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Tərtibçidən 

Cəmiyyətin inkişafı və perspektivlərin müəyyən olunması, habelə təcrübə ehtiyacı statistikanın 

yaranması və inkişafını şərtləndirən əsas faktorlar hesab oluna bilər. Statistika elmlər sistemində mühüm 

yer tutan, özünəməxsus predmeti və tədqiqat metodu olan bir elm sahəsidir.  

Statistik tədqiqatların vəzifəsi ümumiləşdirici göstəriciləri almaqdan və təsadüfləri nəzərə almadan 

yalnız kütləvi hadisələrdə baş verən qanunauyğunluqları konkret məkan və zaman şəraitində tədqiq 

etməkdir. Statistikanın predmeti sosial-iqtisadi hadisələrin həcmini və kəmiyyət nisbətlərini, onların əlaqə 

və inkişaflarının qanunauyğunluğunu öyrənməkdir. 

Kitabxana statistikası kitabxana işində bütün proseslərin kəmiyyət baxımından öyrənilməsinə 

xidmət edir. Kitabxana işinin həyata keçirilməsi, ona nəzarət edilməsi, statistik ümumiləşmələrin 

aparılması, rəqəm göstəriciləri əsasında statistik təhlil verilməsi kitabxana statistikasına verilən əsas 

tələblərdəndir. Kitabxana statistikası vasitəsilə kitabxana işinin kəmiyyət göstəriciləri, inkişaf dinamikası, 

normaların və tapşırıqların yerinə yetirilməsi, sayca bölgüsü və müqayisəsi, ümumi miqdarın 

müəyyənləşdirilməsi, konkret vaxt və iş şəraitindən asılı olaraq müxtəlif statistik ümumiləşdirmələrin 

həyata keçirilməsindən ibarətdir.  

Kitabxana statistikasının əsas məqsədini kitabxanalarda toplanmış fondun uçotunu aparmaq, onun 

vəziyyəti, inkişafı, istifadəsi, ölkənin mədəni səviyyəsinə təsiri və s. məsələlər təşkil edir. 

Məlumdur ki, əldə olunan informasiya toplusu təhlil edilənə qədər yalnız xammal əhəmiyyəti 

daşıyır. Təhlil üçün analitik iş tələb olunur. Analitik iş bütün sosial sistemlərin idarəetmə proseslərinin 

vaсib tərkib hissəsidir. Analitik iş kompleks, müxtəlif məzmunlu böyük həcmdə informasiyaların 
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alınması və təhlili ilə əlaqədardır. Keyfiyyətli analitik təhlil görülən işlərin nəticələrinin ölçülməsi üçün 

ən əhəmiyyətli faktorlardan biridir. Onun məqsədi müxtəlif növ idarəçilik qərarlarının işlənib 

hazırlanması və əsaslandırılmasından, eləсə də praktikanın ümumi tendensiyalarının və təzahürlərinin 

aydınlaşdırılmasından ibarətdir. Kitabxanaların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə zəmin 

yaradan, məqsədyönlü istiqamət verən amillərdən biri də analitik işin tələb olunan səviyyədə təşkil 

edilməsinin həyata keçirilməsidir. 

Kitabxanalarda uçot və hesabat ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 

mart tarixli 29 №li qərarı ilə “Dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və digər 

materialların uçotu, mühafizəsi və istifadəsi qaydaları” təsdiq edilmişdir. On bölmədən ibarət olan 

qərarda dövlət kitabxana fondlarının, kitab və kitabçaların uçotu ilə bağlı ayrı-ayrı xüsusi bölmələrin 

verilməsi kitabxana işində uçot və hesabat işlərinin aparılmasına xüsusi önəm vermişdir. Kitabxanalarda 

uçot-hesabat işlərinin qaydaya salınması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi 

tərəfindən konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Mədəniyyət Nazirliyinin 315 saylı 9 avqust 2005-ci il tarixli əmrin icrası ilə əlaqədar olaraq 14 

noyabr 2005-ci il tarixli sərəncam ilə kitabxanalarda uçot-hesabat işlərinin həyata keçirilməsinə dair 

nazirliyin tabeliyində olan bütün kitabxanalara göstəriş verilmişdir. Kitabxanalardan məlumatlar 

toplanılaraq nazirliyə təqdim olunmuşdur. Beləliklə, 2007-2013-cü illər ərzində dövlət kitabxana 

şəbəkələri haqqında xüsusi “Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında (rəqəmlər və 

faktlar)” adlı 6 cildlik nəşr edilmişdir. Kitabda dövlət kitabxana şəbəkələri haqqında demək olar ki, bütün 
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məlumatlar geniş ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Bu kitab əslində Azərbaycan kitabxanaları haqqında 

geniş hesabat kimi qəbul edilə bilər. 

I cilddə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil olan kütləvi və 

uşaq kitabxanaları, II cilddə isə müxtəlif nazirlik, idarə və komitələrin tabeliyində olan kitabxanalar 

verilmişdir. Çoxcildliyin III cildində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sisteminə daxil olan muzeylərin, 

bütün məktəblərin, idarə, təşkilat və müəssisələrin nəzdində fəaliyyət göstərən (nəşrin I və II cildlərinə 

daxil edilmiş kitabxanalar istisna olmaqla) kitabxanalar haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Nəşrin 

növbəti IV cildi Bakı şəhəri rayonlarının, V cildi Naxçıvan MR-nın, VI cildi idə Azərbaycan 

Respublikasının digər şəhər və rayonlarının ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarına həsr olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən də hər il “Azərbaycanda təhsil, 

elm və mədəniyyət: Statistik məcmuə” kitabı (məcmuənin hazırl. ümumi rəhb. T.Budaqov; buraxıl. üzrə 

məsul Sosial statistika şöbəsi.- 2022, 494 s.) çap olunur və bu kitabda kütləvi kitabxanaların nazirlik və 

təşkilatlar üzrə bölgüsü, onlarda işçilərin sayı, onların işinin əsas göstəriciləri, Mədəniyyət Nazirliyi 

sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda mövcud olan kitabxana fondunun tərkibi və nazirlik sistemi üzrə 

kütləvi kitabxanalarda işçilərin sayı və təhsil səviyyəsi (faizlə), binaların texniki vəziyyəti, nazirlik 

sistemi üzrə uşaq kitabxanaları və onların binalarının texniki vəziyyətinə dair göstəricilər təqdim edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 fevral 2018-ci il 3672 №li Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 

inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda qeyd edilir ki, müasir dövrdə sosial-iqtisadi proseslərin idarə 

olunmasında, informasiya məkanının formalaşdırılmasında, ölkələrin inkişaf səviyyəsinin 
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qiymətləndirilməsində rəsmi statistikanın əhəmiyyəti daha da artmışdır. Dövlət Proqramının həyata 

keçirilməsi üzrə tədbirlər planına əsasən, 5.1.1.6. saylı bənddə mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından 

asılı olmayaraq, ölkədə mövcud olan bütün kitabxanalar və onların fəaliyyəti haqqında ətraflı 

məlumatların əldə edilməsi məqsədilə ölkə kitabxanaları, kitab fondu və onlardan istifadə ilə bağlı 

məlumatların mövcudluğu kimi nəticələrin əldə edilməsini nəzərdə tutan, kitabxanalar və onların kitab 

fondları haqqında ətraflı məlumatların əldə edilməsi üçün metodologiyanın hazırlanması və müayinənin 

keçirilməsi vəzifələrinin icrası qarşıya qoyulmuşdur. 

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilən “Azərbaycan 

kitabxanaları rəqəmlərdə” adlı tədqiqat layihəsi respublika üzrə kitabxana-informasiya fəaliyyətinə dair 

statistik məlumatların toplanılması, işlənilməsi və təhlili əsasında ölkədə kitabxana işinin inkişaf 

istiqamətlərini dəqiq şəkildə müəyyənləşdirmək, statistik ümumiləşdirmələr aparmaq, kitabxana 

fondlarının vəziyyəti, istifadəsi və onların kitabxanaların ölkənin mədəni həyatına təsirindəki rolu və 

yerinin dəyərləndirilməsi yolu ilə bütövlükdə kitabxana fəaliyyətinin optimallaşdırılması barədə 

təkliflərin hazırlanmasını nəzərdə tutur.  

Kompleks təhlil xarakteri daşıyan bu tədqiqatın həyata keçirilməsi bu gün ölkəmizdə olan 

kitabxanaların sayı, kitab fondları, oxucuların miqdarı və digər parametrlər üzrə ayrı-ayrı kitabxana 

sistem və şəbəkələri üzrə ümumrespublika statistikasının olmamasından irəli gəlmişdir və əsas məqsəd 

çox vacib olan bu işin təşkilinə yardım göstərməkdən ibarətdir.  

“Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə Milli Kitabxanaya həvalə olunmuş 

bu vəzifələrin icrası prosesində bütün qurumların kitabxanalarının illik statistik hasabatından istifadə 
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etmək ehtiyacı yaranmışdır. Elmi-tədqiqat işini həyata keçirmək üçün müvafiq qurumlardan əsas iş 

istiqamətləri üzrə rəqəm göstəriciləri əldə edilmişdir. Əsas kitabxana şəbəkəsinə malik olan qurumlar 

tabeliklərində fəaliyyət göstərən kitabxanaların 2021-ci il üçün illik statistik hesabatlarını Milli 

Kitabxanaya təqdim etmişlər. Lakin bəzi rəqəmləri müəyyənləşdirmək mümkün olmadığından tədqiqat 

zamanı müəyyən dəqiqləşmələr aparmaq, fərqləri təyin etmək və dinamikanı izləmək çətinlik yaratmışdır. 

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya ünvanlayan mütəxəssis və oxuculara əvvəlcədən 

öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Xaqani küç. 57  

E-mail: anl.metodikixidmet@yandex.ru  

URL: www.millikitabxana.az  
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsi  

Azərbaycan Respublikasının kitabxana sisteminə respublika ərazisində fəaliyyət göstərən, əhaliyə xidmət edən, 

tipindən, növündən, formasından, şəbəkəsindən, tabeçiliyindən, mənsubiyyətindənn, formasından asılı olmayaraq bütün 

kitabxana sistemləri və şəbəkələri daxildir.  

Respublikamızda əhaliyə xidmət edən aşağıdakı kitabxana şəbəkələri vardır:  

• Dövlət kitabxana şəbəkələri; 

• Ayrı-ayrı nazirliklərin, idarə və müəssisələrin kitabxana şəbəkələri; 

• Səhmdar cəmiyyətlərin kitabxana şəbəkələri; 

• Şirkətlərin kitabxana şəbəkələri; 

• Özəl təşkilatların kitabxana şəbəkələri; 

• Bələdiyyələrin kitabxana şəbəkələri; 

• Şəxsi kitabxanalar və s. 

Respublikamızda əhaliyə kitabxana xidmətini təşkil edən ən böyük kitabxana sistemlərinə Mədəniyyət Nazirliyinin, 

Elm və Təhsil Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Əqli Mülkiyyət Agentliyinin, Həmkarlar 

İttifaqı Konfederasiyasının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kitabxana sistemlərini aid etmək olar.  

Nəzdində kitabxana şəbəkələri olan nazirliklər Azərbaycanda kitabxana işinin ümumdövlət 

miqyasında idarə edilməsi prosesində müstəsna rol oynayır. Bunların içərisində öz strukturunda daha çox 

kitabxana cəmləşdirmiş və ölkənin bütün oxucu təbəqələrinə xidmət göstərən ümumaçıq kitabxanalara 

idarəetməni təmin edən aparıcı icra hakimiyyəti orqanı Respublika Mədəniyyət Nazirliyidir.  
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Respublikamızda ən böyük kitabxana sistemi Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxana sistemidir.  Bu şəbəkə dövlət 

kitabxana şəbəkəsidir və bu şəbəkə bilavasitə dövlət tərəfindən təşkil edilir, maliyyələşdirilir, idarə edilir.  

Mədəniyyət Nazirliyi təkcə əhaliyə kitabxana xidmətini həyata keçirməklə kifayətlənmir, həmçinin idarə 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün kitabxanalara elmi-metodiki köməklik edir, onların işini əlaqələndirir, vahid 

kitabxana xidməti sistemi məkanında formalaşmasını təmin edir.  

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kitabxanaların yarıdan çoxu məhz bu nazirliyin tabeliyindədir.  

Kitabxana sisteminə 2 böyük şəbəkə daxildir: 

1. Kütləvi (ümumi) kitabxanalar – Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri (Mərkəzi Kitabxana və filialları,

müstəqil uşaq kitabxanaları) 

2. Universal, elmi və xüsusi (sahəvi)  - Azərbayacan Milli Kitabxanası, C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər

Kitabxanası, F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, Respublika Gözdən əlilər kitabxanası, M.S.Ordubadi adına 

Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası. 

Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə kitabxana işinə dair dövlət siyasətini əks etdirən qanunvericilik 

sənədlərinin, müxtəlif konsepsiyaların layihələrini, kitabxanaların maliyyələşdirilməsi, kitabxana-

informasiya ehtiyatlarının inkişafı, mühafizəsi və istifadəsi ilə əlaqədar müxtəlif proqramlar və normativ 

sənədləri hazırlayıb hakimiyyət orqanlarına tədqim edir: kitabxana kadrlarının hazırlanması, 

yerləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində hökumətə təkliflər verir; kitabxana işi sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirir; ölkədə kitabxanaçılığa dair elmi-

tədqiqat və metodiki işlərin əlaqələndirilməsini təşkil edir; kitabxana işinə elm və texnikanın mütərəqqi 

dünya təcrübəsinin son nailiyyətlərinin tətbiqinə dair təşkilati tədbirlər həyata keçirir; cəmiyyətdə 
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avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin formalaşması, onların maddi-texniki bazasının və 

iqtisadi potensialının güclənməsi istiqamətlərində əməli işlər görür. 

 

Ümumi rəqəm göstəriciləri (2018-2021) 
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Diaqramdan göründüyü kimi, son illərdə cüzi də olsa kitabxanaların sayı, fondların həcmi  və oxucu 

miqdarı azalmış,  kitab verilişi son 3 ildə nisbətən artmışdır (2018-ci ildə isə ən yüksək olmuşdur).  Aşağı 

rəqəmi yenə pandemiya şəraiti və son ildəki artımı isə virtual oxucuların sayının çoxalması ilə izah etmək 

olar.  

Kitabxanada informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının mövcudluğu 
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Diaqramdan görürük ki, elektron kataloqu olan kitabxanaların sayı yalnız 2020-ci ildə çox olmuş, 

digər 3 ildə isə eynilik təşkil edir. WI-FI zonasına malik olan kitabxanaların sayı isə əksinə, digər 3 ildə 

yenə eyni olsa da, 2020-ci ildə nisbətən azdır.Sayta malik olan kitabxanaların sayı əvvəlki 3 ildə təxminən 

eyni olsa da, tədqiq edilmiş son ildə təxminən 4 dəfə artmışdır. Elektron poçta malik olan kitabxana 

sayında isə bu illərdə kəskin fərqlər olmamışdır. Elektron kataloqun həcmində 2020-ci ildə nisbətən 

azalma müşahidə olunsa da, son ildə bu rəqəm ilk 2 ildəki rəqəmə çatdırılmışdır. 
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Kompüterə malik olan kitabxanaların sayında və kitabxanalarda olan kompüterlərin sayında digər 3 

ildə eyni rəqəmlər mövcud olsa da, 2020-ci ildə müəyyən qədər azalmanın şahidi oluruq. Bu 

kompüterlərdən isə tam əksinə olaraq, azalma olsa da lokal şəbəkədə fəaliyyət göstərən say 

göstəricilərində məhz 2020-ci ildə digər illərdən fərqli olaraq 379 ədəd artım fərqini görmək mümkündür.  

2018, 2019 və 2021-ci illərdə kitabxanalardakı kompuüterlərin sayı 2696 olmuşdur ki, bunun  da 

yalnız 700-nün internetə çıxışı olmuş, 376-sı isə oxucu, 1100-ü isə kitabxana əməkdaşları üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Kitabxana fonduna dair rəqəm göstəriciləri (min nüsxə) 

 

 

Azərbaycan dilində 

 

Rus dilində İngilis dilində Digər dillərdə    Cəmi 

 Latın qrafikası ilə Kiril qrafikası ilə    

2018           7038,74       14002,71     4566,94        224,66       3844,22 29677,27 

2019           7131,16       13703,73     4453,36        228,81       3850,31 29367,37 

2020           7268,136       13626,19     4315,511        339,295       3847,898 29397,03 

2021           7238,3       13440,46     7947,71        146,83       435,45 29208,75 
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Ümumi fondun həcmi tədqiq edilən illər ərzində ən çox 2018-ci ilə təsadüf etsə də, 2021-ci ildə ən 

aşağı göstəricininin şahidi oluruq. Ana dilində olan ədəbiyyat təbii olaraq üstünlük təşkil etsə də, kiril 

qrafikasında olan materiallar latın qrafikasında olan nəşrlərin sayından təxminən 2 dəfə çoxluq təşkil edir. 

Bu isə uzun müddət bu əlifabada yazıb yaratmaqdan, nəşr fəaliyyətindən irəli gəlir.  

Müstəqillikdən sonra və xüsusən də cənab prezidentin 2004-cü il 12 yanvar tarixli “Azərbaycan 

dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə Azərbaycan 

ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin vaxtilə kiril qrafikası ilə çap olunmuş qiymətli nümunələrinin latın 

qrafikasında yenidən kütləvi şəkildə nəşr olunması və kitabxanalara hədiyyə edilməsi nəticəsində 

fondlardakı bu qrafikadakı ədəbiyyat sayı artmışdır. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının 

bütün kütləvi kitabxanalarına və orta tədris müəssisələrindəki kitabxanalara latın qrafikası ilə yenidən çap 

olunmuş kitabların alınması üçün zəruri vəsaitin ayrılmışdır. 

Sahələr üzrə kitabxana fondu (min nüsxə) 

İllər Təbiət, 

səhiyyə  

və tibb   

Texnika, 

kənd, 

meşə 

təsərrüfa-

tı  

İctimai 

humanitar 

elmlər, 

siyasət  

İqtisadiy-

yat  

  Hüquq  Elm, təhsil, 

mədəniyyət, 

incəsənət, 

turizm  

Filologiya  

və bədii 

ədəbiyyat  

Din, 

fəlsəfə, 

psixo-

logiya  

Biblioq-

rafik 

vəsaitlər, 

məlumat 

nəşrləri   

Audio-

vizual 

sənədlər 

2018 

2170,285 1878,971 3445,175 257,386 197,636 1590,964 18903,93 249,14 831,078 152,71 
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2019 

2084,94 1864,65 3434,88 254,09 196,04 1595,01 18711,14 246,01 833,23 147,38 

2020 

2082,91 1858,929 3427,349 253,204 204,791 1600,179 18756,412 245,252 817,276 150,73 

2021 

2058,285 1812,1 3317,11 250,5 185,47 1430,55 18276,31 198,12 802,5 877,81 

Cəmi 

8.396,42 7.414,65 13.624,514 1.015,18 783,937 6.216,703 74.647,792 938,522 3.284,084 1.328,63 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, bu illər ərzində ən çox ədəbiyyat kitab fondunda filologiya və bədii 

ədəbiyyat üzrə olmuş, din, fəlsəfə, psixologiya elm sahəsi üzrə isə ən aşağı göstərici müəyyən edilmişdir.  

Ümumiyyətlə, hər zaman olduğu kimi, ictimai və humanitar elmlər, filologiya elmləri daim kitab 

fondunun sahə üzrə böyük hissəsini təşkil edir.  

Fonda daxil olmuş və çıxarılmış ədəbiyyatın statistikası 

    Fonda daxil olmuş ədəbiyyat (min nüsxə)      Fonddan çıxarılmış ədəbiyyat (min nüsxə) 

     2018      2019    2020       2021      2018      2019      2020      2021 

  

    279,7 

 

 167,337 

 

    84,865 

 

    105,81 

 

    267,89 

 

   327,802 

 

   189,674 

 

   274,12 
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Yenə 2020-ci ildə həm fonda daxil olmuş, həm də çıxarılmış ədəbiyyat sayında digər illərlə 

müqayisədə azalmanı görürük. Bunu isə pandemiya şəraiti ilə əlaqələndirmək mümkündür.  

2019, 2020 və 2021-ci illərdə fonddan ədəbiyyatın çıxarılması sayında daxil olmadan yüksək 

rəqəmlərin mövcudluğunu müşahidə edirik. 

 

Kitab verilişinin ümumi həcmi (min nüsxə) 

 

Kitab verilişində ümumi say göstəriciləri tədqiq edilmiş ilk 2 ildə son 2 ilə nisbətən hiss olunacaq 

dərəcədə yüksək olmuşdur.  
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Bunun: 

 

 

Azərbaycan dilində 

 

Rus dilində İngilis dilində Digər dillərdə 

 Latın qrafikası ilə Kiril qrafikası ilə    

2018        20784,205        9606,391   3355,139       142,223          1307,66 

2019        21061,31         8471,82    3915,73        136,38       1910,73 

2020         8928,06         7082,45   1426,676        70,644       1200,87 

2021       14271,079         5932,862   1398,709        264,07         75,07 

 

Bildiyimiz kimi, kitab verilişi istifadəçi sorğusu əsasında həyata keçirilir. Yəni, bu göstəricilər 

əsasında tələbatların səviyyəsini də təyin etmək mümkündür.  

 

0

1000

2018
2019

2020
2021

286.53 384.57 642.47

284.78

Elektron kitabxanalarda cəmi kitab verilişi (min nüsxə)
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Sahələr üzrə kitab verilişi  

(min nüsxə) 

 

İllər Təbiət, 

səhiyyə  

və tibb   

Texnika, 

kənd, 

meşə 
təsərrüfa-

tı  

İctimai 

humanitar 

elmlər, 
siyasət  

İqtisadiy-

yat  

  Hüquq  Elm, təhsil, 

mədəniyyət, 

incəsənət, 
turizm  

Filologiya  

və bədii 

ədəbiyyat  

Din, 

fəlsəfə, 

psixo-
logiya  

Biblioq-

rafik 

vəsaitlər, 
məlumat 

nəşrləri   

Audio-

vizual 

sənədlər 

2018 

1194,151 1273,831 2808,891 1550,055 1329,698 2351,269 21959,62 933,529 1552,303 242,268 

2019 

1267,68 1059,24 2642,26 796,81 807,52 2077,08 24110,22 867,02 1639,21 228,93 

2020 

863,941 784,152 2022,76 599,309 640,566 1331,42 9432,306 529,24 833,806 1671,2 

2021 

1165,247 467,909 1000,28 269,544 312,514 1186,09 15207,12 370,263 805,369 217,51 

 

Cəmi 

4491,019 3585,132 8474,191 3215,718 3090,298 6945,859 70709,266 2700,052 4830,688 2359,908 

 

Tədqiq edilmiş dövr ərzində ən çox ədəbiyyat verilişi filologiya və bədii ədəbiyyat, ən az isə 

audiovizual sənədlər  üzrə olmuşdur. Son 4 ildə texnika, kənd və meşə təsərrüfatına dair (4 dəfəyə qədər 
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azalmışdır), həmçinin iqtisadiyyat üzrə (7 dəfəyə qədər azalmış) ədəbiyyat verilişi sayında azalma 

müşahidə olunur. 

Bundan başqa, hüquq (4,5 dəfə), elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət (2 dəfə), din, fəlsəfə, 

psixologiya (3 dəfə), biblioqrafik vəsaitlər, məlumat nəşrləri (2 dəfəyə qədər), ictimai, humanitar elmlər, 

siyasət üzrə (2,8 dəfə) kitab verilişi miqdarında da azalma təyin edilir.  

Təxminən sabit qalan audiovizual sənədlər isə 2020-ci ildə digər illərlə müqayisədə təxminən 8 dəfə 

çox olmuşdur.  

 

 
 

Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq elektron kitab verilişi və buna bağlı olaraq virtual oxucuların 

sayı 2020-ci ildə digər illərlə müqayisədə çox olmuşdur. Xüsusən virtual oxucuların sayında 10 

dəfəyədək artım nəzərə çarpır.  

211.989

280.58

3353.14

390.58

Virtual oxucuların sayı (min nəfər)

2018

2019

2020

2021
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Kitabxana işçiləri 

İllər Bütün kitabxana 

işçilərinin sayı  

(texniki işçiləri də 

daxil etməklə) 

kitabxana 

işçilərinin 

sayı, cəmi                    

o cümlədən təhsillilər 

ali təhsillilər 

kitabxanaçılıq 

üzrə xüsusi 

orta təhsillilər  

cəmi ali 

təhsillilər 

kitabxanaçılıq 

üzrə ali 

təhsillilər 
 

2018 

9079 7413 1726 765 1787 

2019 
9059 7402 1741 761 1781 

2020 
9032 7515 1674 736 1733 

2021 
9032 7574 1674 736 1733 

 

Azərbaycan Respublikasının “Kitabxana işi haqqında” qanununda kitabxanaçı kadrlarla əlaqədar 

olaraq qeyd edilir ki, “kitabxanaların kadr təminatında müvafiq peşə-ixtisas təhsili olan şəxslərə üstünlük 

verilir. Müstəsna hallarda müvafiq peşə-ixtisas təhsili olmayan, ancaq yüksək təcrübəyə və kitabxanada 

çoxillik iş stajına malik olan mütəxəssislər də kitabxanada işləyə bilərlər”. 



21 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, kitabxana işçiləri arasında ali təhsillərin sayı ümumi saydan  təxminən  

4 dəfə azdır.  Yəni, hər 4 və ya 5 işçidən 1-i ali təhsillidir. Ali təhsilli kitabxana işçilərindən isə təxminən 

2 və ya 3 nəfərdən biri ali ixtisas təhsillidir.  

Ümumi kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) təxminən 9-10 nəfərindən biri ali 

ixtisas təhsilli, 4 nəfərindən biri isə orta ixtisas təhsillidir. 

Ümumilikdə orta ixtisas təhsillilərin sayı ali ixtisas təhsillilərin sayından təxminən 2, 3 dəfə çoxdur. 

Maraqlıdır ki, tədqiq edilmiş son 2 ildə ümumi kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) 

sayında əvvəlki 2 ilə nisbətən artım müşahidə olunsa da, həm ali ixtisas, həm də orta ixtisas təhsillilərin 

sayında azalma olmuşdur.  

 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının rəqəm göstəriciləri: 

Hər bir nazirlik və idarədə kitabxana işinin idarə olunmasında şəbəkənin baş kitabxanası, respublika 

əhəmiyyətli elmi kitabxana aparıcı rol oynayır. Mədəniyyət Nazirliyinin idarəetmə və təşkilati-metodiki 

funksiyaları onun nəzdindəki xüsusi şöbə, Milli Kitabxana və digər ümumdövlət əhəmiyyətli elmi 

kitabxanalar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Ölkənin ən böyük kitabxanası olan Milli Kitabxana bütün rəqəm göstəriciləri ilə ilk sıradadır. 

 

№  

                             İşin növləri 

2021-ci il üzrə işin 

yerinə yetirilməsi 

Uçot vahidi 
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1. 
Fondda olan kitabların ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

4.629.442 

 - Azərbaycan dilində 693076 

 • latın qrafikasında 138615 

 • kiril qrafikasında 554461 

 - Rus dilində  3.489.446 

 - Digər dillərdə 446 920 

2.  Fondda olan elektron nəşrlərin ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

5935 nüsxə 

 - Azərbaycan dilində  

 - Rus dilində   

 - Digər dillərdə  

3. Dövri mətbuata abunə 3472 (527 adda)+310 nüsxə xarici 

 - Qəzet 1064  (136 adda)+120 nüsxə xarici 

 - Jurnal 2408 (391 adda)+190 nüsxə xarici 

4. Ümumi oxucu sayı 199797 (il ərzində yeni yazılan - 9600) 

5. Virtual oxucuların sayı  7500523 

6.    İl ərzində yeni daxil olan ədəbiyyatın  

                              ümumi sayı 

20206 

(Azərb. 13147, rus 3423, digər 3636) 

7.      İl ərzində fonddan çıxarılan ədəbiyyat 10109 (6852 Az., 3257 rus) 

8. İl ərzində oxucu gəlişi  75004 

9. Kitab verilişi cəmi: 309146  

 O cümlədən:  
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- abonement 590 

 - oxu zalı 

- elektron göndəriş 

 

 

- virtual sifariş 

          (oxu zalında mütaliə üçün) 

- Virtual oxu zalı 

                   (dissertasiya sayı) 

295462 

170575  

 

 

142 

 

151 

10. Kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna 

olmaqla) ümumi sayı 

O cümlədən: 

 

295 

 

 - ali ixtisas təhsilli 126 

 - orta-ixtisas təhsilli 51 

 - ali qeyri-ixtisas təhsilli 104 

 - orta qeyri-ixtisas təhsilli 12 

 - orta təhsilli 2 

11. Avtomatlaşdırmanın vəziyyəti (proqram 

haqqında) 

VTLS-Virtua 

12. Elektron bazaya daxil olan biblioqrafik 

yazıların sayı 

41990  
 

13. Elektron resursların ümumi sayı 1.377658 

14. Elektron kitabxanaya daxil olan  

sənədlərin ümumi sayı 

48814  

 

15. Kütləvi tədbirlərin sayı 72 
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16.  Kitabxananın nəşrləri 

-adda 

- tiraj 

 

 

39 

8200 

 

 

Azərbaycan dilində 
65%

Rus dilində
17%

Digər dillərdə
18%

Kitabxana kolleksiyasına daxil olan ədəbiyyatın dillər üzrə 

bölgüsü

Azərbaycan dilində Rus dilində Digər dillərdə
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Kitabxana kolleksiyasına sənədlərin növünə görə ən çox kitab və dövri mətbuat daxil olmuş, 

kartoqrafik nəşrlər isə son sırada qərarlaşmışdır. 

14925

62 1189 2409
169 632 22 3 775 0 0 20 0

20 206

Kitabxana kolleksiyasına daxil olan ədəbiyyatın növlər üzrə miqdarı

nüsxə
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Elm sahələri üzrə kitab verilişində ictimai elmlər öndə gəlmiş, ümumi ədəbiyyat verilişinin 

51,4-ni təşkil etmişdir.  
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Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq il ərzində oxucu gəlişi aşağı olmuş, elektron kitabxananın 

həcminin genişlənməsi nəticəsində ondan istifadə ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır.  

Kitabxana həmçinin onlayn sifariş və elektron çatdırılma xidməti həyata keçirmiş, il ərzində 

ümumilikdə 170575 ədəbiyyat istifadəçilərə təqdim edilmişdir.  

     

                    

309146

6200145
7,500,523

162,351 75004

Kitabxanada ənənəvi 
qaydada ədəbiyyat verilişi

Onlayn oxu düyməsindən 
istifadə edənlərin sayı

Kitabxananın 
(millikitabxana.az) saytına 
daxil olan istifadəçilərin 

sayı

Onlayn sifariş bölməsinə 
müraciət edən 

istifadəçilərin sayı

İl ərzində oxucu gəlişi

Kitabxananın ənənəvi oxucu davamiyyəti və onlayn istifadəçiləri

E-kitab E-dövri mətbuat E-tammətnli məqalə E-not E-avtoreferat E-xəritə 

Qəzet Jurnal 

68818 19635 10918 69911 513 663 117 
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Cədvəldən göründüyü kimi, ən çox onlayn göndəriş elektron məqalə olmuşdur. 

Pandemiya dövrünün yaratdığı maneələrə baxmayaraq Milli Kitabxanada robot skanerlər, portativ 

skanerlər və rəqəmsal fotoaparatlar vasitəsi ilə çəkilmiş və qrafik proqramlarda işlənmiş 48814 tammətnli 

elektron resurs hazırlanmışdır. Bunlar 6486 tammətnli E-kitabı, 11531 tammətnli E-dövri-mətbuatı, 639 

tammətnli E-dissertasiyanı  və  30158 tammətnli analitik biblioqrafik resursu əhatə edir.  

 

 

6486 11531
639

30158

Tammətnli E-kitab Tammətnli E-dövri mətbuat Tammətnli E-dissertasiya Tammətnli analitik-
biblioqrafik resurs

Kitabxananın elektron bazasına daxil olan tammətnli elektron resursların 

növlər üzrə miqdarı



29 
 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsi 

Respublikamızda əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkili sistemində tibb  kitabxana şəbəkəsinin xüsusi 

mövqeyi var. Əsasən xüsusi kitabxanalar tipinə mənsub olan tibb kitabxanaları mütəxəssislərə, orta və ali 

tibb təhsili müəssisələrinin müəllim və tələbələrinə, tibbə dair elmi-tədqiqat institutlarının alim və elmi 

işçilərinə xidmət göstərir.  

Ölkəmizdə ilk tibb kitabxanaları böyük xəstəxanaların, klinikaların, tibbə dair elmi-tədqiqat 

müəssisələrinin, ali və orta ixtisas məktəblərinin, həkimləri təkmilləşdirmə institutlarının, sanitar-maarif 

evlərinin, sanatoriyaların yanında təşkil edilməyə başlamışdı.  

Həmkarlar təşkilatları da kurort, sanatoriya, profilaktoriya müəssisələrinin yanında kitabxanalar 

şəbəkəsi yaratmaqla yaxından iştirak etmişlər. Həmkarlar təşkilatı kitabxanaları kiçik kitabxanalar olsa 

da, xəsətlərə xidmət işində mühüm əhəmiyyət kəsb edirdilər. Belə kitabxanalar əhalinin sağlamlığı 

keşiyində durur, profilaktik xarakterli ədəbiyyatın təbliğinə xüsusi diqqət yetirirdilər.  

Respublika Elmi-Tibb Kitabxanasının rəqəm göstəriciləri: 

 
№  

İşin növləri 

2021-ci il üzrə işin 

yerinə yetirilməsi 

Uçot vahidi 

1. 
Fondda olan kitabların ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

487737 

 - Azərbaycan dilində 7971 

 • latın qrafikasında  
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 • kiril qrafikasında  

 - Rus dilində  472168 

 - Digər dillərdə  

2.  Fondda olan elektron nəşrlərin ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

- 

 - Azərbaycan dilində  

 - Rus dilində   

 - Digər dillərdə  

3. Dövri mətbuata abunə - 

 - Qəzet  

 - Jurnal  

4. Ümumi oxucu sayı 12521 

5. Virtual oxucuların sayı  - 

6. İl ərzində yeni daxil olan ədəbiyyatın ümumi sayı 942 

491-kitab,  

161 jurnal (33 adda-8-Az., 25-rus),  

290-qəzet (2 adda-Az.) 

7. İl ərzində fonddan çıxarılan ədəbiyyat 3462 

8. İl ərzində oxucu gəlişi  1820 

9. Kitab verilişi cəmi: 12521 
1688  

(491 kitab, 1097 jurnal,  

100 avtoreferat) 
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 O cümlədən: 

- abonement 

 

 - oxu zalı 

- elektron göndəriş 

 

10. Kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) ümumi sayı 

O cümlədən: 

100 

 - ali ixtisas təhsilli  

 - orta-ixtisas təhsilli  

 - ali qeyri-ixtisas təhsilli  

 - orta qeyri-ixtisas təhsilli  

 - orta təhsilli  

11. Avtomatlaşdırmanın vəziyyəti (proqram haqqında) İRBİS-64 

12. Elektron kataloqa daxil olan resursların sayı 2500 kitab 

13. Elektron kartotekaya daxil olan yazıların sayı 4788 (880 adda) 

14. Elektron kitabxanaya daxil olan sənədlərin ümumi sayı  

15. Kütləvi tədbirlərin sayı 27 

16. Kompüterlərin sayı - 

 
Respublika Elmi Tibb Kitabxanası 1940-cı ildə ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı və təkmilləşməsi, 

tibbə dair ali və orta ixtisas məktəblərinin geniş şəbəkəsinin yaranıb formalaşması, çoxsaylı tələbə 

kollektivinin yaranması və durmadan artan həkimlər ordususnun formalaşması, tibbə dair elmi-tədqiqat 
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institutlarının meydana gəlməsi ilə ölkədə tibb ədəbiyyatına, onun qorunub saxlanılmasına və təbliğinə, 

tibbə dair informasiya sisteminin yaradılmasına olan böyük tələbatdan irəli gələrək yaradılmışdı. 

Kitabxana səhiyyə müəssisələri sisteminə daxildir və Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindədir. Səhiyyə 

orqanlarının, elmi-tədqiqat və müalicə-profilaktika müəssisələrini xalqın sağlamlığı problemlərini, sosial-

gigiyena və səhiyyənin təşkili, klinik və profilaktik təbabət, sanitar-epidemioloji və səhiyyənin, tibb 

elminin digər problemləri ilə məşğul olan alim və mütəxəssisləri kitabxana-biblioqrafiya və informasiya 

ilə vaxtında təmin edir. Azərbaycan Respublikasında tibb kitabxanaları şəbəkələrinə təşkilatı-metodik 

rəhbərliyi və onların əlaqəli fəaliyyətini həyata keçirmək, elmi-tədqiqat institutlarının, ali və orta tibb 

təhsil müəssisələrinin elmi tibbi informasiya şöbələrinin fəaliyyətinə metodiki və koordinasiyası üzrə 

rəhbərliyi həyata keçirir. Sahəvi depozitar kitabxana və tibb elminin aktual problemləri üzrə vahid sorğu-

məlumat fondlarını təşkil edir. 

102 müəssisədən 40-nın rəqəm göstəriciləri təqdim edilib. 

Bildirilib ki, “Təbib”in yaradılması ilə əlaqadar olaraq bir çox müəssisələr Səhiyyə Nazirliyinin 

tabeliyindən çıxmış və RETK-sı onlara metodik rəhbərlik icra edə bilməmişdir. Bir çox müəssisələrdə isə 

kitabxanalar bağlanmışdır. Bu səbəbdən kitabxana bəzi rəsmi göstəriciləri əldə edə bilməmişdir.  

Respublika Elmi Tibb Kitabxanası respublikanın 102 tibb kitabxanası ilə çalışır. Bu kitabxanalar 

aşağıdakılardan ibarətdir. Elmi-tədqiqat institutları – 13, Tibb kollecləri – 11, Taun əleyhinə stansiya və 

onun şöbələri – 6, Bakı Şəhər kliniki xəstəxanaları – 9, Nazirliyə aid olmayan kliniki xəstəxana (Mərkəzi 

Nefçilər Xəstəxanası) – 1, Sanatoriyalar – 2, Şəhər Mərkəzi Xəstəxanaları – 6, Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanaları  – 45. Həmin siyahıya daxil olan Naxçıvan Muxtar Respublikası MRX – 9.  
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Bu kitabxanalarda ümumilikdə 201 nəfər kitabxanaçı çalışır.  

 

Elmi-tədqiqat institutları 

 

Kitabxananın adı  

Iş
çi

  
 

sa
y
ı 

F
o
n
d
u
n
 

h
əc

m
i 

 

O
x
u
cr

u
 

sa
y
ı 

 

K
it

ab
 

v
er

il
iş

i 

G
əl

iş
  

Akademik  Zərifə  Əliyeva adına Milli 

Oftalmologiya Mərkəzi 

1 4079 163      2457     353 

Milli Onkologiya Mərkəzi 1  10511   284    3600   600 

Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət  

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu 

4 

 

21100 1500     1979  320 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 

Əsaslı Kitabxanası 

53 645737 11300 776455  61454 

 

 Elmi-tədqiqat institutları arasında Tibb Universitetindən sonra Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutu bütün rəqəm göstəricilərinə görə II yerdə durur.  
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Klinik xəstəxanalar 

 

Kitabxananın adı  

  
Iş

çi
  

sa
y
ı 

F
o
n
d
u
n
 

h
əc

m
i 

O
x
u
cu

 s
ay

ı 

K
it

ab
 

v
er

il
iş

i 

G
əl

iş
 

Səhiyyə Nazirliyyi İctimayi Səhiyyə və 

İslahatlar  Mərkəzi. PHŞ                                     

1 3912 198  825 1015 

Səhiyyə Nazirliyi Müharibə Veteranlarının  

PHŞ  Respublika Xəstəxanası 

1 3338 830 950 950 

1 Nömrəli Respublika PHŞ Psixiatriya 

Xəstəxanası 

1 4020 30 142 40 

 

Tibb kollecləri 

 

Kitabxananın adı 

Iş
çi

 s
ay

ı 

F
o
n
d
u
n
 

h
əc

m
i 

O
x

u
cu

  

S
ay

ı 

K
it

ab
 

v
er

il
iş

i 

G
əl

iş
 

Bakı Şəhər 1 nömrəli Tibb Kolleci 2 52.508 1700 22995 20884 

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci 3 28.588 2229 10150 10050 



35 
 

Ə.Əliyev adına Sumqayıt Tibb Kolleci 2 13.399 750 632 3550 

NMR Tibb Kolleci 1 5972 546 20732 3350 

Şəki Şəhər Tibb Kolleci 1 11606 396 6000 1188 

Lənkəran Tibb Kolleci 1 6040 595 5616 2898 

Gəncə Tibb Kolleci 1 10000 1033 67463 31195 

Mingəçevir Tibb Kolleci 1 6113 590 4215 7020 

Quba Tibb Kolleci 1 1442 186 755 133 

Cəlilabad Tibb Kolleci 1 820 156 1978 479 

Saatlı Tibb Kolleci 1 753 150 592 430 

 

Fondun həcminə və oxucu sayına görə Bakı Şəhər 1 nömrəli Tibb Kolleci ilk yerdə, Saatlı Tibb 

Kolleci isə sonuncu yerdə durur. Kitab verilişi  və kitabxanaya gəliş ən yüksək Gəncə Tibb Kollecinə 

məxsusdur. Saatlı Tibb Kolleci kitab verilişinə görə də son sırada qərarlaşmış, az az gəliş isə Quba Tibb 

Kollecində müşahidə edilmişdir.  

Sanatoriyalar 

 

Kitabxananın adı  
Iş

çi
 s

ay
ı 

F
o
n
d
u
n
 

h
əc

m
i 

O
x
u
cu

  

sa
y
ı 

K
it

ab
  

V
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il
iş

i 

G
əl

iş
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Bilgəh Kardioloji Sanatoriya 1 3502 492 2416 1210 

Zaqulba pr. Gindes adına Respublika Uşaq 

Yeniyetmələr üçün Sümük Vərəmi 

Xəstəlikləri Sanatoriyası 

1 1012 92 96 87 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, Bilgəh Kardioloji Sanatoriyanın kitabxanasının rəqəm göstəriciləri 

digərinə nisbətdə hiss olunacaq dərəcədə yüksəkdir. Belə ki, fondunun həcmi 3,4, oxucu sayı 5,3, kitab 

verilişi 25,1, gəliş isə 13,9 dəfə çoxdur.  

Taun Əleyhinə Stansiya və onun regional şöbələri 

 

Kitabxananın adı  

 I
şç

i 
sa

y
ı 

F
o
n
d
u
n
 

h
əc

m
i 

 O
x
u
cu

  
  
 

sa
y
ı K
it

ab
 

v
er
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iş

i 

G
əl

iş
 

 Mingəçevir Regional Xüsusi Təhlükəli 

İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi 

1 587 

 

17 

 

51 

 

17 

 

İmişli  Regional Taun Əleyhinə Şöbə təqdim olunmayıb 
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Lənkəran Regional Taun Əleyhinə Şöbə təqdim olunmayıb 

Xaçmaz Regional Taun Əleyhinə Şöbə təqdim  olunmayıb 

Şəmkir Regional Taun Əleyhinə Şöbə təqdim  olunmayıb 

 

Rayon mərkəzi xəstəxanaları PHŞ 

 

Kitabxananın adı  

  
Iş

çi
 s

ay
ı 

F
o
n
d
u
n
 

h
əc

m
i 

O
x
u
cu

 

sa
y
ı 

K
it

ab
 

v
er
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iş

i 

  
G

əl
iş

 

Ağdaş        RMX  PHŞ  1 1432 205 1937 657 

Göygöl      RMX   PHŞ  - 2100 231 2872 1392 

Göyçay      RMX   PHŞ                         1 406 128 139 125 

Hacıgabul  RMX  PHŞ                    1 1008 98 932 183 

Xaçmaz      RMX   PHŞ                          1 1730 160 1370 835 

İmişli          RMX   PHŞ          1 972 102 1931 309 

Kürdəmir    RMX   PHŞ  1 1465 85 1231 673 

Lerik           RMX   PHŞ  1 3931 164 1101 964 

Lənkəran    RMX   PHŞ    1 2019 292 2013 672 

Mingəçevir RMX  PHŞ  1 2789 180 2800 2000 

Oğuz           RMX PHŞ - 1032 98 1978 189 
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Sabirabad   RMX PHŞ  1 1062 85 1235 102 

Şabran       RMX  PHŞ 1 3050 152 1215 172 

Şamaxı      RMX  PHŞ 1 3667 917 1450 900 

Şirvan        RMX  PHŞ 1 947 425 800 602 

Ucar          RMX  PHŞ  1 1982 172 1298 721 

Yardımlı   RMX PHŞ  1 1100 96 1764 674 

 

Rayon mərkəzi xəstəxanaları PHŞ arasında fondun həcminə görə Lerik ilk sırada, Şamaxı II yerdə 

gəlir, oxucu sayı ən çox Şamaxıya, ən az isə Kürdəmir və  Sabirabada aid olub, kitab verilişində Göygöl 

digərlərini qabaqlayır. Gəliş isə ən çox Mingəçevir və ardınca Göygölə, ən az isə Sabirabada məxsusdur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

 

Kitabxananın adı 

  
Iş

çi
  

sa
y
ı 

F
o
n
d
u
n
  

h
əc

m
i 

O
x
u
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 s
ay
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NMR Elmi-Tibb Kitabxanası 5 4891 460 630 460 

NMR Tibb Kolleci 1 5972 546 20732 3350 
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Naxçıvan MR-da bütün rəqəm göstəricilərinə görə Tibb Kolleci ilk sırada olsa da, işçi sayı cəmi 1 

nəfər təşkil edir.   

Yuxarıdakı cədvəllərdə əks olunmuş rəqəm məlumatlarını ümumiləşdirsək, ölkə üzrə tibb 

kitabxanaları şəbəkəsinin müvafiq istiqamətlər üzrə ümumi riyazi göstəricilərini almış olarıq: 

Tərkibindəki  

müəssisələr 

Fondun  

ümumi həcmi 

Ümumi oxucu sayı Il ərzində oxucu 

 gəlişi (nəfər) 

Kitab verilişi  

(dövri mətbuat və s. daxil 

olmaqla) 

Ümumi işçi  

Sayı 

Elmi-tədqiqat  

institutları  

(həmçinin ATU) 

13-dən 4-ü var 

     681427             13247          62727                784491          59 

Klinik xəstəxanalar 

9-dan 3-ü var 

      11270             1058           2005                  1917            3 

Tibb kollecləri      137241             8331          81177               141128          15 

Sanatoriyalar         4514              584           1297                  2512           2 

Taun əleyhinə  

stansiya (regional 
şöbələrinin rəqəmləri 

yoxdur) 

        587              587             17                     51           1 

Rayon mərkəzi  

xəstəxanaları 

45-dən 17-si var 

       30692             3590          11170                 26066          15 

Naxçıvan MR  

(Elmi-Tibb Kx., Tibb 

      10863             1006            3810                21362            6 
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Kolleci)  

Yoxdur - Şərur Rayon 

Mərkəzi Kx. və   

6 rayon mərkəzi  

xəstəxanası 

Respublika Elmi Tibb 

Kitabxanası 

      488714             12521           1820                12521 

 

         100 

Ümumi        925408             40924          164023              990048         201 

 
Nəticə etibarilə tibb kitabxanlarından fondun həcminə, il ərzində oxucu gəlişi, kitab verilişi və işçi 

sayına görə ilk sırada metodik mərkəz funksiyasını həyata keçirən Respublika Elmi Tibb Kitabxanası 

durur. Ümumi oxucu sayında isə elmi-tədqiqat institutlarının (bura həmçinin Tibb Universitetinin 

Kitabxanası daxildir) kitabxanaları bu kitabxananı qabaqlayır. Oxucularının sayına görə III yerdə tibb 

kollecləri qərarlaşır ki, bu da tibb üzrə tədris müəssisələrinin nəzdindəki kitabxanaların istifadəçilərinin 

daha çox olduğunu təsdiqləyir. Bu müəssisələrdə işçi sayı da praktiki iş həyata keçirən müəssisələrə 

nisbətdə üstünlük təşkil edir.  
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Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının 

rəqəm göstəriciləri: 

 
№  

İşin növləri 

2021-ci il üzrə işin 

yerinə yetirilməsi 

Uçot vahidi 

1. 
Fondda olan kitabların ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

13.902.572  

 

 - Azərbaycan dilində  

 • latın qrafikasında  

 • kiril qrafikasında  

 - Rus dilində   

 - Digər dillərdə 403 

2.  Fondda olan elektron nəşrlərin ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

46834 

 - Azərbaycan dilində 3105 

 - Rus dilində  41940 

 - Digər dillərdə 1614 

3. Dövri mətbuata abunə  

 - Qəzet 1845 

 - Jurnal 130 

4. Ümumi oxucu sayı 1543 
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5. Virtual oxucuların sayı  257 

6. İl ərzində yeni daxil olan ədəbiyyatın ümumi sayı 4426 

7. İl ərzində fonddan çıxarılan ədəbiyyat - 

8. İl ərzində oxucu gəlişi  1346 

9. Kitab verilişi cəmi: 4623 

 O cümlədən: 

- abonement 

3567 

 - oxu zalı 

- elektron göndəriş 

354 

708 

10. Kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) ümumi sayı 

O cümlədən: 

86 

(8 vakant, 6 analıq məzuniyyəti,  

3 əvəzçi, 10 texniki işçi) 

 - ali ixtisas təhsilli 16 

 - orta-ixtisas təhsilli 6 

 - ali qeyri-ixtisas təhsilli 36 

 - orta qeyri-ixtisas təhsilli 10 

 - orta təhsilli 6   

11. Avtomatlaşdırmanın vəziyyəti (proqram haqqında) İRBİS-64 

12. Elektron kataloqa daxil olan resursların sayı 187 

13. Elektron kartotekaya daxil olan yazıların sayı 49 

14. Elektron kitabxanaya daxil olan sənədlərin ümumi sayı 52 

15. Kütləvi tədbirlərin sayı 20 

16. Kompüterlərin sayı 44 
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Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının əsası 1923-cü ildə “Azərneft” Mərkəzi İdarəsinin 

“Neftçilər” klubu yanında qoyulmuşdu. 1940-cı illərdə keçmiş sovetlərdə mövcud olan 77 texniki 

kitabxananın 39-na metodik rəhbərlik edirdi.  

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası (RETK) ən böyük elmi-sahəvi kitabxanalardan biri olmaqla 

yanaşı, müəllif şəhadətnamələri və patent ədəbiyyatı, normativ-texniki sənədlər, xarici ölkələrin jurnalları 

və digər ədəbiyyatı özündə əks etdirən, elmi-tədqiqat işi və metodik fəaliyyətlə məşğul olan, 

respublikanın nazirlik, şirkət, idarə və müəssisələri, elmi-tədqiqat və layihə institutlarına, eləcə də elm və 

texnika sahəsində tədqiqat aparan ayrı-ayrı şəxslərə, ali məktəb tələbələrinə məlumat-biblioqrafiya və 

kitabxana xidməti göstərən respublika mərkəzi hesab olunur. 

RETK-nın fondunda ictimai-siyasi ədəbiyyat, elmi- texniki, sorğu materialları, dövri və davamlı 

nəşrlər, təcrübə-konstruktor işləri, tərcümələr, sənaye kataloqları, normativ-texniki sənədlər, ixtiralar, 

ixtiraçılıq-patent hüquqları haqqında ədəbiyyat, patentlər, mətbuatda dərc olunmayan ədəbiyyatlar 

qorunub saxlanır. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın neft və qaz hasilatı sənayesi sahəsinə aid olan 

qədim ədəbiyyatlar da fondda xüsusi saxlanılır. 

Cakin cədvəldən də göründüyü kimi, Azərbaycan dilində olan ədəbiyyatın ayrıca statistikası 

aparılmamışdır. Fondun ümumi həcminə və digər dillərdə olan ədəbiyyatın (bu rəqəmin xarici dildə olan 

yalnız kitablara aid olduğunu düşünürük) rəqəmlərinə əsasən fonddakı 292130 nüsxə kitabdan 403-ü 

xarici ədəbiyyatdırsa (burada rus dilində olan ədəbiyyat nəzərə alınmayıb çox güman ki. Çünki bu 
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kitabxananın fondunun əsas hissəsini məhz rus dilində olan kitablar təşkil edir), bu zaman yerdə qalan 

288092 kitab Azərbaycan və rus dillərində olan ədəbiyyatın sayıdır.  

Təəssüf ki, kitabxanada avtomatlaşdırmanın vəziyyəti qənaətbəxş deyil və kadrlardan yalnız 100-də 

18%-i ali ixtisas təhsillilərdir. 

 

 
 

Göründüyü kimi, fondun əsas hissəsini patentlər təşkil edir. II sırada ETİ xarakterli materiallar, 

davamında dövri mətbuat, daha sonra isə kitablar gəlir.  

 

292130
578328

9765

634294

12261427

Ümumi fondun tərkibi

kitab

dövri mətbuat

avtoreferat

ETİ xarakterli material

patent
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının tabeliyində olan kitabxanaların rəqəm 

göstəriciləri: 

Tərkibində:  

“Kurort” Səhmdar Cəmiyyəti – 4 kitabxana  

Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası – 1 kitabxana 
 

 

№ İşin növləri       2021-ci il üzrə işin yerinə yetirilməsi 

Uçot vahidi 

     1. 
Fondda olan kitabların ümumi sayı 

Dillər iizrə: 

43402 

 - Azərbaycan dilində 14443 

 • latın qrafikasında 6060 

 • kiril qrafikasında 8383 

 - Rus dilində 28777 

 - Digər dillərdə 182 

    2. 
Fondda olan elektron nəsrlərin ümumi sayı  

Dillər iizrə: 

188 

 - Azərbaycan dilində 130 

 - Rus dilində 58 

 - Digər dillərdə - 

    3. Dövri mətbuata abunə  

  Qəzet Pandemiya dövrü 

  Jurnal Pandemiya dövrü 
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    4. Ümumi oxucu sayı 1066 

    5. Virtual oxucuların sayı 683 

    6. İl ərzində yeni daxil olan ədəbiyyatın ümumi sayı 707 

    7. İl ərzində fonddan çıxarılan ədəbiyyat - 

    8. İl ərzində oxucu gəlişi Pandemiya dövrü 

    9. 

Kitab verilişi cəmi: 

 

643 

Pandemiya dövrü 

 O cümlədən: - abonement - 

 - oxu zalı 

- elektron göndəriş 

- 

   10. Kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) ümumi 

Sayı 

O cümlədən: 

 

 

8 

 - ali ixtisas təhsilli 6 

 - orta-ixtisas təhsilli - 

 - ali qeyri-ixtisas təhsilli 3 

 - orta qeyri-ixtisas təhsilli - 

 - orta təhsilli - 

   11. Avtomatlaşdırmanın vəziyyəti (proqram haqqında) - 

   12. Elektron kataloqa daxil olan resursların sayı 376 

   13. Elektron kartotekaya daxil olan yazıların sayı (resurslar) 376 

   14. Elektron kitabxanaya daxil olan sənədlərin ümumi sayı 376 

   15. Kütləvi tədbirlərin sayı - 

   16. Kompüterlərin sayı 6 
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı kitabxanaçılıq fəaliyyətinə XX əsrin əvvəllərindən başlasa da, 

əsasən 20-ci illərdən geniş kitabxana şəbəkələri yaratmağa başladı. 1937-ci ildə 117 kitabxanası fəaliyyət 

göstərirdi. 1950-80-ci illərdə Həmkarlar İttifaqı kitabxana şəbəkələri müntəzəm olaraq çoxalmış, lakin 

müstəqilliyin ilk illərində mövcud olan bir sıra çətinliklər səbəbilə İttifaqın 326 kitabxanasında 90-ı 

qalmışdı. Kitabxanaların bağlanmasının əsas səbəbi müharibənin yaratdığı çətinlik idi.  

Hazırda isə tabeliyində 5 kitabxana mövcuddur. 

 
Fondun  

ümumi 

həcmi 

Ümumi 

oxucu  

sayı 

Il ərzində  

oxucu  

gəlişi  

(nəfər) 

Kitab verilişi  

(dövri mətbuat  

və s. daxil  

olmaqla) 

Ümumi işçi  

sayı 

İl ərzində daxil 

olmuş ədəbiyyat 

sayı  

43402 

 

14442 Az.  

(6059 latın,  

8383 kiril) 

 

28777 rus, 

182 digər  

dil. 

1066 62727 784491 8 

 

(2 nəfər ali 

ixtisas, 

6 nəfər ali  

qeyri- 

ixtisas 

təhsilli) 

1041  

(334- Əmək və 

Sosial 

Münasibətlər 

Akademiyası, 

707-“Kurort” 

Səhmdar 

Cəmiyyəti) 
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Cədvəldən aydın olur ki, konfederasiyanın tərkibinə daxil olan kitabxanaların fondunda dövri 

mətbuat yalnız 2 dildə (Azərbaycan və rus) mövcuddur. Digər dillərdə qəzet və jurnal təəssüf ki, 

komplektləşdirilmir.  

Bundan başqa, elektron göndəriş sistemi ilə pandemiya dövründə kitabxanalar çalışmamış və bu 

səbəbdən kitab verilişinin sayı da az olmuşdur. Lakin pandemiyanı səbəb kimi göstərərək il ərzində oxucu 

gəlişi olmamışdır qeyd edilib. Bəs buradakı 643 ktab verilişi virtual həyata keçirilməmişdirsə necə 

olmuşdur? 

Kitabxanalarda kütləvi tədbirlər ya keçirilməmiş, ya da qeydiyyatı aparılmamışdır.  

Konfederasiyanın tərkibindəki 5 kitabxanaya ümumi 6 kompüter düşür və bu olduqca aşağı 

rəqəmdir. 

Kitabxanalar hər hansı AKİS ilə çalışmır, yalnız ənənəvi kitabxana prosesləri tətbiq olunmaqla 

çalışır.  Lakin elektron kataloq- kartotekaya və elektron kitabxanaya daxil edilmiş resursların hər birində 

rəqəm göstərilir və bu rəqəm enidir hər birində. Əgər AKİS tətbiq olunmursa bu rəqəm hər halda primitiv 

olaraq kitabxananın kompüterində olan  hazır kitab pdf-lərinin sayıdır.  

Kitabxanaların işçi kontingenti əsasən ali ixtisas və ali qeyri-ixtisalılardan ibarətdir. 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının rəqəm göstəriciləri: 

 
№  

İşin növləri 

2021-ci il üzrə işin 

yerinə yetirilməsi 

Uçot vahidi 

   1. Fondda olan kitabların ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

1323213 

 - Azərbaycan dilində 185420 

 • latın qrafikasında - 

 • kiril qrafikasında - 

 - Rus dilində  749687 

 - Digər dillərdə 246813 

   2.  Fondda olan elektron nəşrlərin ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

4975 disk 

 - Azərbaycan dilində - 

 - Rus dilində  - 

 - Digər dillərdə - 

   3. Dövri mətbuata abunə  

 - Qəzet - 

 - Jurnal - 

   4. Ümumi oxucu sayı 6752 

   5. Virtual oxucuların sayı  - 

   6. İl ərzində yeni daxil olan ədəbiyyatın ümumi sayı 18527 

   7. İl ərzində fonddan çıxarılan ədəbiyyat 10 nüsxə 
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   8. İl ərzində oxucu gəlişi  205 (pandemiya şəraitinə görə) 

   9. Kitab verilişi cəmi: 727 (pandemiya şəraitinə görə) 

 O cümlədən: 

- abonement 

 

320 

 - oxu zalı 

- elektron göndəriş 

- 

- 

  10. Kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) ümumi sayı 

O cümlədən: 

 

 
192 

 - ali ixtisas təhsilli 44 

 - orta-ixtisas təhsilli 26 

 - ali qeyri-ixtisas təhsilli 108 

 - orta qeyri-ixtisas təhsilli 11 

 - orta təhsilli 3 

  11. Avtomatlaşdırmanın vəziyyəti (proqram haqqında) İRBİS-64 + normal vəziyyətdə 

  12. Elektron kataloqa daxil olan resursların sayı 186000 

  13. Elektron kartotekaya daxil olan yazıların sayı 26669 

  14. Elektron kitabxanaya daxil olan sənədlərin ümumi sayı 1200 nüsxə 

  15. Kütləvi tədbirlərin sayı 18 tədbir (pandemiyaya görə) 

  16. Kompüterlərin sayı 294 
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1924-cü ildə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, T.Şahbazi, 

H.Zeynallı və başqalarının təşəbbüsü  və yaxından köməyi ilə Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 

Cəmiyyətinin nəzdində yaradılmış AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası  Azərbaycanda milli və dünya 

əhəmiyyətli elmi nəşrlərin zəngin fondlarına malik olan universal təmayüllü, aparıcı elmi kitabxanalardan 

biridir. 

Baxmayaraq ki, AMEA-nın tərkibində digər elmi-tədqiqat  institutlarının kitabxanaları da var, bizə 

yalnız MEK-in statistikası təqdim edilmişdir. Bunu MEK-in ümumi istifadə üçün açıq olması ilə 

əlaqələndiririk. Həmçinin son ildə strukturda olan dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq bir sıra müəssisələr Elm 

və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçmişdir. 

Təqdim edilən rəqəm göstəricilərinə əsasən deyə bilərik ki, fondda olan Azərbaycan dilində 

ədəbiyyatın qrafikaya əsasən bölgüsü və qeydiyyatı apaılmamışdır. Həmçinin disklərin dilə görə say 

tərkibi yoxdur və ən vacibi isə dövri mətbuatın say göstəriciləri nəzərə alınmır. Belə görünür ki, abunəlik 

yoxdur, qəzet və jurnalların sayını təyin etmək olmur.  

Bundan əlavə, elektron göndəriş mövcud deyil və virtual oxucuların da qeydiyyatı aparılmır.  

2021-ci ildə yalnız abonement vasitəsilə xidmət olmuşdur. İl ərzində oxucu gəlişi ən az məhz bu 

kitabxananın payına düşür.   

Kitabxana işçilərinin yalnız 100-də 22,91%-ni ali ixtisas təhsillilər təşkil edir. Böyük əksəriyyət ali 

qeyri-ixtisasçılardan ibarətdir. 
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Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Bakı şəhəri və regional təhsil idarələrinin 

tərkibində olan kitabxanaların rəqəm göstəriciləri: 

  

Respublikamızda elə bir məktəb yoxdur ki, onun kitabxanası olmasın. Ölkəmizdə bu kitabxana 

şəbəkəsinin formalaşması 1920-ci illərə dayanır. Həmin illərdə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı 

tərəfindən kütləvi şəkildə məktəblərin yaradılması, 1930-cu illərdə ölkənin sənayeləşdirilməsi illərində 

məktəblərinin sayının artması, 1937-ci ildə məktəb kitabxana şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi haqqında 

qərarın qəbul edilməsi və komplektəşdirmənin “Azərkitab”a tapşırılması bu işə təkan verdi. Sonralar, 

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsinin mənfi təsiri özünü göstərdi. Yalnız ötən əsrin 

ortalarından sonra nisbətən canlanma müşahidə edildi və nəhayət, müstəqillikdən sonra məktəb 

kitabxanalarının işində sürətli proqres baş verdi.  

Elm və Təhsil Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsinə nəzdində olan ali, orta ixtisas və orta məktəblərin 

kitabxanaları daxildir. Təhsil prosesinin təşkilində bu kitabxanaların rolu danılmazdır. Kitabxana hər bir 

ali və orta məktəbin bir nömrəli laboratoriyası, tədris və elmi bazasıdır.  

Nazirliyin tərkibində olan ali, orta ixtisas və peşə məktəblərinin, Təhsil İnstitutunun rəqəmlərini 

əldə etmək mümkün olmamışdır. Təqdim edilən rəqəmlər yalnız nazirliyin öz kitabxanası və ölkə üzrə 

məktəb kitabxanalarını əhatə edir. Təəssüf ki, nə ümumi oxucu sayı, nə il ərzində oxucu gəlişi, nə də kitab 

verilişi və digər vacib rəqəmləri müəyyən edilə bilməmişdir. 
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№ Regional Təhsil İdarəsinin adı 
Dərsliklə-

rin sayı 

Bədii 

ədəbiyyatın 

sayı 

Uşaq 

ədəbiyya- 

tının sayı 

Elmi-sivasi 

ədəbiyyatın 

sayı 

Xarici 

ədəbiyyatın 

sayı 

Ensiklo-

pediyala- 

rın sayı 

1 Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsi 1404633 264700 58780 13047 56366 35912 

2 Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsi 238259 89536 30610 15873 346096 15647 

3 Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsi 1718194 694179 88068 51037 154803 64348 

4 Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi 1456890 527951 118850 25502 120997 47433 

5 Mil-Muğan Regional Təhsil İdarəsi 603475 210904 39508 13599 37647 30636 

6 Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi 964012 375351 75308 51509 13436 30773 

7 Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsi 812199 350619 82179 23205 85295 42400 

8 Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi 1023411 448679 90834 31314 90643 52160 

9 Şəki - Zaqatala Regional Təhsil İdarəsi 1059891 542817 98715 51994 93637 62777 

10 Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsi 643019 272008 57814 21486 78061 26511 

11 Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsi 1059946 291985 55187 21393 60771 45055 

12 Gəncə-Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi 2213447 393430 59201 28802 65479 26789 

13 Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi 8824995 1045003    219580 

Cəmi  22022,371 5507,162 855,054 348,761 1203,231 700,021 

 

Təbii olaraq təhsil kitabxana şəbəkələrinin fondlarının əsas hissəsini dərsliklər təşkil edir. Bədii 

ədəbiyyatın sayı uşaq ədəbiyyatından 6, 4 dəfə çoxdur. Təəssüf ki, Bakı ş. Təhsil İdarəsi tərkibindəki 

kitabxanalarda uşaq ədəbiyyatı, elmi-siyasi ədəbiyyat və xarici ədəbiyyatın say göstəriciləri 

verilməmişdir.  
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Regionlar üzrə nəzər yetirdikdə isə ən çox ədəbiyyat sayı əsasən Bakı ş. Təhsil İdarəsinin payına 

düşür. II sırada isə Gəncə-Daşkəsən və daha sonra Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarələrinin 

nəzdindəki kitabxanalar gəlir. Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsi tərkibindəki kitabxanalar fondun 

həcminə görə ən sonuncu yerdə durur.  

Elm və Təhsil Nazirliyinin inzibati binasında yerləşən öz kitabxanasının rəqəmləri isə bu şəkildə 

olmuşdur: 

 Kitablar  Dərslik   Dövri mətbuat  Oxucu sayı 

 Azərbaycan 

 fondu 

 Xarici fond  Azərbaycan 

 bölməsi 

Rus bölməsi  Qəzet Jurnal 

 240  84  145  84  1015   22 

Cəmi  324  229   1037  1053 

 Fondun ümumi həcmi  Ümumi 

 oxucu 

  sayı (nəfər) 

     Il ərzində 

oxucu gəlişi (nəfər) 

 Kitab verilişi 

(həmç. dövri 

mətbuat) 

Ümumi işçi 

 sayı (nəfər) 

30.636.600+1361 nazirliyin 

öz kx.fondu = 31.997.600  

Bunun: 

Digər dillərdə 1.203231+ 

84 nazirlik = 1.203315 
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Diaqramdan bütün regionalr üzrə 2021-ci il üçün ümumi fondun həcmini təyin etmək mümkün olur. 

Bütün regionlar üzrə ümumi fondun sayı isə 30.363.600 olmuşdur. 

Uşaq ədəbiyyatının həcminə görə Mərkəzi Aran, elmi-siyasi ədəbiyyatın sayına görə Şəki-Zaqatala, 

xarici ədəbiyyatın miqdarına görə Dağlıq Şirvan, ensiklopediyaların sayına görə isə Bakı şəhərindən 

sonra Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin kitabxanaları gəlir.  
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Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı 

Kitabxanasının rəqəm göstəriciləri: 

№ 

İşin növləri 

2021-ci il üzrə işin 

yerinə yetirilməsi 

Uçot vahidi 

1. 
Fondda olan kitabların ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

1106080 

- Azərbaycan dilində 374583 

• latın qrafikasında 285991 

• kiril qrafikasında 85592 

- Rus dilində 724365 

- Digər dillərdə 10132 

2. Fondda olan elektron nəşrlərin ümumi sayı 

Dillər üzrə: 

23 

- Azərbaycan dilində 13 

- Rus dilində 10 

- Digər dillərdə - 

3. Dövri mətbuata abunə 20 

- Qəzet 6 

- Jurnal 14 

4. Ümumi oxucu sayı 14163 

5. Virtual oxucuların sayı - 
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6. İl ərzində yeni daxil olan ədəbiyyatın ümumi sayı 662 

7. İl ərzində fonddan çıxarılan ədəbiyyat 625 

8. İl ərzində oxucu gəlişi  90538 

9. Kitab verilişi cəmi: 997156 

 O cümlədən: 
- abonement 

 
463927 

 - oxu zalı 

- elektron göndəriş 

533214 

15 

10. Kitabxana işçilərinin (texniki işçilər istisna olmaqla) ümumi sayı 

O cümlədən: 

 

 

18 

 - ali ixtisas təhsilli 6 

 - orta-ixtisas təhsilli 3 

 - ali qeyri-ixtisas təhsilli 5 

 - orta qeyri-ixtisas təhsilli 4 

 - orta təhsilli - 

11. Avtomatlaşdırmanın vəziyyəti (proqram haqqında) - 

12. Elektron kataloqa daxil olan resursların sayı - 

13. Elektron kartotekaya daxil olan yazıların sayı - 

14. Elektron kitabxanaya daxil olan sənədlərin ümumi sayı - 

15. Kütləvi tədbirlərin sayı - 

16. Kompüterlərin sayı 7 
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Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası tərəfindən təqdim edilmiş rəqəmlərə əsasən 

kitabxanada AKİS tətbiq olunmur və virtual oxucular da yoxdur. İl ərzində heç bir kütləvi tədbir təşkil 

edilməmişdir.   

Yazılmış 15 elektron göndəriş isə yəqin ki, e-mail vasitəsilə bibliqrafik sorğulara cavab və ya hazır 

pdf-lər olmuşdur. Bu rəqəmi virtual oxucu sayı kimi də vermək olardı.  

Kənd təsərrüfatı kitabxanası şəbəkəsinin yaranıb formalaşması XX əsrin 20-30-cu illərinə təsadüf 

edir. 1921-ci ildə Xalq Torpaq Komissarlığı tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Mərkəzi Kitabxanası yaradılmış, 

1929-cu ildə Politexnik İnstitutunun Kənd Təsərrüfatı fakültəsinin bazasında Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutu açılmışdı.   

Ötən əsrin 70-ci illərində respublikamızda kənd təsərrüfatı üzrə 20-dən çox elmi-tədqiqat institutu 

kitabxanası fəaliyyət göstərirdi. Bu kitabxanalar respublikanın kənd təsərrüfatının idarə orqanlarına, 

onların işçilərinə, kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə, təcrübə stansiyalarının elmi işçilərinə, sahə üzrə ali 

və orta ixtisas məktəblərinin müəllim və tələbələrinə xidmət etmişlər.  

Respublika əhəmiyyətli kitabxana statusuna malik olan Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı 

Kitabxanası ixtisaslaşdırılmış ümumi kitabxanalara xas olan bütün xüsusiyyətləri yerinə yetirir və ölkədə 

bu sahənin idarə edilməsində iştirak edən orqanlara müvafiq materiallarla kömək edir.  
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Nəticə 

Aparılan tədqiqata əsasən ölkə kitabxanalarının 2021-ci il üçün əsas statistik göstəriciləri: 

Kitabxana 

şəbəkəsi 

Fondun həcmi Elektron 

resurs sayı 

İl ərzində 

daxil olan 

ədəbiyyat 

İl ərzində 

çıxarılan 

ədəbiyyat 

Ümumi 

oxucu 

sayı 

Il ərzində 

oxucu 

gəlişi 

İl ərzində 

ədəbiyyat 

verilişi 

Işçi sayı 

Texniki 13.902.572 46834 4426 5413 1543 1346 4623 86 

Tibb 925408 7288 942 3462 40924 164023 990048 201 

Kənd 

təsərrüfatı 

1.106.080 23 662 625 14163 90538 997156 18 

Təhsil 31.997.600  T Ə Q D İ M    E D İ L M Ə Y İ B 

Həmkarlar 43402 188 707 Təqdim 

edilməyib 

1066 Təqdim 

edilməyib 

643 8 

AMEA 1.323.213 4975 18527 10 6752 205 727 192 

Mədəniyyət 29.208.573 1.770.363 105.810 274.120 2.102.000 21.001.846 21.900.000 7868 

Cəmi 78.506.848 1.829.671 131.074 283630 2.166.448 21.257.958 23.893.197 8373 
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Cədvəldən göründüyü kimi, ölkə üzrə aparılmış statistik təhlilə görə ən böyük kitabxana fondu 

tədqiq edilmiş il üçün təhsil kitabxanaları şəbəkəsinin payına düşmüş, ikinci sırada mədəniyyət, sonra isə 

texniki kitabxana şəbəkəsi gəlmişdir. Ən az fond isə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası kitabxanalarına 

aiddir.  

Elektron resurs, həmçinin ümumi oxucu sayı, oxucu gəlişi, ədəbiyyat verilişi və işçi sayına görə 

Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsi ilk sırada qərarlaşır.  

Ölkə üzrə kitabxana işçilərinin sayına görə II sırada AMEA, 3-də tibb kitabxanaları gəlir.  

Ümumi oxucularının sayına görə II yerdə tibb kitabxanaları şəbəkəsi durur.  

Elektron resurs sayına baxdıqda deyə bilərik ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Həmkarlar İttifaqı 

Konfederasiyasının kitabxanaları resurs yaratmır. Belə ki, bu kitabxanalar AKİS ilə çalışmırlar. Mövcud 

rəqəmlər isə hazır internet pdf-ləri və ya disklərə aiddir.  

İl ərzində çıxarılan ədəbiyyat sayı texniki, tibb və mədəniyyət kitabxanalarında il ərzində daxil 

olmuş ədəbiyyat sayından çoxdur. 

İl ərzində ədəbiyyat verilişi il ərzində oxucu gəlişindən ölkə üzrə 2.635.239 çoxdur. 

Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası ilə tibb kitabxanaları şəbəkəsinin il ərzində 

ədəbiyyat verilişi sayı təxminən eyni, hətta birincinin rəqəmləri 7108 çoxdur. Bu isə iki tərəfdən birinin 

göstəricilərinin səhv olduğunu aşkarlayır. Düşünürük ki, şəbəkə üzrə ədəbiyyat verilişi 1 kitabxananın 

göstəricilərindən daha çox olmalıdır.  

Problemlər təbii ki, mövcuddur və müasir dövrdə kitabxana işində meydana gələn bu problemlərin 

mənbələri və səbəbləri müxtəlif ola bilər. Kitabxana işində meydana gələn ziddiyyətli problemlərin 
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səbəbləri kitabxana şəbəkələrinin inkişafı və yerləşdirilməsindəki nöqsanlar, elmi-texniki tərəqqinin 

inkişafı ilə əlaqədar kitabxana xidmətində müasir informasiya texnologiyasının tətbiqinin ləngiməsi, 

kitabxana fondlarının cəmiyyətin, konkret xidmət dairəsinin informasiya tələbatlarına uyğunsuzluğu, 

normativ aktlara əməl edilməməsi, kitabxanaların fəaliyyətində bazar iqtisadiyyatı qanunlarının nəzərə 

alınmaması, kollektivlərdə dövlət intizamının pozulması, kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsindəki 

əyintilər, əməyin elmi təşkilinə əməl edilməməsi və s. neqativ hallarla əlaqədar ola bilər. Bu, 

problemlərin meydana gəlməsi səbəblərinin araşdırılması, təhlil edilməsi, qiymətləndirilməsi, idarəetmə 

qərarlarının hazırlanması və qəbul edilməsinin ən vacib şərtlərindən biridir. 
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