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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi və M.F.Axundov adına
Milli Kitabxana birgə layihəsi olan “Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya
məkanında” çoxcildliyinin 3-cü cildinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sisteminə daxil
olan bütün məktəblərin, idarə, təşkilat və müəssisələrin nəzdində fəaliyyət göstərən (nəşrin
I və II cildlərinə daxil edilmiş kitabxanalar istisna olmaqla) kitabxanalar haqqında
məlumatlar daxil edilmişdir. Oxucular bu cilddə əks olunan məlumatlar vasitəsi ilə
respublika əhəmiyyətli 8 muzeyin, Bakı şəhərində, habelə Respublikamızın 46 şəhər və
rayonunda (o cümlədən qəsəbə və kəndlərdə) fəaliyyət göstərən müxtəlif tipli 133 musiqi
məktəbi kitabxanasının və digər kitabxanaların işi ilə yaxından tanış ola biləcəklər.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq hazırlanan və nəşr olunan bu məlumat kitabı bütün
mədəniyyət işçiləri üçün faydalı olacaq və onlar üçün gərəkli məlumat mənbəyinə
çevriləcəkdir.

Məlumat kitabının ilk səhifələrində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin son illərdə
kitabxana işinin inkişafına və milli mədəniyyətimizin tərəqqisinə geniş yol açan
sərəncamlar, habelə “Əlavələr” də bu sərəncamların həyata keçirilməsini təmin edən rəsmi
sənədlər və digər materiallar verilmişdir.

© M.F.Axundov adına Milli Kitabxana
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Tarixən özünün yüksək kitab mədəniyyəti

ilə tanınan  və zəngin kitabxanaları ilə

şöhrət tapan Azərbaycanda bu gün də

kitabxanalar şəbəkəsinin inkişaf etdiril-

məsinə xüsusi diqqət yetirilir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Xalqımızın yaratdığı
qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanmasında, bəşər
mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin
intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır.

Ölkəmiz qədim dövrlərdən başlayaraq öz yüksək kitab mədəniyyəti ilə seçilmiş və
zəngin kitabxanaları ilə tanınmışdır. Azərbaycanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanılan və
xalqımızın ədəbi-estetik, elmi-mədəni fikir dünyasını əks etdirən çox sayda əlyazma XIX
əsrin əvvəllərindən regionda cərəyan edən hadisələr nəticəsində ölkə xaricinə aparılmış və
bu gün də dünya kitabxanalarında Şərq fondlarının əsasını təşkil edərək mühafizə olunur.

XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının güclənməsi, neft sənayesinin
görünməmiş yüksəlişi və ictimai-siyasi həyatda baş verən dəyişikliklər ölkəmizin elm-
mədəniyyət mərkəzi kimi tanınan şəhərlərində kitabxanalar şəbəkəsinin yaradılması və
genişləndirilməsinə gətirib çıxarmışdır.

XX əsrdə milli kitabxana mədəniyyəti tarixinin yaddaqalan hadisələri baş vermiş və
respublikanın ən böyük kitab xəzinələri yaradılmış, bütün bölgələri əhatə edən geniş
kitabxanalar şəbəkəsi qurulmuş və mərkəzləşdirilmiş, kitabxanaların maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş və Kitab Palatası təşkil edilmişdir.

Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində erməni silahlı
dəstələri işğala məruz qoyduqları ərazilərimizdə vandalizm aktı törətmiş, illərlə
fondlarında 4 milyondan artıq kitabın mühafizə olunduğu 1000-ə yaxın kitabxananı və
kitabxana filiallarını birləşdirən mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərini bütünlüklə
dağıtmışlar.

Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik Azərbaycanda 12 mindən çox
müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti "Azərbaycan
Respublikasında kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında"
qərar qəbul etmişdir. 1999-cu ildə "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qüvvəyə minmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar və "2005-2006-cı illərdə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq
edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, son üç il ərzində
ümumi sayı doqquz milyona yaxın ədəbiyyat nəşr olunmuş və ölkə kitabxanalarına
hədiyyə edilmişdir. Yeni nəşrlər kitabxana fondlarını və onlardan istifadə imkanlarını xeyli
genişləndirməklə yanaşı, həmin kitabların yerləşdirilməsi baxımından çətinliklər
yaratmışdır.

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə
kitabxanalarının tutduğu mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində informasiya cəmiyyətinin
tələblərinə uyğun olaraq müasir texnologiyaların tətbiqini zəruri edir.

Kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasının ölkəmizin ictimai-mənəvi həyatının
daha da canlanmasına təsiri baxımından böyük əhəmiyyətini və Azərbaycanın informasiya
cəmiyyətinə doğru əhatəli inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq, elmi-mədəni sərvətlərdən
hərtərəfli istifadə imkanlarının genişləndirilməsi və eləcə də Azərbaycan kitabxanalarının
dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram:
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1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə:

1.1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir informasiya
texnologiyaları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı
tədbirlər planı hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;

1.2. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təkliflərini nəzərə alaraq Azərbaycanın
regionlarında fəaliyyət göstərən kitabxanaların təmirinə, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya daşıyıcılarına ehtiyacının ödənilməsinə dair
xüsusi tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;

1.3. ölkənin iri kitabxanalarının elektron kataloqu və elektron kitabxanasının müasir
standartlar səviyyəsinə qaldırılması və onun bazasında "Azərbaycan ədəbiyyatının virtual
kitabxanası"nın oxucuların tam istifadəsinə verilməsini təmin etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müvafiq qurumlarla
birlikdə "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nı hazırlayıb üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi məktəb kitabxanalarının maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologiyaları ilə
təchizatına dair tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Akademiya şəhərciyi"nin ərazisində
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanası üçün yeni binanın tikilməsi
ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

6. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 aprel 2007-ci il
№ 2106
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Azərbaycan qadınlarının bir qrupuna fəxri adların verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan qadınlarının ölkənin inkişafında rolunu nəzərə alaraq mədəniyyət, təhsil və
səhiyyə sahələrində xidmətlərinə görə aşağıdakı qadınlara Azərbaycan Respublikasının
fəxri adları verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi”

Əsgərova Nigar Cərulla qızı
Məmmədova Validə İmran qızı

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi”

Hüseynova İradə Mehdiqulu qızı
İsrafilbəyova Bidubə Abbas qızı
Mikayılova Aygün Arif qızı
Mirabdullayeva Xanım Seyidbaba qızı
Mirzəyeva Lətifə Aslan qızı
Muradova Ofelya Aslan qızı
Naxçıvanlı Aqiyə Həbib qızı
Seyidova Adilə Bağır qızı
Seyidova Rahilə Şahbaz qızı
Səlimova Nigar Əzizağa qızı
Şükürova Elmira Əvəz qızı
Vəliyeva Məhəbbət Məhərrəm qızı

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi”

Bağırova Hicran Firudin qızı
Mircavadova Almaz Qafar qızı
Tapdıqova Elmira İsmayıl qızı

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi”

Adıgözəlova Telnaz İsa qızı
Axundova Raziyə Əliş qızı
Əliyeva Elmira Hümmət qızı
Hacıyeva Məryəm Zəkrulla qızı
Xəlilova Rəxsanə Ələvəz qızı
İbrahimova Sara Hökmulla qızı
İslamova Oliya Zəbi qızı
İsmayılova Xuraman İsbi qızı
Məlikova Zərifə Xanağa qızı
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Mövsümova Lətifə Əjdər qızı
Salayeva Natella Sirac qızı
Vəzirova Liana Leonidovna

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı şəhəri, 25 sentyabr 2008-ci i
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Türkdilli ölkələrin milli kitabxana direktorlarının konfransı və
“Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” əməkdaşlıq təşkilatının ümumi

iclasının iştirakçılarına
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Müraciəti

Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Sizi – türkdilli ölkələrin milli kitabxana direktorlarının konfransı və “Avrasiya

Kitabxanalar Assambleyası” əməkdaşlıq təşkilatının ümumi iclasının iştirakçılarını səmimi
qəlbdən salamlayır, hər birimizə uğurlar, cansağlığı və firavanlıq arzulayıram.

Müstəqil  Azərbaycan dövlətinin dünya mədəni məkanına inteqrasiyasında türkdilli
dövlətlərlə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son illər ərzində respublikamızda
müxtəlif sahələrdə artıq ənənəvi şəkil almış irimiqyaslı forum və konfransların təşkili də
məhz bu məqsədə xidmət göstətməkdədir.

Sizin tədbiriniz Azərbaycan Milli Kitabxanasının yaradılmasının 85 illik yubleyi ilə
eyni vaxta təsadüf edir. Hər bir kitabsevərə qürur hissi bəxş edən bu tarix ölkələrimizin
mədəni həyatında nəzərə çarpan hadisədir. Tarixən özünün yüksək kitab mədəniyyəti ilə
tanınan və zəngin kitabxanaları ilə şöhrət tapan Azərbaycanda bu gün də kitabxanalar
şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan dillində latın qrafikası
ilə kütləvi nəşirlərin həyata keçirilməsi sayəsində son üç ildə dünya və Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunələrindən ibarət, ümumi tirajı 10 milyona çatan 500-dən artıq kitabın çap
olunub ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilməsi ilə kitabxana fondları mütəmadı
zənginləşmiş, onlardan faydalanma imkanları xeyli genişlənmişdir.

Qlaballaşan dünyada informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq müasirləşən
milli kitabxanalar ölkələrin davamlı inteqrasiyası və xalqların qarşılıqlı mədəni
əlaqələrinin zənginləşməsi proseslərinə öz layiqli töhfələrini verməkdədir. Ümidvaram ki,
konfransınızda müzakirəyə çıxarılan məsələlər və qəbul edilən qərərlar milli kitabxanaların
xalqlarımızın mədəni sərvətlərinin yaşadılması və intellektual potensialının artırılmasında
rolu baxımından faydalı olacaqdır.

Konfrans iştirakçısı olan dost və qardaş ölkələrin milli kitabxanalarının rəhbərlərinə,
Azərbaycan Milli Kitabxanasının kollektivinə mənəvi dəyərlərimizin, bəşər mədəniyyəti
xəzinəsi incilərinin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə çatdırılması naminə nəcib
fəaliyyətlərində yeni- yeni nailiyyətlər arzu edirəm.

Dərin hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il
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M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarının
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə Mirzə Fətəli
Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı
ilə təltif edilsinlər:

Ağayeva Fatma Həsən qızı
Bayramov Dəmir Əmrah oğlu
Əsədova Bənövşə Ağamalı qızı
Həmidova Hərifət Mülki qızı

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il
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M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarına
“Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının

verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə Mirzə Fətəli
Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının aşağıdakı əməkdaşlarına “Azərbaycan
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı verilsin :

Əmrahova Yaşar Mustafa qızı
Hacıyeva Mələkxanım Məmməd qızı
Məmmədov Fazil Həsənbala oğlu
Məmmədova Tamilla Rəhim qızı
Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2008-ci il  6 oktyabr tarixli 3072
nömrəli Sərəncamı ilə TƏSDİQ
EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə

DÖVLƏT PROQRAMI

1. Ümumi əsaslar

1.1. Mövcud vəziyyət

Tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanılmasında, nəsildən-
nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətin intellektual, mənəvi potensialının inkışafında
əvəzsiz rol oynayan kıtabxanaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi bu sahədə əsaslı
islahatların aparılmasını, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə
zənginləşdirilməsini, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin
təcrübəsindən istıfadə edilməsinı, elektron məlumat banklarının yaradılmasını,
kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini zəruri edir və bütün
bunlar mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana
şəbəkəsində müxtəlif formada 40 milyon nüsxəyə yaxın informasiya daşıyıcıları və
digər ənənəvi sənədlər qorunub saxlanılır. Son illər ərzində ölkədə kitabxana işinin
inkişafı sahəsində bir sıra mühüm sənədlər qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli 56 nömrəli və "2005-2006-cı illərdə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq
edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli 562 nömrəli Sərəncamları ilə təsdiq
edilmiş siyahı üzrə latın qrafikası ilə nəşr olunmuş kitablar ölkənin bütün
kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Azərbayacan Respublikası Prezidentinin Müvafiq fərman və sərəncamları ilə təstiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı (2004-2008-ci illər)", "Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramı", "Azərbaycan Respublikasında rabitə və
informasiya texnologıyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı
(Elektron Azərbaycan)", "Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin
informasiya və kommunıkasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci
illər)" kimi mühüm sənədlərdə kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı və
modernləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkədə baş verən hadisələr kitabxanaların da
fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmiş, kitab nəşri və kitab təchizatı sistemi tamamilə iflic
vəziyyətinə düşmüş, onların maddi-texniki bazasının olduqca zəifləməsinə gətirib
çıxarmışdır. Bütün bunlar kitabxana sahəsinin tənəzzülünə səbəb olmuşdur. Nəticədə
kitabxanalar real və potensial oxucularını itirmiş, xeyli sayda kitabxanalar bağlanılmış,
əksəriyyəti oxucu tələbatını ödəyə bilməmiş, mövcud ştat vahidləri ixtisar edilmişdir.
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1990-cı ildə respublika üzrə kütləvi kitabxanaların kitab fondu 45,3 milyon, 2002-ci
ildə 36,9 milyon, 2003-cü ildə 36,8 milyon nüsxəyə enmişdir. 2004-cü ildə isə bu
göstərici 36,5 milyon nüsxə təşkil etmişdir. Bunun əsas səbəbi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən respublika ərazisinin 20 faizinin işğal olunması nəticəsində 9
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin, 927 kitabxananın tamamılə məhv edilməsi,
kitabxanaların yeni nəşrləri almaq üçün vəsaitlə təmin edilməməsi, habelə kitabxana
fondlarından məzmunca əhəmiyyətini itirmiş və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kitabların
çıxarılması olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında 12 mindən çox müxtəlif tipli kitabxananın daxil
olduğu geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsi mövcuddur. Bu şəbəkəyə yalnız kütləvi
kitabxanalar deyil, həm də elmi-texniki, uşaq, gənclər, musiqi məktəblərinin, muzey və
digər mədəniyyət və tədris müəssisələrinin, eləcə də müxtəlif təşkilatların tabeliyində
olan kitabxanalar, o cümlədən 6 respublika əhəmiyyətli kitabxana, Bakı şəhərində 84
kitabxana və filialı, 72 şəhər və rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (MKS)
daxildir. Azərbaycanın erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş ərazilərində 927
kitabxana və kitabxana filialını özündə birləşdirən 9 rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi, 4 milyondan artıq kitab fondu məhv edilmişdir.

Azərbaycanşünaslığa dair qiymətli əsərlərin böyük hissəsi XIX əsrin əvvəllərindən
Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan və digər şəhərlərinin kitabxanalarına
aparılmışdır. Həmin əsərlərin əslinin yaxud surətlərinin Azərbaycan kitabxanalarına
qaytarılması zəruridir.

Respublikada ən mühüm sənəd və digər çap əsərlərinin sığorta fondunun
yaradılmasına ehtiyac vardır. Belə fondlar sözügedən çap məhsullarının müxtəlif
dövrlərdə sosial və təbii təsirlər nəticəsində tamamilə məhv olunmasının qarşısının
alınmasına, millətin tarixi yaddaşının qorunub saxlanılmasına xidmət edir.

Dünyanın qabaqcıl ölkələrində (Fransada Pompidu, ABŞ-da Kennedi, Vaşinqton və
s.) olduğu kimi Azərbaycanda yaradılacaq Heydər Əliyev Mərkəzinin nəzdində də
Heydər Əliyev Milli Kitabxana-İnformasiya Kompleksinin təşkili zəruridir.

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil olan
kitabxanaların 90 faizi müasir tələblərə cavab vermir. Bir neçə kitabxana istisna
olmaqla, kitabxanaların əksəriyyəti yararsız vəziyyətdədir. Kitabxanaların bir çoxu
qəza vəziyyətində olan uyğunlaşdırılmış və yardımçı binalarda fəaliyyət göstərir.
Respublikanın rayonlarında kənd kitabxana filiallarının bir hissəsi şəxsi evlərdə
yerləşir. Kənd və qəsəbə kitabxana filiallarının 79,2 faizinin sahəsi darısqal
olduğundan, oxu zalları təşkil etmək qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən əhalinin   66,8
faizi   kitabxanalardan   istifadə edə bilmir. Mingəçevir,   Şəki, Naftalan, Sumqayıt,
Yevlax, Şirvan şəhər, Ağcabədi, Astara, Beyləqan, Bərdə, Qazax, Qobustan, Zaqatala,
Yardımlı, Lerik, Neftçala, Biləsuvar, Samux, Xaçmaz, Cəlilabad, Ucar, Kürdəmir və
digər rayon kitabxanalarının müxtəlif sahələrə aid yeni nəşrlərlə təminatına, fondlarının
mühafizəsinə, binalarının əsaslı təmirinə, avadanlıqla təmin edilməsinə və kitabxana-
biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasına ciddi ehtiyac vardır.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana
şəbəkəsinə daxil olan cəmi 29 müəssisədə orta hesabla 1-5 ədəd kompyuter vardır, 14
kitabxana (0,19%) internet xidmətindən istifadə edə bilir ki, bu təchizat da daimi və
sürətli deyildir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
kitabxana şəbəkəsinə daxil olan cəmi 4 kitabxanada (0,07%) kitabxana-biblioqrafiya
proseslərinin avtomatlaşdırıl-ması işinə başlanılmışdır. Tabeliyindən asılı olmayaraq,
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digər kitabxanalarda da (səhiyyə, təhsil, həmkarlar və s.) informasiya təminatı aşağı
səviyyədədir.

Kitabxana-informasiya sahəsində həll olunmamış əsas problemlərdən biri də
kitabxana fondlarının mühafizəsi və bərpası məsələsidir. Respublikada kitab
fondlarının bərpa mərkəzləri yaradılmadığından, xüsusi əhəmiyyətli nəşrlər sıradan
çıxır və mövcud fondlarda qoruna bilmir. Latın qrafikası ilə buraxılan yeni nəşrlərin
elektron daşıyıcılara köçürülməsi vacib və təxirəsalınmaz məsələlərdəndir. Fondlarda
saxlanılan nadir kitabların rəqəmli daşıyıcılara köçürülməməsi səbəbindən sözügedən
kitablar alim və tədqiqatçılar, geniş oxucu kütləsi tərəfindən az istifadə edilir, digər
tərəfdən isə qiymətli nəşr nümunələrinin və nadir kitabların saxlanılma şəraiti müvafıq
normalara uyğun gəlmədiyindən, onlar təhlükə altındadır. Belə kitablar M.F.Axundov
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında, Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi
Kitabxanasında, Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında, Milli Arxiv
İdarəsinin kitabxanalarında və digər kitabxanalarda saxlanılır.

Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələr sahəsindəki fəaliyyəti müasir tələblərə cavab
vermir. Ölkədə milli biblioqrafiyanın, milli formatın, elektron kitabxananın, toplu
kataloqun, korporativ kitabxana şəbəkələrinin olmaması dünya informasiya məkanında
layiqli təmsil edilməyə imkan vermir.

Bu gün elektron kataloqlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsınin
"Prezident Kitabxanası", M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana,
Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Bakı Dövlət
Universitetinin Elmi Kitabxanası, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin
Mərkəzi Aparatının kitabxanası, Azərbaycan Dillər Universitetinin kitabxanası,
“Xəzər” Universitetinin Elmi kıtabxanası, Qərb Universitetinin kitabxanası, F.Köçərli
adına Respublika Uşaq Kitabxanası, Şamaxı rayon və Gəncə şəhər mərkəzi
kitabxanaları istisna olunmaqla, digər kitabxanalarda yoxdur.

Kitabxana fondlarının tələbata uyğun, sistemli və məqsədli komplektləş-
dirilməməsi daim yeniləşən informasiya axınında oxucu kontingentinin itirilməsinə,
bütövlükdə əhalinin mütaliəyə marağının azalmasına səbəb olur. Respublikanın ən
böyük kitabxanalarında belə kitabsaxlayıcıların vəziyyəti (istilik, siqnalizasiya,
ventilyasiya və s. kommunikasiyalar) mövcud normalara cavab vermir.

Kitabxanaların maddi-texniki bazasının zəifliyi, əksəriyyətinin binalarının yararsız
və qəza vəziyyətində olması, xidmət və komplektləşdirmə işinin lazımi səviyyədə
olmaması, kadrların peşə hazırlığının aşağı olması, kitabxana işinə dair ədəbiyyatın və
dövri nəşrlərin kifayət qədər çap etdirilməməsi, beynəlxalq əlaqələrin zəifliyi bu
sahənin inkişafına maneçilik törədən əsas amillərdir. Bütün bunlar ölkə əhalisinin
informasiya təminatı sistemində ciddi problemlər yaradır.

"Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı" (bundan sonra - Dövlət Proqramı) Azərbaycan
Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsində mövcud problemlərin sistemli
həllinə yönəldilmişdir.

1.2. Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri

Dövlət Proqramının əsas məqsədi "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununda, habelə digər müvafiq normativ hüquqi aktlarda nəzərdə
tutulmuş müddəalara uyğun olaraq, kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin həyata
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keçirilməsıni, ölkədə tarixi-mədəni, ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi sərvətlərin toplanılmasını,
mühafızəsini və onlardan istifadə imkanlarının artırılmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Bundan başqa kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi və
istifadəsi nəticəsində müasir kitabxana-informasiya infrastrukturunun yaradılması,
istifadəçilərə göstərilən kitabxana-informasiya xidmətinin dünya standartları
səviyyəsinə çatdırılması, əhalinin intellektual potensialının və bilik səviyyəsinin
inkişafı, habelə fasiləsiz təhsilin təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılmasından
ibarətdir.

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı əsas vəzifələrin həyata keçirilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir:

- informasiya cəmiyyəti quruculuğu şəraitində beynəlxalq standartlar, normativ
hüquqi      aktlar,   milli informasiyalaşdırma   siyasəti əsasında ölkədə fəaliyyət
göstərən kitabxanaların modernləşdirilməsi;

- köklü islahatların aparılması, kitabxana-informasiya resurslarının dünya məkanına
inteqrasiyasının təmin edilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi,
idarələrarası koordinasiyanın təşkili;

- "İnformasiya cəmiyyəti", "Biliklər cəmiyyəti" Azərbaycan modelinin qurulması
prosesinə yardım göstərilməsi;

- kitab nəşri, yayımı və fondun komplektləşdirmə işini tənzimləyən, maraqlı
tərəflərin mənafeyini ifadə edən "müəllif-nəşriyyat-kitabxana-oxucu" mexanizminin və
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi;

- elektron informasiya fondlarının formalaşdırılması və virtual kıtabxanaların
inkişaf etdirilməsi, "Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası"nın oxucuların
istifadəsinə verilməsi;

- elektron kataloq və elektron kitabxanaların yaradılması işinin təmin edilməsi,
onların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması;

- kompyuterləşdirilmiş kitabxana infrastrukturunun qurulması, kitabxanaların yeni
informasiya texnologiyaları ilə təchiz edilməsi;

- kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, onların mühafızəsi və təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi;

- "Azərbaycanın kitab abidələri" dövlət reyestrinin hazırlanması, milli informasiya
resurslarının elektron daşıyıcılara köçürülməsi;

- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana-informasiya xidməti səviyyəsinin yük-
səldilməsi;

- kitabxanaların kadr təminatının yaxşılaşdırılması, bu məqsədlə fasiləsiz peşə
təhsilinin təşkili və ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi;

- kitabxana-informasiya işinin təkmilləşdirilməsi üçün müasir idarəetmə sisteminin
tətbiqi;

- maliyyələşmənin təkmilləşdirilməsi, sahə üzrə ayrılan vəsaitlərdən səmərəli isti-
fadəni təmin edən yeni iqtisadi münasibətlər sisteminin tətbiqi;

- kitabxana-informasiya sahəsində idarəetmənin müasir iqtisadi münasibətlərə və
sosial iqtisadi şəraitə yğunlaşdırılması;

- kitabxana-informasiya sahəsinə ardıcıl olaraq müxtəlif mənbələrdən əlavə
maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi, yeni xidmət növlərinin inkişafı, xüsusən də onların
regionlarda təşkili, kitabxanalarda təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi,
büdcədənkənar gəlir və xərclərin bərpa olunması, onların həcminin artırılması,
kitabxanaçıların əməyində stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi;
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- Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Federasiyası, Avropa Milli Kitabxanaları
İttifaqı, ABŞ Kitabxana Assosiasiyası, Elektron Kitabxanalar istifadəçilərinin   Beynəl-
xalq   Assosiasiyası   və digər   beynəlxalq   təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi;

- kitabxana   işi   sahəsində elmi-tədqiqat  və elmi-metodiki fəaliyyətin stimul-
laşdırılması, sahəyə aid ədəbiyyat nəşrinin genişləndirilməsi;

- kitabxana binalarının təmiri, müasir tipli yeni kitabxana binalarının inşası;
- respublika kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yeni dislokasiya xəritəsinin

işlənilməsi və müasir tələblərə cavab verməyən kitabxanalarla bağlı müvafiq
tədbirlərin görülməsi;

- Azərbaycanda kitabxana-informasiya şəbəkəsinin modernləşdirilməsini təmin
edən layihələrin işlənilməsi üçün  dövlət və donor təşkilatların cəlb edilməsi;

- kitabxana-informasiya sahəsində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri üzrə
elmi araşdırmaların genişləndirilməsi və müvafiq nəşrlərin hazırlanması;

- kitabxanaların ictimai statusunun yüksəldilməsi, kitabxana-informasiya sahəsinə
dövlət qayğısının gücləndirilməsi, habelə müxtəlif ictimai qurumlar, beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən bu sahəyə diqqətin artırılması.

1.3. Dövlət Proqramının icrasının əsas istiqamətləri

Dövlət Proqramında qeyd olunan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı
istiqamətlərdə işlərin aparılması nəzərdə tutulur:

- kitabxana  fondlarının  müasir komplektləşdirmə mexanizminin yaradılması,
inkişafi və müasir informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi;

- kitabxanaların kompyuter və informasiya-proqram təminatı, respublika üzrə kom-
pyuterləşdirilmiş kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı;

- respublikanın milli-mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının qorunması və
gələcək nəsillərə çatdırılması;

- kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, onun forma və
məzmunca yeniləşdirilməsi;

- kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin
optimallaşdırılması və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi;

- kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, kitabların hazırlanması və
nəşri;

- yeni kitabxana binalarının tikilməsi, onların, eləcə də fəaliyyət göstərən
kitabxanaların maddi-texniki bazasının müasir dövrün tələblərinə uyğun
möhkəmləndirilməsi;

- kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, genişləndirilməsi və beynəlxalq
tədbirlərin təşkili;

- M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir
informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi.
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1.4. Dövlət Proqramının maliyyə mənbələri

- Dövlət Proqramı dövlət büdcəsindən ayırmalar və qanunvericiliklə qadağan
olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdiriləcəkdir.

1.5. Gözlənilən nəticələr

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi aşağıdakı
nəticələri əldə etməyə imkan verəcəkdir:

- Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kitabxanaların fondlarının
ənənəvi və müasir informasiya daşıyıcıları ilə tam komplektləşdirilmə mexanizminin
yaradılması və bu işin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi;

- xüsusilə dəyərli, nadir və əhəmiyyətli kitab və sənədlərin surətlərindən respublika
sığorta fondunun və Azərbaycan kitabının toxunulmaz fondunun təşkil edilməsi;

- respublikanın milli-mədəni irsinin qorunması, elektron informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi  və nəsillərdən-nəsillərə çatdırılması,  qiymətli  və nadir nəşrlərin dövlət
reyestrinin hazırlanması;

- kitabxana fondlarında saxlanılan müxtəlif qrafikada nəşr olunmuş qiymətli
əsərlərin əlifbalarının konvertizasiya olunaraq oxucuların istifadəsinə verilməsi,
azərbaycanşünaslığa aid fondların zənginləşdirilməsi;

- fövqəladə hallara hazırlığın yaxşılaşdırılması;
- dünya informasiya sistemlərində Azərbaycan kitabxana resurslarının təbliği və

beynəlxalq informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi;
- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana xidmətinin yaxşılaşdırılması, bu xidmətin

əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, informasiya qıtlığının və
rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılması;

- mövcud ştat vahidləri çərçivəsində respublika kitabxana-informasiya şəbəkəsinin
təkmilləşdirilməsi, kitabxanaların birləşdirilməsi və yenidən təşkili prosesinin həyata
keçirilməsi, qənaət edilmiş vəsait hesabına əhaliyə səyyar xidmətin göstərilməsi;

- kitabxana sisteminin maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bu
sahəyə ayrılan vəsaitin yeni iqtisadi münasibətlərə uyğun rasionallaşdırılması,
subyektiv amillərin aradan qaldırılması, təminat normativinin  maliyyələşdirmə
prinsipi ilə müəyyən edilməsi,    büdcədənkənar gəlirlərin artırılması;

- respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi və kitabxanaların müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi.
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2. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı

Sıra
№-si

Tədbirlərin adı İcra müddəti (illər
üzrə)

İcraçı
təşkilatlar

1 2 3 4

2.1. Kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirmə mexanizminin
yaradılması, inkişafı və müasir informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi

2.1.1. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 15-ci maddə-
sində qeyd edilən kitabxanaların məcburi
nüsxələrlə təmin edilməsi mexanizmınin
yaradılması (ənənəvi və müasir)

2008-2009

NK, MdTN,
AMEA, TN,VN

2.1.2. Azərbaycanşünaslığı inkışaf  etdirmək
məqsədi ilə fondların ölkəşünaslığa  və
diyarşünaslığa  dair   materiallarla zən-
ginləşdirilməsi

2008-2013

MdTN, AMEA,
AO

2.1.3. Gözdən əlil  insanların informasiya
tələbatını ödəmək məqsədi ilə kitabxana
fondlarının xüsusi   nəşrlərlə komplekt-
ləşdirilməsi

2008-2009

NK, MdTN,
YİHO, ƏƏSMN,

AO

2.1.4. İşğal altında və cəbhə bölgəsində olan
rayonların kıtabxana fondlarının (onların
müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə)
bərpası

2009-2010

MdTN, QMKİDK
İİN, YİHO, AO

2.1.5. Bakı şəhərində mövcud kitabxanaların
bazasında doqquz mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemlərinin yaradılması,
şəhər və rayonlarda isə bir sıra kitab-
xana filiallarının birləşdırilməsi

2009

NK, MdTN,
YİHO

2.1.6. Ölkəşünaslığa (azərbaycanşünaslığa)
dair Rusiya Dövlət Kitabxanasında,
Rusiya Milli Kitabxanasında, Kazan,
Tbilisi şəhər və digər milli kitabxana-
larda saxlanılan ədəbiyyatın (o cümlə-
dən dövri mətbuatın) müəyyənləşdiril-
məsi və onların çatışmayan nüsxələri-
nin Azərbaycan Respublikasına gəti-
rilməsi məqsədi ilə layihələrin həyata
keçirilməsi

2010-2011

MdTN, TN, XİN,
AMEA, AO
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2.1.7. Oxuculara verilən ədəbiyyatın tematik-
tipoloji uçotunun  təşkili, fəal və qeyri-
fəal istifadə edilən nəşrlərin müəyyən-
ləşdirilməsi, oxucuların informasiya
tələbatının ödənilməsınə yönəldilmiş
sorğuların keçirilməsi və əldə edilmiş
nəticələr əsasında fondların komplekt-
ləşdirilməsi

2008-2009

MdTN, AMEA,
TKNDK

2.1.8. Respublikanın bütün kitabxanalarının
pasportlaşdırılması,  respublika üzrə
statistik göstəricilərin   hazırlanması  və
nəşri, kitabxanalarda fondların  kom-
plektləşdirilməsinə dair  monitorinqlər-
in keçirilməsi

2009

MdTN, DSK,
TKNDK

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

inkişafı

2.2.1. “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual ki-
tabxanası”nın yaradılması və oxucu-
ların istifadəsinə verilməsi

2009
NK, MdTN,
RİTN, TN,

AMEA

2.2.2. Ulu öndər Heydər Əliyevin unikal
dövlət və mədəni quruculuq təcrübə-
sinin, intellektual və mənəvi irsinin
respublikanın və dünyanm rəqəmsal irs
fondlarına daxil edilməsi

2008-2009 NK, MdTN,
AMEA

2.2.3. Kitabxanalarda müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqi, kompyuter-
ləşdirilmiş kitabxana infrastruktur-
unun, elektron informasiya resurslar-
ının və müxtəlif sahələr üzrə elektron
kitabxanaların yaradılması

2009-2010 MdTN, RİTN,
AMEA, TKNDK

2.2.4. “Biliklər cəmiyyətinin Azərbaycan
modeli” konsepsiyasmın hazırlanması 2009 MdTN, RİTN,

AMEA, AO

2.2.5. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən
kitabxanaların veb-saytlarının yaradıl-
ması, onların İnternetlə təchiz edil-
məsi, telefon xətti olmayan kitabxana-
lara telefon xəttinin çəkilməsi

2008-2009 MdTN, RİTN,
YİHO, AO

2.2.6. Azərbaycan kitabxanalarının infor-
masiya cəmiyyəti və vətəndaş cəmiy-
yəti institutları ilə birgə əməkdaşlığının
həyata keçirilməsi

2009-2010 NK, MdTN,
TKNDK

2.2.7. Mərkəzi kitabxanaların nəzdində 2008-2009 MdTN, YİHO,
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əhalinin bütün təbəqələrinə pulsuz
xidmət göstərən, müasir informasiya
texnologiyaları ilə təmin olunmuş
hüquq-informasiya mərkəzlərinin yara-
dılması (kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində, ictimai əsas-
larla)

AO

2.2.8. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər
üçün tərbiyə müəssisələrinin
kitabxanalarında müasir kompyuter
texnologiyaları ilə təmin olunmuş
informasiya resus mərkəzlərinin
yaradılması (kitabxana-ların mövcud
ştat vahidləri çərçivə-sində, ictimai
əsaslarla)

2009 MdTN, ƏN, TN,
AQUPDK, YİNO

2.2.9. “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbay-
can tarixi”, “Azərbaycan muzeyləri”,
“Qobustan”, “Azərbaycanın turizm
gözəllikləri” adlı elektron kitabxana-
ların yaradılması (mövcud kitabxana-
ların bazasında şəbəkə və ştat sayı
dairəsində)

2009-2010 MdTN, RİTN,
AMEA

2.2.10. Bir sıra rayon uşaq kitabxanalarında
“Uşaq hüququ” informasiya mərkəz-
lərinin yaradılması (kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri çərçivəsində,
ictimai əsaslarla)

2008-2009
MdTN,

AQUPDK,
YİHO,

2.2.11. Azərbaycanın elektron kitabxanaları
üçün Rusiya federasiyasının LİBNET
Mərkəzindən rus və digər dillərdə olan
yeni ədəbiyyatların biblioqrafik təsvir-
lərinin alınıması

2009 MdTN, XİN,
AMEA, TKNDK

2.2.12. Gözdən əlil insanların intellektual
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə
respublika əhəmiyyətli və mərkəzi
kitabxanaların nəzdində fəaliyyət
göstərən informasiya mərkəzlərində
xüsusi proqramlı kompyuterlərin qu-
raşdırılması

2009-2010 MdTN, ƏƏSMN,
YİHO, AO

2.2.13. “Kitabxana fondları-regionun inkişa-
fının əsas informasiya resursu kimi”
mövzusunda dəyirmi masaların keçi-
rilməsi

2010-2011 MdTN, AMEA,
TKNDK

2.2.14. “Milli ədəbiyyat” müasir informasiya 2008-2011 MdTN, YİHO,
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daşıyıcıları fondlarının yaradılması AO

2.2.15. İnternetin mövcud veb-saytlarında
Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədə-
niyyəti və incəsənəti haqqında infor-
masiyaların monitorinqi

2010 MdTN, RİTN,
AMEA, TKNDK

2.2.16. Azərbaycan kitabxanalarının dünyanın
ən böyük kitabxanalarının məlumat
bazalarına daxil olmasının və onların
resurslarından istifadənin təmin edil-
məsi

2009-2010
MdTN, RİTN,

AMEA,
TKNDK.

2.2.17. İşğal olunmuş rayon kitabxanalarının
vəziyyəti haqqında “Dağıdılmış
sərvətlər, məhv olmuş kitabxanalar”
adlı 3 dildə (Azərbaycan, rus, ingilis)
materialların çap və elektron nəşrinin
hazırlanması, veb-saytm yaradılması və
internetdə yerləşdirilməsi

2010
MdTN, RİTN,

QMKİDK,
YİHO, AO

2.2.18. Rusiya Dövlət Kitabxanasının disser-
tasiya mərkəzinə daxil olmaq üçün
virtual oxu zalının təşkili

2009 MdTN, AO

2.2.19. “Azərbaycan kitabxanaları” veb-porta-
lının yaradılması 2009 MdTN, RİTN,

TKNDK

2.2.20. Hüquq-informasiya mərkəzlərinin veb-
portallarının yaradılması və onların
informasiya təminatının təşkili

2010 MdTN, RİTN,
TKNDK

2.2.21. Lerik və Yardımlı rayon mərkəzi
kitabxanalarında “Ətraf mühit”,
“Uzunömürlülər” məlumat bazalarının
yaradılması və kitabxanaların veb-
saytma əlavə edilməsi

2010 MdTN, ETSN,
ƏƏSMN, AO

2.2.22. Azərbaycanın regionları üzrə “Qədim
Bakı və bakılılar”, “Qədim Şuşa və
şuşalılar”, “Qədim Bərdə və bərdəlilər”,
məlumat bazalarının yaradılması və
internet şəbəkəsində yerləşdirilməsi

2011 MdTN, YİHO,
AO

2.2.23. Şəki-Zaqatala regionunda əhaliyə
səyyar kitabxana xidmətinin göstə-
rilməsi məqsədi ilə pilot layihələrinin
həyata keçirilməsi

2009 MdTN, RİTN,
YİHO, AO

2.2.24. Əhalinin operativ informasiya təminatı
üçün, tabeliyindən asılı olmayaraq, Bakı
şəhəri və respublikanın digər şəhər və
rayon mərkəzi, uşaq və gənclər kitab-

2009
MdTN, TN, İİN,

MN, RİTN,
AMEA, TKNDK
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xanalarında yeni informasiya texno-
logiyalarının, habelə avtomatlaşdı-
rımış kitabxana-informasiya sistem-
lərinin tətbiqi və Azərbaycanda ən çox
yayılan İRBİS-64 Avto-matlaşdırılmış
Kitabxana-İnformasiya Sisteminin
sərlöhvə və sərlövhəaltı məlumatlarının
Azərbaycan dilinə tərcüməsi

2.2.25. Respublika kitab fondunun, elektron
sənədlərin toplu kataloqunun yaradıl-
ması, sənədlərin tammətnli bazaya bir-
başa keçid texnologiyasının tətbiq
edilməsi

2011 MdTN, RİTN, AO

2.2.26. “Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası:
XIX-XX əsrlər” elektron məlumat
bazasının və elektron nəşrinin hazır-
lanması

2010 MdTN

2.2.27. Şəki şəhərinin Mərkəzi Kitabxanasında
“Azərbaycanın ipək diyarı” məlumat
bazasının yaradılması

2010
YIHO,

MdTN, AO

2.2.28. Ü. Hacıyev adına Bakı Musiqi Akade-
miyasının nəzdində mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində ictimai əsaslarla
müasir multimedia tədris metodiki
kompyuter mərkəzinin təşkili

2009
TN,

RİTN, MdTN

2.2.29. Şəhər (rayon) mərkəzi kitabxana-
larında, iri yaşayış massivlərində və
qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən kitab-
xanalarda elektron kitabxanaların,
elektron kataloqların məlumat və təhsil
portallarının yaradılması və internetdə
yerləşdirilməsi

2009-2010 MdTN, RİTN,
TN, TKNDK, AO

2.2.30. “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 12 yanvar
tarixli və “2005-2006-cı illərdə Azər-
baycan dilində latın qrafıkası ilə çapı
nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının
təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il
27 dekabr tarixli sərəncamlarına əsas-
ən nəşr olıman kitabların elektron
kitabxanasının təşkili və İnternetdə
yerləşdirilməsi

2008-2009 MdTN, AO
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2.2.31. Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Ru-
siya ilə birgə elektron kitabxanaların
yaradılması və “Sərhəddə görüş”
layihəsinin həyata keçirilməsi

2009-2010 MdTN, XİN, AO

2.2.32. “Milli internet şəbəkəsinin hamisi-
hifzedicisi (qoruyucusu)” simvolunun
seçilməsi üzrə respublika müsabiqə-
sinin təşkili

2009
MdTN, RİTN,

TN, AO

2.2.33. Kitabxanalarda kitabxana-biblioqrafiya
proseslərinin avtomatlaşdırılması sahə-
sində kiçik qrantlar müsabiqəsinin
təşkili

2009-2010
MdTN, TN,

RİTN, AMEA,
TKNDK

2.2.34. Regionlardakı kitabxanalar arasında
“Ən yaxşı ictimai internet mərkəzi”,
“Ən maraqlı veb-sayt” mövzusunda
respublika müsabiqəsinin keçirilməsi

2008-2013 MdTN, TN,
RİTN, TKNDK

2.2.35. Elektron kitabxanaların respublika mü-
sabiqəsinin keçirilməsi 2009-2012

MdTN, AMEA,
RİTN, TN,
TKNDK

2.2.36. “Kitabxana-bələdiyyə informasiya mər-
kəzi kimi” layihələrin həyata ke-
çirilməsi 2008-2013

NK, MdTN, ƏN,
(bələdiyyələrin

iştirakının təşkilinə
kömək

göstərməklə), AO

2.2.37. Gözdən əlillərin informasiya təminat-
ının yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xüsusi
proqramların hazırlanması

2008-2009
MdTN, RITN,

ƏƏSMN,
YİHO, AO

2.2.38. Azərbaycan kitabının milli biblio-
qrafıyasının hazırlanması və nəşri,
dövlət kitabxanalarında mühafızə edilən
XIX əsrin 20-ci illərində nəşr olunmuş
ədəbiyyatın (kitab, qəzet və jurnalların)
əlifbasının kiril qrafıkasından latın
qrafıkasına çevrilməsinin həyata ke-
çirilməsi və informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi

2009-2010 MdTN, AO

2.2.39. Kitabxana fondlarında saxlanılan
qramofon vallarının “Azərbaycanın səs
irsi” adı ilə informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi

2011 MdTN, AMEA
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2.2.40.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90
illiyi ilə əlaqədar 1918-1920-ci illərdə
nəşr edilən “Azərbaycan” qəzetinin
mikrofilmləşdirilməsi və əlifbasının
kiril qrafikasından latın qrafikasına
çevrilməsinin həyata keçirilməsi

2008-2009 MdTN, AMEA,
MAİ, AO

2.2.41.

Azərbaycan Milli Avtomatlaşdırılmış
Kataloqlaşdırma Formatının
(AZMARC) yaradılması və ölkə
kitabxanalarında tətbiqi

2010 MdTN, RİTN,
TKNDK

2.2.42. UNİMARC Formatının Azərbaycan
dilinə tərcüməsi və nəşri 2009-2010

MdTN, TN,
SMPDA, AMEA,

AO

2.2.43.

Azərbaycan Respublikasının kitab
abidələrinin müəyyən edilməsi, infor-
masiya daşıyıcılarına köçürülməsi və
“Azərbaycanın kitab abidələri” adlı
məlumat bazasının yaradılması

2010
MdTN, TN,

AMEA, YİHO,
TKNDK

2.2.44.

Regionlarda kiçik və orta biznesin
informasiyaya olan tələbatını ödəmək
üçün mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinin bazasında kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri çərçivəsində və
ictimai əsaslarla informasiya
mərkəzlərinin yaradılması

2010-2011
MdTN, RİTN,

MN, İİN, YİHO,
AO

2.2.45.

Yaradılan milli elektron resurslarının
qeydiyyatı üçün AMEA-nın İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutunda
“İnformasiya registri” bölməsinin
yaradılması (kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2009 AMEA, MdTN,
RİTN, AO

2.2.46.

“Heydər Əliyev Mərkəzi”ndə təşkil
olunacaq kitabxanaya “Milli Kitabxana-
İnformasiya Kompleksi” statusunun
verilməsi

2009 NK, MdTN

2.2.47.

Dünyanın böyük kitabxana
mərkəzlərində saxlanılan diyarşünaslıq
(ölkəşünaslıq) xarakterli qiymətli və
nadir kitabların (əsli və ya surəti və
elektron variantı) “Heydər Əliyev
Mərkəzi”ndə toplanması ilə bağlı, zəruri
tədbirlərin təşkili

2009 NK, MdTN, XİN
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2.2.48. 2009-cu ili kitabxanaların
avtomatlaşdırılması ili elan edilməsi 2008-2009 MdTN

2.3. Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması

2.3.1.

Xüsusi əhəmiyyətli çap sənədlərini,
nadir kitabları, diyarşünaslığa aid
nəşrləri qoruyub saxlamaq və nəsildən-
nəslə ötürmək məqsədi ilə onların
informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2011-2012
NK, MdTN,

RİTN, AMEA,
TKNDK

2.3.2.

“Ədəbiyyat qəzeti”nin bütün
nömrələrinin informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi və 1934-1950-ci illər üzrə
çatışmayan nömrələrinin bərpası 2008-2010

MdTN,
AMEA, AYB-nin

və "Ədəbiyyat
qəzeti”nin redak-

siyasının
tövsiyyələri

nəzərə alınmaqla

2.3.3.

Azərbaycanın kitab mədəniyyətinin,
qorunması və dünyaya tanıdılması
məqsədi ilə layihələrin həyata
keçirilməsi

2009-2012 MdTN, TN,
AMEA, XİN, AO

2.3.4.

Nazirlik, komitə və idarələrin
kitabxanalarında saxlanılan Azərbaycan
kitab abidələrinin inventarizasiyasının
aparılması və uçotunun təşkili

2009-2010 MdTN, MAİ,
AO

2.3.5.

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

2010-2012 MdTN, TKNDK

2.3.6.

“Kitab irsi Azərbaycanın milli
sərvətidir” adlı layihənin həyata
keçirilməsi, Sankt-Peterburq, Moskva,
Kazan, Tbilisi, Paris, London, Drezden
kitabxanalarının arxivlərində mühafizə
olunan Azərbaycanla bağlı
diyarşünaslıq nəşrlərinin müəyyən
edilməsi və surətlərinin Azərbaycana
gətirilməsinin təşkili

2009-2012 MdTN, XİN,
AO

2.3.7.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının kitab
fondunun elmi ekspertizası və
monitorinqi

2008-2009 MdTN, AO
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2.3.8. Respublikanın regionlarında nəşr edilən
yerli qəzetlərdə diyarşünaslığa dair
materialların toplanması, qorunması
məqsədi ilə onların biblioqrafik
uçotunun aparılması, əlifbanın kiril
qrafıkasından latm qrafikasına
çevrilməsi, informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi və zəruri materialların
istifadəsinin təmin edilməsi

2008-2013 MdTN, RİTN,
YİHO, AO

2.3.9. “Kitab xəzinəsi: qədim kitablar,
əlyazmaların uçotu və bərpası” adlı
layihənin həyata keçirilməsi

2008-2009 MdTN, TN,
AMEA, MAİ,

AO

2.3.10. “Azərbaycanın kitab yaddaşı” adlı
layihənin həyata keçrilməsi və müvafiq
məlumat bazasının yaradılması

2009-
2011

NK, MdTN,
AMEA,

TKNDK, AO

2.3.11. Nadir, qiymətli və aktual nəşrlərin
informasiya daşıyıcılarına köçürülmə
proqramının işlənib hazırlanması

2009 MdTN, TN,
MAİ, AMEA,

RİTN, AO

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

2008-2012 MdTN, AMEA,
TN, RİTN,
YİHO, AO

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

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

2008-2010 MdTN, RİTN,
TN, YİHO

2.4.2. İslam Konfransı Təşkilatı dövlətlərinin
kitabxanaları ilə informasiya
mübadiləsinin həyata keçirilməsi

2008-2012 MdTN, XİN, AO

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

2.5.1. Kitabxana işini tənzimləyən normativ
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

2008-2009 NK, MdTN,
AMEA, AO

2.5.2. F.Köçərli  adına  Respublika Uşaq
Kitabxanasına Milli Uşaq Kitabxanası
statusunun verilməsi

2009 NK, MdTN
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2.5.3. Kitabxanaçıların   təhsili, o   cümlədən
ixtisaslarının artırılması ilə bağlı zəruri
tədbirlərin təşkili

2009-2013 MdTN, TN,
YİHO, AO

2.5.4. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı” çərçivəsində xarici
ölkələrin ali məktəblərinin magistratura
şöbələrində milli kitabxanaçı kadrların
hazırlığının təşkili məqsədi ilə müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi

2008-2013 NK, MdTN, TN,
XİN

2.5.5. “Kitabxanalar milli mədəniyyətin
dirçəliş resursudur” mövzusunda
respublika müşavirəsinin keçirilməsi

2009 MdTN, TN,
AMEA,

TKNDK

2.5.6. Bakı şəhərində ilk kitabxana-
qiraətxananın 115 illiyinə həsr edilmiş
“İlk kütləvi kitabxanalar - tarixdən
müasirliyə qədər” mövzusunda tədbirin
keçirilməsi

2008 MdTN, YİHO,
TKNDK

2.5.7. Naxçıvan MR-da “Gənc peşəkarlar
cəmiyyətə xidmət edir” mövzusunda
gənc kitabxanaçıların forumunun
keçirilməsi

2011 MdTN, AO

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”,
“Ilin ən yaxşı kitabxanası” və s.)

2008-2013 MdTN, YİHO,
AO

2.5.9. Azərbaycan Respublikasının kitabxana
mütəxəssisləri haqqında məlumat
bazasının yaradılması və internetdə
yerləşdirilməsi

2008-2013 MdTN,
TKNDK

2.5.10. Azərbaycan Respublikasında
kitabxanaçı kadrlara tələbatın
öyrənilməsi və məzunların
yerləşdirilməsi sisteminin yaradılması

2008-2013 MdTN, TN,
YİHO, AO

2.6. Kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, kitabların hazırlanması və nəşri

2.6.1. Respublika kitabxana şəbəkəsinin
pasportlaşdırılması ilə əlaqədar illik
statistik məlumat toplularının

2008-2013 MdTN, TN,
YİHO TKNDK,

AMEA
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hazırlanması və nəşr edilməsi

2.6.2. Dünya kitabxana standartlarının
tərcüməsi və onların əsasında Milli
Kitabxana standartlarının hazırlanması

2008-2013 MdTN, SMPDA,
TN, AMEA,

TKNDK

2.6.3. Avropa Şurasının sənədləri əsasında
“Mədəniyyət siyasəti bu gün:
strategiyanın seçilməsi və Avropa
Birliyinin istiqamətləri” adlı
materialların nəşr edilməsi

2009 MdTN, XİN, AO

2.6.4. Kitabxana-informasiya sahəsinə və
kitabxanaşünaslığa dair elmi
araşdırmaların aparılması və sosioloji
sorğuların keçirilməsi

2008-2013 MdTN,
TN, AMEA

2.6.5. Milli kataloqlaşdırma qaydalarının,
təlimatlarının tərtibi və nəşr edilməsi

2008-2009 MdTN, TN,
SMPDA,

AMEA, AO

2.6.6. “Ədəbiyyat qəzeti”nin biblioqrafik
göstəricisinin tərtib edilməsi (75 illik
yubileyi ilə əlaqədar)

2008-2009 AMEA, AYB-
nın və

“Ədəbiyyat
qəzeti”nin

redaksiyasının
tövsiyələri

nəzərə alınmaqla

2.6.7. Kütləvi kitabxanalar üçün Universal
Onluq Təsnifatının uyğunlaşdırılmış
variantının hazırlanması

2010 MdTN, TN,
SMPDA, AMEA

2.6.8. Respublika əhəmiyyətli kitabxanaların
veb-saytlarında Azərbaycanın turizm
gözəlliklərinin təbliği və bu sahədə
dünya kitabxanaları ilə informasiya
mübadibsinin həyata keçirilməsi

2008-2013 MdTN, TKNDK

2.6.9. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildli
kitabının biblioqrafık göstəricisinin və
elektron nəşrinin hazırlanması

2008-2010 MdTN, TN
AMEA, AO

2.6.10. “Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin
əvvəllərində” adlı sənədli filmin
hazırlanması

2009 MdTN, TKNDK,
AO

2.6.11. Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti,
ədəbiyyatı haqqında ən çox istifadə
edilən kitabların elektron nəşrinin
hazırlanması və internetə

2009-2010 MdTN, TN,
RİTN, TKNDK
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yerləşdirilməsi

2.6.12. Ümummilli lider Heydər Əliyev
haqqında ən çox soruşulan kitabların
informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2008-2009 MdTN, RİTN,
TKNDK, AO

2.6.13. Azərbaycanın klassik musiqi əsərləri
yazılmış qramofon vallarının
informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi

2009-2011 MdTN, AO

2.6.14. Işğal olunmuş ərazilərdə məhv edilmiş
kitabxanalar haqqında ətraflı
məlumatların hazırlanması və
beynəlxalq təşkilatlara göndərilməsi

2008-2009 MdTN, TN,
QMKİDK, AO

2.6.15. Kitabxana-informasiya terminlərinin
izahlı lüğətinin nəşr edilməsi

2009 MdTN, RİTN,
TKNDK

2.6.16. Kitabxana Ensiklopediyasının
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi

2008-2009 MdTN

2.6.17. Kitabxana fəaliyyətinin monitorinqi
sisteminin təşkili

2008-2013 MdTN, YİHO,
TKNDK, AO

2.7. Yeni kitabxana binalarının tikilməsi, yeni və fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-
texniki bazasının müasir tələblərə uyğun möhkəmləndirilməsi

Respublika əhəmiyyətli kitabxanalar üzrə

2.7.1. C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər
Kitabxanasının əsaslı təmiri,
modernləşdirilməsi, avadanlıqla və
avtomatlaşmış kitabxana-informasiya
sistemi (AKİS) ilə təchiz edilməsi

2008-2010
MdTN

2.7.2. Gözdən Əlillər üçün Respublika Kitab-
xanasının müasir avadanlıqla təchiz
edilməsi

2010 NK, MdTN

Respublikanın şəhər və rayonları, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

2.7.3. Qəza vəziyyətində olan və şəxsi evlərdə
yerləşən kitabxanalar üçün yeni
binaların tikilməsi

2010-2013 NK,
MdTN, YİHO

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

2008-2013 NK, MdTN,
YİH0

2.7.5. Mərkəzi kitabxanaların avtomatlaşmış
kitabxana-informasiya sistemi (AKİS)
ilə təchiz edilməsi

2008-2013 NK, MdTN,
YİHO
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2.7.6. Yeni dislokasiya xəritəsi əsasında
(kitabxanası olmayan yeni salınmış
qəsəbə, kənd və digər yaşayış
massivlərində) kitabxanalar üçün
binaların tikilməsi

2010-2013 NK, MdTN,
YİHO

2.8. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı və beynəlxalq tədbirlərin təşkili

2.8.1. YUNESKO-nun “Informasiya hamı
üçün” Proqramının Azərbaycan
komitəsinin təşkili

2008-2009 NK, MdTN,
XİN, TKNDK

2.8.2. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə
əlaqədar “Heydər Əliyev Mərkəzi-milli
yaddaşımızın mərkəzidir” mövzusunda
Bakıda kitabxanaçıların beynəlxalq
simpoziumunun təşkili

2013

NK,
MdTN, AMEA

2.8.3. Dünyanın böyük kitabxanalarında və
informasiya mərkəzlərində Azərbaycan
guşələrinin yaradılması, kitab sərgi-
lərinin və təqdimatlarının keçirilməsi

2008-2013
MdTN, XİN,
XÖYAİDK

2.8.4. Rusiya Federasiyasının Moskva
şəhərində yerləşən “Puşkin
Kitabxanası” meqalayihəsinin iş
təcrübəsinin öyrənilməsi və Azərbay-
canda kitabxanaları zəruri ədəbiyyat və
elektron informasiya daşıyıcıları ilə
təmin etmək məqsədi ilə “Nizami”
layihəsinin təşkili

2008-2009

MdTN, TKNDK

2.8.5. Kitabxana sahəsinin zəruri istiqamətləri
üzrə keçirilən konfranslarda
Azərbaycan kitabxanaçılarının
iştirakının təmin edilməsi (Krım, İFLA-
nın illik, LİBKOM, Anapa, Soçi və s.
konfransları)

2008-2013

MdTN, XİN,
TN, AMEA,

TKNDK

2.8.6. ABŞ, Avropa və MDB ölkələri
kitabxanalarının avtomatlaşdırma,
fondların bərpası və mühafizəsi, habelə
UNİMARC formatının tətbiqi
sahəsində təcrübələrinin öyrənilməsi

2013

MdTN, XİN,
TN, AMEA,

TKNDK

2.8.7. Azərbaycan və Rusiya
kitabxanaçılarının qarşılıqlı təcrübə
mübadiləsinin təşkili, Azərbaycan
kitabxanaçılarının Buryatiya
Respublikasına və digər regionlara

2008-2013 MdTN, XİN, AO
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ezam olunması

2.8.8. Ölkədə Kitabxanalararası Abonement
Sisteminin optimallaşdırılması

2008-2012 MdTN, AO

2. 9. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir
informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

2.9.1. Modernləşdirilmə məqsədi ilə maddi-
texniki bazanın möhkəmləndirilmə-
si və müasir (yeni) informasiya
texnologiyaları ilə təchizat

2008-2010 MdTN

2.9.2. Mövcud elektron kataloq və elektron
kitabxana sistemlərinin təkmilləşdiril-
məsi

2008-2009 MdTN

2.9.3. Kitabxana fondunun, oxu zallarının,
xidmət bölmələrinin və mətbəənin
müasir tipli inventar və avadanlıqla
təchizatı

2008-2009 MdTN

2.9.4. Zəruri nəqliyyat vasitələri ilə təchizat 2009-2010 MdTN

2.9.5. Kitabxana binasının müasir
standartlar səviyyəsində yenidən
qurulması

2008-2010
MdTN

2.9.6. Kitab fondlarının bərpası və kon-
servasiyasının həyata keçirilməsi

2008-2010 MdTN
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Akronimlər

AQUPDK Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
AMEA Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası

AO Adiyyəti orqanlar
AYB Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
DSK Dövlət Statistika Komitəsi

ETSN Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
ƏƏSMN Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

ƏN Ədliyyə Nazirliyi
XİN Xarici İşlər Nazirliyi

XÖYAİDK Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi

İFLA Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyası
İİN İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

QMKİDK Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
NK Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

MdTN Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
MAİ Milli Arxiv İdarəsi
MN Maliyyə Nazirliyi
NN Nəqliyyat Nazirliyi

RİTN Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
SMPDA Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi
TKNDK Tabeliyində kitabxanalar olan nazirlik və dövlət komitələri

TN Təhsil Nazirliyi
UNİMARC Beynəlxalq avtomatlaşdırılmış Kataloqlaşma Formatı

VN Vergilər Nazirliyi
YİHO Yerli icra hakimiyyəti orqanları
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Azərbaycan Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

kitabxanaları
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I. Respublika əhəmiyyətli muzeylərin kitabxanaları

R. Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin
kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı R. Mustafayev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Muzeyinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1975
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1001, Bakı şəhəri,

Niyazi küç. 9/11,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 492-06-47
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Həmzəyeva Yaqut Əliverdi
qızı

492-06-47
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,

hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat

(o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ

(xidməti) sənədlər:
İnventar kitabı, Oxucu
kitabçaları, qeyd dəftəri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
M.F. Axundov adına

Azərbaycan Milli Kitabxana
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

7657

7657

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

125

12

36

13

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

31 12

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi 15
6. Kitab verilişi 30
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət
Muzeyinin  kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı L. Kərimov adına
Azərbaycan Xalçası və Xalq

Tətbiqi Sənəti Dövlət
Muzeyinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1967
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1000
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1050

1050

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

5

7

1

32

12
4

500
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

-orta təhsilli kitabxanaçılar
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,

atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Mehdiyeva Gülnar Cəfər

qızı
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,

hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat

(o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ

(xidməti) sənədlər:
Qeydiyyat kitabı, kartoteka

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi 65 83
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin  kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Azərbaycan İstiqlal
Muzeyinin  kitabxanası

2. Yaranma tarixi 09.01.1991
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1000
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 493-92-93, 598-43-94
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

6092

6092

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
Istiqlalaz@mail.ru

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə 1
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Muradova Afaq Bahadur
qızı

598-43-94
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,

hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat

(o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ

(xidməti) sənədlər:
Qeydiyyat kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

mailto:Istiqlalaz@mail.ru
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cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

9 12
1

11
3

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yavvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi 35
6. Kitab verilişi 67 82
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 14

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
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-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı C. Cabbarlı adına
Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1970
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1000, Bakı şəhəri,

Neftçilər pr., 123 a

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 493-40-98,
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa) 493-17-54
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Abdullayeva Afət Telman
qızı

493-40-98, 494-72-68
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,

hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat

(o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ

(xidməti) sənədlər:
kataloq və kartoteka

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

4600

4600

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

17
5
2

85

17
5
5

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yavvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 200

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 17

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 1
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

S.Vurğunun ev- muzeyinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı S.Vurğunun ev- muzeyinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1975
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-75005, bakı şəhəri, T.

Əliyarbəyov  4

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 493-56-52
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
Vurgunmuzeum @ ct.net.az

www.Samedvurgun.com
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

14

10
4

7
2
3

www.Samedvurgun.com
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

11913

690

11223

12500

707

11793
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

30
60

50
70

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

70 90

-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

2

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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C. Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı C.Məmmədquluzadənin ev-
muzeyi

2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) 492-24-09
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mahmudoa Pərixanım
Mahmud qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1104

1104

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

500

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yavvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

150

50

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan

1
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-oxucular üçün
9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):

-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

1`

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Abdulla Şaiqin ev-muzeyinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Abdulla Şaiqin ev- muzeyi
2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1006, şəhəri,A.Şaiq 21,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 492-29-61
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7 Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

12

6
5

6
3

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Talıbzadə Rəfiqə Ağarıza
qızı

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Talıbzadə Ülkər Kamil qızı
492-29-61, 598-42-62

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə) Türkiyə, Almaniya
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

45

45`

40

40

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

8
72
13

11
39
46

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem Muzey fondunun inventar
kitablarının elektron

versiyası
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

30
55

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

1

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

N. Nərimanovun xatirə muzeyinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı N.Nərimanovun xatirə
muzeyinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1977
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-100135, şəhəri,

İstiqlaliyyət küç.35
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 492-05-15
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2587

2587

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

477
860
1

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hüseynova Kamilə Paşa qızı
465-52-15, (050) 399-40-87

9 Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

12

1506
155
53

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

331

12

60
259

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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II. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizim Nazirliyinin
tabeliyində olan tədris müəssisələrinin və digər təşkilatların

kitabxanaları

Azərbaycan Turizm İnstitutunun kitabxana informasiya mərkəzinin
kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Azərbaycan Turizm İnstitutunun
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 2006
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1072, Bakı şəhəri. K.

Rəhimov küç. 822-23 məhəllə,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 564-42-33, 564-54-11
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
www.tourism.edu.az

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

2

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mehdiyeva Gülşən Əsgər qızı
564-42-33, 409-65-29

(050) 513-89-13
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

Avstriyanın Kremc Universiteti,
Turizm sahəsi

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

Azərbaycan Kitabxana
İnformasiya Konsorsiumunun

üzvü
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

www.tourism.edu.az
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

4908

4908
87
167

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

4100
4908

87

72
400

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

3.633

971

1090

37
1477

58
1275

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

650

5. Oxucu gəlişi 3680
6. Kitab verilişi 2300

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
M.F.Axundov Milli Kitabxana

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

2
2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

2

2

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Mingəcevir Turizm Kollecinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Mingəcevir Turizm Kollecinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 2003
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-4500

Mincəcevir şəhəri küç.7,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-29-02
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

25076

25076

26318

26318

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

76
25023

43
10

1242
26265

43
10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 46 1242

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əyyubova Pəri Avdın qızı
(147)  5-26-47, 5-46-98

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

İnventar kitabı, qündəlik, oxucu
anketi, kataloq, kartatekalar

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

76 9
349

884
4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)

ümumi sayı 1250 1398
5. Oxucu gəlişi 28275 31680
6. Kitab verilişi 18850 21120
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin  kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Bakı Xoreoqrafiya
Məktəbinin kitabxanası

(BXM)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar

5193

5193

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, Bül-Bül

prospekti 54
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 012-495-78-07, 012-495-73-

43
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

2

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3334

8

2746
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 511

5. Oxucu gəlişi 237
6. Kitab verilişi 500
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
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11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və
İxtisasartırma Mərkəzinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

RMMİHİM-nın kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1969
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1065
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 495-28-96
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hacıyeva Validə Şaxı qızı
495-28-96, 514-86-39

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

KBT, Azərbaycan
Respublikasının “Kitabxana işi

haqqında”qanunu
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

156

15
6

149

318

13
7

150
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

583 887

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 350 235

5. Oxucu gəlişi 620 400
6. Kitab verilişi 1900 1080

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan

-oxucular üçün
9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):

-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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III. Bakı şəhərin uşaq incəsənət məktəblərinin və onbirillik orta musiqi
məktəbinin kitabxanaları

Süleyman Ələsgərov adına 1 №-li Uşaq İncəsənət məktəbinin
kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı S. Ələsgərov adına 1 saylı
Uşaq Musiqi Məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1979
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Əhmədli qəsəbəsi, Q. Nəbi

küçsi 6
a

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 4-76-59-59
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,

atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Nurəliyev Arif Nurəli oğlu

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

237

20
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

28

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı V. Mustafazadə adına 2 saylı
Uşaq İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1940
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, C.

Məmmədquluzadə küç. 9
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

65

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

3700 3650

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,

atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Cabbarova Zərqələm

Qurban qızı
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitabxana fondu, Qeyd
kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

28

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 120

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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3 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

3 saylı Uşaq İncəsənət
Məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1950
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, Suraxanı r-nu,

Bülbülə qəsəbəsi, S. Bəhlulsadə
küç. 63

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 452-38-75
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Sultanova Səadət Üzeyir qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucuların qeydiyyat kitabı,

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

803 813

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən 10

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 30 40
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
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4 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı 4 saylı Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1966
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1090, Buzovna qəsəbəsi,

M. Sübhi  küçəsi 5
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 453-20-42

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Manfova Lətifə Əhməd qızı
4-53-20-42
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

504 504

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

71

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 120

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

5 saylı İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı 5 saylı incəsənət məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1980
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1083, Bakı şəhəri, Sahil

qəsəbəsi, Ş. Əsgərov küç. 3
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 446-16-47
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar 923

2. Fondun komplektləşdirilməsi:

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

Səmədova Nigar Əlişar qızı

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
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-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Fikrət Əmirov adına 6 saylı onbirilllik Uşaq İncəsənət məktəbinin
kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

F. Əmirov adına  6 saylı
onbirillik İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1962
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, Biləcəri qəsəbəsi,

Nəsimi küç. 6
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 436-95-62
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1741

262
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

377

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
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Rəşid Behbudov adına 2 saylı onbirillik Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

R. Behbudov adına  2 saylı
onbirillik incəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1945
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1000, Binəqədi qəs., Nəsimi

küç.6
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 493-66-88
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

Abdulayeva Məsuma Əliəsgər
qızı

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeydiyyat kitabı, kitablar

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 600

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

18

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 160
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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C. Hacıyev adına 3 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

C. Hacıyev adına 3 saylı Uşaq
İncəsənət Məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1943
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1003, Bakı şəhəri, Q.Əlizadə

küç. 5
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 491-19-93, 491-49-56
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

Quliyeva Vüsalə Adil qızı

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1871

1871

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur
(o cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3
3

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi
sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12
yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq
kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 160
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər
vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

4 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

4 saylı Musiqi Məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1956
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1040, Bakı şəhəri, M. Gəncəvi

küç. 2
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 425-50-25
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

450 600

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Ələsgərova Sima Əhməd qızı

425-50-25
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən 60

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 99

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

84

5 saylı Uşaq incəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

5 saylı Uşaq incəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1980
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1083, Sahil qəsəbəsi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 446-16-47
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Səmədova Nigar Əlişan qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

923

600
323

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

50

10
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

158

5. Oxucu gəlişi 200
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Əhməd Bakıxanov adına 6 saylı Uşaq  musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ə. Bakıxanov adına 6 saylı
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1937
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1001, Bakı şəhəri,

S.Tağızadə küç. 78
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, Əsədova Gülər Arif qızı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

450 600

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

22

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil) 492-31-81, 493-59-21,
(055) 667-38-72

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 75

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

H. Sarabski adına 7 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

H.Sarabski adına 7 saylı Uşaq
musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1955
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1022, Bakı şəhəri,
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları

1873

S.Vurğun küç. 79
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 494-90-40
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Fardılon Sünbül Vəli qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-digər materiallar
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1873

4
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 75

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qara Qarayev adına 8 saylı onbirillik musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Q.Qarayev adına 8 saylı musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1955
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1033, Bakı şəhəri,

H.Əliyev pr. 99,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-66-71-27
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

435

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Cabbar Qaryağdıoğlı adına 9 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

C. Qaryağdıoğlu adına 9 saylı
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1963
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1063, Bakı şəhəri,

Lökbatan qəs. Musəvi küç.9
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 445-29-08
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

500

500

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Şıxməmmədova Almaz Əhməd
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 350

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 446

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
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-başqa MB  (БД)

10 saylı Uşaq Musidi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

10 saylı Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1955
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1039, Bakı şəhəri,

Maştağa qəs., Xanlar küç. 3.
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 455-23-03
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Aslanova Xatirə Yusif qızı  4-

55-24-78
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeydiyyat kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

703

703

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

5
3

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

14

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 60

5. Oxucu gəlişi 320
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə

2
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

11 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

11 saylı Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1957
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1054, Bakı şəhəri,

M. Rəsulsadə qəs., Azadlıq pr.
2a,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 412-25-44
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Həsənova Ətiqə Yusif qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2508

449
2059

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

37

5. Oxucu gəlişi 17
6. Kitab verilişi 17
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Tofiq Quliyev adına 12 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

T. Quliyev adına  12 saylı Uşaq
musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1925
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1000, Bakı şəhəri,

Y. İbrahimli 6,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 492-25-53
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

280 260

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Səfərova Gülnarə Hafiz qızı
92-25-53, 93-05-45

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

Mehdiyeva Nərmin Elmar qızı
492-25-53, 494-56-39

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 320

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
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-başqa MB  (БД)

Səid Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

S. Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq
musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1935
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, NZS qəs., M.

Əmirxanov küç.19
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 4-24-36-37
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Dövlətova Rəqibə Məhərrəm
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

Dövlətova Rəqibə Məhərrəm
qızı

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

70

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

200

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

200

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
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-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

14 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

14 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1959
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1077, Bakı şəhəri,

28-ci məhəllə 10,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 457-01-62
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

106

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

2579

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

8

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeyydiyat kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 180

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Rauf Hacıyev adına 15 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumat

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

R. Hacıyev adına 15 saylı Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1960
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1061, Bakı şəhəri,

T. Abbasov küçəsi 71,
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

200

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 421-11-69
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əzimova Bəstixanım Hüseyn
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 100

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 400

5. Oxucu gəlişi 1200
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

K. Səfərəliyeva  adına 16 saylı
Uşaq musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, H. Cavid küçəsi 4
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 439-43-52
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Xanmirzəyev Səriyyə Aslan qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

500

500

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

17 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

17 saylı Uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1961
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Mərdəkan qəs., Yesenin küçəsi

8.
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 441-31-83; 454-24-63
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1777

1777

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı

10

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hüseynova Ülviyyə Ramiz qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

114

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Şövkət Ələkbərova adına 20 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ş. Ələkbərova adına 20 saylı
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1967
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1111, Bakı şəhəri,

3-cü m/r, H. Əliyev küçəsi 54.
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 569-65-61
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Mirzəbəyova Gülnaz Şahnəzər

qızı
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeydiyyat kitabı, kartoteka

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1553

265

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

1143

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 75

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər
vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Leopold və Mstislav Rostropoviçlər adına
21 saylı onbirillik orta musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Leopold və Mstislav
Rostropoviçlər adına 21 saylı

onbirilllik orta musaqı
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1970
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) 370069, Bakı şəhəri,

A. Gəraybəyli küçəsi  2.
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 562-86-16
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

118

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

300

300

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Niyazi adına 22 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Niyazi adına 22 saylı Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1970
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, Talıblı küçəsi 36
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 432-24-05
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Nağıyeva Nüşabə Məhəmməd
qızı 432-40-35

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

Gündəlik

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1918
418
1500

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

5
95

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

50

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ə. Bədəlbəylı adına 23 saylı Uşaq Musiqı məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ə.Bədəlbəylı adına  23 saylı
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1977,

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1007, Azadlıq pr.127/13,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 440-45-28
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova Əfsanə Yuri qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

828

250

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

55

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından

50

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 82

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 60
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

24 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

24 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1975
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

200

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1045, Binə qəsəbəsi, Ə.
İsazadə küçəsi 4

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 456-24-54
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyeva İradə Ələkbər qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 20 20

5. Oxucu gəlişi 100 124
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
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10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Rafiq Babayev adlna 25 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

R. Babayev adına 25 saylı Uşaq
musiqi məktəbinin kitabxansı

2. Yaranma tarixi 1978
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1129, Xətai rayon, M. Hadi

küçəsi 179 q

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 474-94-67
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Ələsgərova Gülxar Ağamalı qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

300

300

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 500

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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5. Oxucu gəlişi 1200
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

26 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

26 saylı Uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1978
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1147, M. Hadi küçəsi 40
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 560-05-40
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

885

885

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı 160

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Mərdənova Nərgiz Çingiz qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kataloq

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

131

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 590

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 1200
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
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-başqa MB  (БД)

27 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

27 saylı Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1978
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Nardaran qəs. Əsgərli küçəsi 65
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 455-25-52
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

Hüseynov Əbdulağa Salman
oğlu

455-25-52
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı

ölkə, hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
Ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

134

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

28 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

28 saylı Uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1983
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1083, Sahil qəs.Xaqani

küçəsi 1A,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 446-10-61
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Səmədova Arzu Elburus qızı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan

7

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kataloq

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
Ümumi sayı 200 223

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 125 153
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1 1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

1

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

30 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

30 saylı Uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1980
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1015, Əhmədli qəsəbəsi,

Mehmandarov 76,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 579-69-00
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

500

500

2. Fondun komplektləşdirilməsi:

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Novruzova Yeganə Tofiq qızı

579-69-00
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

138

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

1

6

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 90

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

32 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

32 saylı Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1981
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Zabrat qəsəbəsi, Nərimanov

küçəsi 21
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 596-47-21
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova Xuraman Abbas
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

80

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
Ümumi sayı

190

5. Oxucu gəlişi 100
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

33 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

33 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1986
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) 8-ci km. qəs., Rüstəmov küç. 35
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 421-20-56
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

691

691

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyeva Mənzər Ağayar qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 96

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

34 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

34 saylı Uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1986
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları

200

60

200

60

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1001, Cavanşir küçəsi 6,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 471-51-27
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Abbasova Səadət Əyyub qızı
471-51-27, 475-06-44

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-digər materiallar
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

50 50

40

20
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 40

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

G.Şaroyev adına 35 saylı onbirillik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

G. Şaroyev adına 35 saylı Uşaq
musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1970
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Bakı şəhəri, Dağıstan küçəsi 42
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 440-67-50
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Şirinova Zərqələm Qədir qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitabxana fondunun və
oxucuların qediyyat kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

350

150

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

80

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 71

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 220
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

36 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

36 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1989
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1335, Y.Günəşli “D” 3 ,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 477-61-51
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

290 324

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Qəniyeva Samirə Ələm qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 95

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

37 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

37 saylı uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1991
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1089, Hövsan qəsəbəsi,
C. Xanməmmədov küçəsi 39,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 457-79-96
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-digər materiallar
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Gözdən Əlil uşaqlar üçün 38 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Gözdən əlil uşaqlar üçün 38
saylı Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 2008
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) N.Nərimanov rayonu, F.X.

Xolski küçəsi 97
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 564-12-72
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyev Əsəb İsfəndiyər oğlu

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

350

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

350

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

109

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil kompleksi nəzdində 39 saylı Uşaq
musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Heydər Əliyev adına Müasir
Təhsil Kompleksi nəzdində 39
saylı Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 01.09.2001 ci il
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) +(99412) 596-74-20; +(99412)

596-73-55
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
e-mail: school@mtk.edu.az

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

2

mailto:school@mtk.edu.az
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

20.000 ədəd
1000 ədəd

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

2

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Yaqubova Ülkər Xəlil qızı ev:
471-29-66, mobil: 050470-08-92

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

Bağırlı Mahnur İlham qızı ev:
476-52-63, mobil: 055682-73-00

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

İngiltərə, Fransa, Almaniya,
Misir, Türkiyə, Yaponya, Rusiya

və s.
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
Oxucu vərəqəsi və xüsusi

hazırlanmış dəftərlər
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
Elektron kataloq

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Aspoliqraf LTD” MMC, Altun,
MTK-nın nəşriyyatı, Şərq-Qərb,
Çaşoğlu, Öndər, Pedaqogika və
başq1arı
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-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1000
600
3000
1200

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

350

1500

500
2

50
450

1200
200

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 600

5. Oxucu gəlişi 600
6. Kitab verilişi 500
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

23

22
1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

22
250

İki nəfər
248 nəfər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi 20 MB

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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IV. Azərbaycanın şəhər və rayonları üzrə uşaq musiqi
məktəblərinin kitabxanaları

Abşeron rayonu

Ceyranbatan qəsəbə Uşaq incəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Ceyranbatan qəsəbə Uşaq
incəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1981
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-0112, Abşeron rayon,

Ceyranbatan qəsəbəsi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (012)  443-42-90
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Qəhrəmanova Mahirə
Qəzənfər qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

500

500

500

500

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 101 105

5. Oxucu gəlişi 305 317

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

Abşeron rayon MKS,
Ceyranbatan qəsəbə

kitabxanası
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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6. Kitab verilişi 913 911
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Xırdalan şəhər uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Xırdalan şəhər uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1977
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-0100, Xırdalan şəhəri,

H.Əliyev pr.247
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 442-25-66
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

70

70

83

83

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

70

3
1

83

3
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Maniyeva Nüşabə Sucəddin
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Gündəlik

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

Abşeron rayon MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 300 350

5. Oxucu gəlişi 900 1050
6. Kitab verilişi 900 1050
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Mehdiabad qəsəbə uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Mehdiabad qəsəbə uşaq
musiqi məktəbinin

kitabxanası
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2. Yaranma tarixi 1984
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-0118, Abşeron rayonun

Mehdiabad qəsəbəsi,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 443-51-76
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə 1
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Ağalarova  Aysel Akif qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

Abşeron rayon MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

309 309
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-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

309 309

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 100 150

5. Oxucu gəlişi 293 322
6. Kitab verilişi 586 618
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
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-Elektron kataloqun həcmi
11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi

Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Saray qəsəbə uşaq incəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Saray qəsəbə uşaq incəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-0121, Abşeron rayonu,

Saray qəsəbəsi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 443-17-25
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədəliyeva Səbinə
Salman qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları
(iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

306

306

306

306

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 104 124

5. Oxucu gəlişi 287 326

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

Abşeron rayon MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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6. Kitab verilişi 597 632
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ağcabədi rayonu

Üzeyir Hacıbəyov adına İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Üzeyir Hacıbəyov adına
Ağcəbədi şəhər İncəsənət

məktəbi kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1980
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

600

600

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

10

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əhmədova Günay Həsən qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu anketi, Uçot kitabı,
Kitabxanaşının gündəliyi, Oxucu

formulyaru
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 570

5. Oxucu gəlişi 350
6. Kitab verilişi 550
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ağcabədi şəhər Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8 Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
İsgəndərova Sona  Şahsuvar qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu anketi, Uçot kitabı,
Oxucu formulyarı,

Kitabxanaşının gündəliyi
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

350

350

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 180

5. Oxucu gəlişi 200
6. Kitab verilişi 210
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
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O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Xocavənd kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Xocavənd  kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyeva Zülfiyyə İdris qızı
(0113)  7-23-35

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

140

140

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan

telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı

ölkə, hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
Uçot kitabı, Kitabxanaçının
gündəliyi, oxucu formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

174

-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 170

5. Oxucu gəlişi 110
6. Kitab verilişi 120
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Kəhrizli kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Kəhrizli kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

140

140

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyeva İlhamə Məhəbbət qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kitabı, kitabxanaçının
gündəliyi, Oxucu formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 160

5. Oxucu gəlişi 110
6. Kitab verilişi 130
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Hindarx qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Hindarx qəsəbə Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mehdiyeva İradə Usub qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kitabı, kitabxananın
gündəliyi, oxucu formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

160

160

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 190

5. Oxucu gəlişi 120
6. Kitab verilişi 170
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Boyat kənd Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Boyat kənd Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanasi

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, Məmmədova Rüxsarə Həbib qızı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

130

130

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kitabı, Kitabxananın
gündəliyi, Oxucu formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 150

5. Oxucu gəlişi 100
6. Kitab verilişi 120
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Sarıcalı kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Sarıcalı kənd Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

150

10

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Rəşidova Aliyə Adil qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu anketi, Uçot kitabı,
Kitabxanaçının gündəliyi, oxucu

formulyarı
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 180

5. Oxucu gəlişi 100
6. Kitab verilişi 140
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Hacıbədəlli kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Hacıbədəlli kənd Uşaq Musiqi
məktəbini kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Kərimova Təhminə Adil qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu anketi, Uçot kitabı,
Kitabxanaşının gündəliyi, Oxucu

formulyarı
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

210

210

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 200

5. Oxucu gəlişi 190
6. Kitab verilişi 220
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Hüsülü kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Hüsülü kənd Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, Zeynalova İlahə Cəllad qızı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

150

150

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu anketı, uçot kitabı,
kitabxananın gündəliyi, oxucu

formulyarı
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 180

5. Oxucu gəlişi 100
6. Kitab verilişi 140
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ağdam rayonu

C. Qaryağdıoğlu adına 1 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı C. Qaryağdıoğlu 1 saylı Uşaq
misiqi məktəbinin kitabxanası
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə

2007 2008
1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

890

675

215

2. Yaranma tarixi 2003
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Müvəqqəti: Bakı şəhəri,

Dərnəgül qəsəbəsi 6 saylı
liseyin yataqxanası

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Balakişiyeva Sevinc Novrus
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

200
18

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

65

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 268 285

5. Oxucu gəlişi 590 620
6. Kitab verilişi 810 950
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Əfətli kənd Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Əfətli kənd Uşaq misiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 2003
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Ağdam rayonunun Əfətli

kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyeva Ayət İdris qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

520

358

162
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

250
76

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

23 38

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 130 138

5. Oxucu gəlişi 225 367
6. Kitab verilişi 480 516
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
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8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Xındırıstan kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Xındırıstan  kənd Uşaq
Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 2002
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Ağdam rayonunun,

Xındırıstan kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

600

428

172
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mehtiyeva Kəmalə Hüseyn
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

80
20

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

27 42

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 225 260

5. Oxucu gəlişi 510 580
6. Kitab verilişi 705 750
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Ağstafa rayonu

H.Arif adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

H. Arif adına Ağstafa şəhər
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1975
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-0500, Ağstafa şəhəri, H.

Abbas küçəsi 2,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0244)  5-19-04
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Hüseynova Mehriban Vidadi

qızı
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

“ Kitabxana  işi haqqında”
Qanun

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə) Ağstara rayonu MKS ilə

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1257

1254
3

1262

1257
5

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

87
87

20
5
21

3

2
20
5

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

87

3
4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)

ümumi sayı 166 170
5. Oxucu gəlişi 1671 1815
6. Kitab verilişi 3329 3608
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
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O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ağsu rayonu

Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı Ağsu rayon Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-0600, Ağsu rayonu,

Azərbaycan küçəsi 1,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0198)  5-41-91
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet saytının

ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1038

1038

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1038

25

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova Nigar Ramiz
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Azərbaycan Respublikasının
“Kitabxana işi haqqında”

qanunu
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)

iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 112

5. Oxucu gəlişi 2592
6. Kitab verilişi 2109
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Astara rayonu

Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Astara rayonu Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanasınin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1976
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar

320

140

337

155

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-0700, Astara şəhəri,
Azərbaycan küçəsi 30

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0195) 5-13-33
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Bayramova Vüsalə Şamil qızı
5-32-77

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Astara” qəzeti redaksiyası ilə
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar 180 182

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

180

320

27
80
20
100

186

335

29
80
30
110

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

10 14

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 290 300

5. Oxucu gəlişi 420 467
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1 1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
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11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Balakən rayonu

Bülbül adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Bülbül adına Balakən şəhər
Uşaq İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1994
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Balakən rayonu, H.Əliyev pr. 5
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (119) 5-15-51
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Bodurova Təranə Nemət qızı
(0119) 5-15-51, 5-18-05

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

22

22

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

205

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Beyləqan rayonu

Niyazi adına 7 illik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Beyləqan şəhəri T. H. Niyazi
adına 7 illik Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1993
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Beyləqan şəhəri
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

371

371

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Tahirova Afət Səfər qızı
5-20-65

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

62
371

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 83

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Cəlilabad rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Cəlilabad şəhər Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1982
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Cəlilabad rayonu, 28 may küçəsi

39
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-32-16
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əmiraslanova Şərqiyyə Almas
qızı

5-32-16, (055) 640-58-65
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Gündəlik, Uçot və inventar
kitabları, oxucu anketi
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

629

204

647

222

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

9
629

5

7
647

2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

20

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 235 234

5. Oxucu gəlişi 215 302

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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6. Kitab verilişi 705 936
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Daşkəsən rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Daşkəsən şəhər Uşaq incəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) (216) 5-30-41
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

350 364

14

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hökmalıyeva Vüsalə Daşdəmir
qızı

5-55-40, (055) 682-25-98
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kitabı, Kitabxanaçının
gündəliyi, Oxucu formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

14

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 62 63

5. Oxucu gəlişi 84 88
6. Kitab verilişi 76 78
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1 1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Dəvəçi rayonu

7 illik Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Dəvəçi şəhər Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1969
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1700, Dəvəci rayonu M.

Rəsulzadə küçəsi 1,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (115)  3-23-50
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1
1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil) Rzaeva Həqiqət Rufulla qızı
3-23-50

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Gündəlik, Uçot kitabı, Oxucu
formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

470

470

472

472

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

470

5
6

470

472

6
10
472

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

23 2

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 80 100

5. Oxucu gəlişi 170 200

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar MKS ilə



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

215

6. Kitab verilişi 380 400
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Gəncə şəhəri

F. Əmirov adına şəhəri 1 saylı yeddiillik uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

F. Əmirov adına 1 saylı
yeddiillik Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1923
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2000, Gəncə şəhəri, Nizami

küçəsi 68,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) ( 022)  56-42-92
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

432

432

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

İsmayılova Nurlana Çümüş qızı
(022)  54-28-06

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

T. Hacıyev adına 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası
1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

T.Hacıyev adına Gəncə şəhəri 2
saylı Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi ( 022)  55-51-02
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2012, Gənce şəhəri, Sidqi

Ruhulla küçəsi 4,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Həsənova Zairə Şəmil qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə

2007 2008
1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

410

410

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

35

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Bülbül adına 3 sayı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası
1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Bülbül adına Gəncə şəhəri 3 sayı
Uşaq Musiqi məktəbininn

kitabxanası
2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2013, Gəncə şəhəri, Dədə

Qorqud küçəsi 7a,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) ( 022)  57-68-89
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Abbasova Nurlana Cabir qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

347

347

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından

30

telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı

ölkə, hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

222

-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB (БД)

4 saylı yeddiillik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Gəncə şəhəri 4 saylı yeddiillik
Uşaq Musiqi məkətbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Gəncə Bağmanlar qəsəbəsi,

Ə.Məmmədov küçəsi 16
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 54-48-40
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

340

340

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet
saytının ünvanı (əgər vardırsa)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mirzəyeva Yeganə Rza qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

30

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Zərif Qayıbov adına 5 saylı Uşaq Musiqi  məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Z.Qayıbov adına 5 saylı Gəncə
şəhəri Uşaq Musiqi məkətbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1971
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2002, Gəncə şəhəri N.

Nərianov pr. 123,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (022)  59-05-47
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Dəvralova Sevinc İkram qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

380

380

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

28

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə

qəsəbəsi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (022) 54-18-54
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

228

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

457

457

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova  Təranə Arif qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Goranboy rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Goranboy şəhəri Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2200,

Goranboy şəhəri, H. Əliyev
küçəsi 5

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (234)  5-31-39
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova Sevinc Elbrus qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

631

631

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB (БД)

Dəliməmmədli qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Dəliməmmədli qəsəbə Uşaq
Musiqi Məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-2216, Goranboy rayonu,

Dəliməmmədli qəsəbəsi,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0234) 6-11-48
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

817

817

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmişdova Tünzalə Məmmədəli
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

174

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qızılhacılı qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qızılhacılı qəsəbə Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1992
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2231,

Goranboy rayonu, Qızılhacılı
qəsəbə,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0234)  40-8-82
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Orucova Zülfiyyə Nurəddin qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

259

259

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

55

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Xanqərvənd kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Xanqərvənd kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxansı

2. Yaranma tarixi 1998
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2223, Goranboy rayonu,

Xanqərvənd kəndi,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0234)  7-34-79
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

333

333

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

İbrahimova  Şahnaz İslam qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

73

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Borsunlu kənd Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanas

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Borsunlu kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 2003
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2214, Goranboy rayonu,

Borsunlu kəndi,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (234)  7-63-06
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Abbasova Tahirə Ələddin qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

341

341

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

80

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

242

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Səfikürd kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Səfikürd kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1992
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2237, Goranboy rayonu,

Səfikürd kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (234) 45-5-79
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

175

175

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

65

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hüseynova  Malikə Yolşu qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ağamalıoğlu kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ağamalıoğlu kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1999
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2211, Goranboy rayonu

Ağamalıoğlu kəndi,
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

383

383

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0234)  9-75-27
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

İsmayılova Zəminə Alış qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

97

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Göyçay rayonu

Arif Məmmədov adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

A.Məmmədov adına Göyçay şəhər
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1994
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2300,

Göyçay rayonu N.Nərimanov
küçəsi 35,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0167)  5-44-96
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əhmədova Zərifə Mail qızı
(050) 344-21-90

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

122

122

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

72

6

483

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 150

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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5. Oxucu gəlişi 10
6. Kitab verilişi 4
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Göygöl rayonu

Aşıq Şəmşir adına 7 illik Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Aşıq Şəmşir adına 7 illik Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1961
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2500, Göygöl şəhəri,

H.Əliyev prospekti 34
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0230) 5-42-12
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2151

806

2161

900

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Cəfərova Mehriban Eldar qızı

5-30-93, 5-42-12
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Gündəlik, Oxucu formulyarı,
Azərbayacan Respublikasının

“Kitabxana işi haqqında” qanunu
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Göygöl “qəzeti
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

10
10

4
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

10

8

2

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 399 501

5. Oxucu gəlişi 753 989
6. Kitab verilişi 1206 1666
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Hacıqabul rayonu

Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Hacıqabul şəhəri Uşaq musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-2400, Hacıqabul şəhəri,

H.Əliyev prospekti 4.
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0140) 4-39-40
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

İbrahimova Yektarə Xanbala
qızı

(140)  4-39-90
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan Kitabxanaçının gündəliyi,
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

216

216

257

257

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

216

2
1

23
257

2
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

5

4

21

10

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)

normativ (xidməti) sənədlər: Oxucu formulyarı
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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ümumi sayı 67 72
5. Oxucu gəlişi 417 604
6. Kitab verilişi 648 771
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Xaçmaz şəhəri

Uşaq İncəsənət məkətbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Xaçmaz şəhər Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1992
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Xaçmaz rayonu N. Nərimanov

küçəsi 78
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-47-88
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

287

279

8

287

279

8

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Məmmədova Nərgiz Adil qızı

5-10-29
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kartateka, Oxucu formulyarı,
Kitabxana gündəliyi

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə) MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

279

5
4

287

5
4

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 125 127

5. Oxucu gəlişi 200 180
6. Kitab verilişi 125 127
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Uşaq Musiqi məkətbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Xaçmaz şəhər Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1970
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Xaçmaz şəhəri, M.Ə. Rəsulzadə

küçəsi 5
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-34-47
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mərdanova Sevinc Alik qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1015

110

905

1015

110

905
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

110

10
20

110

15
13

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 350 350

5. Oxucu gəlişi 3000 3500
6. Kitab verilişi 3500 3500
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Xudat rayonu
Uşaq  Musiqi məkətbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Xudat şəhər Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1982
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Xudat şəhəri O. Mirzəyev küçəsi

10
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (127)  2-12-97
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

250

200

50

250

200

50
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

200

30
20

200

30
20

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Babayeva Yeganə Mayıl qızı
(0172) 2-12-97

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarı, Kitabxana
gündəliyi

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 120 125

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 100 80
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

İmişli rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

İmişli şəhəri Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-3000, İmişli şəhəri S.
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

60 62

Qazıyeva küçəsi 9,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0154) 6-27-05; (0154) 6-61-89
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Salahova Validə Lətif qızı

(0154) 6-27-05

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

60 62

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 10

1
1
10

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

15

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 75 86

5. Oxucu gəlişi 709 811
6. Kitab verilişi 92 111
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
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-Elektron kataloqun həcmi
11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi

Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

İmişli şəhəri Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1991
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) İmişli şəhər-3000 H. Əliyev

prospekti 117
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0154)  6-27-05;
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Haciyeva Səadət Laməd qızı

(0154) 6-27-05

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

60

60

62

62

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1
1

1
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

10 10

15

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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ümumi sayı 75 86
5. Oxucu gəlişi 709 811
6. Kitab verilişi 92 111
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

İsmayıllı rayonu

F. Əzimov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

F.Əzimov adına İsmayıllı şəhəri
Uşaq  incəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 2008
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-3100, İsmayıllu şəhəri,

M.F.Axundov küçəsi 12,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0178)  5-34-16
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

370

151

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Agayeva Fidan Əli qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

51

7
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 270

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

151

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
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Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

150
270

Kəngərli rayonu

Qivraq qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qivraq qəsəbə Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1981
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-7403

Kəngərli rayonu, Qivraq
qəsəbəsi

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0136) 48-13-39
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Orucova Həyat Əyyub qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

260

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarları, Kitabxana
gündəliyi, İnventar kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

Kəngərli rayon MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-digər mənbələrdən
4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)

ümumi sayı 290
5. Oxucu gəlişi 470
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9.
İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):

-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10
.

Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11
.

Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

30 50
290
470

Çalxanqala kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Çalxanqala kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1993
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-7405, Kəngərli rayonu,

Qivraq qəsəbəsi

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0136) 48-36-26
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

210

210

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o 15

- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Baxşəliyeva Gülsüm Nəriman
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

“Kitabxana işi
haqqında”Azərbaycan

Respublikasının qanunu, Oxucu
formulyarları, Kitabxana
gündəliyi, İnventar kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 210

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 230
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
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-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Kürdəmir rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Kürdəmir çəhəri, Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1984
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-3300, Kürdəmir rayonu,

Bakı prospekti 6
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0145)  5-62-06
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Nəsirova Aygün İslam qızı
(0145) 5-62-06

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeydiyyat kitabı, Oxucu
formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə

2007 2008
1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

691

291
310

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3
4

400

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

31

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 68 70

5. Oxucu gəlişi 305 330
6. Kitab verilişi 1201 1260
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

Kürdəmir rayon MKS-ilə

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9.
İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):

-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qax rayonu

Uşaq Incəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qax şəhər Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-3400,

Qax şəhəri, Azərbaycan küçəsi
21

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0144) 5-35-38
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1,1

1,1
10

1,1

1,1
10

-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əminova Günay Nizami qızı
5-35-10,  (050) 687-99-87

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Azərbaycan Respublikasının
“kitabxana işi haqqında” qanun

Qeydiyyat kitabı, Oxucu
formulyarı, Gündəlik

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

15

11
2

74

13
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

15

15

74

74

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 151 170

5. Oxucu gəlişi 906 1020
6. Kitab verilişi 1500 1810
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə

alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qazax rayonu

1 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qazax rayonu 1 saylı Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1970
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-3500,

Qazax şəhəri, Vaqif küçəsi 24
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0279) 5-22-08
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Yusifova Gülər Nazim qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeydiyyat kitabı, Oxucu
formulyarı, Gündəlik

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2894

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və
s.)

266

2894

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 485

5. Oxucu gəlişi

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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6. Kitab verilişi 8680
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qəbələ rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qəbələ şəhər İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1969
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-3600, Qəbələ şəhəri,

H.Əliyev küçəsi 15
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0160) 5-19-81
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

3470 3500

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Quluyeva Səyyarə Şaban qızı

(160) 5-19-81
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Ümumi və fərdi uçot kitabçası

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

5
2

6
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

30 66

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 380 400

5. Oxucu gəlişi 200 250
6. Kitab verilişi 4000 4600
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qobustan rayonu

R.Behbudov adına Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

R.Behbudov adına Qobustan
şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1984
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-3700, Qobustan şəhəri,

H.Əliyev prospekti 18
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0150)  5-25-47
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Mikayılova Şəbnəm Elxan qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

400

400

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3
2

58

3
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən

20 4

ölkə, hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
Qeydiyyat kitabı, Oxucu

formulyarı, Tədris proqramları
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən 376

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 250 250

5. Oxucu gəlişi 1100 1100
6. Kitab verilişi 1000 1000
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə

alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД)
cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Təklə kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Təklə kənd Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1992
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Qobustan rayonu, Təklə kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0150)  6-13-76
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1040

970
170

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

İmamverdiyev Fəyaz Qardaşxan
oğlu

(150) 6-12-92, (050) 559-31-47
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Qeydiyyat kitabı, Oxucu
formulyarı, Tədris proqramları

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3
2

970

3
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

100

100

100

139
4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)

ümumi sayı 100 139
5. Oxucu gəlişi 2075 2125
6. Kitab verilişi 1850 2015
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Quba rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Quba rayon Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1975
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-4000, Quba şəhəri, H.

Əliyev prospekti 79
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0169)  5-32-93
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Orucova Salatın Əli qızı
(0169)  5-32-93, 5-45-82

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu anketi, dündəlik

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

8131

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 350

5. Oxucu gəlişi 200
6. Kitab verilişi 500
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə) MKS
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qusar rayonu

İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qusar şəhər İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-3800, M.Ə. Rəsulzadə küçəsi 2,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (138)  5-22-68
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

281

37

312

68

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Tağıyeva Leyla Tacəddin qızı

5-22-68, 5-23-81,
(050) 517-04-10

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

8

196

12
3

244

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

131

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 265 273

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Lənkəran rayonu

C. Cabbarlı adına 1 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

C.Cabbarlı adına Lənkəran şəhər
1 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1957
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Lənkəran şəhər , N.Nəsirli

küçəsi 6
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (171)  5-25-09
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Ağayeva Aynurə Ənvər qızı
5-49-57

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitablar, qəzet və jurnallar,
notlar, musiqi əsərləri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1500

1000

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1000

3

300
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

18

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 508

5. Oxucu gəlişi 1524
6. Kitab verilişi 2540
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB (БД)

H. Rzayeva adına 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

H.Rzayeva adına 2 saylı
Lənkəran şəhəri

Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1977
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Lənkəran şəhəri P.Təhməzov

12a, AZ-4200
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (171)  5-43-45
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

804

88

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı 8 4

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Fətillayeva İradə Məhərrəm qızı
(0171) 5-43-45

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitablar, qəzet və jurnallar,
notlar, musiqi əsərləri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

8 4

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 348 353

5. Oxucu gəlişi 1044 1059
6. Kitab verilişi 1740 1765
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Mingəçevir şəhəri

Üzeyir Hacıbəyov adına 1 saylı Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ü.Hacıbəyov adına 1 saylı
Mingəçevir şəhəri

Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1953
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-4300, Mingəçevir şəhəri,

M.Ə.Sabir küçəsi 18/2,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) ( 0147)  4-82-19
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Abbasova Təranə Emin qızı
( 0147) 4-36-69,  4-91-87

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1088

55
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

5
3

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 471

5. Oxucu gəlişi 975
6. Kitab verilişi 1221
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Mingəşevir içıqları” qəzeti
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Bülbül adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Bülbül adına Mingəçevir şəhəri
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-4300, Mingəçevir şəhəri,

Sabir küçəsi 18/2
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

319

319

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hüseynova Səlmi Kərim qızı
6-11-65, 6-23-41

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarları, İnventar
kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə) MKS

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Mingəçevir”, “Mədənuyyət”
qəzetləri və ”Mədəni-

maarif”jurnalı
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Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

2
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 360

5. Oxucu gəlişi 119
6. Kitab verilişi 241
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
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-başqa MB  (БД)

Mingəçevir şəhəri

Şəhid F.Qasımov adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəhid  F.Qasımov adına
Mingəçevir şəhəri Uşaq Musiqi

məktəbinin kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1996
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-4500, Mingəçevir şəhəri,

S.Vurğun küçəsi 20,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0147) 5-70-86
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Babaeva Gülnarə Ağagül qızı
5-70-86, 5-34-99

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarları, Kitabxana
gündəliyi

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

305

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

319
319

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 360

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi 241
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Mingəşevir ” qəzeti
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Naftalan şəhəri

7-illik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Naftalan şəhər 7-illik Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1978
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-4601, Naftalan şəhəri,

Zülfüqarov küçəsi 64
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (255)  29-27-87
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Xəlilova İlhamə Fəxrəddin qızı
2-27-87

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar “Naftalan ” qəzeti
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Neftçala rayonu

Musiqi  məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Neftçala şəhər Musiqi
məktəbinin kitabxanası
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-4700, Neftçala rayonu,

N.Gəncəvi prospekti 55
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0153) 3-14-73
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Əsgərov Əlisahib Qulammirzə

oğlu
(070) 754-41-03, 3-22-70

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarları, Kitabxana
gündəliyi, Kataloq, İnventar

kitabı
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə) MKS-lə
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

203

203

225

225

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

135 157

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

22

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 120 135

5. Oxucu gəlişi 2120 2170
6. Kitab verilişi 3180 3210
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
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- istifadəçilər
10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):

-Elektron kataloqun həcmi
11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi

Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Saatlı rayonu

Bülbül adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Bülbül adına Saatlı rayonu
Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1993
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-4900, Saatlı şəhəri, H.Ə.

Əliyev prospekti 135
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0168) 5-20-53
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Muradova Təranə Əlipaşa qızı
(0168) 5-20-58

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

230

130

100

230

130

100
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

130

100

130

100
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 200 200

5. Oxucu gəlişi 200 200
6. Kitab verilişi 40 40
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Salyan rayonu

Qulu Əsgərov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Q. Əsgərov adına Salyan şəhər
Uşaq İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5200, Əlibəy Hüseynzadə

küçəsi 46,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (163)  5-51-09
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet
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2.Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

434

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı 43

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Ağamalıyeva Zəminə Rasim qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə) MKS-lə

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

8
2
28

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

10

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 540

5. Oxucu gəlişi 450
6. Kitab verilişi 180
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Samux rayonu

Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Samux şəhəri Uşaq musiqi
məktəbi

2. Yaranma tarixi 1973
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Samux şəhəri, H.Əliyev

prospekti 3
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (265)  5-11-54
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Rzaeva Təranə Zakir qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər: Musiqi dərslikləri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

150

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 100

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
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O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Qarayeri qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Qarayeri qəsəbə Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1999
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Samux rayonu, Qarayeri

qəsəbəsi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (265)  5-51-99
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, Bağirova Samirə İsa qızı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

140

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

20

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər: Musiqi dərslikləri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 95

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Sərkar kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Sərkar kənd  Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 2001
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Samux rayonu  Sərkar kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (265)  6-57-06
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

126

2. Fondun komplektləşdirilməsi:

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet
saytının ünvanı (əgər vardırsa)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Əliyeva Tahirə Əlibaba oğlu

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər: Musiqi dərslikləri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

10

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 52

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

323

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Siyəzən rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Siyazən şəhər Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-5300, Siyəzən şəhəri,

C.Cabbarlı küçəsi 10
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (190)  5-04-21
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Cəlilova Esmira Cəlil qızı
(190) 5-04-21

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarı, Gündəlik,
Uçot kutabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

30 74

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

30

1
3
3
2

44

1
3
3
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

3

2
25

17

2
27

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 95 100

5. Oxucu gəlişi 17 21
6. Kitab verilişi 1900 2100
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

1 1

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Sumqayıt şəhəri

Q. Qarayev adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Q. Qarayev adına Sumqayıt
şəhəri

Uşaq Musiqi məktəbinin
kitbxanası

2. Yaranma tarixi 1961
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5000, Sumqayıt şəhəri,

Puşkin küçəsi 8/15

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (64) 5-79-42, 5-06-81
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

215

215

244

244

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

6 6

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kutabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Bülbül adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Bülbül adına Sumqayıt şəhəri
Uşaq İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1975
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5001, Sumqayıt şəhəri 9

mkr.Koroğlu  küçəsi 5
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (018)  642-16-27
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Oxucu formulyarı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

202

8960

207

8997
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

4
30

4
2

196

3
5

4
2

202
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

2 3

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 176 175

5. Oxucu gəlişi 450 380
6. Kitab verilişi 1860 1334
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
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9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

S. Rüstəmov adına İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

S.Rüstəmov adına Sumqayıt
şəhəri incəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1976
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-5001, Sumqayit şəhəri, 6

mkr. 1
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 64-416-41
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Vəlicanova Ziyafət Ağasəftər

qızı
64-811-62

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1100

1100

1300

1300

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

13

1100

2
1

21

1300

2
1

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından

119

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 198 192

5. Oxucu gəlişi 200 210
6. Kitab verilişi 610 666
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ə. Bakıxanov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ə.Bakıxanov adına  Uşaq
İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1982
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-5001,

Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev
qəsəbəsi, Məktəblı küçəsı

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (018) 64-3-00-69
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1250

147

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Baxşıyeva Aybəniz Atabaxış
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

717
7

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 120

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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F. Əmirov adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

F.Əmirov adına Sumqayıt şəhəri
5 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1991
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5009, Sumqayıt şəhəri, 17

mkr. İ.Qayıbov 62,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (018) 646-80-75
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Hüseynova Gülarə Tağı qızı
64-6-80-75
64-6-46-28

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

374

374

379

379

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

5

1
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 100 105

5. Oxucu gəlişi 100 105
6. Kitab verilişi 110 120
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Şamaxı rayonu

H. Məmmədov adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

H. Məmmədov adına Şamaxı
şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin

kitbxanası
2. Yaranma tarixi 1990
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-5600,

Şamaxı şəhəri, Gənclər küçəsi
19,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

300

250

50

470

390

80
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr

12

21

21

35

b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova İlhamə Əlhüseyin
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Uçot kitabı

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

1
1
19

1
2
35

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4

1
2
1

8

2
4
2

4. Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 140 160

5. Oxucu gəlişi 1430 1760
6. Kitab verilişi 1110 1425
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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İ. Nəsimi adına Şamaxı şəhər Uşaq  incəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

İ. Nəsimi adına Şamaxı şəhər
Uşaq İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1974
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-5600, Şamaxı şəhəri, A.

Əhmədov küçəsi  2
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-24-39
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Cavadova Səkinəxanım qulam
qızı

5-24-39
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

997

810

187

1142

905

237
2. Fondun komplektləşdirilməsi:

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

35

165

1
1
19

42

174

1
1

172
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

17

7
5
5

25

11
7
7

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 270 310

5. Oxucu gəlişi 2300 2500
6. Kitab verilişi 1980 2100
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Şəki şəhəri

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəki şəhər Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1950
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5500, şəki şəhəri, Calğalı

bulaq küçəsi 57
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (177)  4-24-54
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Bəkirova Fatma Əbülfət qızı

(177)  4-05-44
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1212

1212

1312

1312

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

11 11

120
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Gündəlik, Planlar, Anketlər və s.

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 500

5. Oxucu gəlişi 3000 3600
6. Kitab verilişi 3700 3900
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB  (БД)

2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəki şəhər 2 saylı Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1971
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5500, Şəki şəhəri,

M.F.Saxundov küçəsi 6
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1175

1175

1175

1175

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Mustafayeva Samirə Nüsrət qızı

4-21-01, 4-19-71
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Planlar, gündəlik, anketlər və s.

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
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-başqa MB  (БД)

3 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəki şəhər 3 saylı Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1991
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5500, Şəki şəhəri
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (177)  4-69-44
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Səfərova Yeganə Bəhram qızı
(177)  4-14-32

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Gündəlik, Planlar, Anketlər və s.

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

348

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

210

210

215

215

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3 5

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 487

5. Oxucu gəlişi 1000 1500
6. Kitab verilişi 2500 3000
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

4  saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəki şəhər 4 saylı Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1985
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-5500, Şəki şəhəri
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (177)  4-65-05
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova Rasimə Rasim qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

190

190

195

195

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

6 6

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan

telefonları (iş, ev, mobil)
10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı

ölkə, hansı sahə)
11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
Gündəlik, Planlar, Anketlər və s.

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 500

5. Oxucu gəlişi 1750 1800
6. Kitab verilişi 2750 2800
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Şəmkir rayonu

Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəmkir şəhəri 4 saylı Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1960
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-5700, Şəmkir şəhəri, Nizami

küçəci 5
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (241)  2-47-32
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1980

1980

2000

2000

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmmədova Aynurə Qulu qızı
2-74-32, 2-88-52,(50) 354-18-18

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitabxana işi haqqında
Azərbaycan Respublikasının

qanunu
13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Şərur rayonu

B. Kəngərli adınaUşaq Musiqi və incəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şərur rayonu, B. Kəngərli adına
Musiqi və İncəsənət məktəbinin

kitabxanası
2. Yaranma tarixi 1968
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6800, Şərur şəhəri
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-26-74
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Ağayeva Rübabə Baxşəli qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11.
12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan

normativ (xidməti) sənədlər:
Planlar, Anketlər

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

300

300

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Çərçiboğan kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Çərçiboğan kənd  7 illik Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1983
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6800

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

250

250

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Zamanova Zəhra Cavad qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Planlar, Anketlər

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Ələkli kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ələkli kənd 7 illik Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1991
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6800, Ələkli kəndi
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

200

200

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Abbasova İlhamə Nadir qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Planlar, Anketlər

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
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O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Aralıq kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Aralıq kənd 7 illk Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1999
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6800, Aralıq kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Cabbarova Aygün Həsən qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Planlar, Anketlər

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

200

200

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Şəhriyar  kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şəhriyar kənd 7 illik Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1989
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6800, Şəhriyar kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Quliyeva Zeynəbbəyim
Məmməd qızı
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

200

200

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Planlar, Anketlər

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Yuxarı Daşarx kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Yuxarı Daşarx  kənd 7 illik Uşaq
Musiqi məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1999
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6800, Yuxarı Daşarx kəndi
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

200

200

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet
saytının ünvanı (əgər vardırsa)

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Məmiyeva Məhfurə Qaytaran
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Planlar, Anketlər

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
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-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Şirvan şəhəri

Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Şirvan şəhər Uşaq  musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-1801, Şirvan şəhəri,

Energetik küçəsi 14,

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 5-45-78
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən Kitabxana:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Dadaşova Nazilə Məmmədqulu
qızı

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

369

2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1420

1420

1453

1453

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

8

173

9

5

200

32

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

25

2
23

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 63 64

5. Oxucu gəlişi 126 128
6. Kitab verilişi 126 128
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
8. Kompüterlərin ümumi sayı

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Tərtər şəhəri

Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Tərtər şəhəri Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1992
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (246)  6-14-01, 6-25-00
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1067

1067

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı

7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

İsmayılova Yeganə Raqub qızı
6-25-00, 6-14-01

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitabxana gündəliyi, Oxucu
anketləri

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3
3

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

70

70

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 350

5. Oxucu gəlişi 500
6. Kitab verilişi 380
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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Ucar şəhər

İncəsənət məktəbinin kitabxanası

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Ucar şəhəri Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1987
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6100 , Ucar rayonu,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (017)  3-14-83
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
İsmayılova Xatın Qədir qızı

3-14-83
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

550

550

570

570

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

14

14

240
24
10

20

20

240
24
12

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 124 152

5. Oxucu gəlişi 360 420
6. Kitab verilişi 412 534
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
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-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Yardımlı rayonu

Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Yardımlı şəhəri Uşaq Musiqi
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 1999
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6500, Yardımlı şəhəri,

B.Mansurov küçəsi 3,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, Agayev Şahin Aydın oğlu
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1914

1914

1947

1947

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

8

28

3
2

11

28

3
2

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə

23 28

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil) (175) 6-14-42, (050) 502-27-28
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

Kitabxananın gündəliyi, Uçot
kitabı, Oxucu formulyarları

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

MKS-nın Vahid kitab fondunun
təşkili və KAA şöbəsi ilə

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

20

3

4

5
19

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 121 130

5. Oxucu gəlişi 3419 3973
6. Kitab verilişi 2860 3102
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Zaqatala rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Zaqatala şəhəri uşaq incəsənət
məktəbinin kitabxansaı

2. Yaranma tarixi 1965
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6200,  Zaqatala şəhəri
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

1559 1680

M.Nəsirova küçəsi 22,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (174) 5-23-41
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1
8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,

adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Hüseynova Rəfiqə Mollaçı qızı

5-34-00
9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1559 1680

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

121

193
3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

21

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 700

5. Oxucu gəlişi 1350
6. Kitab verilişi 2000
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
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-Elektron kataloqun həcmi
11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi

Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)

Zərdab rayonu

Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1. Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı

Zərdab şəhəri Uşaq İncəsənət
məktəbinin kitabxanası

2. Yaranma tarixi 2000
3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6300, Zərdab şəhəri,

R.Kərimov küçəsi 22,
4. Telefonu (kodunu göstərməklə)
5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)
6. Kitabxananın elektron  poçtunun və İnternet

saytının ünvanı (əgər vardırsa)
7. Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:

a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)İxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

1

1

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Xəlilova Arzu Qara qızı
5-42-75

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

12. Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:

13. Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
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2. Kitabxananın əsas göstəriciləri

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə
2007 2008

1 2 3 4

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

1000

1000

2. Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtopeferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-yurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

200

700

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq  təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

300

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı 400

5. Oxucu gəlişi
6. Kitab verilişi
7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

avtomatlaşdırılan proseslər)
14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış

sistem
15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə

(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
16. Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
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nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

8. Kompüterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9. İnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompüterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:

O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

10. Elektron kataloq haqqında məlumat (əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi

11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),

O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq”  MB (БД)
-başqa MB  (БД)
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V. Əlavələr

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

18.11.2008-ci il tarixli 569 nömrəli əmri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “ Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın

təsdiq edilməsi barədə Sərəncamının icrası haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-
informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Praqramı”nın təsdiq
edilməsi barədə 6 oktiyabr 2008-ci il tarixli, 3072 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin
etmək məqsədilə

Əmr edirəm:

1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-
informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Praqramı”nın təsdiq
edilməsi barədə 6 oktyabr 2008-ci il tarixli, 3072 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Tədbirlər Planı təstiq edilsin
(əlavə edilir)

2.İncəsənət şöbəsi (F.Əliyeva), Mədəniyyət siyasəti şöbəsi (F.Babayev), Turizm
şöbəsi (A.İsmayılov), Nəşriyyat, reklam təşkili və informasiya şöbəsi (V. Quliyev), Elm və
təhsil şöbəsi (Y.Əliyev), Beynəlxalq əlaqələr və mədəniyyət proqramları şöbəsi (N.
Səmədov), İqtisadiyyat şöbəsi (D.İbrahimova), Maliyyə və uçot şöbəsi (N.Abdullayev),
Analitik təhlil və proqram təminatı şöbəsi (Q.Abbasov), Hüquq sektoru (N. Qulamov),
Regionlarla iş sektoru (O. Muxtarov), M.F.Axundov adına Milli Kitabxana (K.Tahirov),
şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm idarələri (şöbələri) Azərbyacan Respublikası
Prezidentinin “ Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-
cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə 6 oktyabr 2008-ci il
tarixli, 3072 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı Tədbirlər Planının həyata keçirilməsini
təmin və görülən işlər barədə mütəmadi (hər il dekabrın 25- dək) Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinə məlumat versinlər.

3.İqtisadiyyat şöbəsi (D.İbrahimova), İnvestisiyalar və texniki proqramlar şöbəsi
(R. Abduləlimov) hər il Dövlət Büdcəsi tərtib olunarkən “Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın
icrasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş qaydada maliyyə vəsaitinin ayrılması barədə
müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırsınlar.
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4. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavinləri S.Məmmədəliyeva və Ə. Vəliyevə
həvalə olunsun.

Əsas: “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təstiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 6 oktyabr 2008-ci il tarixli, 3072 nömrəli Sərəncamı.

Nazir Ə.Qarayev
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

18.11.2008-ci il tarixli 569 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-
2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Praqramı”nın həyata keçirilməsinə

dair
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tədbirlər planı

Sıra
№-si

Tədbirlərin adı İcra müddəti
(illər üzrə)

Məsul şöbə, bölmələr
və təşkilatlar

1 2 3 4

2.1. Kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirmə mexanizminin yaradılması, inkişafı və
müasir informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi

2.1.1. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 15-ci maddə-
sində qeyd edilən kitabxana-ların
məcburi nüsxələrlə təmin edil-məsi
mexanizmınin yaradılması (ənə-nəvi
və müasir)

2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Hüquq sektoru,

Nəşriyyat, reklamın təşkili
və informasiya şöbəsi,

Milli Kitabxana  (AMEA,
TN,VN ilə birgə)

2.1.2. Azərbaycanşünaslığı inkışaf  etdirmək
məqsədi ilə ölkəşünaslığa  və diyar-
şünaslığa  dair   materiallarla fondların
zənginləşdirilməsi 2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Turizm şöbəsi,

Nəşriyyat, reklamın təşkili
və informasiya şöbəsi,
Respublika əhəmiyyətli

kitabxanalar, şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları
(AMEA, AO ilə birgə)

2.1.3. Gözdən əlil insanların informasiya
tələbatını ödəmək məqsədi ilə kitab-
xana   fondlarının xüsusi   nəşrlərlə
komplektləşdirilməsi 2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Gözdən Əlilər

üçün Respublika
Kitabxanası, şəhər

(rayon) mədəniyyət və
turizm şöbələri, mərkəzi
kitabxanaları (ƏƏSMN,

YİHO, AO ilə birgə )
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2.1.4. İşğal altında və cəbhə bölgəsində olan
rayonların kıtabxana fondlarının
(onların müvəqqəti məskunlaşdığı
ərazilərdə) bərpası 2009-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Respublika

əhəmiyyətli kitabxanalar,
rayon mədəniyyət və

turizm şöbəsi,
(QMKİDK İİN, YİHO,

AO ilə birgə)

2.1.5. Bakı şəhərində mövcud   kitabxana-
ların   bazasında 9 mərkəzləşdiril-
miş kitabxana sistemlərinin yaradıl-
ması, şəhər və rayonlarda isə bir çox
kitabxana filiallarının birləşdıril-
məsi

2009

İqtisadiyyat şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Bakı şəhər

Mədəniyyət və Turizm
İdarəsi, Respublika

əhəmiyyətli kitabxanalar
(BŞİH və YİHO ilə

birgə)

2.1.6. Ölkəşünaslığa (Azərbaycanşünaslı-
ğa) dair Rusiya Dövlət Kitabxana-
sında, Rusiya Milli Kitabxanasında,
Kazan, Tbilisi şəhər və digər milli
kitabxanalarda saxlanılan ədəbiy-
yatın (o cümlədən dövri mətbuatın)
müəyyənləşdirilməsi və onların
çatışmayan nüsxələrinin Azərbaycan
Respublikasına gətirilməsi məqsədi
ilə layihələrin həyata keçirilməsi

2010-2011

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Beynəlxalq

əlaqələr və mədəniyyət
proqramları şöbəsi, Milli
kitabxana (XİN, ARPİİK,
MK, AMEA, BDU, AO

ilə birgə)

2.1.7. Oxuculara verilən ədəbiyyatın tematik-
tipoloji uçotunun  təşkili, fəal və
qeyri-fəal istifadə edilən nəşrlərin
müəyyənləşdirilməsi, oxucuların in-
formasiya tələbatının ödənilməsınə
yönəldilmiş sorğuların keçirilməsi və
əldə edilmiş nəticələr əsasında
fondların komplektləşdirilməsi

2008-2009

Respublika əhəmiyyətli
kitabxanalar şəhər (rayon)

mərkəzi kitabxanaları
(AMEA, TKNDK ilə

birgə)

2.1.8. Respublikanın bütün  kitabxanalarının
pasportlaşdırılması,  respublika üzrə
statistik göstəricilərin   hazırlanması
və nəşri,  kitabxanalarda fondların
komplektləşdirilməsinə dair  moni-
torinqlərin keçirilməsi

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Nəşriyyat,
reklamın təşkili və

informasiya şöbəsi, Milli
Kitabxana, şəhər (rayon
)mərkəzi kitabxanaları
(DSK, TKNDK ilə

birgə)

2.2. Kitabxanaların kompüter və informasiya-proqram təminatı, respublika üzrə
kompüterləşdirilmiş kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı

2.2.1. “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual
kitabxanası”nın yaradılması və

2009 Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi,



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

387

oxucuların istifadəsinə verilməsi Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana
(RİTN, TN, AMEA ilə

birgə)

2.2.2. Ulu öndər Heydər Əliyevin unikal
dövlət və mədəni quruculuq
təcrübəsinin, intellektual və mənəvi
irsinin respublikanın və dünyanın
rəqəmsal irs fondlarına daxil
edilməsi

2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana (AMEA

ilə birgə)

2.2.3. Kitabxanalarda müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqi, kom-
püterləşdirilmiş kitabxana infra-
strukturunun, elektron informasiya
resurslarının və müxtəlif sahələr
üzrə elektron kitabxanaların yaradıl-
ması

2009-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
respublika əhəmiyyətli

kitabxanalar, şəhər(rayon)
mədəniyyət və turizm

idarələri (şöbələri), şəhər
(rayon) mərkəzi

kitabxanaları (RİTN,
AMEA, TKNDK ilə

birgə)

2.2.4. “Biliklər cəmiyyətinin Azərbaycan
modeli” konsepsiyasının hazırlan-
ması

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Elm və təhsil
şöbəsi, Respublika

Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin Hazırlıq və

İxtisasartırma Mərkəzi,
Mədəniyyərşünaslıq üzrə
Elmi-Metodiki Mərkəz
(RİTN, AMEA, AO ilə

birgə)

2.2.5. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən
kitabxanaların veb-saytlarının yara-
dılması, onların İnternetlə təchiz
edilməsi, telefon xətti olmayan
kitabxanalara telefon xəttinin
çəkilməsi

2008-2009

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İşlər şöbəsi, Bakı

şəhər Mədəniyyət və
Turizm İdarəsi  (RİTN,

BŞİH, AO ilə birgə)

2.2.6. Azərbaycan kitabxanalarının infor-
masiya cəmiyyəti və vətəndaş
cəmiyyəti institutları ilə birgə
əməkdaşlığının həyata keçirilməsi

2009-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana,
şəhər (rayon) mərkəzi

kitabxanaları (TKNDK
ilə birgə)

2.2.7. Mərkəzi kitabxanaların nəzdində
əhalinin bütün təbəqələrinə pulsuz

2008-2009 Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
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xidmət göstərən, müasir
informasiya texnologiyaları ilə
təmin olunmuş hüquq-informasiya
mərkəzlərinin yaradılması
(kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində, ictimai
əsaslarla)

proqram təminatı şöbəsi,
şəhər (rayon) mədəniyyət

və turizm  idarələri
(şöbələri) şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaoları
(YİHO, AO ilə birgə)

2.2.8. Şəhərlərdəki uşaq cəzaçəkmə
müəssisələrinin kitabxanalarında
müasir kompüter texnologiyaları ilə
təmin olunmuş informasiya resurs
mərkəzlərinin yaradılması (kitab-
xanaların mövcud ştat vahidləri
çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Bakı şəhər

Mədəniyyət və Turizm
İdarəsi, şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları
(AQUPDK, BŞİH ilə

birgə)

2.2.9. “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azər-
baycan tarixi”, “Azərbaycan mu-
zeyləri”, “Qobustan”, “Azərbay-
canın turizm gözəllikləri” adlı
elektron kitabxanaların yaradılması
(mövcud kitabxanaların bazasında
şəbəkə və ştat sayı dairəsində)

2009-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı  şöbəsi,

Nəşriyyat, reklamın
təşkili və informasiya
şöbəsi, Elm və təhsil

şöbəsi, Turizm şöbəsi,
Milli Kitabxana (RİTN,

AMEA ilə birgə)

2.2.10. Bir sıra rayon uşaq kitabxana-
larında “Uşaq hüququ” informasiya
mərkəzlərinin yaradılması (kitab-
xanaların mövcud ştat vahidləri
çərçivəsində, ictimai əsaslarla)

2008-2009

Şəhər (rayon)
mədəniyyət və turizm

idarələri (şöbələri),
şəhər (rayon) mərkəzi

kitabxanaları
(AQUPDK, İH, RUK

ilə birgə)

2.2.11. Azərbaycanın elektron kitabxan-
aları üçün Rusiyanın LİBNET
Mərkəzindən rus və xarici dillərdə
olan yeni ədəbiyyatların biblio-
qrafık təsvirlərinin alınması

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Respublika

əhəmiyyətli
kitabxanalar (XİN,

AMEA, TKNDK ilə
birgə)

2.2.12. Gözdən əlil insanların intellektual
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi
ilə respublika əhəmiyyətli və
mərkəzi kitabxanaların nəzdində
fəaliyyət göstərən informasiya
mərkəzlərində xüsusi proqramlı
kompüterlərin quraşdırılması

2009-2010

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi,

respublika əhəmiyyətli
kitabxanalar, şəhər

(rayon) mədəniyyət və
turizm idarələri

(şöbələri), şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları

(ƏƏSMN, GƏRK,
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YİHO, AO, YSM ilə
birgə)

2.2.13. “Kitabxana fondları-regionun inki-
şafının əsas informasiya resursu
kimi” mövzusunda dəyirmi masa-
ların keçirilməsi 2010-2011

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, respublika

əhəmiyyətli
kitabxanalar, şəhər

(rayon) mərkəzi
kitabxanaları (AMEA,

TKNDK ilə bargə)

2.2.14. “Milli ədəbiyyat” müasir infor-
masiya daşıyıcıları fondlarının
yaradılması 2008-2011

Milli kitabxana, şəhər
(rayon) mərəzi

kitabxanaları (YİHO,
AO, YSM ilə birgə)

2.2.15. İnternetin mövcud veb-saytlarında
Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı,
mədəniyyəti və incəsənəti haqqında
informasiyaların monitorinqi

2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
respublika əhəmiyyətli

kitabxanalar, şəhər
(rayon) mərkəzi

kitabxanaları (RİTN,
AMEA, TKNDK ilə

birgə)

2.2.16. Azərbaycan kitabxanalarının dün-
yanın ən böyük kitabxanalarının
məlumat bazalarına daxil olmasının
və onların resurslarından
istifadənin təmin edilməsi

2009-2010

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi,

respublika əhəmiyyətli
kitabxanalar (RİTN,
AMEA, TKNDK ilə

birgə)

2.2.17. İşğal olunmuş rayon kitabxana-
larının vəziyyəti haqqında “Dağıdıl-
mış sərvətlər, məhv olmuş kitab-
xanalar” adlı 3 dildə (Azərbaycan,
rus, ingilis) materialların çap və
elektron nəşrinin hazırlanması, veb-
saytın yaradılması və internetdə
yerləşdirilməsi

2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

şəhər (rayon)
mədəniyyət və turizm

idarələri (şöbələri),
şəhər (rayon) mərkəzi
kitabxanaları (RİTN,

MK, QMKİDK, YİHO,
AO ilə birgə)

2.2.18. Rusiya Dövlət Kitabxanasının dis-
sertasiya mərkəzinə daxil olmaq
üçün virtual oxu zalının təşkili

2009
Mədəniyyət siyasəti

şöbəsi, Milli Kitbaxana
(AO ilə birgə)

2.2.19. “Azərbaycan kitabxanaları” veb-
portalının yaradılması 2009

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi (RİTN,

TKNDK, YSM ilə
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birgə)

2.2.20. Hüquq-informasiya mərkəzlərinin
veb-portallarının yaradılması və
onların informasiya təminatının
təşkili 2010

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi,
C.Cabbarlı adına

Respublika Gənclər
Kitabxanası (RİTN,

TKNDK ilə birgə)

2.2.21. Lerik və Yardımlı rayon mərkəzi
kitabxanalarında “Ətraf mühit”,
“Uzunömürlülər” məlumat baza-
larının yaradılması və kitabxana-
ların veb-saytına əlavə edilməsi 2010

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi, rayon
mədəniyyət və turizm
şöbələri, şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları
(ETSN, ƏƏSMN, AO,

YSM ilə birgə)

2.2.22. Azərbaycanın regionları üzrə
“Qədim Bakı və bakılılar”, “Qədim
Şuşa və şuşalılar”, “Qədim Bərdə
və bərdəlilər”, məlumat bazalarının
yaradılması və internet şəbəkəsində
yerləşdirilməsi

2011

Analitik təhlil və proqram
təminatı şöbəsi, şəhər

(rayon) mədəniyyət və
turizm idarələri

(şöbələri), şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları

(İH, AO, YSM ilə birgə)

2.2.23. Şəki-Zaqatala regionunda əhaliyə
səyyar kitabxana xidmətinin göstər-
ilməsi məqsədi ilə pilot
layihələrinin həyata keçirilməsi 2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Şəki şəhər

Mədəniyyət və Turizm
İdarəsi Şəki şəhər

Mərkəzi Kitabxanası
(RİTN, YİHO, AO, YSM

ilə birgə)

2.2.24. Əhalinin operativ informasiya
təminatı üçün tabeliyindən asılı
olmayaraq, Bakı şəhəri və
respublikanın digər şəhər və rayon
mərkəzi, uşaq və gənclər kitabxana-
larında yeni informasiya texno-
logiyalarının, habelə avtomat-
laşdırılmış kitabxana-informasiya
sistemlərinin tətbiqi və Azər-
baycanda ən çox yayılan İRBİS-64
Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-
İnformasiya Sisteminin sərlöhvə və
sərlövhəaltı məlumatlarının Azər-
baycan dilinə tərcüməsi

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Respublika

əhəmiyyətli
kitabxanalar, şəhər

(rayon) mədəniyyət və
turizm idarələri

(şöbələri) (TN, İİN, MN,
RİTN, AMEA, TKNDK,

YSM ilə birgə)

2.2.25. Respublika kitab fondunun, elek-
tron sənədlərin toplu kataloqunun
yaradılması, sənədlərin tammətnli

2011
Analitik təhlil və proqram

təminatı şöbəsi,
Respublika əhəmiyyətli
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bazaya birbaşa keçid texnologi-
yasının tətbiq edilməsi

kitabxanalar (RİTN, AO
ilə birgə)

2.2.26. “Azərbaycan ədəbiyyatı antologi-
yası: XIX-XX əsrlər” elektron mə-
lumat bazasının və elektron nəş-
rinin hazırlanması

2010
Milli kitabxana, Analitik

təhlil və proqram
təminatı şöbəsi

2.2.27. Şəki şəhərinin Mərkəzi Kitabxana-
sında “Azərbaycanın ipək diyarı”
məlumat bazasının yaradılması 2010

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Şəki şəhər Mədəniyyət

və Turizm İdarəsi
(IH, AO, YSM ilə birgə)

2.2.28. Bakı Musiqi Akademiyasının nəz-
dində mövcud ştat vahidləri çərçi-
vəsində ictimai əsaslarla müasir
multimedia tədris metodiki kom-
püter mərkəzinin yaradılması

2009

İncəsənət şöbəsi, Analitik
təhlil və proqram

təminatı şöbəsi, Elm və
təhsil şöbəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi (TN,

RİTN, BMA ilə birgə)

2.2.29. Şəhər (rayon) mərkəzi kitabxana-
larında, iri yaşayış massivlərində
və qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən
kitabxanalarda elektron kitabxana-
ların, elektron kataloqların məlumat
və təhsil portallarının yaradılması
və internetdə yerləşdirilməsi

2009-2010

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Elm və təhsil şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, şəhər (rayon)
mədəniyyət və turizm

idarələri (şöbələri)
(RİTN, TN, AO, TKNDK

ilə birgə)

2.2.30. “Azərbaycan dilində latın qrafıkası
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçiril-
məsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2004-cü il
12 yanvar tarixli və “2005-2006-cı
illərdə Azərbaycan dilində latın
qrafıkası ilə çapı nəzərdə tutulan
əsərlərin siyahısının təsdiq
edilməsi haqqında” 2004-cü il 27
dekabr tarixli sərəncamlarına
əsasən nəşr olunan kitabların
elektron kitab-xanasının təşkili və
İnternetdə yerləşdirilməsi

2008-2009

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Milli kitabxana, şəhər
(rayon) mədəniyyət və

turizm idarələri
(şöbələri), şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları

(AO ilə birgə)

2.2.31. Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-
Rusiya ilə birgə elektron kitabxana-
larının yaradılması və “Sərhəddə
görüş” layihəsinin həyata keçir-

2009-2010
Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi,  Beynəlxalq

əlaqələr və mədəniyyət
proqramları şöbəsi,
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ilməsi Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana (XİN, AO

ilə birgə)

2.2.32. “Milli İnternet şəbəkəsinin hamisi-
hifzedicisi (qoruyucusu)” simvo-
lunun seçilməsi üzrə respublika
müsabiqəsinin təşkili

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi

(RİTN,
TN, AO ilə birgə)

2.2.33. Kitabxanalarda kitabxana-biblio-
qrafiya proseslərinin avtomat-
laşdırılması sahəsində kiçik
qrantlar müsabiqəsinin təşkili 2009-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İqtisadiyyat

şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi

(TN, RİTN, AMEA,
TKNDK, YSM ilə birgə)

2.2.34. Regionlardakı kitabxanalar arasında
“Ən yaxşı ictimai internet
mərkəzi”, “Ən maraqlı veb-sayt”
mövzusunda respublika müsabiqə-
sinin keçirilməsi

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
İqtisadiyyat şöbəsi (TN,

RİTN, TKNDK ilə
birgə)

2.2.35. Elektron kitabxanaların respublika
müsabiqəsinin keçirilməsi

2009-2012

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İqtisadiyyat

şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi

(AMEA, RİTN, TN,
TKNDK, YSM ilə

birgə)

2.2.36. “Kitabxana-bələdiyyə informasiya
mərkəzi kimi” layihələrinin həyata
keçirilməsi

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İqtisadiyyat şöbəsi,
Şəhər (rayon) mədəniyyət

və turizm idarələri
(şöbələri)

(YB, AO ilə birgə)

2.2.37. Gözdən əlillərin informasiya
təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi
ilə xüsusi proqramların hazır-
lanması 2008-2009

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Gözdən əlillər üçün
Respublika  Kitabxanası

(RITN, ƏƏSMN,
YİHO, GƏRK, AO ilə

birgə)

2.2.38. Azərbaycan kitabının milli biblioq-
rafıyasının hazırlanması və nəşri,
dövlət kitabxanalarında mühafızə

2009-2010
Analitik təhlil və

proqram təminatı şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti
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edilən XIX əsrin 20-ci illərində
nəşr olunmuş ədəbiyyatın (kitab,
qəzet və jurnalların) əlifbasının kiril
qrafıkasından latın qrafıkasına
çevrilməsinin həyata keçirilməsi və
informasiya daşıyıcılarına köçürül-
məsi

şöbəsi, Milli Kitabxana,
Respublika əhəmiyyətli

kitabxanalar, şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları (AO

ilə birgə)

2.2.39. “Kitabxana fondlarında saxlanılan
qramofon vallarının Azərbaycanın
səs irsi” adı ilə informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi

2011

İncəsənət şöbəsi, Analitik
təhlil və proqram
təminatı şöbəsi,
(AMEA ilə birgə)

2.2.40.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
90 illiyi ilə əlaqədar 1918-1920-ci
illərdə nəşr edilən “Azərbaycan”
qəzetinin mikrofilmləşdirilməsi və
əlifbasının kiril qrafikasından latın
qrafikasına çevrilməsinin həyata
keçirilməsi

2008-2009

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana (AMEA,

MAİ, AO ilə birgə)

2.2.41.

Azərbaycan Milli Avtomatlaşdırıl-
mış Kataloqlaşdırma Formatının
(AZMARC) yaradılması və ölkə
kitabxanalarında tətbiqi

2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

respublika əhəmiyyətli
kitabxanalar, (RİTN,
TKNDK ilə birgə)

2.2.42.

Beynəlxalq Avtomatlaşdırılmış
Kataloqlaşdırma Formatının
(UNİMARC) Azərbaycan dilinə
tərcüməsi və nəşri

2009-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Nəşriyyat,
reklam təşkili və

informasiya şöbəsi,
Respublika əhəmiyyətli

kitabxanalar (TN,
SMPÜDA, AO, AMEA

ilə birgə)

2.2.43.

Azərbaycan Respublikasının kitab
abidələrinin müəyyən edilməsi,
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi və “Azərbaycanın
kitab abidələri” adlı məlumat
bazasının yaradılması

2010

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana
(TN, AMEA, YİHO,
TKNDK ilə birgə)

2.2.44.

Regionlarda kiçik və orta biznesin
informasiyaya olan tələbatını
ödəmək üçün mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemlərinin bazasında
kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində və ictimai

2010-2011

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
şəhər (rayon) mədəniyyət

və turizm idarələri
(şöbələri,) şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları
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əsaslarla informasiya mərkəzlərinin
yaradılması

(RİTN, MN, İİN, YİHO,
AO, YSM ilə birgə)

2.2.45.

Yaradılan milli elektron
resurslarının qeydiyyatı üçün
AMEA-nın İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutunda
“İnformasiya registri” bölməsinin
yaradılması (kitabxanaların möv-
cud ştat vahidləri çərçivəsində, icti-
mai əsaslarla)

2009

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, respublika

əhəmiyyətli kitabxanalar
(MdTN, RİTN, AO ilə

birgə)

2.2.46.

“Heydər Əliyev Mərkəzi”ndə
təşkil olunacaq kitabxanaya “Milli
Kitabxana-İnformasiya Kompleksi”
statusunun verilməsi

2009 Mədəniyyət siyasəti şöbəsi

2.2.47.

Dünyanın böyük kitabxana
mərkəzlərində saxlanılan
diyarşünaslıq (ölkəşünaslıq)
xarakterli qiymətli və nadir
kitabların (əsli, yaxud surəti və
elektron variantı) “Heydər Əliyev
Mərkəzi”ndə yaradılacaq “Milli
yaddaş” mərkəzində toplanması

2009

Beynəlxalq əlaqlər və
mədəniyyət proqramları

şöbəsi, Mədəniyyət
siyasəti şöbəsi,

İqtisadiyyat şöbəsi, Milli
Kitabxana

(XİN ilə birgə)

2.2.48.
2009-cu ili kitabxanaların
avtomatlaşdırılması ili elan
edilməsi

2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi,  Analitik təhlil
və proqram təminatı

şöbəsi

2.3. Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması

2.3.1.

Xüsusi əhəmiyyətli çap sənədlərini,
nadir kitabları, diyarşünaslığa aid
nəşrləri qoruyub saxlamaq və
nəsillərdən-nəsillərə ötürmək
məqsədi ilə onların informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi

2011-2012

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana, şəhər
(rayon) mədəniyyət və

turizm idarələri
(şöbələri), şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları

(RİTN, FHN,
AMEA, BDU, TKNDK

ilə birgə)

2.3.2.

“Ədəbiyyat qəzeti”nin bütün
nömrələrinin informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi və
qəzetin 1934-1950-ci illər üzrə
çatışmayan nömrələrinin bərpası

2008-2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana (AYB,

AMEA “Ədəbiyyat
qəzeti”nin redaksiyası ilə
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birgə)

2.3.3.

Azərbaycanın kitab mədəniyyətinin,
onun qorunması və dünyaya
tanıdılması məqsədi ilə layihələrin
həyata keçirilməsi

2009-2012

Mədəniyyət siaysəti
şöbəsi, Beynəlxalq

əlaqələr və mədəniyyət
praqramları şöbəsi, Milli
Kitabxana, şəhər (rayon)

mərkəzi kitabxanaları
(TN, AMEA, XİN, AO

ilə birgə

2.3.4.

Nazirlik, komitə və idarələrin
kitabxanalarında saxlanılan
Azərbaycan kitab abidələrinin
inventarizasiyasının aparılması və
uçotunun təşkili

2009-2010
Mədəniyyət siyasəti

şöbəsi
(MAİ, AO ilə birgə)

2.3.5.

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

2010-2012

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, respublika

əhəmiyyətli
kitabxanalar, şəhər

(rayon) mərkəzi
kitabxanaları

(TKNDK ilə birgə)

2.3.6.

“Kitab irsi Azərbaycanın milli
sərvətidir” adlı layihənin həyata
keçirilməsi, Sankt-Peterburq,
Moskva, Kazan, Tbilisi, Paris,
London, Drezden kitabxanalarının
arxivlərində mühafizə olunan
Azərbaycanla bağlı diyarşünaslıq
nəşrlərinin müəyyən edilməsi və
surətlərinin Azərbaycana
gətirilməsinin təşkili

2009-2012

Beynəlxalq əlaqələr və
mədəniyyət praqramları

şöbəsi, Mədəniyyət
siyasəti şöbəsi, Milli

Kitabxana
(XİN, AO ilə birgə)

2.3.7.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
kitab fondunun elmi ekspertizası və
monitorinqi

2008-2009
Naxçıvan MR-nın

aidiyyatı dövlət qurumları
(YİHO, AO ilə birgə)

2.3.8.

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

2008-2013

Milli Kitabxana, şəhər
(rayon) mədəniyyət və

turizm idarələri (şöbələri),
şəhər (rayon) mərkəzi

kitabxanaları (RİTN, İH,
AO ilə birgə)
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təmin edilməsi

2.3.9.
“Kitab xəzinəsi: qədim kitablar,
əlyazmaların uçotu və bərpası” adlı
layihənin həyata keçirilməsi

2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi

(AMEA, BDU, MAİ,
AO ilə birgə)

2.3.10

“Azərbaycanın kitab yaddaşı” adlı
ümumrespublika proqramının
işlənməsi və məlumat bazasının
yaradılması

2009-2011

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, respublika

əhəmiyyətli kitabxanalar,
şəhər (rayon) mədəniyyət

və turizm idarəsi
(şöbələr) (AMEA,

TKNDK, AOiləbirgə)

2.3.11.

Nadir, qiymətli və aktual nəşrlərin
informasiya daşıyıcılarına
köçürülmə proqramının işlənib
hazırlanması

2009

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi

(TN, MAİ, AMEA,
RİTN, AO ilə birgə)

2.3.12

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

2008-2012

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana,
şəhər (rayon) mərkəzi

kitabxanaları
(AMEA, TN, RİTN,
YİHO, AO ilə birgə)

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

2.4.1

Respublikanın uşaq kitabxanala-
rında uşaqların informasiya tələbatı
probleminin həlli məqsədi ilə
monitorinqlərin keçirilməsi

2008-2010

F.Köçərli adına
Respublika Uşaq

Kitabxanası, şəhər (rayon)
uşaq kitabxanaları

(RİTN, TN, BŞIH, RUK
ilə birgə)

2.4.2.

İslam Konfransı Təşkilatı
dövlətlərinin kitabxanaları ilə
informasiya mübadiləsinin həyata
keçirilməsi

2008-2012
Milli Kitabxana

(XİN, AO ilə birgə)

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

2.5.1. Respublikada kitabxana işini tən-
zimləyən normativ hüquqi bazanın

2008-2009 Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İqtisadiyyat
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təkmilləşdirilməsi şöbəsi, Hüquq sektoru,
Mədəniyyətşünaslıq üzrə
Elmi-Metodik Mərkəz
(AMEA, AO ilə birgə)

2.5.2.
F.Köçərli  adına  Respublika
Uşaq  Kitabxanasına Milli Uşaq
Kitabxanası statusunun verilməsi

2009 Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İqtisadiyyat şöbəsi

2.5.3.
Kitabxanaçıların   təhsili, o   cüm-
lədən    ixtisaslarının artırılması ilə
bağlı zəruri tədbirlərin təşkili

2009-2013

Elm və təhsil şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti

şöbəsi
(TN, YİHO, AO ilə birgə)

2.5.4.

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı” çərçivə-
sində xarici ölkələrin ali məktəb-
lərinin magistratura şöbələrində
milli kitabxanaçı kadrların hazır-
lığının təşkili məqsədi ilə müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi

2008-2013

Elm və təhsil şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti

şöbəsi
(TN, XİN ilə birgə)

2.5.5.

“Kitabxanalar milli mədəniyyətin
dirçəliş resursudur” mövzusunda
respublika müşavirəsinin keçiril-
məsi

2009

Respublika əhəmiyyətli
kitabxanalar, Mədəniyyət

siyasəti şöbəsi
(TN, AMEA, TKNDK

ilə birgə)

2.5.6.

Bakı şəhərində ilk kitabxana-qi-
raətxanasının 115 illiyinə həsr edil-
miş “İlk kütləvi kitabxanalar -
tarixdən müasirliyə qədər” mövzu-
sunda tədbirin keçirilməsi

2008

Bakı şəhər Mədəniyyət
və Turizm İdarəsi,

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi

2.5.7.

Naxçıvan MR-da “Gənc peşəkar-
lar cəmiyyətə xidmət edir” mövzu-
sunda gənc kitabxanaçıların
forumunun keçirilməsi

2011
Naxçıvan MR-nın
aidiyyatı orqanları

(YİHO, AO ilə birgə)

2.5.8.

Tabeliyindən asılı olmayaraq
kitabxanalar arasında müxtəlif
nominasiyalar üzrə müsabiqələrin
keçirilməsi (“İlin nümunəvi
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sis-
temi”, “Ən yaxşı kitabxanaçı”,
“Yaradıcı təkamül müəssisəsi”,
“İçərişəhər Azərbaycan mədəniy-
yətinin incisidir”, “İlin ən yaxşı
kitabxanası” və s.)

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, şəhər (rayon)
mədəniyyət və turizm

idarələri (şöbələri), şəhər
(rayon) mərkəzi

kitabxanaları (YİHO, AO
ilə birgə)
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2.5.9.

Respublika kitabxana mütəxəs-
sisləri haqqında məlumat bazasının
yaradılması və internetdə yerləş-
dirilməsi

2008-2013

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Milli Kitabxana (MK,
TKNDK ilə birgə)

2.5.10.

Respublikada kitabxanaçı kadrlara
tələbatın öyrənilməsi və məzun-
ların yerləşdirilməsi sisteminin
yaradılması

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Elm və təhsil

şöbəsi
(TN, YİHO, AO ilə birgə)

2. 6. Kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, kitabların hazırlanması və nəşri

2.6.1.

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

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana
(TN, YİHO TKNDK,

AMEA ilə birgə)

2.6.2.

Dünya kitabxana standartlarının
tərcüməsi və onların əsasında Milli
Kitabxana standartlarının hazırlan-
ması

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Nəşriyyat,
reklamın təşkili və

informasiya şöbəsi, Milli
Kitabxana

(SMPÜDA, TN, AMEA,
TKNDK ilə birgə)

2.6.3.

Avropa Şurasının sənədləri əsasında
“Mədəniyyət siyasəti bu gün: stra-
tegiyanın seçilməsi və Avropa Bir-
liyinin istiqamətləri” adlı mate-
rialların nəşr edilməsi

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Nəşriyyat,
reklamın təşkili və
informasiya şöbəsi
(XİN AO ilə birgə)

2.6.4.

Kitabxana-informasiya sahəsinə və
kitabxanaşünaslığa dair elmi araş-
dırmaların aparılması və sosioloji
sorğuların keçirilməsi

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Elm və təhsil

şöbəsi, Milli Kitabxana
(TN, AMEA ilə birgə)

2.6.5.
Milli kataloqlaşdırma qaydalarının,
təlimatlarının tərtibi və nəşr
edilməsi

2008-2009
Milli Kitabxana

(SMPÜDA, AMEA, AO
ilə birgə)

2.6.6.

“Ədəbiyyat qəzeti”nin biblioqrafik
göstəricisinin tərtib edilməsi
(qəzetin 75 illik yubileyi ilə
əlaqədar)

2008-2009
Milli Kitabxana (AMEA,

"Ədəbiyyat qəzeti"nin
redaksiyası ilə birgə)

2.6.7.

Kütləvi kitabxanalar üçün Universal
Onluq Təsnifatının
uyğunlaşdırılmış variantının
hazırlanması

2010

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana
(TN, SMPÜDA, AMEA

ilə birgə)

2.6.8. Respublika əhəmiyyətli
kitabxanaların veb-saytlarında

2008-2013 Turizm şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti
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Azərbaycanın turizm gözəlliklərinin
təbliği və bu sahədə dünya
kitabxanaları ilə informasiya
mübadiləsinin həyata keçirilməsi

şöbəsi, Beynəlxalq
əlaqələr və mədəniyyət

proqramları şöbəsi,
respublika əhəmiyətli

kitabxanalar, şəhər (rayon)
mərkəzi kitabxanaları

(MK, TKNDK ilə birgə)

2.6.9.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Müstəqilliyimiz əbədidir”
çoxcildli kitabının biblioqrafık
göstəricisinin və elektron nəşrinin
hazırlanması

2008-2010
Milli Kitabxana

(TN, MK, AMEA, AO ilə
birgə)

2.6.10.
“Azərbaycan kitabxanaları XXI
əsrin əvvəllərində” adlı sənədli
filmin hazırlanması

2009
Mədəniyyət siyasəti şöbəsi,

Kinomatoqrafiya şöbəsi
(AO, TKNDK ilə birgə)

2.6.11.

Azərbaycanın mədəniyyəti,
incəsənəti, ədəbiyyatı haqqında ən
çox istifadə edilən kitabların
elektron nəşrinin hazırlanması və
internetə yerləşdirilməsi

2009-2010

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,

Milli Kitabxana  (TN,
RİTN, TKNDK ilə

birgə)

2.6.12.

Ümummilli lider Heydər Əliyev
haqqında ən çox soruşulan
kitabların informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi

2008-2009

Analitik təhlil və
proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana (RİTN,
TKNDK, AO ilə birgə)

2.6.13.

Azərbaycanın klassik musiqi
əsərləri yazılmış qramofon
vallarının informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi

2009-2011

İncəsənət şöbəsi, Analitik
təhlil və proqram

təminatı şöbəsi, Milli
Kitabxana (AO ilə birgə)

2.6.14.

Işğal olunmuş ərazilərdə məhv
edilmiş kitabxanalar haqqında
ətraflı məlumatların hazırlanması
və onların beynəlxalq təşkilatlara
göndərilməsi

2008-2009

Beynəlxalq əlaqələr və
mədəniyyət proqramları

şöbəsi, Mədəniyyət
siyasəti şöbəsi, rayon
mədəniyyət və turizm

şöbələri, rayon mərkəzi
kitabxanaları
(TN, QMK,

İDK, OMBUDSMAN,
AO ilə birgə)

2.6.15.
Kitabxana-informasiya
terminlərinin izahlı lüğətinin nəşr
edilməsi

2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Nəşriyyat,
reklamın təşkili və

informasiya şöbəsi, Milli
Kitabxana (RİTN,
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TKNDK ilə birgə)

2.6.16. Kitabxana Ensiklopediyasının
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi 2008-2009

Nəşriyyat, reklamın
təşkili və informasiya

şöbəsi, Mədəniyyət
siyasəti şöbəsi, Milli

Kitabxana

2.6.17. Kitabxana fəaliyyətinin monitorinq
sisteminin təşkili 2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi

(YİHO, AO TKNDK ilə
birgə)

2. 7. Yeni kitabxana binalarının tikilməsi, yeni və fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-
texniki bazasının müasir dövrün tələblərinə uyğun möhkəmləndirilməsi

Respublika əhəmiyyətli kitabxanalar üzrə

2.7.1.

C.Cabbarlı adına Respublika
Gənclər Kitabxanasının əsaslı
təmiri, modernləşdirilməsi,
avadanlıqla və avtomatlaşmış
kitabxana-informasiya sistemi
(AKİS) ilə təchiz edilməsi

2008-2010

İnvestisiya və texniki
proqramlar şöbəsi,
İqtisadiyyat şöbəsi,
Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, İşlər şöbəsi

(YSM ilə birgə)

2.7.2.
Gözdən Əlillər üçün Respublika
Kitabxanasının müasir avadanlıqla
təchiz edilməsi

2010

İnvestisiya və texniki
proqramlar şöbəsi,

İqtisadiyyat şöbəsi, İşlər
şöbəsi

Respublikanın şəhər və rayonları, Naxçıvan MR üzrə

2.7.3.
Qəza vəziyyətində olan və şəxsi
evlərdə yerləşən kitabxanalar üçün
yeni binaların tikilməsi

2010-2013
İnvestisiya və texniki

proqramlar şöbəsi
(YİH ilə birgə)

2.7.4.

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

2008-2013

İnvestisiya və texniki
proqramlar şöbəsi, şəhər
(rayon) mədəniyyət və

turizm idarələri (şöbələri)
(YİH ilə birgə)

2.7.5.

Mərkəzi kitabxanaların
avtomatlaşmış kitabxana-
informasiya sistemi (AKİS) ilə
təchiz edilməsi

2008-2013

Şəhər (rayon) mədəniyyət
və turizm idarələri

(şöbələri)
(YİH ilə birgə)

2.7.6.

Yeni dislokasiya xəritəsi əsasında
(kitabxanası olmayan yeni salınmış
qəsəbə, kənd və digər yaşayış
massivlərində) kitabxanalar üçün
binaların tikilməsi

2010-2013

İnvestisiya və texniki
proqramlar şöbəsi, şəhər
(rayon) mədəniyyət və

turizm idarələri (şöbələri)
(YİH ilə birgə)
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2. 8. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı və beynəlxalq tədbirlərin təşkili

2.8.1.
YUNESKO-nun “Informasiya hamı
üçün” Proqramının Azərbaycan
komitəsinin təşkili

2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Beynəlxalq

əlaqələr və mədəniyyət
proqramları şöbəsi

(XİN, TKNDK ilə
birgə)

2.8.2.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 90 illik yubileyi
ilə əlaqədar “Heydər Əliyev
Mərkəzi milli yaddaşımızın
mərkəzidir” mövzusunda Bakıda
kitabxanaçıların beynəlxalq
simpoziumunun təşkili

2013
Mədəniyyət siyasəti

şöbəsi
(AMEA ilə birgə)

2.8.3.

Dünyanın böyük kitabxanalarında
və informasiya mərkəzlərində
Azərbaycan guşələrinin
yaradılması, kitab sərgilərinin və
təqdimatlarının keçirilməsi

2008-2013

Beynəlxalq əlaqələr və
mədəniyyət proqramları

şöbəsi, Mədəniyyət
siyasəti şöbəsi, Milli

Kitabxana
(XİN, XÖYAİDK ilə

birgə)

2.8.4.

Moskvadakı “Puşkin Kitabxanası”
meqalayihəsinin iş təcrübəsinin
öyrənilməsi və Azərbaycanda
kitabxanaların zəruri ədəbiyyat və
elektron informasiya daşıyıcıları ilə
təmin etmək məqsədi ilə “Nizami”
layihəsinin təşkil edilməsi

2008-2009

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Nəşriyyat,
reklamın təşkili və

informasiya şöbəsi, Milli
Kitabxana

(TKNDK ilə birgə)

2.8.5.

Kitabxana sahəsinin zəruri
istiqamətləri üzrə keçirilən
konfranslarda Azərbaycan
kitabxanaçılarının iştirakının təmin
edilməsi (Krım, İFLA-nın illik,
LİBKOM, Anapa, Soçi və s.
Konfransları)

2008-2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Beynəlxalq

əlaqələr və mədəniyyət
proqramları şöbəsi (XİN,
TN, AMEA, TKNDK

ilə birgə)

2.8.6.

ABŞ, Avropa və MDB ölkələri
kitabxanalarının avtomatlaşdırma,
fondların bərpası və mühafizəsi,
habelə UNİMARC formatının
tətbiqi sahəsində təcrübələrin
öyrənilməsi

2013

Mədəniyyət siyasəti
şöbəsi, Milli Kitabxana

(XİN, TN, AMEA
TKNDK ilə birgə)

2.8.7. Azərbaycan və Rusiya
kitabxanaçılarının qarşılıqlı təcrübə

2008-2013 Beynəlxalq əlaqələr və
mədəniyyət proqramları
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mübadiləsinin təşkili. Azərbaycan
kitabxanaçılarının Buryatiya
Respublikasına və digər regionlara
ezam olunması

şöbəsi, Mədəniyyət
siyasəti şöbəsi

(XİN, AO ilə birgə)

2.8.8.
Ölkədə Kitabxanalararası Abone-
ment Sisteminin optimallaşdırıl-
ması

2008-2012
Milli Kitabxana
(AO ilə birgə)

2. 9. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir
informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının

möhkəmləndirilməsi

2.9.1.

Modernləşdirilmə məqsədi ilə
maddi-texniki bazanın
möhkəmləndirilməsi və müasir
(yeni) informasiya texnologiyaları
ilə təchizatı

2008-2010
İnvestisiya və texniki

proqramlar şöbəsi, Milli
Kitabxana

2.9.2.
Mövcud elektron kataloq və
elektron kitabxana sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi

2008-2009
Analitik təhlil və

proqram təminatı şöbəsi,
Milli Kitabxana

2.9.3.

Kitabxana fondunun, oxu zal-
larının, xidmət bölmələrinin və
mətbəənin müasir tipli inventar və
avadanlıqlarla təchizatı

2008-2009
Mədəniyyət siyasəti

şöbəsi, İşlər şöbəsi, Milli
Kitabxana

2.9.4. Zəruri nəqliyyat vasitələri ilə
təchizatı 2009-2010 İqtisadiyyat şöbəsi, İşlər

şöbəsi

2.9.5.
Kitabxana binasının müasir
standartlar səviyyəsində yenidən
qurulması

2008-2010
İnvestisiya və texniki

proqramlar şöbəsi, Milli
Kitabxana

2.9.6.
Kitab fondlarının bərpası və
konservasiyasının həyata
keçirilməsi

2008-2010 Milli Kitabxana



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

403

M Ü N D Ə R İ C A T

Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdirilması haqqında Azərbaycan
RespublikasiPrezidentinin sərəncamı......................................................................... 5

Azərbaycan qadınlarının bir qrupuna fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasi Prezidentinin Sərəncami ..................................................................... 7

Türkdilli ölkələrin milli kitabxana direktorlarının konfransı və “Avrasiya
kitabxanalar Assambleyası” əməkdaşlıq təşkilatının ümumi iclasının iştirakçilarına
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Müraciəti .................................................. 9

M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarının “Tərəqqi”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamı................................................................................................................. 10

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarına “Azərbaycan
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  sərəncamı................................................. 11
Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı...................................................................... 12

Akronimlər...................................................................................................................... 31

Azərbaycan Respublikası  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxanaları

I.Respublika əhəmiyyətli muzeylərin kitabxanaları

R. Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin kitabxanası................. 33

L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin
kitabxanası..................................................................................................................... 35

Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin  kitabxanası................................................................... 37

C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin kitabxanası............................. 40

S.Vurğunun ev- muzeyinin kitabxanası.......................................................................... 42

C. Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin kitabxanası....................................................... 45

Abdulla Şaiqin ev-muzeyinin kitabxanası..................................................................... 47

N. Nərimanovun xatirə muzeyinin kitabxanası.............................................................. 49

II. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizim Nazirliyinin tabeliyində olan



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

404

tədris müəssisələrinin və digər təşkilatların kitabxanaları

Azərbaycan Turizm İnstitutunun Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin kitabxanası........ 52

Mingəcevir Turizm Kollecinin kitabxanası................................................................. 54

Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin  kitabxanası................................................................... 56

Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma
Mərkəzinin kitabxanası................................................................................................. 59

III. Bakı şəhərin Uşaq İncəsənət məktəblərinin və onbirillik
orta musiqi məktəbinin kitabxanaları

Süleyman Ələsgərov adına 1 №-li Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................ 62

Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................... 64

3 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası............................................................. 67

4 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.............................................................. 69

5 saylı İncəsənət məktəbinin kitabxanası....................................................................... 71

Fikrət Əmirov adına 6 saylı onbirilllik Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası............ 74

Rəşid Behbudov adına 2 saylı onbirillik Musiqi məktəbinin kitabxanası.................... 76

C. Hacıyev adına 3 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................................. 79

4 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası.......................................................................... 81

5 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası............................................................. 84

Əhməd Bakıxanov adına 6 saylı Uşaq  musiqi məktəbinin kitabxanası....................... 86

H. Sarabski adına 7 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası.................................. 88

Qara Qarayev adına 8 saylı onbirillik musiqi məktəbinin kitabxanası........................ 91

Cabbar Qaryağdıoğlı adına 9 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası............................. 93

10 saylı Uşaq Musidi məktəbinin kitabxanası............................................................. 96

11 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................................. 198



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

405

Tofiq Quliyev adına 12 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası............................. 100

Səid Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası........................... 103

14 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.............................................................. 105

Rauf Hacıyev adına 15 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................. 107

Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................... 110

17 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası............................................................... 112

Şövkət Ələkbərova adına 20 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası...................... 115

Leopold və Mstislav Rostropoviçlər adına 21 saylı onbirillik orta musiqi məktəbinin
kitabxanası.................................................................................................................... 117

Niyazi adına 22 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......................................... 120

Ə. Bədəlbəylı adına 23 saylı Uşaq Musiqı məktəbinin kitabxanası.............................. 122

24 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................................... 124

Rafiq Babayev adlna 25 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası............................. 127

26 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası................................................................ 129

27 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası......................................................................... 132

28 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................................ 134

30 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................................... 136

32 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası........................................................................ 139

33 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................................ 141

34 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................................... 143

G.Şaroyev adına 35 saylı onbirillik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................... 146

36 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................................ 148

37 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.............................................................. 150

Gözdən Əlil uşaqlar üçün 38 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası.................................. 153



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

406

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil kompleksi nəzdində 39 saylı Uşaq musiqi
məktəbinin
kitabxanası.................................................................................................. 155

VI. Azərbaycanın şəhər və rayonları üzrə uşaq musiqi məktəblərinin kitabxanaları
Abşeron  rayonu

Ceyranbatan  qəsəbə Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................................... 158

Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................................................. 160

Mehdiabad qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................ 162

Saray qəsəbə Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................................................. 165

Ağcabədi rayonu

Üzeyir Hacıbəyov adına şəhər İncəsənət məktəbinin kitabxanası................. 167

Şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................... 170

Xocavənd kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................................................... 172

Kəhrizli kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası....................................................... 174

Hindarx qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................... 177

Boyat kənd Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası........................................................... 179

Sarıcalı kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası........................................................ 181

Hacıbədəlli kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................. 184

Hüsülü kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası........................................................ 186

Ağdam rayonu

C. Qaryağdıoğlu adına 1 saylı Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası......................... 188

Əfətli kənd Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası.......................................................... 191

Xındırıstan kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................. 193
Ağstafa rayonu

H.Arif adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.......................................................
Ağsu rayonu

Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası...........................

196

198



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

407

Astara rayonu
Astara rayonu Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.......................................... 200

Balakən rayonu

Bülbül adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.................................................... 203

Beyləqan rayonu

Beyləqan şəhəri Niyazi adına 7 illik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................ 205

Cəlilabad rayonu
Cəlilabad şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................................................ 208

Daşkəsən rayonu
Daşkəsən şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................................................ 210

Dəvəçi rayonu
Dəvəçi şəhər 7 illik Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası.............................................. 213

Gəncə şəhəri

Gəncə şəhər F. Əmirov adına şəhəri 1 saylı yeddiillik Uşaq musiqi məktəbinin
kitabxanası..................................................................................................................... 215

T. Hacıyev adına Gəncə şəhəri 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............... 218

Gəncə şəhəri  Bülbül adına 3 sayı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası...................... 220

Gəncə şəhəri 4 saylı yeddiillik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası........................... 222

Gəncə şəhəri Zərif Qayıbov adına 5 saylı Uşaq Musiqi  məktəbinin kitabxanası......... 225

Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.................................................... 227

Goranboy rayonu
Goranboy şəhəri Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.............................................. 230

Dəliməmmədli qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......................................... 232

Qızılhacılı qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................ 235

Xanqərvənd kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................... 237

Borsunlu kənd Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası.................................................... 240

Səfikürd kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................................................... 242



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

408

Ağamalıoğlu kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.............................................. 244
Göyçay rayonu

Göyçay şəhər Arif Məmmədov adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................. 247

Göygöl rayonu
Aşıq Şəmşir adına Göygöl şəhər 7 illik Musiqi məktəbinin kitabxanası..................... 249

Hacıqabul rayonu
Hacıqabul şəhəri Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası................................................. 252

Xaçmaz rayonu
Xaçmaz şəhəri Uşaq İncəsənət məkətbinin kitabxanası................................................ 254
Xaçmaz şəhəri Uşaq Musiqi məkətbinin kitabxanası.................................................... 257

Xudat rayonu
Xudat şəhər Uşaq  Musiqi məkətbinin kitabxanası........................................................ 259

İmişli rayonu
İmişli şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası..................................................... 261

İmişli şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası....................................................... 264

İsmayıllı rayonu
İsmayıllı şəhəri F.Əzimov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................... 266

Kəngərli rayonu
Kəngərli rayonu Qıvraq qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.......................... 269

Çalxanqala kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................. 271

Kürdəmir rayonu
Kürdəmir rayonu Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası............................................ 274

Qax rayonu
Qax şəhər Uşaq Incəsənət məktəbinin kitabxanası....................................................... 276

Qazax rayonu
Qazax şəhər 1 saylı Musiqi məktəbinin kitabxanası...................................................... 279

Qəbələ rayonu
Qəbələ şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................................................... 281

Qobustan rayonu
R.Behbudov adına Qobustan şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................. 284

Təklə kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.......................................................... 286

Quba rayonu
Quba şəhəri Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.................................................... 289



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

409

Qusar rayonu
Qusar şəhər İncəsənət məktəbinin kitabxanası............................................................... 291

Lənkəran rayonu
Lənkəran şəhəri C.Cabbarlı adına 1 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.......... 299

H. Rzayeva adına Lənkəran şəhər 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası........... 296

Mingəçevir şəhəri
Mingəçevir şəhəri Üzeyir Hacıbəyov adına 1 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin
kitabxanası..................................................................................................................... 299

Bülbül adına Mingəçevir şəhəri Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......................... 301

Şəhid F.Qasımov adına Mingəçevir şəhəri Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......... 304

Naftalan rayonu
Naftalan şəhəri 7-illik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......................................... 306

Neftçala rayonu
Neftçala şəhər Musiqi  məktəbinin kitabxanası.............................................................. 308

Saatlı rayonu
Saatlı şəhər Bülbül adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................................... 311

Salyan rayonu
Salyan şəhər Qulu Əsgərov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası................... 313

Samux rayonu
Samux şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası....................................................... 316

Qarayeri qəsəbə Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.................................................. 318

Sərkar kənd Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......................................................... 320

Siyəzən rayonu
Siyəzən rayonu Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası............................................... 323

Sumqayıt şəhəri
Sumqayıt şəhəri Q.Qarayev adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası...................... 325

Sumqayıt şəhəri Bülbül adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası......................... 328

S.Rüstəmov adına Sumqayıt şəhəri İncəsənət məktəbinin kitabxanası........................ 330

Ə.Bakıxanov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası........................................ 332



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

410

F.Əmirov adına Sumqayıt şəhəri Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası....................... 335

Şamaxı rayonu
Şamaxı şəhər H. Məmmədov adına Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası..................

İ.Nəsimi adına Şamaxı şəhər Uşaq  incəsənət məktəbinin kitabxanası........................

337

340

Şəki rayonu
Şəki şəhəri Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası...................................................... 342

Şəki şəhəri 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................... 344

Şəki şəhəri 3 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................... 347

Şəki şəhəri 4  saylı Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası.............................................. 349

Şəmkir rayonu
Şəmkir şəhəri Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası...................................................... 351

Şərur rayonu
B. Kəngərli adınaUşaq Musiqi və incəsənət məktəbinin kitabxanası....... 354

Çərçibogan kənd  7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası..................................... 356

Ələkli kənd  7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................. 358

Aralıq kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası............................................. 361

Şəhriyar  kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası......................................... 363

Yuxarı Daşarx kənd 7 illlik Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................. 365

Şirvan şəhəri
Şirvan şəhəri Uşaq musiqi məktəbinin kitabxanası....................................................... 368

Tərtər rayonu
Tərtər şəhəri Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası....................................................... 370

Ucar rayonu
Ucar şəhər İncəsənət məktəbinin kitabxanası................................................................ 373

Yardımlı rayonu
Yardımlı şəhəri Uşaq Musiqi məktəbinin kitabxanası................................................... 375

Zaqatala rayonu
Zaqatala şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.................................................. 377



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

411

Zərdab rayonu
Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət məktəbinin kitabxanası.................................................... 380

V. Əlavələr

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-
informasiya sahəsinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə”

Sərəncamının icrası haqqında.......................................................................................

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Praqramı”nın həyata keçirilməsinə dair  Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin tədbirlər planı.....................................................

383

385



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________

412

AZƏRBAYCAN KİTABXANALARI

XXI ƏSRİN İNFORMASİYA
MƏKANINDA

____________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə M.F.Axundov
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə layihəsi

Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

Kitabxanaları

III Cild

Nəşrin hazırlanması üzrə işçi qrupu
Kərim Tahirov - sədr

Fazil Məmmədov - sədr müavini
A. Abasquliyeva – məsul katib

Üzvlər

S. Əhmədli
Y.Məmmədova
T.Cavadova
Ş.İsmayılova

Nəşriyyat rеdaktoru: T.Ağamirova
Kompyüter yığımı A.Abbasquliyeva
və dizayn: N.Şahbazova

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç.29
Е-mail: contact@anl.az

URL: www.anl.az

Sifariş 10
Çapa imzalanmışdır:12.03.2010

Tirajı: 500
Pulsuz

mailto:contact@anl.az
www.anl.az

	1.pdf
	2.pdf

