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Cəmiyyətdə fərdin şəxsiyyətə çevrilməsində mədəniyyətin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitab və mütaliənin rolu böyükdür.
Bu səbəbdən də hikmət sahiblərimiz kitab və mütaliəni qoşa
qanad adlandırmışlar. Kitab insanlar arasında sıx ünsiyyət
yaradan mənəvi körpü, mütaliə isə mənəvi ehtiyacımız, daxili
zənginliyimiz, elmin sirli yollarında bələdçimizdir. XIII-XIV
əsrlərdə yaşamış Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Hümam Təbrizi
yazırdı: “İsgəndərin zülmətdə tapa bilmədiyini ağ kağız üzərinə
qara mürəkkəblə yazılmış kitablarda tapmaq olar”.
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi tariximizi,
milli-mənəvi sərvətlərimizi qoruyub saxlayan və oxucuların
istifadəsinə verən informasiya müəssisəsi olub şəhərimizin mədəni
həyatında, sumqayıtlıların kitabla, günbəgün artan və yenilənən
informasiya axını ilə təmin olunmasında çox böyük rolu vardır.
Məlumdur ki, 2019-cu ilin sonundan etibarən yayılmağa
başlayan koronavirus (COVID-19) pandemiyası bütün dünyanı öz
çənginə almış, iqtisadi, sosial və mədəni fəaliyyət sahələrini
bütünlüklə iflic vəziyyətinə salmışdır. Öz miqyas və əhatə dairəsinə
görə haqlı olaraq ümumplanetar fəlakət kimi dəyərləndirilən bu
bəla kitabxanalardan, mədəniyyət müəssissələrindən, həmçinin
təhsil sistemindən də yan keçmədi. Sumqayıt şəhər
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi pandemiya şəraitində də öz
fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Әliyevin mədəniyyət, elm, təhsil, informasiya texnologiyaları və
digər müvafiq sahələrə dair imzaladığı fərman və sərəncamlar,
dövlət proqramları, Nazirlər Kabinetinin, Mədəniyyət Nazirliyinin
verdiyi göstəriş və tapşırıqlar, eləcə də mövcud qanunvericiliyə
uyğun olaraq quraraq oxuculara xidmət işini həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Әliyevin
müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində ölkəmizdə infeksiyanın
yayılmağa başladığı ilk günlərdən qabaqlayıcı tədbirlərlə
bağlı verilən qərarlar və onların zamanında yerinə yetirilməsi ilk
anlarda baş verə biləcək təhlükələrin qarşısının alınmasında mühüm
rol oynadı. Çıxışlarının birində Cənab İlham Әliyev demişdir:
“Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən bütün tədbirlər xalqın
sağlamlığını, ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçündür.”
Bu dönəmdə koronavirus pandemiyasının fəsadlarının qarşısının
alınmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlər sırasında əhalinin
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maarifləndirilməsi tədbirləri böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Radio,
televiziya, qəzet və jurnallar kimi kütləvi informasi vasitələri ilə
yanaşı kitabxanalarımız da əhalinin maarifləndirilməsi işinə
fəallıqla qoşuldu. Belə ki, S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın
əməkdaşları infeksiyanın yayıldığı ilk günlərdə virusdan
qorunmağın yolları ilə bağlı sosial şəbəkələrdə "Koronavirusa qarşı
həmrəy olaq!" çağırışı ilə sumqayıtlıları məlumatlandırmaqla,
insanları Cənab Prezidentimizin “Evdə qal, özünü qoru” çağırışına
qoşulmağa, infeksiyanın miqyasının genişlənməməsi naminə sosial
izolyasiya tədbirlərinə ciddi əməl etməyə çağırdı.
Koronovirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar Azəraycan
Respublikasında elan edilmiş xüsusi karantin rejiminin tələblərinə
əsasən Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxana
şəbəkələrinin ənənəvi
fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmış,
kitabxana fondlarının açıq ictimai istifadəsinə məhdudiyyət
qoyulmuşdur. 2020-ci ilin mart ayından etibarən Cənab
Prezidentimizin “Evdə qal, özünü qoru” çağırışına, habelə
Mədəniyyət Nazirliyinin həyata keçirdiyi “Evim - yeni iş yerim”
layihəsinə qoşulan Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sisteminin kollektivi də öz evlərini iş yerinə çevirərək onlayn
rejimdə oxuculara xidmət işini davam etdirməyə başladı.
Hər ilin öz məsuliyyəti, hər günün öz cavabdehliyi var. Bəlli ki,
ənənəvi iş rejiminin mümkün olmadığı belə bir dönəmdə
kitabxanaların üzərinə düşən əsas vəzifə elektron formada
oxuculara xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını
təmin etmək, mütaliəyə, kitaba olan marağı artırmaqdan ibarət
olmuşdur. Və bu məqsədə nail olmaq üçün ölkəmizin digər
kitabxanaları kimi Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sistemi də xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar öz işini şəraitə uyğun
qurmuş, bu çətin dönəmdə də öz fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə
davam etdirmişdir. Belə ki, pandemiya şəraitində əməkdaşlar
növbəli şəkildə işə cəlb olunurdu. İlk olaraq kitabxanalarda sanitargigiyena tədbirləri, dezinfeksiya işləri həyata keçirildi və bu
mühüm önləyici tədbir vaxtaşırı olaraq bu gün də həyata keçirilir.
Həmçinin kitabxanadaxili digər iş proseslərinin - fondların
inventarizasiyası, kataloq və kartotekaların redaktəsi, təmizlənmə
və
qaydaya
salınması,
İnformasiya
resurslarının
komplektləşdirilməsi işləri, vəsaitlərin tərtibi və digər işlər əsas
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plana keçirildi. Bundan başqa kitabxanalarda ənənəvi xidmət işi
dayandırıldığından oxuculara onlayn xidmət ön plana çəkildi. Yəni
bu dönəmdə kitabxanaya onlayn müraciət edən oxucular üçün
səyyar kitabxana xidməti genişləndirildi, onların sorğu və tələbatı
nəzərə alınaraq dərsliklərin, kitabların pdf variantları hazırlanıb
sosial şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılması təmin edildi. Bu
dönəmdə oxuculara xidmət işinin səviyyəsini daha da yüksəltmək
məqsədilə S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana və onun şöbələrində,
həmçinin bütün kitabxanalarda
vaxtaşırı
olaraq müxtəlif
mövzularda – ictimai-siyasi hadisələrə, əlamətdar və tarixi günlərə,
vərənpərvərlik tərbiyəsinə, milli-mənəvi dəyərlərimizə, şair və
yazıçıların, görkəmli elm və sənət xadimlərinin yubileylərinə həsr
olunmuş onlayn tədbirlər, maraqlı layihələr həyata keçirilmiş,
videoçarxlar hazırlanmışdır. Keçirilən konfrans, dialoq və
müzakirələr əsas etibarilə “Zoom Meeting” mobil tətbiqi üzərindən
onlayn formatda təşkil edilmişdir. Videoformatda keçirilən maraqlı
və aktual mövzulara həsr olunmuş tədbirlərimizdən S.Vurğun
adına Mərkəzi Kitabxananın Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü ilə
əlaqədar
hazırladığı
“Unutmadıq,
unutdurmayaq”
adlı
videokonfransı, qüdrətli söz ustadı Nizami Gəncəvinin 880 illik
yubileyinə həsr olunmuş “Poeziya dünyasının dahisi” və ustad
sənətkar Aşıq Әləsgərin 200 illik yubileyi ilə bağlı “Aşıq Әləsgər
möcüzəsi” adlı onlayn konfransları, Ümumdünya Kitab və Müəllif
Hüquqları günü ilə bağlı AYB-nin Sumqayıt bölməsinin sədri
Gülnarə Cəmaləddin və Sumqayıt Poeziya Evinin direktoru İbrahim
İlyaslı ilə videomüsahibələri və digər tədbirləri qeyd etmək olar.
Daha bir tədbir 28.02.2021-ci il tarixdə S.Vurğun adına Mərkəzi
Kitabxananın 1988-ci il fevral hadisələri ilə əlaqədar hazırladığı
“Sumqayıt hadisələri 27-29 fevral” adlı onlayn konfrans oldu.
Videokonfransda yazıçı-puplisist Eyruz Məmmədov da iştirak
etmiş, bu hadisələrin yorulmaz tədqiqatçısı olaraq “Sumqayıt
hadisələrini törətməkdə məqsəd nə idi?”, “Niyə məhz Sumqayıt?”,
““Krunk” cəmiyyətini yaradanlar kimlər idi?”, “Bu hadisələrlə
bağlı ziyalılarımızın müraciəti oldumu?” və digər suallara cavab
verərək mühüm faktlara toxunmuşdur.
Bu səpkidə başqa bir maraqlı tədbir 21.04.2021-ci il tarixdə
Respublika Gənclər Kitabxanasının təşkilatçılığı və Sumqayıt şəhər
MKS-nin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən “Pandemiya
şəraitində kitabxanaların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri”
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mövzusunda onlayn konfrans oldu. Təcrübə mübadiləsi məqsədi
daşıyan tədbirdə karantin dövründə kitabxanaların fəaliyyətində
müşahidə edilən yeniliklər müzakirə olundu. Tədbirdə Sumqayıt
şəhər MKS-in direktoru “Kitabxanalarda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq görülən işlər”, İRŞ-nin
müdiri Bahar Әhmədova “Sosial şəbəkələr və kitabxanalar”,
KBPAŞ-nin sistem inzibatçısı Esmira Şahbazova “İstifadəçilər
tərəfindən ən çox izlənilən və maraq doğuran layihələr”, Nizami
Gəncəvi adına Kitabxana Klubun əməkdaşı Ülviyyə İsayeva
“Vətənpərvərlik ədəbiyyatının təbliği”, MBŞ-nin baş biblioqrafı
Nazxanım Cəfərova “Kitabxanaların tətbiq etdiyi biblioqrafik
vəsaitlər (virtual sərgi, biblioqrafik siyahı, məlumat bülleteni,
buklet, yaddaş, daycest və s.), Nizami Gəncəvi adına Kitabxana
Klubun əməkdaşı Səadət Allahverdiyeva “Virtual görüşlər, fərqli və
üstün cəhətləri”, Mərkəzi Kitabxananın Abonement bölməsini
müdiri Zemfira Mirzəyeva “Kitabxanalarda onlayn xidmət”, MBŞnin böyük metodisti Natəvan Axundzadə “Görülən işlərin KİV-də
işıqlandırılması”,
MBŞ-nin müdiri Təranə Mirzəyeva
“Kitabxanaların metodik fəaliyyəti” mövzularında məruzə etdilər.
Sonda vurğulandı ki, bu tip tədbirlərin keçirilməsi kitabxanalarası
əlaqələrin, əməkdaşlığın inkişafında təqdirəlayiqdir.
Qeyd etdiyimiz kimi pandemiya dönəmində Sumqayıt şəhər
MKS-in metodiki mərkəzi olan
S.Vurğun adına Mərkəzi
Kitabxananın İnformasiya resurs və Xidmət şöbələrində və sistemə
daxil olan digər kütabxanalarda oxucuların sorğuları əsasında
kitabların və dərsliklərin pdf variantları hazırlanıb sosial
şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılması təmin olunmuşdur.
Sosial izolyasiya şəraitində İnformasiya resurs şöbəsinin üzərinə
daha böyük iş düşürdü. Belə ki, kitabxanalarda ənənəvi xidmət
dayandırıldığından əsas diqqət sosial şəbəkələrə, elektron
informasiya mübadiləsinin mümkün olduğu platformalara yönəlirdi.
Kitabxananın bütün sosial şəbəkə hesabları (facebook, tvitter,
instagram, g-mail, youtube) informasiya-resurs şöbəsi tərəfindən
idarə olunduğundan bu dövr ərzində kitabxanalarda keçirilmiş
bütün tədbirlər, onlayn informasiya xarakterli hazırlanmış
videoçarxlar şöbə tərəfindən sosial şəbəkələrdə mütəmadi
paylaşılmışdır. Eləcə də şöbənin əməkdaşları tərəfindən
videoçarxların hazırlanması işi də həyata keçirilmişdir.
Qeyd edək ki, pandemiyanın davam etdiyi bu müddət ərzində öz
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oxucularına əsas etibarilə onlayn xidmət göstərən bütün kitabxana
filiallar, habelə S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana onların
sorğularını ödəmək üçün WatsApp-dan, oxucuların e-mail və gmail ünvanlarından, həmçinin Facebook, İnstagram kimi sosial
şəbəkələrdən müntəzəm istifadə etmişlər. S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxananın Xidmət şöbəsində 6000-dən yuxarı oxucuya 17240
nüsxə, İnformasiya resurs şöbəsində isə 2800 oxucuya 6300-dən
yuxarı elektron kitab göndərilmişdir.
Həmçinin S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın Kitabxanabiblioqrafiya
proseslərinin
avtomatlaşdırılması
şöbəsinin
əməkdaşları da növbəli iş rejiminə əməl edərək onlayn tədbirlər,
videoçarxlar hazırlamaqla yanaşı proqramla işi də davam
etdirmişdir. Dövr ərzində Sumqayıt şəhər MKS-in Elektron
kataloquna bütün bazalar üzrə 12101 yazı daxil edilmişdir.
Pandemiya dönəmində S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada
müxtəlif mövzularda biblioqrafik göstəricilərin tərtibinə də diqqət
yetirilmişdir. Belə ki, kitabxana əməkdaşları tərəfindən “Seyfəddin
Dağlı”, “Әbdürrəhim bəy Haqverdiyev”, “Әzizə Cəfərzadə”, “Balaş
Azəroğlu” “Məmməd İlqar”, “Sumqayıt hadisələri”, “H. Әrəblinski
adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı”, həmçinin sumqayıtlı yazarlar
Gülnarə Cəmaləddinin, Xatirə Fərəcli və Zirəddin Qafarlının, şair,
publisist Avtandil Ağbaba
və Әli Nəcəfxanlının həyat və
yaradıcılığına həsr edilmiş biblioqrafik göstəricilər və “Yeni
nəşrlər” adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici tərtib olunmuşdur.
Bundan
başqa
Kitabxana-biblioqrafiya
proseslərinin
avtomatlaşdırılması şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən doğma
şəhərimizə həsr olunmuş – “Sumqayıtın iqtisadiyyatı”, “İctimaisiyasi həyat”, “Sumqayıtda ekologiya, səhiyyə, elm, təhsil, idman
və mətbuat”, “Sumqayıtla bağlı rəhbər materiallar” adlı 4 göstərici
hazırlanmışdır.
S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın Metodika-biblioqrafiya
şöbəsinin əməkdaşları pandemiya dönəmində şöbədaxili digər iş
prosesləri ilə yanaşı metodiki vəsait və tövsiyələrin tərtibinə də
diqqət yetirmişdir. Bu dövr ərzində 2021-2022-ci illər üçün
əlamətdar və tarixi günlər təqvimi,
“Könüllülər İli”,
“N.Nərimanov-150”, “Әsl kitabxanaçı necə olmalıdır?”, “Qarabağ
Azərbaycandır”, fiziki qüsurlu insanlara həsr olunmuş “Dünyanı
ürəyimizdən görək” adlı metodik vəsaitlər də tərtib olunaraq
istifadəçilərə çatdırılmışdır. Habelə S.Vurğun adına Mərkəzi
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Kitabxananın Metodika-biblioqrafiya şöbəsi və Elmi tədqiqat
bölməsi tərəfindən “Qarabağ ili” haqqında, “Nizami Gəncəvi ili”nin
keçirilməsi haqqında, “Bədii ədəbiyyatda Vətən sevgisi” adlı səsli
hekayə
müsabiqəsinin
keçirilməsi
haqqında,
“Vətənim
Azərbaycan!” Vətənpərvərlik mövzusunda onlayn bədii qiraət
müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında əsasnamələr hazırlanıb
istifadəçilərə təqdim olunmuşdur. Tərtib olunan bütün vəsait və
göstəricilər, əsasnamələr haqqında oxuculara Facebook sosial
şəbəkəsində məlumat verilmiş və virtual oxucuların istifadəsi üçün
Mərkəzi Kitabxananın saytında yerləşdirilmişdir.
Pandemiya dövründə S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana və
kitabxana filiallarda 44 gün davam edən və xalqımızın böyük
qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsi, hərbi vətənpərvərlik
ruhunun yüksəldilməsi, vətənimizin suverenliyi uğrunda tarix yazan
ordumuzun döyüş rəşadətinin və şəhidlərimizin xatirəsinin yad
edilməsi məqsədilə
onlayn tədbirlər, rəsm və bədii qiraət
müsabiqələri, kompozisiyalar keçirilmişdir. Bu dönəmdə
kitabxanalarımızda məramı və məqamı uca şəhidlərimizə həsr
olunan "Әbədi qəlblərdə yaşayacaq vətən oğulları", "İgid əsgər
möhkəm dayan", "Ölumsüzlüyə aparan yol" adlı informasiya
saatları və onlayn tədbirlər keçirilmiş, şəhid general-mayor Polad
Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş "Vətən sənə oğul dedi", şəhid
Hüseynov Cavid Hümbət oğlunun xatirəsinə həsr olunmuş
"Dağlarda döyüş", şəhid Elmar Şirzad oğlu Nəsibova həsr olunmuş
“Nur üzlü şəhidim”, şəhid Xudayar Yusifzadəyə həsr olunmuş
"Vətən yaxşıdır-Xudayarın avazında", "Ölümsüzlüyə qovuşan
qəhrəmanlar", “Әbədiyaşar vətən oğulları“ və digər adlarda
videoçarxlar hazırlanmışdır.
Həmçinin 2021-ci ilin Azərbaycanda “Könüllülər İli”, S.Vurğun
adına Mərkəzi Kitabxana tərəfindən cari ilin “İncəsənət İli” elan
edilməsi ilə bağlı, Mədəniyyət Nazirliyinin “Evdə qal, evdə yarat”
təşəbbüsü çərçivəsində maraqlı layihələr, onlayn formatda müxtəlif
tədbirlər, müsabiqələr, informasiya saatları keçirilmiş, virtual
sərgilər təşkil edilmişdir. Xüsusilə bu dönəmdə kitabxana
əməkdaşları tərəfindən irəli sürülən maraqlı layihələrimiz olub.
Bunlara misal olaraq vətənpərvərliyin təbliği məqsədilə “Bədii
ədəbiyyatda Vətən sevgisi” adlı səsli hekayə müsabiqəsini qeyd
etmək olar. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, hər
bir oxucunun milli soykökümüzə, tariximizə, folklorumuza, min
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illərdən bəri xalqımızın yaratdığı mənəvi dəyərlərə dərindən
yiyələnməsi üçün hərbi vətənpərvərlik mövzusunda hekayələrin
səsləndirilməsi məqsədilə start verilən bu müsabiqə maraqla
qarşılandı.
Gənclərimizin milli mənlik şüurunun inkişaf
etdirilməsi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması məqsədilə
keçirilən “Vətənim Azərbaycan!” adlı vətənpərvərlik mövzusunda
onlayn bədii qiraət müsabiqəsi də diqqəti cəlb edən növbəti
layihələrdən oldu. Bundan başqa S. Vurğun adına Mərkəzi
Kitabxananın təşkilatçılığı və bütün kitabxanalarımızın birgə həyata
keçirdiyi “Çağlayan Azərbaycan poeziyası, “Onlar da uşaq
olublar”, “Unudulan kitablar”, “İncəsənətimizin izi ilə”,
ümummilli lider Heydər Әliyevin 97-ci ildönümü ilə əlaqədar bədii
qiraət müsabiqəsi, Faşizm üzərində Qələbənin 75 illiyi ilə əlaqədar
esse yazı müsabiqəsi və digər layihələrimiz də maraqla qarşılanan
və izlənən layihələr sırasındadır.
Klassik şeirin böyük ustadı, Nizami Gəncəvi təkcə
Azərbaycanda deyil dünya poeziya məkanında özünəməxsus yeri
olan şair və mütəfəkkirdir. 2021-ci ildə dahi şairin 880 yaşı tamam
olur. Azərbaycan Respublikasının Preizidenti İlham Әliyevin 5
yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2021-ci
il böyük
mütəffəkirin şərəfinə “Nizami Gəncəvi ili” elan edilmişdir. “Nizami
Gəncəvi ili” çərçivəsində Sumqayıt şəhər MKS-ə daxil olan
kitabxanalarda il boyu davam edən silsilə tədbirlər keçirilmiş,
kitabxana əməkdaşları və fəal oxucuların ifasında sosial
şəbəkələrdə böyük şairin lirik şeirlərindən, qəzəllərindən
nümunələr, şairin “Xəmsə”sindən hikmət dolu hekayətlər, ibrətamiz
parçalar onlayn səsləndirilmişdir. Bundan başqa “Nizami Gəncəvi
ili” çərçivəsində S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana və kitabxana
filiallarda "Низами Гянджеви в творчестве русских писателей",
“Выдающийся поэт и научный деятель Низами Гянджеви” adlı
onlayn tədbir, “Nizami Gəncəvinin hikmət xəzinəsindən” adlı
onlayn kompozisiya, “Dünya poeziyasının iftixarı” adlı poeziya
dəqiqələri, “Mənəvi sərvətlər xəzinəsi Nizami Gəncəvi” adlı
ədəbiyyat saatı və “Poeziya dünyasının dahisi” adlı onlayn
konfrans, "Nizami yaradıcılığı Azərbaycan kinosunda" adlı onlayn
tədbir keçirilmişdir. Həmçinin “N.Gəncəvinin dünya şöhrəti”,
"Nizami Gəncəvi yaradıcılığında aforizmlər və qızıl sözlər",
"Nizami Gəncəvi yaradıcılığında türkçülük və islam", "Hər dövrün
parlaq dühası", "Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insan haqlarının
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təbliği" və "Nizami Gəncəvi fəlsəfəsində insan və onun məqamı",
“N.Gəncəvinin dünya şöhrəti”, “Nizami dünyası xalçalarda”,
“Hikmət dəryasından damcılar” , “Nizami Gəncəvinin Xəmsə
silsiləsi", "İsgəndərnamə" əsərində insan haqları" , "Hünər, cəsarət
və mərdanəlik haqqında" və "Nizami dövrünün ənənəsi" adlı
çoxsaylı videoçarxlar
hazırlanmışdır. Bundan başqa Nizami
Gəncəvi adına Kitabxana Klubun Rəsm dərnəyinin üzvləri dahi
sairə həsr olunmuş rəsmləri ilə internet istifadəçilərinə virtual sərgi
təqdim etmişlər.
Qeyd etdiyimiz kimi “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində
30.03.2021-ci il tarixdə S. Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana
“Poeziya dünyasının dahisi” adlı onlayn konfrans keçirdi. Tədbirdə
kitabxananın əməkdaşlarından Həsənova Simanın “Nizami
yaradıcılığında mütərəqqi ideyalar”, Әliyeva Zülfiyyənin “Nizami
yaradıcılığında məhəbbət mövzusu”, Mirzəyeva Zemfiranın
“Nizami irsi Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında”,
Rəsulzadə Müjganın “Nizaminin dünya ədəbiyyatındakı mövqeyi”,
Hüsiyeva Təranənin “Nizami yaradıcılığının kitabxanalarda
təbliği”, Uşaq Kitabxana Klubun əməkdaşlarından Allahverdiyeva
Səadətin “Uşaqlar üçün böyük ədəbiyyat”, İsayeva Ülviyyənin
“Nizami obrazı və yaradıcılığı Azərbaycan rəngkarlığında”
mövzularında məruzələri dinlənildi. Sonda vurğulandı ki, bəşər
bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı, bu nəhəng
sənətkarın təkrarolunmaz bədii irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz
mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub
saxlamaqdadır və neçə yüz illər sonra da dəyərini itirməyəcəkdir.
Onlayn konfrans “Zəka ocağı” sosial şəbəkəsində və “Zəka klubu”
youtube kanalında yerləşdirilmişdir.
2021-ci ildə daha bir qüdrətli söz ustadının - Aşıq Әləsgərin
anadan olmasının 200 ili tamam olur. Kitabxanalarımızda bu
mədəni hadisə ilə bağlı, ustad aşığın bənzərsiz yaradıcılığına həsr
olunmuş 16.04.2021-ci il tarixində S. Vurğun adına Mərkəzi
kitabxana “Aşıq Әləsgər möcüzəsi” adlı onlayn konfrans,
15.03.2021 – ci il tarixində Dövri mətbuat şöbəsində və
26.04.2021-ci il tarixində Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında
“Әləsgərin söz dünyası”, 15.07.2021-ci il tarixində Sumqayıt
Gənclər Kitabxanasında “Sazın əbədiyyət yolu” adlı onlayn poeziya
dəqiqələri, informasiya saatları keçirilmiş, 16.08.2021-ci il
tarixində S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın Abonement
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bölməsi tərəfindən “Adım Әləsgərdi, Göyçə mahalım” adlı virtual
sərgi təşkil edilmişdir. Bundan başqa ustad aşığın qoşma və
gəraylılarından nümunələr onlayn səsləndirilmiş, S. Vurqun adına
Mərkəzi kitabxanada “Ашуг Алескер: партиарх ашугской
поэзии”, “Özün getdin, sözün qaldı dünyadai”, "Haqq aşıgı - Aşıq
Әləsgər 200”, M.Ә.Rəsulzadə adına kiitabxana filialda “Aşiq
Әləsgər dastan və rəvayətlər”, Nizami Gəncəvi adına kitabxana
klubda"Ustad aşıq", Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında "Can"desin"
rədifli qoşması əsasında videoçarxlar hazırlanmışdır.
Oxucunu kitabxanaya cəlb edən başlıca amillər fondun
zənginliyi, yeni kitabların və dövri mətbuatın vaxtlı-vaxtında
alınmasıdır. Pandemiya dövründə 2291 nüsxə kitab (bunun 698
nüsxəsi 2020-ci ildə, 1593 nüsxəsi isə 2021-ci ilin 9 ayı ərzində)
fonda daxil olmuş və Kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsinin
əməkdaşları tərəfindən kitabxana qaydası ilə işlənərək şöbə və
filiallara paylanmışdır. Pandemiya dövründə fonda daxil olan
2291 nüsxə ədəbiyyatın 934 nüsxəsi Kitabxana Kollektorundan,
1357 nüsxəsi isə oxucular və müəlliflər tərəfindən hədiyyə olaraq
alınmışdır. Həmçinin 6514 nüsxə ədəbiyyat istifadəyə yararsız
olduğuna görə fonddan çıxarılmışdır. Bu dönəmdə də hər 6 aydan
bir dövri mətbuata abunə işi müntəzəm olaraq həyata keçirilmişdir.
14 adda qəzet və 11 adda jurnala abunə olunmuş və vaxtlı –
vaxtında alınmasına şöbə tərəfindən nəzarət edilmişdir.
Sevindirici haldır ki, Nazirlər Kabinetinin 24 sentyabr 2021-ci il
tarixli
280 nömrəli
“Xüsusi karantin rejimində bəzi
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər
barədə” qərarına əsasən, 2021-ci il oktyabrın 1-dən kitabxanalar da
qapılarını oxucuların üzünə açmışdır. İnanırıq ki, həyata keçirilən
qabaqlayıcı profilaktika və peyvəndləmə tədbirləri nəticəsində
tezliklə pandemiya adlı bu kabus birdəfəlik bitəcək, həyat öz
axarına düşəcək, kitabxanalarımızda iş fəaliyyəti normal şəraitə
qayıdacaq və təkrar bağlanma qorxusu olmadan kitabxanalar
sevimli oxucularına xidmət edəcəkdir.

10

