər-Atatürk”/F.4/, 20 yanvar, Xocalı kimi
unudulmaz faciələrimizlə bağlı anım günləri, istedadlı fırça ustası Bəhruz Kəngərlinin120 illik yubileyi ilə
bağlı, yazıçı M.S.Ordubadinin anadan olmasının 140 illiyi münasibəti ilə, görkəmli dramaturq, dahi
mütəfəkkir M. F. Axundovun 200 illiyi ilə əlaqədar, istedadlı şairə Mirvarid Dilbazinin 100 illik yubileyinə
həsr olunmuş, həmçinin S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana IREX Sumqayıt İcma Məlumat Mərkəzi ilə
birlikdə “Ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi. Nigah müqaviləsi” mövzusunda, “Əmək münasibətlərinin
yaranmasının və tənzimlənməsinin hüquqi əsasları və praktiki qaydaları”, “Kitabxanaların cəmiyyətdə rolu”
mövzusunda
dəyirmi masalar, “Uşaq hüququ” informasiya mərkəzi xətti ilə “Uşaqlara qarşı zorakılıq

yolverilməzdir” mövzusunda disput /F.12/, həmçinin V Ümumrespublika ənənəvi Kitab Bayramı və daha neçəneçə maraqlı, rəngarəng tədbirlər keçirilmişdir.
İl ərzində kitabın cəmiyyət həyatındakı rolunu yüksəltmək, kitabxananı oxucu kütləsinə yaxınlaşdırmaq üçün
əmək kollektivləri ilə, məktəblərlə əlaqə daha da möhkəmləndirilmişdir.
Sistem oxucularının sorğularını tam ödəmək məqsədi ilə fondda olmayan ədəbiyyat
Kitabxanalararası Abonement /KAA/, sistemdaxili kitab mübadiləsi yolu ilə tapılıb oxucuya çatdırılır
və cari ildə də işin bu istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulur.
Sumqayıt şəhər MKS-də ötən ilin göstəriciləri təhlil olunaraq kitabxanaların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
həyata keçirilmiş, MKS-ə daxil olan kitabxanalar arasında “İlin ən yaxşı kitabxanası”, “İlin ən yaxşı
kitabxanaçısı” nominasiyaları üzrə
müsabiqələr keçirilmış, qaliblər
müəyyənləşdirilmişdir. Müsabiqə
komissiyasının yekun rəyinə görə “İlin kitabxanası” nominasiyasında 12 saylı uşaq kitabxanası I yerə, 7 saylı
uşaq kitabxanası II yerə, 10 və 14 saylı kitabxana-filiallar III yerə, “İlin kitabxanaçısı” nominasiyasında isə S.
Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsinin müdiri Mirzəyeva Zemfira I yerə, 4 saylı gənclər
kitabxanasının müdiri Eminova Sona II yerə və M. Rəsulzadə adına 2 saylı kitabxana-filialın müdiri Qafarova
Ofelya III yerə layiq görüldülər. Qaliblər Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi Müstəqil Həmkarlar
Təşkilatının Fəxri fərmanı və hədiyyələrlə mükafatlandırıldı.
Kitabxanaçıların təhsili, ixtisas biliklərinin yüksəldilməsi MKS-də hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur.
Hesabat ilində də bu sahədə müvafiq işlər görülmüş, 4 kitabxanaçı Respublika İxtisasartırma Mərkəzində kurs
keçmiş, həmçinin əməkdaşlarımız vaxtaşırı olaraq iş təcrübəsini öyrənmək məqsədilə M. F.Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanasına, C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanasına, F.Köçərli adına Respublika
Uşaq Kitabxanasına ezam olunmuş, keçirilən treninqlərdə, həmçinin hər ayın sonunda S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxananın keçirdiyi seminarlarda filial və şöbə müdirləri, böyük kitabxanaçılar iştirak etmişlər.
Həmçinin dekabrın 20-də Bakıda keçirilən Azərbaycan kitabxanaçılarının ümumrespublika müşavirəsində
Sumqayıt şəhər MKS-in direktoru da iştirak etmişdir.

