Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə Dövlət Proqramının təsdiqi ilə əlaqədar
Proqramın icrası ilə bağlı Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin
gördüyü işlər

Tədbirin
№-si

Tədbirin adı

İcra
müddəti

İcraçılar

İcra vəziyyəti

İcra vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi
(Tam icra olunub,
qismən icra
olunub və ya icra
olunmayıb.
Qismən icra
olunubsa və ya
icra olunmayıbsa
bunun səbəbləri)

2.1.1. Kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirilmə mexanizmininyaradılması, inkişafı və müasir informasiya
daşıyıcıları ilə təmin edilməsi
2.1.3.

2.1.5.

2.1.7.

Gözdən əlil insanların informasiya 2008tələbatını ödəmək məqsədi ilə
2009
kitabxana fondlarının xüsusi
nəşrlərlə komplektləşdirilməsi

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Bakı şəhərində mövcud
2009
kitabxanaların bazasında doqquz
mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinin yaradılması, şəhər
və rayonlarda isə bir sıra
kitabxana filiallarının
birləşdirilməsi
Oxuculara verilən ədəbiyyatın
2008tematik - tipoloji uçotunun təşkili,
2009
fəal və qeyri-fəal istifadə edilən
nəşrlərin müəyyənləşdirilməsi,
oxucuların informasiya tələbatının

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Gözdən əlil insanların informasiya tələbatını ödəmək
məqsədi ilə kitabxana fondlarının xüsusi nəşrlərlə
komplektləşdirilməsinə də diqqət yetirilmiş və Sumqayıt
şəhər MKS-in fonduna 50 nüsxə Brayl nəşrlər, 20
audio kasset və 100 (CD) elektron nəşr alınmışdır.
Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin Sumqayıt şəhər
Təşkilatının 98 üzvü bu nəşrlərdən istifadə edib.
Sumqayıt şəhər MKS-in oxucu tələbatına cavab verə
bilməyən və bina şəraiti qeyri-qənaətbəxş olan 1, 10, 13,
15, 16 və 18 saylı kitabxana filiallarının fondu və ştatları
(2,5 ştat texniki heyət ixtisar olunmuşdur) MKS-in digər
kitabxana filiallarına birləşdirilmişdir.
Sumqayıt şəhər MKS-də fəal və qeyri fəal istifadə edilən
nəşrlərin müəyyənləşdirilməsi, kitabxana fondlarının
məzmunca əhəmiyyətini itirmiş, fiziki cəhətdən
köhnəlmiş, yarasız hala düşmüş ədəbiyyatdan (kitab,
qəzet, jurnal) təmizlənməsi işi davam etdirilir. Eyni

Tam icra olunub

Tam icra olunub

ödənilməsinə yönəldilmiş
sorğuların keçirilməsi və əldə
edilmiş nəticələr əsasında
fondların komplektləşdirilməsi

zamanda oxucuların informasiya tələbatının ödənilməsi,
onların mütaliəyə marağını artırmaq məqsədi ilə
Sumqayıt şəhər MKS-ə daxil olan 13 kitabxana-filialının
və Mərkəzi kitabxananın xidmət şöbəsinin oxucuları
arasında monitorinq keçirilmişdir. Monitorinqdə iştirak
edən 700-dən cox sistem oxucusuna dərsliklər, elmipopulyar ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı, bədii ədəbiyyat ,
yeni nəşrlər və elektron kitablardan (CD və DVD-lər)
ibarət siyahı təklif olunmuşdur. Oxucu marağında olan
ədəbiyyatın siyahısı hazırlanmış və Respublika
Kitabxana Kollektoru və Kitabxana-kitab mağazasından
(Bakı şəhəri Səbail rayonu Bülbül prospekti 14\70 )
alınması həyata keçirilmişdir.

Tam icra olunub

2.2. Kitabxanaların kompyuter və informasiya-proqram təminatı, respublika üzrə
kompyuterləşdirilmiş kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı
2.2.1

2.2.7

2.2.8

“Azərbaycan ədəbiyyatının
virtual kitabxanası”nın
yaradılması və oxucuların
istifadəsinə verilməsi
Mərkəzi kitabxanaların nəzdində
əhalinin bütün təbəqələrinə
pulsuz xidmət göstərən, müasir
informasiya texnologiyaları ilə
təmin olunmuş hüquqinformasiya mərkəzlərinin
yaradılması (kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri
çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2009

Yetkinlik yaşına çatmayan
şəxslər üçün tərbiyə
müəssisələrinin
kitabxanalarında müasir

2009

20082009

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər
Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

MKS-in “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”
yaradılmışdır. Virtual kitabxanaya 285 adda (siyasi və elmi
-14, tarix-9, dərslik-24, sorğu ədəbiyyatı 7, bədii
Tam icra olunub
ədəbiyyat-231) kitab toplanmışdır.
Səməd Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın nəzdində
şəhər əhalisinin bütün təbəqələrinə pulsuz xidmət
göstərən, müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin
olunmuş hüquq-informasiya mərkəzlərinin yaradılması
həyata keçirilmişdir. Mərkəzin xətti ilə oxucuları hüquqi
biliklərlə maarifləndirmək, onları fondda olan və yeni alınan Tam icra olunub
hüquqa dair ədəbiyyatlarla tanış etmək məqsədilə vaxtaşırı
sərgilər təşkil olunmuş, hüquq işçiləri ilə görüşlər, sualcavab gecələri, dəyirmi masa və disskussiyalar
keçirilmişdir.

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Mərkəzi uşaq kitabxanasının və Nizami Gəncəvi adına
kitabxana klubun nəzdində yetkinlik yaşına çatmayan
oxuculara xidmət məqsədilə İnformasiya Resurs Mərkəzi
yaradılmışdır. Mərkəzlər müasir informasiya texnologiya

2.2.10

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14
2.2.44

kompüter texnologiyaları ilə
təmin olunmuş informasiya
resurs mərkəzlərinin yaradılması
(kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində, ictimai
əsaslarla)
Bir sıra rayon uşaq
2008kitabxanalarında “Uşaq hüququ” 2009
informasiya mərkəzlərinin
yaradılması (kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri
çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

avadanlıqları - komputer dəsti, printer, skaner,
surətçıxarma, proyektor ilə təmin olunmuşdur.
Tam icra olunub

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Gözdən əlil insanların
intellektual səviyyəsinin
yüksəldilməsi məqsədi ilə
respublika əhəmiyyətli və
mərkəzi kitabxanaların nəzdində
fəaliyyət göstərən informasiya
mərkəzlərində xüsusi proqramlı
kompüterlərin quraşdırılması
"Kitabxana fondları-regionun
inkişafının əsas informasiya
resursu kimi" mövzusunda
dəyirmi masaların keçirilməsi

20092010

MdTN,
ƏƏSMN,
YIHO, AO

"Milli ədəbiyyat" müasir
informasiya daşıyıcıları
fondlarının yaradılması
Regionlarda kiçik və orta
biznesin informasiyaya olan
tələbatını ödəmək üçün
mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinin bazasında
kitabxanaların mövcud ştat

20082011

MdTN,
YIHO, AO

20102011

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Mərkəzi uşaq kitabxanasında uşaqların hüquqi biliklərlə
təmin olunması, informasiya tələbatlarının ödənılməsi
məqsədilə “Uşaq hüququ” informasiya mərkəzi
yaradılmışdır. Mərkəzin xətti ilə MKS-in uşaq
kitabxanalarında oxucuların hüquqi biliklərlə təmin
olunması məqsədilə hüquq işçiləri ilə görüşlər, sualcavab gecələri, dəyirmi masa və disskussiyalar
keçirilmişdir.
S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada gözdən əlil
insanlara xidmət məqsədi ilə xüsusi proqramlı kompüterin
quraşdırılması təmin edilmişdir.

Tam icra olunub

Tam icra olunub
20102011

MdTN,
AMEA,
TKNDK

2011-ci ilin iyul ayında S. Vurğun adına Mərkəzi
kitabxana və Qusar rayon Mərkəzi kitabxanası
əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə
“Kitabxana fondları
regionun inkişafında əsas informasiya resursu kimi”
mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir.
“Milli ədəbiyyat" müasir informasiya daşıyıcıları fondu
yaradılmışdır. MKS-in fonduna 615 elektron informasiya
daşıyıcıları (CD,DVD) alınmışdır.
Sumqayıtda kiçik və orta biznesin informasiyaya olan
tələbatını ödəmək üçün MKS bazasında kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri çərçivəsində və ictimai əsaslarla
informasiya mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz biznes
sahəsində çalişan sumqayıtlı iş adamlarının informasiyaya
olan tələbatını ödənilməsinə yardımçı olur.

Tam icra olunub

Icrası davam
etdirilir

Tam icra olunub

vahidləri çərçivəsində və ictimai
əsaslarla informasiya
mərkəzlərinin yaradılması
2.3. Azərbaycan Respublikasının milli–mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması
2.3.5.

Tarixi əhəmiyyət kəsb edən milli
nəşrlərin mühafizəsini təmin
etmək məqsədi ilə böyük
kitabxanalarda depozitar
fondların yaradılması

20102012

MdTN,
TKNDK

Sumqayıt şəhər MKS-də tarixi əhəmiyyət kəsb edən
milli nəşrlərin, mühafizəsini təmin etmək məqsədilə
Tam icra olunub
Depozitar fond təşkil olunmuşdur. Sistem
kitabxanalarının fondunun fəal və passiv hissəsi
muəyyənləşdirilmiş, kitabxanaların fondunda olan
çoxnüsxəli, oxucu tərəfindən az soruşulan, lakin
qiymətli kitablar Depozitar fonda toplanmışdır.

2.3.8

Respublikanın regionlarında nəşr
edilən yerli qəzetlərdə
diyarşünaslığa dair materialların
toplanması, qorunması məqsədi
ilə onların biblioqrafik uçotunun
aparılması, Əlifbanın kiril
qrafikasından latın qrafikasına
çevrilməsi, informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi və
zəruri materialların istifadəsinin
təmin edilməsi

20082013

Mədəniyyət “Sumqayıt”, “Məslək”, “168 saat” qəzetlərində
və turizm
diyarşünaslığa dair materialların toplanması, qorunması
şöbələri,
məqsədilə biblioqrafik uçotunun həm ənənəvi, həm də
MKS-lər
elektron kataloqlarda aparılması işi təmin edilmişdir. Zəruri
materialların- 1988-ci ilin fevral ayinda başlayan Sumqayıt
İcrası davam
hadisələrinə dair, Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərindən etdirilir
başlayaraq Sumqayıta səfərləri haqqında materiallarin kiril
qrafikasından latın qrafikasına çevrilməsi, informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi həyata keçirilmiş və
istifadəçilərin ixtiyarına verilmişdir.

2.3.12

“Dirçələn fondlar” şüarı ilə milli
kitab irsimizin mühüm tərkib
hissəsi olan fondların
aktivləşdirilməsi, kiril qrafikasından latın qrafikasına
çevrilməsinin həyata keçirilməsi
və informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi

20082012

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Milli kitab irsinin mühüm tərkib hissəsi olan fondların
aktivləşdirilməsi ilə bağlı oxucu tələbatı daha çox olan
klassik və müasir uşaq ədəbiyyatından nümunələrin,
şeirlərin, nağılların, hekayələrin kiril qrafikasından latın
qrafikasına çevrilməsinin həyata keçirilməsi və informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi işi aparılır.

2.4. Kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi

Tam icra olunub

2.4.1.

Respublikanın uşaq
kitabxanalarında uşaqların
informasiya tələbatı probleminin
həlli məqsədi ilə monitorinqlərin
keçirilməsi

20082010

MdTN,
RITN,
TN, YIHO

MKS-in uşaq kitabxanalarında uşaqların informasiya
tələbatı probleminin həlli məqsədi ilə monitorinqlər
keçirilmişdir.
Keçirilmiş monitorinqlərdə uşaq kitabxanalarında
oxucuların informasiya tələbatının ödənilməsində
kitabxanaların qarşılaşdığı problemlər göstərilmiş, qeyd
edilmişdir ki, ilk növbədə latın qrafikalı ədəbiyyatın,
xüsusilə uşaq nəşrlərinin (elektron və çap) azlığı bu
kitabxanalarda oxucu tələbatının ödənilməsində çətinlik
yaradır.

Tam icra olunub

2.5. Kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi,
şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi
2.5.3.

Kitabxanaçıların təhsili, o
cümlədən ixtisaslarının artırılması
ilə bağlı zəruri tədbirlərin təşkili

20092013

MdTN, TN,
YIHO, AO

MKS-in 23 nəfər kitabxanaçısı Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində keçirilən
kurslarda iştirak etmiş və sevtikartlar almışlar. Eyni
zamanda əməkdaşlar vaxtaşırı olaraq iş təcrübəsini
öyrənmək məqsədilə M. F.Axundov adına Azərbaycan
Milli Kitabxanasına, C. Cabbarlı adına Respublika Gənclər Tam icra olunub
Kitabxanasına, F. Köçərli adına Respublika Uşaq
Kitabxanasına ezam olunmuş, keçirilən seminar və
treninqlərdə iştirak etmişlər.

2.5.8

Tabeliyindən asılı olmayaraq
kitabxanalar arasında müxtəlif
nominasiyalar üzrə
müsabiqələrin keçirilməsi (“İlin
nümunəvi Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi”, “Ən yaxşı kitabxanaçı”, “Yaradıcı təkamül
müəssisəsi”, “İçərişəhər
Azərbaycan mədəniyyətinin
incisidir”, “İlin ən yaxşı
kitabxanası” və s.)
Azərbaycan Respublikasında
kitabxanaçı kadrlara tələbatın

20082013

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

Sumqayıt şəhər MKS-də hər il ötən ilin işinin təhlil
olunması və bununla bağlı kitabxanaların fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi işi həyata keçirilərək “İlin ən yaxşı
kitabxanası”, “İlin ən yaxşı kitabxanaçısı” nominasiyaları
üzrə müsabiqələr təşkil olunur, qaliblər
müəyyənləşdirilərək Mədəniyyət və Turizm İdarəsi,
Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Sumqayıt
şəhər komitəsi tərəfindən mükafatlandırılır.

MdTN, TN,
YIHO, AO

Sumqayıt şəhər MKS-də kitabxanaçı kadrlara tələbatın
öyrənilməsi və məzunların yerləşdirilməsi sistemi

2.5.10.

20082013

Tam icra olunub

Tam icra olunub

öyrənilməsi və məzunların
yerləşdirilməsi sisteminin
yaradılması

yaradılmış, 2008-2013-cü il ərzində 12 ali ixtisas təhsilli
kitabxanaçı işlə təmin edilmişdir.
2.6. Kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması,
kitabların hazırlanması və nəşri

2.6.1

2.6.17.

Respublika kitabxana
şəbəkəsinin pasportlaşdırılması
ilə əlaqədar illik statistik məlumat
toplularının hazırlanması və nəşr
edilməsi

Kitabxana fəaliyyətinin monitorinq
sisteminin təşkili

20082013

20082013

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

MdTN,
YIHO, AO,
TKNDK,

Sumqayıt şəhər kitabxanalarının pasportlaşdırılması işi
həyata keçirilmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, şəhərimizdə MKS-ə daxil olan 14
kitabxana-filialdan başqa ümumtəhsil məktəblərində 50,
peşə təhsili məktəblərində 3, orta-ixtisas məktəblərində 3,
həmçinin 2 ali təhsil müəssisəsində - Sumqayıt Dövlət
Universitetində, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun
Sumqayıt filialında və “İdrak” məktəb-liseyində kitabxana
fəaliyyət göstərir. Pasportlaşma ilə bağlı sənədə
kitabxanaların elektron və poçt ünvanı, fondu, oxucusu,
kitab verilişi, əməkdaşlar və s. məlumatlar daxil edilmişdir.
MKS-nin kitabxana filiallarında kitabxanaların fəaliyyətinin
yoxlanması məqsədilə hər rübdə monitorinqlər keçirilir,
oxucular arasında sorğular aparılır.

Tam icra olunub

Tam icra olunub

2.7. Yeni kitabxana binalarının tikilməsi, yeni və fəaliyyət göstərən kitabxanaların
maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun möhkəmləndirilməsi
Respublikanın şəhər və rayonları, Naxçıvan MR üzrə
2.7.3.
Qəza vəziyyətində olan və şəxsi
2010NK, MdTN,
evlərdə yerləşən kitabxanalar
2013
YIHO
üçün yeni binaların tikilməsi

H. Z. Tağıyev qəsəbəsindəki qəza vəziyyətində olan
incəsənət məktəbinin binasında yerləşən 17 saylı
kitabxana filialının münasib yerə köçürülməsi nəzərdə
tutulmuşdur.

İcra olunması
nəzərdə tutulub

2.7.4

Təmiri zəruri hesab edilən
kitabxanaların əsaslı təmiri,
modernləşdirilməsi, inventar və
avadanlıqla təchiz edilməsi

20082013

Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

MKS-nin Mərkəzi kitabxanası əsaslı, 2, 6, 8 saylı kitabxana
filiallar və Nizami Gəncəvi adına kitabxana klubu cari
təmir olunmuş, kitabxanaların modernləşdirilməsi, inventar Tam icra olunub
və avadanlıqla təchiz edilməsi davam etdirilir.

2.7.5

Mərkəzi kitabxanaların
avtomatlaşmış kitabxana-

20082013

Mədəniyyət
və turizm

Səməd Vurğun adına Mərkəzi kitabxana və Mərkəzi uşaq
kitabxanası avtomatlaşmış kitabxana-İnformasiya sistemi

2.7.6

informasiya sistemi (AKİS) ilə
təchiz edilməsi
Yeni dislokasiya xəritəsi əsasında 2010(kitabxanası olmayan yeni
2013
salınmış qəsəbə, kənd və digər
yaşayış massivlərində)
kitabxanalar üçün binaların
tikilməsi

MKS-in direktoru

şöbələri,
MKS-lər
Mədəniyyət
və turizm
şöbələri,
MKS-lər

(İRBİS 64) ilə təchiz edilmişdir.
Sumqayıt şəhərinin yaşıl dərə yaşayış massivində
kitabxana binasının tikilməsi təklifi irəli sürülmüşdür.

Y. Əhmədova

Tam icra olunub
2017-ci ildə
İcra olunması
nəzərdə tutulub

